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A loita do Embalse de Navia
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Castelao Sempre
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Mais cousas sobre os habitantes dos castros

Cando escribimos estas liñas aínda non hai resultados definitivos
anque sí bastante aproximados. O panorama non varía moito respecto
das anteriores eleccións xerais. O PSOE repite maioría absoluta (184
diputados) e C. P. mantense coma primeiro grupo da oposición. Con
todo, sí que aparecen situacións novas nas que compre reparar. A C. P.
parece terse estabilizado. Nin baixa nin sobe significativamente (só un
deputado menos). Para un partido que estivo na oposición, en período
de crise, non deixa de ser un fracaso esa incapacidade para medrar e
facer escolta-las propias propostas. O triunfo socialista non é tan
rotundo coma no ano 82 pero segue coa maioría. A súa xestión ·de
goberno costoulle a perda de varios escanos pero sen graves costes.
A política conservadora do PSOE, ás veces fortemente protestada
polos trabal/adores, canta co apoio dunha ampla maíoría que pensa
nese partido como o único voto útil posible polo momento.
Por outra banda, é de salientar a reaparición do centro político co
ascenso do CDS de Suárez (19 diputados) e a recuperación do voto
de esquerdas que se concentrou en Izquierda Unida (7 diputados) e
nos grupos nacionalistas. Estes últimos datos confirman que o esquema bipartidista propugnado por C. P. e PSOE está /onxe de ser o
esquema político aceptado polos españois.
(S_egue á volta)
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Outras anotacións de interés son a desaparición do parlamento do grupo de Carrillo e o ascenso de Herri Batasuna
(4 diputados) no País Basca. A imaxe do comunismo clásico
de Carrillo non tivo a suficiente acollida. Respecto do País
Basca hai que pararse a reflexionar. Esta claro que o camiño
das medidas policiais non é camiño. Hai que dar paso a
medidas políticas que satisfaigan reivindicacións e pacifiquen aqueta nacionalidade.
Outro punto novedoso é a aparición de varios partidos
novas que encarnan unha representación máis directa das
diversas comunidades do estacb español, Canarias (AIC),
Cataluña (CIU, xa de antes pero que aumentaron os seus
escanos), Aragón (PAR), Euskadi (PNV - HB - EE), Galicia
(CG) e Valencia (UV) están representadas no parlamento
p or forzas políticas propias (34 diputados en total). Parece
medrar entre os electores a idea dun estado español máis
plural e menos uniforme.
Resp ecto de Galicia, suliñar o representante obtido por
C. G. (anque esperaban máis). Pode rase comprobar agora
ata que ponto este partido ten asumido un nacionalismo moi
anunciado p ero aínda pouco demostrado.
Na esquerda ninguén conseguiu representación (PSGEG non conseguiu o diputado que esperaba) pero os resultados mellaran ós do ano 82 e confirman que a esquerda
nacionalista é a única con posibilidades de futuro anque
p recise dunha certa maduración e reunificación. A esquerda estatal, pota contra, non atopa en Galicia auditorio.

AS EN ERXIASALTERNATIVAS son unha das teimas
do home de hoxe que pensa no futuro , e sabor de todo
dos que loitan contra as desfeitas doutras enerxías
perxudiciais para o futuro da vida. En Galicia xa se
fixeron ensaios de enerxías máis adaptadas ó noso
medio : por exemplo , a enerxía eólica, da que hai estacións coma a que está perta da Torre de Hercules da
Coruña .. . Máis non só os ventas poden producir enerxía na nosa terra, tamén as ondas do mar, a traveso de
estacións flotantes poden crear electricidade, mesmo
para recunchos aillados donoso país.
SANTA MARIÑA DAS AUGAS SANTAS é unha das
romaxes máis fermosas desta tempada do verán, e
unha das santas galegas máis festexadas nas nasas
parroquias. Hai moito de lenda a carón desta moza que
foí mártir na Galicia Romana do século 11, alá palas
terras de ·Allariz de Ourense. Desde a ldade Antiga, a
súa igrexa convertéuse en lugar de peregrinaxe. Carballeiras, fontes , penas , o forno ... son unha mestura das
tradicións máis vellas da nasa terra e da fe cristiá. O
dezaoito de xullo paga a pena achegarse a este recuncho de fonda fermosura .
A NORMALIZACION LINGÜÍSTICA é esixida nunha
proposición non de lei que veñen de presentar CG,
PSG- EG e BNG no Parlamento galega. Froito do traballo da Mesa pala Normalización , non se van palas ramas, e concretan unha serie de propostas: que no vindeiro curso sexa o ensino en galega nun vintecinco por
cento en todo o territorio , e nun cincoenta por cento alí
onde xa se estea facendo o ensino no naso idioma.
Tamén se pide do respeto para aqueles que usan a súa
lingua nos tribunais , pois aínda ven de ser detido o

Secretario Xeral da INTG por reclamar este dereito nun
tribunal da Coruña, cando un xuez recriminaba o uso
do galega a un testigo.
AS ESCOLAS DE ENFERMERIA DE VIGO E LUGO
están a piques de ser pechadas, tamén ·neste e ido da
sociedade tocóulle a Galicia padecer unha reconversión salvaxe, a pesares de se-lo país máis deficitario na
sanidade de España. Neste momento hai cinco escalas: Pontevedra, Santiago, A Coruña e as dúas sentenciadas á marte.
BIBIANO F. OSORIO TAFALL convirteuse nestes días
nun persoeíro importante da historia máis recente de
Galicia, pois foí membro do Comité.encargado do referendum do Estatuto do 36 ... Republicano sobranceiro
exilioúse en México cando estoupou á guerra civil, hai
agora cincoenta anos ... Ocupóu funcións importantes
na ONU sobre todo relacionadas co desenvolvemento
dos países do Terceiro Mundo, e así intervéu en misións de paz en Chipre e o Congo.
A FOLGA XERAL que ven de vivir Chile manifesta
como a oposición é cada vez máis ampla, e moitos
sectores da sociedade que nalgún momento puideron
apoiar á dictadura, agora estan urxindo a súa caida.
Chile participóu nestas semanas nun mes de desobediencia civil xeralizada.
A INSEGURIDADE NO TRABALLO .é ceda vez máis
forte, así no oitenta e cinco, máis do noventa por cento
dos contratos de traballo foron só temporais, e a inseguridade aínda é máis dura noutros terreas: pouco
máis do trinta por cento cobra o subsidio por non poder
traballar, e mentres tanto os accidentes laborais seguen medrando, pois chegóu a haber case un corenta
por cento máis de accidentes nestes tres últimos anos.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN
IRIMIA. O pasado 22 de xuño celebrouse en Vilalba a
-Asamblea que a A. IRIMIA celebra tódolos anos. Este
ano, por unha serie de circunstancias, a participación
foi moi inferior a dos outros anos; de todos xeitos, os
socios debían reconsiderar este feito e tomar máis en
serio a participación na asamblea, imprescindible para
o mínimo desenvolvemento da Asociación.
Segundo a Orde do día, leuse a Acta da Asamblea
anterior, e fixéronse os informes sobre das Romaxes
do pasado ano e deste, a Acampada xuvenil, a Escola
Alento, a revista IRIMIA e a participación na Coordinadora da Asamblea de Cristiáns Galegos. Seguidamente fíxose un informe económico da situación da
Asociación, constatándose unha vez mais o mal que
ven de vello : a meirande parte dos socios inscritos non
so non participan, senon que tampouco pagan as súas
cuotas; desta maneira a situación económica é mala. A
pesar de todo, os proxectos seguen indo adiante.
Finalmente renováronse uns cargos, e confirmáronse outros: confirmouse a Daniel L. Muñoz na presidencia, a secretaría pasou a tomala Herminia Estoa, e a
tesoreria pasou de novo a Alfonso Gil; o resto dos
cargos confirmáronse por un novo ano.

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

ROGADE O DONO DA MESE
¡Que alegría ver cuberta a nasa terra
de xornaleiros do pan e máis da vida;
xente viva, apaixonada, xente leda,
que levante a esperanza esmorecida!
¡Ai, se houbese deles centos e milleiros,
que enchesen vi/as, aldeas e cidades,
años sinxe/os, ousados, cantereiros,
ispidos de poder, doente,s de verdade !

¿ Quen será entre nós tan libre, tan va/ente,
que, sen pararse con nada no camiño,
portiña a porta vaia chamando á xente
prá festa da paz, no nome do Oeus vivo.
Sería entón Ga/icia causa distinta,
os corazóns florecían cal roseiras,
a paz sería en nós palabra viva
e a xusticia enchería as nasas leiras.
Xa que non valen os soños sen despertas,
xa que Oeus é o dono dos seus froitos,
pidámoslle obreiros para a tarefa,
e ofrezamos sen recelo os nasos lombos.

Domingo 14º do tempo ordinario

XESÚS ENVIA DISCÍPULOS EN MISIÓN
O Señor designou a outros setenta e dous e
enviounos de dous en dous por diante del a tódalas aldeas onde tiña pensado ir. E díxolles
- A mese é moita, pero os xornaleiros, poucos;
rogade pois ó dono da mese que mande xornaleiros á súa mese.
lde e sabede que vos envio como años entre
lobos. Non levedes saco, nin alforxa, nin calzado,
nin vos deteñades con ninguén polo camiño.
Cando entredes nunha casa, dicide primeiro:
"Paz a esta casa". E se alí hai xente de paz, sobre
ela repousará a vosa paz; se non a hai, tornará a
vós. Permanecede na mesma casa, comendo e
bebendo do que teñan, pois o obreiro ten dereito
ó seu xornal. Non andedes de casa en casa.
Cando entredes nunha vila e vos acollan, comede
do que vos servan, e curade os enfermos que
haxa, dicindo: "Xa chega a vós o Reino de Deus".
Pero cando non vos acollan na vila na que entredes, saíde ás prazas dicindo: "Ata o pó da vosa
vila, que se nos pegou ós pés, volo sacudimos.
Noustante, sabede que xa chega o Reino de
Deus". Asegúrovos que o Día do Xuicio será máis
levadeiro para Sodoma que para aquela vila.
(Lucas 10, 1-12)

Que alegría ver cuberta a no$"3 terra de xornaleiros
do pan e máis da vida

IRIMIA-4

Unha festa polo monte
O pasado 21 de xuño ce lebrou se na parroquia de Montouto ,
en Abadín (Lugo) unha festa moi especial. Tratábase da inauguración , por así dici lo, dun extenso past izal no que o afán
dos veciños , convenientemente axudados pola Administrac ión Autonómica , convert ira un ha zon a do monte comunal da
parroquia.
.
Houbo de todo foguetes, gaiteiros, misa no monte, meren das, orquesta e moita xente q ue da propia parroquia , xa ora , e
das parroquias veciñas quixeron conmemorar semellante
acontecemento . Fa llou un quisq uiño o bo tempo , e non se
pu ido realizar todo coa bri ll antez con que se contaba. Pero o
fundamental salvárase.
A cousa vén de vello

A parroquia de Montouto ten por riba de 1.500 Ha. de monte
co mun al, todo el situado a unha altura que and a ó redor dos
1.000 m. Tradicionalmente este monte vi ñé rase aproveitando
se n nin g ún contro l con vacas , bestas e ovell as, qu e moitas
veces nin eran dos veciños da parroq uia.
A partires da devolución do monte á man dos vec iñ os , hai
ag ora xa nove anos, todo empezo u a cambi ar, pouco a pouco ,
pero empezou a cambiar. Primeiro foro n moitas xuntas para
red actar e aprobar estatutos , para elexi r Com isió n Rectora ;
logo f oro n xuntas tamén e saídas ó monte e vi axes para
p roceder ó des lind e coas parroquias veciñas e para pro ceder
a botar do monte gando al leo que se estaba aproveitando del.
Fo i unh a lo ita lo nga, dura e exemp lar.
E despo is dalgúns intentos de aprove itamento d ist into, vén
o p lan de transf o rm ac ión dos montes veciñais que promo c ionou a Xun ta de Galici a, ó que a comun idade se aco ll eu, inteli xe ntemente anim ada pol a Comisión Rectora , e en es pec ial
polo se u pres idente, Sr. Elías Vizoso , e tamén anim ada por
axentes de base como os de Extensión Agraria de Mondoñedo e os respon sab les técn icos do plan, señ ores Ulloa e
Vill ada Legaspi da De legación de Agricu lt ura da Xun ta en
Lugo .
Os froitos dun longo traballo

O froito deste plan foi un proxecto de transfo rmac ión en
pasti zal de 150 Ha. de monte veciñal. Em pezáro nse os trabal los no verán pasado , semi llouse a f in ais do outono , e hoxe
esas 150 Ha. locen unha capa de herba que fa i a envidia de
calquera agricultor entendido. Despois de moit os problemas
de dentro e de fóra conseguírase o nun ca soñado : unha parroquia de 36 veciños , unha parroquia máis ben pob re, ve
aumentada a súa capacidade de pastos en 150 Ha. a can ta dun
monte sempre pouco aproveitado , e que ag ora, polo menos

nos espacios transformados , vai se r aproveitado dunha maneira intelixente e racional ,- e por suposto , sen que nel se
veñ an meter co seu gando xente allea á comunidade, por
veces incluso capitalistas que para nada o necesitan . Habería
moito que contar de todo esto ; deixámolo para unha entrevista co Sr. Pres idente da Comunidade. Elias Vizoso Coira,
que aparecerá axiña nestas páxinas de IRIMIA.
Unha vida nova que empeza

O día 21 en Montouto , desde o pu'nto de vista relixioso , non
se celebro u o Espírito de Deus presente en ningún santo , pero
celebrouse o Espírito de Deus presente nunha comunidade
que, a traveso da lo ita, do trabal lo e do sufrimento , chegara a
un pequeno triunfo da vida , concretada naquela herba que
verdegaba a placer cubrindo os altos, chans e baixos do
monte. Se é certo , como é, que a gloria de Deus é que o pobre
teña vida , o 21 de xuño Deus recibíu gloria en Montouto. E
todos cantos alí estivemos tiñamos conciencia de que aquelo
non era nada máis ca un comenzo dun futuro abundante.
Felicidades, pois , a todos cantos fixeron posible este siñal
de vida na nasa terra.
Manolo Regal

lllJlll Mlllll(;IJN-RIJ,/RIJSll (Universidade de verán do Movemento Cultural Cristián)
Chegounos á redacción de IRIMIA un folleto de
presentación da recén creada Aula MalagónRubirosa, que promovida polo Movemento Cultural Cristián, organiza cursiños de verán en
Montesc/aros (Cantabria), entre o 15 de xullo e o
15 de agosto. Ofrecemos unhas verbas do folleto
que nos amostran a sua razón de ser, e os cursos
para este verán.
"Consideramos que a nasa sociedade pretende a desaparición da militancia -persoas
responsables- sustituíndoa pala burocracia.

Como organización de lgrexa pre tendemos
servir á sociedade a traversa da promoción de
militantes e da liberación da conciencia".

Iniciación cristián (15-24 de xullo) , para mozos de
12 a .15 anos.
Militancia cristián (15-29 de xullo) , para mozos de
15 anos endiante. Conversión (19-24 de xullo) , para
xente maior de 15 anos. Problemas e experiencias
de ensino liberador (19-24 de xullo) . O cristián e a
política (24-27 de xullo) , encentro de militantes cristián s animado pala coordinadora do Movemento
Cultu ral Cristi án. VI Asamblea do Movemento Cultural Cristián (28-29 de xullo). Teoloxia pastoral (30
de xullo - 4 de agosto) . Movemento obreiro: onte,
hoxe e mañá (30 de xullo - 4 de agosto) . Ciencia,
técnica e sociedade (5 - 10 de agosto . Problemas
políticos de hoxe (1O - 15 de agosto)
Para información e inscripción escribir a: Movim iento Cu ltural Cri stiano , Avenida de Monforte de
Lemas 162, Libreria DERSA. 28029 - Madrid.
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Servicios sociais de base (2)
A Con sel lerí a de Cultura e Ben estar
Social convocou para o año 1986 un
programa de axudas para financiar
gastos de mantenimento e invest_imento, destinada:; a centros e servicios dedicados á atención de sectores sociais marxinados.
Poderán solicita-la subvención as
corporación·s locais, institucións ou
asociacións sen ánimo de lucro.

1. Área de servicios comunitarios:

c) Residencias de minusválidos psíquicos adultos.
d) Centros ocupacionais: Teñe~
como finalidade asegura-los servicios de terapia ocupacional ós minusválidos cando polo grao de minusvalía n_o n se poidan integrar nunha
empresa.
. ·
e) Centros de recuperación profesional para maiores de 16 anos.

3. Área de infancia e mocidade:

a) Centros Sociais: servicios dirixia) Servicios de familias substitutas,
dos ó conxunto da poboación na que garda, custodia e adopción: atención
están situados. Cumpren tarefas de á infancia semi-abandonada ou abaninformación, orientación , animación donada, consistente en procura-la
e desenvolvemento comunitarios.
súa atención temporal ou inserción
b) Servicios de axuda a domicilie:>: definitiva nunha nova familia.
teñen por obxecto prestar unha sene
b) Garderías infantís: Atención prede atencións ós individuos e familias ferente a· nenas das familias que tecando estean en situacións nas que . ñan unha renda per cápita inferior ó
non sexa posible o desenvolvemento 75% de salario mínimo interpronormal da vida cotiá no seu domicilio.
fesional.
c) Pretalleres e servicios oc_upacio2. Área de minusvalías:
nais: Tratan de favorece-la integración de nenas e rapaces con problea) Unidades de estimulación pre- mas relacionais, sociais ou familiares.
coz, destinadas a nenas menores de 5
Posibilitar que poidan integrarse, no
anos que presenten problemas no
futuro, no mundo laboral.
seu desenvolvemento evolutivo.
d) Fogares familiares: Acollen meb) Centros de atención especiali- nores de idade con problemas relazada: destinados a deficientes de ca- cionais, sociais ou familiares, en perácter severo ou profundo e grandes quenas unidades de convivencia.
inválidos.
e)
Residencias
maternais
e
fogares-berce: son os que prestan un
servicio de acollida e asistencia a nais
embarazadas con problemas sociais;
ou lactantes que non poidan ser atendidos axeitadamente polos seus país.
f) Fogares e residencias: Atención a
menores con problemas relacionais,
sociais ou familiares.

4. Área de terceira idade:
a) Fogares de terceira idade: proporcionan un lugar de encontro e integración para os anci?nos.
,
b) Vivendas protex1das: postas o
servicio de persoas maiores que de-

sexan convivir en vivendas non residenciais con servicios domiciliarios.
c) Residencias: teñen por obxecto
prestar asistencia en réxime residencial a ancianos que non poden, por
calquera causa, vivir independentemente.

s. Area de toxicomanías:
a) Centros de diagnóstico e
orientación
b) Comunidades terapeuticas: Procuran que o enfermo, por medio da
súa participación nun proceso recuperador comunitario, obteña a súa
deshabituación.
c) Centros de Socio-terapia: Utilizando calquera tipo de técnica (ocupacional, relacional, etc.) buscan
apoia-lo proceso rehabilitador unha
vez que o enfermo rematou o seu tratamento deshabituador.

6. Área de situacións de marxinación
a) Comedores asistenciais.
b) Centros de acollida: presta~
asistencia por períodos de tempo limitados a persoas que estean en situación de grave necesidade.
c) Albergues: Prestan asistencia
máis prolongada a persoas en situación de marxinación.

Tipos de axuda
Os tipos de axuda que se concederán ·p ara atende-las necesidades derivadas destes gastos ou servicios serán as seguintes:
1. De investimento (construcción,
reforma, compra de inmobles ... )
2. Equipamento e mobiliario
3. Mantenemento de centros, servicios e asociacións.
4. Promoción de actividades.
Puri Carreira
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A loita do embalse de Navia
Hai loitas populares que tan historia. A que veñen
levandomos veciños de Navia desde remates da
Guerra Civil contra os sucesivos proxectos dos Gobernos de Madrid de asulagar as súas terras cun Gran

Embalse. Traguemos hoxe ás páxinas de IRIMIA a
voz destes veciños polo medio de Xosé López Gómez un dos membros máis activos da CORDENADORA ANTIEMBALSES DO NAVIA.

- Cóntanos qué é a Cordenadora Antiembalses do Navia.

- Desde o ano trinta e nove no
que se presentou o primeiro proxecto en Navia sempre houbo
moita oposición, e unha oposición organizada arredor dunha
Comisión Antiembalses, nacida
máis ou menos espontáneamente
e pouco a pouco consolidada.
Pero foi no ano 85 cando deron
en refacer o proxecto vello: en
vez do Gran Suarna de antes proxectaron facer dous embalses
máis pequenos, e parece ser que
máis en firme , pois outras veces
presentaban un proxecto cada
dez anos por non perder a concesión que teñen as empresas. Nós
o que fixemos daquela foi organizar unha cordenadora representativa de tódolos afectados, con
un representante de cada parroquia, mesmo de parroquias da
Fonsagrada, e Becerreá.
- Entón polo que dis a cousa
está en que había un proxecto da
época franquista do embalse do
Gran Suarna que ía asulagar a
vila e ...

- Sí , a presa estaría vinte kilómetros abaixo da vila e collería
outros vinte kilómetros arriba.
Sería a presa máis grande do Estado . Enriba da vila de Navia habería 150 metros de auga, e collería as mel lores terras da comarca.
- E dis que o proxecto foi formulado no 85.

-

Sí, entre o 39 e o 85 , cada dez

Xosé López Gómez membro da Coordenadora Antiembalse de Navia

anos eran presentados proxectos
nos que facían modificacións mínimas, como cambiar a altura,
etc ... O feito de que non chegara a
facer
debeuse
fundamentalmente ás reclamacións legais que
se fóron
facendo a cada
proxecto.

- ¿ Quén reclamaba?
- Pois en canto se facía a exposición pública do proxecto

Enríba da vi/a de Navia
habería 150 metros de auga,
e col/ería as me/lores terras
da comarca

sempre se presentaron moitísimas reclamacións particulares
dos veciños afectados e mesmo o
Axuntamento como tal presentou
as súas propias reclamacións.
Tamén certamente no retraso
pu ido influir o desaco~do entre as
empresas en determinados momentos. Así no cincoenta e pico
empezaron a facer obras e despois paralizáronas.
- ¿Cáles son as vosas razóns
contra o proxecto actual?

- O prox~cto é para os dous
embalses. Esa é a real idade, anque o P.S.O.E. diga que nesta le-
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O CAMPO
xislatura só se fará o de abaixo
que é o que está incluido no Plan
Enerxético Nacional con validez
ata o ano 92. Eso. supón de novo .
que se collen as mellares terras ·
da comarca, as que dan as mellares herbas; que a vila quedaría
reducida a uns 1O km2, sen posibilidades de comunicación -no
proxecto non se tala de pontes-;
que a vila estaría permanentemente ameazada por unha presa
catro kms arriba, construida sobre dunhs murallas naturais de
pizarra qúe non dan garantía nengunha. Unhas mil familias labregas terían que cambiar de
ocupación.
O certo que así as empresas
máis barato por non teren
que pagar casas, nen se lles
abriga a expropiar toda a propiedade da casa.
~áelle

~,,

Unhas mil familias labregas :
terfan que cambiar

-

de ,p.cupadón

,

- Principiamos por un traballo
de sensibilización e información
na comarca, con mesas redondas, charlas informativas .. ., Despois tomos tocando ás instancias
administrativas galegas:
Goberno Civil, Diputación, Presidente do Parlamento, e presidente da Xunta. Os resultados fóron boas palabras e pouco máis.
Por exemplo o Sr. Albor despois
de escoitarnos duas horas pediunos un informe por escrito en
non soubemos máis. O Sr. Rosón
comprometeuse a que a mesa do
parlamento se había de pronunciar sobre o tema e foi mentira. A
máis rendable foi a entrevista co
Presidente da Diputación pois
conseguimos que a mesma Diputación
presentara
tamén
reclamacións.
No Parlamento de Galicia tamén presentamos batalla a través
dunha moción do grupo mixto,
pero foi bloqueade na mesa do
Parlamento polo resto dos
grupos.
·--1

- Seica no Ministerio de Enerxía en Madrid dixéronvos que había déficit de enerxía para o
futuro ...
- Nos xa tomos alá ca idea de
que era unha instancia máis a tocar e que interesaba que souberan de nós, pero convencidos de
que desde alí as cousas vense de
distinta maneira. Todo o mundo
sabe a cantidade de enerxía que
se exporta de Galicia e que non se
emprega para industrializala.
Neste caso a causa está aínda
máis erara pois as duas empresas
son de fóra: Hidroeléctrica del
Cantábrico de Santander e Electro del Viesgo de Oviedo.

- E en Galicia ¿qué xestións
fixestes?

Todo o mundo sabe a
cantídade de enerxía
que se exporta de Galicía.
{\/este caso a causa está
aínda rt{áis erara pois
as duas empresas son
de fara

- E agora, ¿cómo pensades
seguir a loita?
Estamos nun momento de espera. Agardames a que o Gobernador convoque á comisión de
afectados tal como prometeu. De
calquera forma o sí de Madrid
está a piques de chegar e, daquela, volta a empezar.
Daniel López Muñoz

DOCUMENTACION
O Gran Suarna, típico proxecto
xigantista do franquismo, remplazaría ó Plan Badajoz no cabecei ra dos embalses do Estado
polo seu tamaño.
O novo proxecto divídese nos
embalses "Suarna" e "Peñamil"
de producción potencial 120 Mw
e 45 Mw respectivamente.
Para elo é preciso tender a base
económica e humana de 4.000 a
5.000 persoas.
Sen embargo o beneficio enerxético non parece compensar
tanto sacrificio humano. A central
térmica de Meirama produce 530
Mw e a das Pon tes 1.400 Mw. As
duas presas do Navia xuntas acadarían pouco máis do 30% da de
Meirama. O trastorno non é únicamente para as pequenas economía familiares. O futuro do
Concello pasa pela industria turística baseada nun dos millares
rios troiteiros de Europa. Cambiaría radicalmente o clima, cun
serio incremento da neboa e hum idade. Cambiaría asemade a espléndida paisaxe natural. Incomunicaría a comarca e á vila impedindo a construcción da proxectada carretera a Asturias.

0E.ÑAN EN COtHA &VE KOlTAS
Acció~ OC PROT~STA SON INXUS·
TAS, POis os HfBALSf$ soio
TRAE:N e,tNEfidos !

fe>-r€s1f~::'l .
PDR.©<.Jt OS ENBALSES SON INXlJS7DS/
POiS so\o TRAEN etNEfltios
PMos Ql)E. 1€Ñ.t.N NA CON.TA
' .-:aO-.-JA..--.. t-\OiTAS AcciÓS
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J;- Autonomia d~ Galicia.
e a Autonomia de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aqui
ós que somos de
'
aqui. Unha tarefa común.
A Autonomia
que nos fai camiñar
hac~a .ºprogreso nunha
Gahc1a viva.
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Castelao Sempre
OS ALBUNES DE GUERRA (2). "Galicia mártir" (1937
Galicia mártir é o primeiro dos Albunes de Guerra (ver o anterior número de IRIMIA), publicado en Valencia en Febreiro de 1937. Del escribiu
Rafael Dieste estas verbas cheas de
emoción e patriotismo:
"Outravolta érguese o esprito de Castelao para xuntar as suas armas ás do
pobo. As suas armas son verdades que
entran polos o/los; o seu arte, un xeito de
fa/ar galega dibuxando. Mostrádellas a
quen viva ainda en moma indiferencia. E
si hai a/guén que non desperte véndoas,
é que ten xa o peito valdeiro debe ilo
vendendo pouco a pouco" ("Nova Galiza", Barcelona 20-IV-1937).
Un feito abando expresivo do eco
que acadaron os debuxos deste álbum, non so no estado español, senon tamén en todo o mundo, é que un
dos debuxos, "A derradeira lección
do mestre", presidiu -ampliado- un
congreso de pedagogos de todo o
mundo tido en París. Este debuxo,
que reproducimos aquí, fai referencia, según comentan algúns, a Alexandre Bóveda, mártir cristián e galeguista, do que talaremos no próximo

v

número da nasa revista.
Son os debuxos deste álbum imaxes impresionantes; realistas e ó
mesmo tempo fondamente expresionistas, reflexan mais aló dos feitos
concretos ós que indudablemente fan
referencia, o espírito revanchista e
cruel que animou a guerra fratricida.
A técnica empregada é lapiz e aguada
(tinta mesturada con auga), para conseguir delicados e realistas claroscuros. As lendas que acompañan a cada
debuxo son elemento fundamental
da expresividade artística deste, e
como noutras ocasións forman parte
da obra de arte.
Victorino Pérez

---------------------~----------------~---~------ - - --------- ~

FICHAS DE NATUREZA- O avutre cincento
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¡Hola amigos irimegos!
Agradézovos e felicítovos polo traballo
que estades a facer encol da comunicación, e do idioma tan bonito como é o
galego.
Dous son os motivos polos que me dirixo a vos : un e aproveitar a IRIMIA para
denunciar a represión que sufren o naso
idioma galego, ainda que non son galega,
as i o sinto, e ao compañeiro Xan Carbal lo,
que así o din nun artigo da Voz de Galicia
do 1Ode xuño . E outro felicitar a Xosé Lois
polos seus contos de ''O Carrabouxo", pasámo lo moi ben con exposición, organizada polo grupo cu ltural Sementeira dos
seus traballos expostos polos comercios
de Viveiro . Unha exposición moi orixinal
na súa feitura e unhos dibuxos moi dacorde con actua lid ade e o comercio

donde se expoñía.
Perdoade pqlo galega, ainda non estou
moi práctico. Animas a todos e un saudo
.d un irimego abulense.
Chús. Xove
Apreciable Director y colaboradores de
''I RIMIA''.
Me complace mucho todo lo referente a
la unificación del Galega-Luso, pues si
hasta el siglo XV fué el mismo y por un
castigo político dejó de serlo, estoy de
acuerdo con aquellos que quieren unificarlo de nuevo. Recuerdo que mis abuelos, hablaban un gallego mas próximo al
Portugues, que a este Castellano con cuatro palabras gallegas que habla la Xunta y
la misma CG. Por ejemplo, Rodrigues en
vez de Rodríguez etc.
A los gallegos que estamos fuera, nos
gusta saber lo que sucede ahí, positivo o
negativo. Pienso es bueno que sepais, lo
que nos ocurre aquí en los centros de trabajo, cuando hay elecciones Autonómicas
Gallegas o Generales. En las del 82
cuando la única Región que votó mayoritariamente AP fué Galicia, me gustaría
mandaros grabados los insultos que sufrimos por gente de aquí, castellanos, andaluces etc, llamándonos incultos, miserables dais el voto a quien os echa fuera a
vosotros y a vuestras riquezas no quereis
el CAMBIO. Como veis la emigración, no
es una excursión es una humillación. Estas últimas Autonómicas, lo que no comprendían era que los gallegos no votaran

mayoritariamente a Camilo Nogueira, les
gusta como persona y como político. Les
respondí que él no dispone de millones
como AP y el PSOE para tirar en propaganda. De AP dicen se ríe de nosotros, que
solo les importa la Enseñanza Privada,
campesinos y marineros nada, el PSOE
que nos discriminan en la reconversión
naval, presupuestos, idioma, Mercado Común con aquello de TVE gallegos ya podeis emigrar. A CG la ven como un disfraz
de AP y al mismo tiempo los sumisos criados de Roca, que están muy lejos de ser un
partido Nacionalista como el Vasco o este
de aquí. Por último dos cosas muy importantes. Siendo el Sr. Fraga Ministro de Información y Turismo, del Centro Gallego
de Buenos Aires mandaron una placa para
colocar en Rianxo en la casa natal del
buen Castelao, esta placa estuvo 25 largos
años en el puerto de Vigo retenida por el
Sr. Ministro. Esto lo oyeron mis oídos en el
programa Cultural de Radio Nacional de
España el ''OJO CRfTICO''.
Un Conselleiro de los que el Sr. Albor no
cambió, sirvió de recomendación para
que un chico de aquí, se presentara ahí a
unos exámenes para adquirir un buen
puesto de trabajo. Puedo dar el nombre
del recomendador y del recomendado a
quien lo quiera. Esto es lo suyo, rodearse
de personas de fuera, que no les importa
ni la Autonomía ni el Idioma, a vivir bien y
el pueblo que vaya sintiendo antipatía
ante el Idioma y la Autonomía.
Ni comen ni dejan comer.
Josefa Lodeiro - Barcelona

X ---------------------------------------_--------~ ----------A.- DATOS XERAIS
Maxestuoso carniceiro que atopa no bosque mediterráneo os seus últimos feudos europeos.
Hai menos de 50 anos que este avutre era abundantísimo na Península; pero a ignorancia e a agresividade
popular desataron campañas de exterminio contra esta
inofensiva ave, poñéndoa a piques da extinción . Actualmente en España viven menos de oitocentos exemplares, repartidos en poboacións illadas no centro e sur
español e no N. de Mallorca. Para aniñar busca paraxes
solitarias, nas abas das montañas, instalando o xigantesco niño nunha árbore. O niño, feíto de pause ramal las, pode ter un diámetro de un metro e unha altura de
medio. A parte de ser máis escuro có leonado, diferénciase a súa silueta en que a cauda remata formando
un ha lixeira cuña. A posta, tamén dun solitario ovo, que
pesa ó redor dos 240 g. taina desde finais de febreiro a
principios de abril, senda chocado principalmente pala
femia nuns 52-54 días, precisando o polo despois de
nacer o coidado dos pais por espacio de 4 meses
aproxjmadamente.
B.- TECNICAS DE CAZ.A (NECROFAXIA)
Explota terreas menos amplos cós do leonado, segu indo a mesma técnica prospectara, coincidindo ás
veces as dúas especies na mesma encarnizada.
A diferencia do avutre leonado, o cincento pode rematar pequenos animais enfermos, podendo camelos
entre unha densa vexetación. Tamén frecuenta os cautos de caza, sobre todo despois das monteirías, na
percura de pezas abatidas que non foron atopadas
polos cazadores. O mesmo có leonado , tamén come
algunha materia vexetal.
C.- ANECDOTARIO
A mecanización dos campos priva ós carroñeiros dos
cadavres do gando do que se nutrían , polo que foi
necesario a instalación de comedeiros controlados por
parte dos organismos oficiais e de grupos ecoloxistas.

D.- ACTIVIDADES
1.- ¿Como localizan a comida os avutres?

2. - Cita algún punto concreto de niñificación do avutre
cincento en España.
3. - Sinala no esquema calé o niño do avutre cincento.

o

4.- ¿Cal dos tres ovos consideras que é o deste
avutre?.

o
o
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Máis cousas sobre os habitantes dos castros
¿A que non se imaxinan coma se chama o "anxeliño" que desde un tempo para esta parte
tráeme tolo coas súas preguntas?. Po is parece
que o día que o batizaron xa pensaban nos nosos
encontros e puxeronlle Xob, Xob o santo da paciencia, da calma, da tranquilidade ... Cousas que
ese nome faime recordar cando talamos, porque
doutro xeito ...
Pensaba eu -iluso e confiado- que despois da
nosa conversa sobre os castros, a súa curiosidade nese campo estivese satisfeita. Tururú. E
perdóenme o-s lectores a expresión, pero non
atopei outra máis axeitada ó caso.
Paseaba tranquilamente pola beira do río, disfrutando da paisaxe dunha fermosa tarde de primavera, esquencéndome un pouco das clases,
dos mundiais, das eleccións, enfin, desas causas
nas que todos pensamos, que son os pequenos
ou grandes problemas de cada mortal. Ben,
¿onde estaba?. Sí, na beira do río, cando apareceu Xob. Unha idea na miña mente: paciencia,
paciencia como a do santo, porque si di "hola"
ou "bos días" é que ten febre.
¿Sabes máis cousas sobre os habitantes dos
castros? Xenio e figura ... Sí, home sí. Non moito,
pero algunha cousiña máis haberá nos meus
miolos. Algunha cousiña e paciencia, moita
paciencia.
O outro día quedamos en talar da sociedade
castrexa, cousa que non é doado de facer, porque neste tema aínda os expertos non se puxeron
dacordo e son moitas as teorías. Polo tanto,
canto máis se estudia o tema, máis se complica.
Así que irnos ver algunhos rasgos, que poden
aproximarnos á realidade da sociedade daqueles
tempos.
E moi posible que o clan fose a unidade social
inferior. Os seus membros, que terían un antepasado común, consideraríanse da mesma familia e
por iso non se casarían entre eles. Non vivían no
mesmo castro; sen embargo, axudábanse os uns
ós outros cando era preciso.
Máis grande que o clan foi a centuria, que os
expertos pensan que era unha agrupación de homes que non estaban xunguidos polo sangue,
senon por unha alianza política e militar. Cada
centuria tiña un xefe que, ó morrer, deixaba o
cargo a un dos seus tillos. E probable que cada
centuria tivese un territorio determinado, inda
que isto é algo inda non seguro. O que sí parece
certo é que cada centuria tiña os seus cultos ós
seus deuses propios.
Varias centurias xuntas formaban un populus.

O populus xa tiña unhos límites territoriais claros,
que se mantiveron na época dos romanos e
mesmo máis tarde. Ademáis tiñan unha capital,
onde se realizaba un mercado cada certo tempo e
se facían reunións que fixaban desde pactos matrimoniais ata alianzas políticas.
Dentro destes grupos sociais había diferencias
entre as xentes, é dicir, existían clases sociais.
Inda que o coñecemento delas non é moi exacto,
algúns estudiosos do tema, coma o Prof. Bermejo, dividen a sociedade en dous grandes grupos: a aristocracia, de orixen céltico, na que os
homes adicaríanse a tace-la guerra, mentras que
as mulleres serían as propietarias da terra; e o
resto do pobo, de orixen precéltico, que traballaría as terras da aristocracia.
lsto último non lle debeu de parecer moi ben ó
rapaz que mentras eu talaba non fada máis ca
menea-la cabeza. Gostábame máis o Paleolítico,
dixo moi serio, entón non había diferencias.
_Coma eu calaba, el siguiu a talar. Polo que me
explicache máis dunha vez, o Paleolítico é o período máis atrasado da historia do home, ¿chámaslle adianto a que uns poucos vivan á conta
dos máis, que teñen que traballar para eles?.
A resposta foi unha longa conversa que deixarei para outro día. Só dicir que o rapaz deixoume
sen tala uns minutos. Os seus ollos amasaban
non seise curiosidade por sabe-la miña resposta
ou certa chispa de burla porque sabía que xa me
metera neutro lio dos gordos ...

AVISO OS LECTORES
En Xullo, Agosto e Setembro sairemos quincenalmente

For
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¿Que dis, ho? ¡Nada, ne!
A moitos halles sorprender este
título que encabeza as nasas liñas. Hai zonas de Galicia -Lugo,
por exemplo-, nas que a expresión ho é tan frecuente, mesmo
talando en castelán -"¿que fas,
ho?- que ben seguro que hai
xente que non se dá de canta do
seu primitivo significádo.
Pois ben: ho évos apócope de
home coma san o é de santo. Pero
é que ademais tamén existe,

aínda que cun uso cada día máis
esmorecente, o correspondente
apócope para a muller, neste
caso ne, de nena.

pio? Pois ben, hoxe axudámonos
desas cadeas enferruxadas, comestas polo tempo ou que o
tempo comeu.

E porque xa acabei co choio e
aínda me quedan uns regos por
arar, quera poñer aquí esta frase
dun poema de Ramón ~abanillas:
"Comestas polo tempo, xa afrouxan as cadeas". ¿ Lembrades que
a semana pasada talamos dos
verbos que teñen dobre partici-

E como non demos comido
todo o prato, quizais a semana
que vén, se mo pide o carpo, é
dicir: se vexo oportuno volver sobre o asunto, faría un empedrado
de textos nos que aparezan outros verbos. con dobre participio,
por mor de non perdermos a nasa
enxebreza idomática.

BUSCASE PERSONAL PARA UN
TRABALLO SOCIO-EDUCATIVO
Hai catro anos que vén funcionando en Cambre (A
Coruña) unha cooperativa educativa de traballo ·asociado . O seu trabal lo estivo centrado ata agora na educación de menores con problemas socio-familiares
graves, en colaboración con Protección de Menores.
O comenzo foi duro, unha casa mercada a base de
créditos e en condicións moi pobres. A pesares de
todo , o equipo de profisionais acadaron un gran prestixio no sector de trabal lo con menores, pala súa competencia. A base de reinvertir os " beneficios" e de algunha que outra subvención hoxe a cooperativa funciona con catro casas, seis educadores e trinta
rapaces.
Chegados a este punto o equipo quere dar un salto
cara adiante e reformular o seu traballo ampliando o
equipo e iniciando un proxento de intervención no
Concello en medio aberto (animación socio-cultural ,
educación non formal, tempo libre, ... ). para elo cóntase
co aval do Concello e o apoio da Administración.
A cooperativa ten especial interés en que os posibles
candidatos sexan persoas interesadas en apostar pala
organización e educación popular. Por isa, este chamamento faise en medios coma este, que chegan ás
más de xente que ven traballando en comunidades
cristiás, movementos educativos, asociacións, parroquias, etc.
Para máis información chamar o Teléfono. 981 - 662105
antes de agosto.

Hai na Africado Sur
un goberno de "apartheid",
que quere dicir que os negros
estanvos1óra da leí.
Aínda senda maioría,
"apartados", e o peor,
e que senda moitos máis
cós brancas, é pala cor.
Mais non só a cor da pe/,
porque aínda senda mauro,
o negro cede o seu pasto
á cor marela do aura.
Evo-lo colonialismo
que do capital disfruta
tendo os brancas europeos
ós negros por forza bruta.
Hai dez anos, os nativos
quixeron saír do "ghetto":
houbo matanzas a eito.
na cidade de Soweto.
E agora, no aniversario,
cos seus modos tan afables,
o señor Reagan razoa
¡que os negros son os culpables!
(Manda .. .)
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