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Iriteresarites conélusións 
e, revelaciónS ilo selriinário 
sobre vertimentos radiactivos, 1 

- -

Violan as normas . internacionais e son un, crime 
contra, a humanidade · · ·. 
~j I \ ~ \·~{ 

.. \. 
\' 
\ 

As - concluslóns de científicos · ·O profesor Jackson 'Oav.ies des- · · vivus. 
nucleares, ecólogos marinos, montou as teses británicas e dí- · Aínda que non se pronunciou o 
ambientali~s e representantes ronse argumentos ·legais que fa- pleno do Seminár.io nas concl
ecoloxistas foron concluintes: lan de violacións de normas in- . sions, nos pre'sentes habia ·un. 
os vertimentos radioactivos ternacionais. Houbo importan- . sentemento maioritário con- . 
atentan contra a vida humana e tes . aportacións sobre os efeitos deando a enerxiá nuclear' ·como . 
tefíen que ser definitivamente c;Ja radiactividade nos seres hu- elemento primário na · p·rodu-
proi~idos. manos e noutros organi'smos 'ción de lixo -radiac;t~vo. - · 

' , 

Martín Rivas do · MIR: ·chileno ~,, 

. "A duración da·, ~ 
. -

, ditadura é imprevisíbél" 

FeStival de· Cine 
da -Coruña . 

Coritédias -para 
.. . promocionar, . · 

.oa cidade~ 

~ -- . 

Na Coruña .celébrouse. un 

·Etiskadi 
. .. 

nutra cara 
. .· . •' . ~ . '. , . 

•·dáS mundactons 
- . 

Segundo Líster 

.. A~giisto 
. .A 6"t6"t , 

-· ~~; 
• .. --,espia 

·,. 

da-URSS-

__ -Testigos--- e Guardinhas de acordo '-· 
. ' 

"Ninguén, Be pegou · 
. . 

-ao fiJlo 
de -Vítor': Moro" 

• • • !o 

A semana pasada ,sa·ltou ás primeiras páxinas da prensa unha pre
sunta agresión ao tillo de Vitpr Moro en · V&len~a do Minho. O 
fe~to tiña_ viso~· de ·querer ser levado a ·cotas de incidente dip1omá-
tico. . _ . . 

Festival ·de Cine de Coméclia 
que qu.ere ser,. segundo ó_ al--
·ca,de da cidade, un dos máis 

· importantes do Estado. 
Segundo as · informacións · qu~ · rec9_llemos no lu_gar dos feitos, as 

- cousas non sucederon como afirmaiJa ·a prensa diária: nen foi 01a-
- llado nen·houbo os insuitos dos que se falou. ·· A proxecc·ión ·da cidade~· ··un 

obxectivo fundamental. para 
os organizadores, pa·rece que 
se cu mpliu en parte, cando . 
menos por preséncia nos 
meios~de comunicación. 

Para todos os viciños que estaban daquela ·presentes __ todo foi ben 
diferente. A actitude despreciativa e prepotente.de fillo ·e nai, pro
vocaron a multa e,a detención. Os precedentes ·dé que fa1á a pr~nsa 
n inguén os coñece en Port.4gal. · · 
Para · moitos a irifluéncia. de V.itor Moro en alguns meios de comu-
nicación pffxose· en evidéncia. . · ,. 
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-segundo un ~!jnquéritocque locais falan deses infl(¡lmad.os es
proxinÍ.amente fará "o !órgari'isfflb pír.itos a miúacr ·· Ningu-én queirá 
oficiar encarregade· "<lesas tare- , .. ver no que acabarnos de escre~~ 1 

fas ,. estase a dar un aumento ber alusión algunha a quas figti- ' 
apreciábel na utilizáción do' ga- ra.s de traxectória -tan diáfana 
lego no noso país, asi corp.o _un . como don Manuel Fraga e don 
. .ctecimento ·estacional ,da .pró- Julio· Iglesias. . , 
pria povoación galega. En efet- . · O c.oñecido nadador e políti-

. to diversos meios·de comunica-· co, herdeito do progresismo in
ciÓn están· xa ~vanzando re~ul- telectual e social que compar
tados desa futura pesquisa, C<;l- · tian o seu pai físiéo' e o seu pai 
'ñecidos de antemán como d~eco- espiritual, dori Francisco Fran~ 
tio. co, rompe unha nova lanza en 

Xa é tradicional que rrioitos defensa do galego, en __ de'clara: 
. do~ nosos ilustres visitantes de cións feítas a un p~riódico r~
período vacacional sintan_ sur"' xiortal· de seu. be~pois de reafir-· 
xir. do profundo da ··alma -o seu- marse no seu~_absqluto domínio . 
espírito galeguista radical di.ante pesta lingua, embestiu coa sua . 
duns perc€bes e unha botella de . habitual diplomácia contra esés : 
albarií)o. pedantes que se atreven a mat-

o proceso de galeguización ch.ar o seu honor falando . unha 
. - 1 . 

dase polo regular da seguinte· · língua que é da sua ii:teir_~ pro-. 
maneira: os exquisitos mariscos · priedade ("a língua é miña" é 
das nqsas rías, que Deus criou unha das sua:s máis coñecidas 
cos seus dedos, ·fan .a calquera frases); facend_o gala da sua sa-

- espírito sensíbel tomar contac- bida· autoridade en matéria lin- . 
to coa realidade galega, diversa . guística . lanza" un de - moledor 
e única a un tempo, reflexo da ataque contra ese"s lÚsistas que 
-variedade dos cultivos mariños e pensan que o· "galego coma ti" .
da sua única e· incuestionábel' é' unha norma dentro do si~te:. . 
calidade. Unha. vez enfervoriza- ma ásio~afro-brasileirq-luso- _ 
dos os ánimos do xeito que ex- galego, mentras que el conside
plicamos, pásase ao estudo par- ra qu·e· é a variante máis erixebre 

, . ticularizado do· contexto sócio- do trampitán galego-castelán,_ 
-económico, que se pode . facer que se remonta directamente ao 
por dous camiños que chamare- latin-falado en Vilalba. · 
mos, cun·ha sinécdoque, "via ro- ·. Dentro xa do mundo da Arte 
daballo" e "via cameiro'·' -o (así, con maiúscula) no~ pode
marisco de corteJlo que <licia- un mos pasar por alto a imaxe .co
e.conomista popular-; para que movedora de Julio . Iglesias~ -go
o proceso se vaia levando d unha rro en cábeza e cÚlÍer na man; 

· forma segura; vaise. regando to- remexend-o a ígnea queimadá 
- do sucesivamente co amante al- mentras recita, -con voz solene, 
· bariño e ,o .- v.igoros;o-amandi; que · os· sonoros_.sons .do baríi B:ardo ~ 
. dan a_ forza combativa para con- da Cantora do Sár. -Non nos po
,, tinuar na contenda. O lume pu- · ~e surprender este feito no uni-

rificador da queimada irripríme- versahnente coñecido cantante; 
lle aos ánimos o pulo da loita ·fi- · que · introduciu hai tempó. nó 
nal"de liberaclón. · seü repertório o popular e enxe-

Xa o leitor coñeéerá ahondo- - bre aturuxo-galego "¡Hey!". · 
sos casos c;le galeguización polo · 
sistema apontado. Os periódicos X,. R: Gómez Pérez . 
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EL PAIS , - - - ·-

09.09.83 

O EMBAIXADOffDOS 
EEUU 6RITICOU A EL 

- PAIS E A MARTIN PRIETO 
HORAS ANTES DE QUE 
Ll:E PROIBIRAN A 
ENTRADA A ESTE 
XOR.NALISTA EN CHl[E 

.-·~ ' 

· ·Á. James D. Theberge, embai
xador nor'deam~ri~no en Santia

. go de Chile, que foi citado ñuns 
artigos, o . pasado 2'6· de xuño, 

·. Martín Prieto atribuíalle as mani
festacións seguintes, confiadas a 
un gr.upo q~ ·amiJ1o's íntimps: 

. ~'míntelle a .·todos "(polo Presiden-
te Augusto Pinochet) e está con- . 
vencido· de que todos lle ·rninten, · 
~on co~fia en ninguén e ninguén . . 
pode confiar nel". 

Ao ser perguntado na mañá do 
mércores o embaixador nordeame-' . 
ricano Theberge,_. sobre estas ma-
nife.stacións, diante . das cámaras · 
da c~m~e . 11 da f V chilena, á sua 
saída do pazo presidencial de La 
Moneaa, ·O embaixador dixo: "O 
correspondente qe E 1 P~ís .no é o 

··correspondente dun xornal sério". 
Theberge acababá de entrevistarse 
con Pinochet. · Elez- horas despois 
destas declaracións, as áutorida
.de~ militares chilen~s proibian a 
en.tracia do correspondent~ de El 
País a Chile. 
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NASPOUTAS 
DO IMPERIALISMO 

(. .. ) Pode dkirse que na sua xera- · . 
li(:lade,,. a política exterior do . go
berno que preside Felipe Gonzá
iez está impul5ada·, inercialmente ,. 
polas -mesmas·, forzas- dos tempos 
de Franco 'e dos anteriores gober·. 
nos da UCD, de forma ·máis cri
ticábel que ~os .gabinetes Suárez, 
na, que toca ao tema da OTAN. 

En efeito, séguese a mesma di
rección- ou case, que xa en 1953_ 
.plantexara o xeneral Frañco -para 
as relacións ~con ·-EEUU;· confirma
da en 1982 polo goberno da UCD 
encabezado por Calvo Sot~lo. · -

RAM,ON TAMAM_ES 

. ,_ 

-. 

.masi~o vellas, coñecidas e odia-

r11101i1l das polos traball~dor~s. -Af reddu-
L----.- ···- -- · --~ ción d~os salários·· rea1s,. acen o 

·~ 

' N. q 3- . · que .os salários monettírios .medren 
( ... ) Ante o país · int~iro ti'coú pa- menos que a inflación para que o 

_tente que é O- goberno _ quen se "su- benefício das empresas poida a_u-
blevou". :Xa o fürnrori os xefes r:r:li'U- ' mentar e asi se recupere · a situa- . 
tares con ·Bondáberry":en)19.7'3n 1fMrID0:cro'f;\ 'fRatfltléi'ra:' ~(-b~~Msió'n. ;'A~ ,. •L ·, 

tentan ir,npedir, .a .. democratizaciór:i do . redu.ci6n ' desa parte , dos' salários 
país. _As . ~uas ,rn~ida~:. est~n·~diri~idas . que -"supón a Seguranza Social, ou 

· contra todos , o_s, sectores. d~m?crá~· i:- . ao menos a substitución ·.da.'tinan- ·· 
cos. O pretexto da ,;subversión" vái- , dación através . das cuotas empre
sel)es das mans

1

., 6 qq,e quere,rÍ i~po- sá~ias, por aportacións do Estado 
ñer na , con.stitución, as medidas ex- recaudadas co.mo impost9s ... ·O 

cepcionais, non está_ dirixido contr~ que nun sistema impositivo regre-
unha st.iposta "subversión" / senón sivo, como o · que ternos, quere 
contra_ o conxunto das forzas hoxe dicer que sairá do pucho dos tra-· 
opositoras, _contra as f<?rias dem.ocrá- balladores. A flexibi lización de 
ticas que -mañá t~r~~ que ser goberno .Rlantillas, . sob o argumento de 
e que os xefes m1htar_es tentan atar e que, dadas as novas condicións 

tutelar. tecnolóxicas trocantes e os .movi-
0 plan do cronograma, sempre o 

d-ixemos, é a tutela militar. Ouixeron 
impoñelo polo abrandamento, pola 
chantaxe. Tarñén pola división, onte 

-mediante . as eleicións internas, coas 
que ·percuraron semiar loitas entre os 
partfdos. Ultima~ente, en tornp a di
ferénci.as surxidas en canto ao "diálo
go". Pero voltaron fracasar. E agora 
recorren á forza, a medidas ~e repre
sión política, ao intento de lle pechar 
a boca ao país que se ergue co clamor 

- de "que se vaian" e co reclamo dun
ha democrácia auténtica. -
- A actitÚd~-- da-ditadura non lograra 

outra cousa que esclarecer e ainda ra
dicalizar máis ás masas populares. 
(...:) 

-~n 
19.9.83 . 

' LIBRO BRANCO, FUTURO 
NEGRO 

O PSOE comprometeuse coa ta
refa histórica de mellorar a com- , 
petitividade do capitalismo espa
ñol. -lso significa: sandar os dese
quilibrios básicos do sistema (re
ducir a Inflación, o déficit presu
postário, e a Balanza de Pagos), 
sa11dar a indústria e o aparello pro· 
ductivo en xeral (é dicer, restrutu
rar), aumentar ·a tasa de benefícios 
e reindustrializar. · · 

Tanto ·· o tan cacarexado Plan 
_Cuatrienal como o Libro Branca 
da reconversión industrial, maman 

·. desta filosofia, a me.sma filosofia 
dos banqueir0s . e as multinacio

' na is. 
As grandes liñas de política eco

nómica van ter unhas pautas de-

mentas de conxuntura, unhas 
plantillas ligadas por un contrato 

· ríxido non s.erve pa~a manter e 
criar emprego. O saneamento in
du'strial, mediante a destrución da 

· capacidad.e produtiva que r.esulte 
excedentária (destrución de em
prego, destrución de instalacións 
e factorias completas) e o apoio fi
·nancieiro para remontar a crise. 

En poucas verbas, esta filosofia 
político-económica dos socialistas 
tradúcese en menos emprego, máis 
p_erda de poder adquisitivo, piores 
condicións sócio-laborais, encare
cimento dos servícios sociais. ( .. .) 

SECRETAfflA SINDICAL -
DE EUS KADI DE LKI 

SE OUTROS CALAN, 
NOS NON 
Será mi9pia o meu, porque nos 
xornais do xoves nen nos de onte 
vin a máis mínima aTusión ao que 
un, humildemente, creia que era 
"notíCia", ou sexa, o Goberna· 
dor civil de Bizkaia farfallando po
ta rádio a grandes voces que ostra
baltadores voluntários eran "unha 
banda de fillos de puta", eta abar. 

Utilizar os meios de comunica
ción para botar baba sobre u nha 
masa de povoación honrada e ~n· 
tregada - mentras San Cristóbal e 
o resto do Santoral non demos
tren o contrário- e' que non te
ñen posibilidades obxectivas de 
responder cos mesmos meios, é 
unha prática ·de opresión homolo
gada polo poder desde a noite dos 
tempos. Ben é verdade que as ins
titucións están á altura das per
soas que as representan ou vice
versa. JON UGARTE 

-_ ,("'A . L ·J - -'°Al-O 06 .. ,e.u.. ; _-tM •• ~ 
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NACIONAL 
Testigos e . Guardirihas de acordo 

"NinguéD .. lle pegou ao .filio · de Vítor Moro" 
A prensa diária deulle moita .importáncia: o filio de Víctpr Moro 
fora,maltrat~µo.pola Guár.dia Nacional RepuBlkana odia un °- · -. 
de setembro qa cidade .portuguesa de· Valenxa do Minho. :~ 

A cuestión no teria nengun eco de non tratarse do filio de quen é. 
Logo apareceron frases como "detectei que estas fechorias, a · 
cargo daqueles bárbaros, son !flOi frecuentes", en palabras . · 

t-------.,........,--..:.----_;_-----------........,,-----. .. .:~pafilbras~e .larexarfh1íís . o 

· ;},;{ • ¡¡¡} ~~~~~e ~~~¡~a s~~e~~~'y~~~ ~~: 
,~>..~.:-./":.. ro) ainda que nos recebiu afa

belmente e nos deu toda clase e 

. ~ . " 

. { > .... .,_ \:. --:-i lux: ds~~e~~~:i~n coinGide coa de Vl tor Moro, ex-barón da UCD e Gobernador do Banco ·de 
España en Barcelona. . fL~ J dt. os testigos pasatnddo.dlog? a .1d·ela-· 
Tamén se puido comprobar unha fóbia anti-portuguesa que en 
nada benefícia o trato de Galiza co país irmán, fóbia que xa 

w arnos o seu pre en 1 o mc1 · en-
~ te coa señora Moro. Despois_ de 
~ afirmar que estaba _de vacacións ' ternos denunciado desde estas páxinas en repetidas v~ces. 

O antilusismo. •'.:f; 

Un reporteiro de A NOSA TERRA desprazouse a Valenxa pal'.a 
coñecer outras versións e tratar de esclarecer os feítos. 

e como vive ao lado, avisado, 
tfasladouse ªº cuartelillo, 
-unha instalación moderna-. 
Cando chegou afirma. que viu a 
unha muller de pé no vestíbulo En Valenc;a, nos comercian

tes e no povo en xeral, existe in
dignación pala información 
aparecida en "Faro de Vigo, re
ferente aos maos tratos a Alber
to Moro Suárez: "é totalmente 
falsa" repetian unha e outra vez 
as persoas consultadas, q uen ta
mén se escandalizaban porque 
"seica hai outro xornal que a in
da pon as causas pior: si a 
se fara un limpiabotas e non o 
fillo de rico, seguro que non pa
saba nada" remata dicindo un 
testigo. 

Paralelamente a esta indigna
ción, preguntábanse cómo é po-
síbel que os xornalistas mintan 
ou non traten de verificar os 
feítos, a quén hai interesado en 
dar lle pábulo a estas causas que 
"perxudícannos a nós é perxu
dican aos galegos. Pero q uén é o 
que sae beneficiado nestes in
tentos de enfrentar aos dous po-
vos?" 

pareceu moi mal á autoridade, 
que seica lle q uixo de más ma
neiras que se identificara se non 
queria que ·o coche quedara ali. 
Apesar de pagar a multa e iden- nal de proibido aparcar, xa que ·non lle gostou. Mandoulle reti
tificarsy, o guárdia non ficou hai duas ben visibeis, e de afir- rar o coche e aparcalo noutro 
conforme e pediu :un coche ce- mar que ali non habia aparcado sítio, . xa que había . lugar, . pero 
lular onde foi introducido o xo- nengun coche portugués (moi- en vez de facelo, o mozote o 
ven case á forza. A sua nai non tos non podia haber xa que só que -fixo foi cerrar o coche, e 
a deixaron acompañalo. collen ao máximo catra utili- sentarse no capot con ar de chu-

Cando chegou a nai ao cuar- tários) non dubidaron en afir- lo". A nai, mentras tanto, mar
tel da GNR, o seu fillo fqra in- mar que "o guardinha tivo moi- chara ao café que hai no fondo 
troducido nun cuartucho e logo ta paciéncia". Un dos testigos da praza . . 

e se trasladó u logo á sá do xef e 
de dia, -sá que nos ensinou- · 
onde se encontrou a un x,oven 
sentado, preguntando qué era o 
qu.e · pasaba e senda informado 
de todo, non recebindo nengun
ha · queixa por parte do detido. 
Afirmou lago rotundamente 
que non- houbo maos tratos cio 
que é unha proba que o detido _ 
estivera lago paseando coa sua· 
nai e fose ao Consulado a pé. 

"QUE NOS DIGAN OS 
NOMES E CANDO" 

catro gardinhas e despois outros - afirma que o citado ax ente é . Diante disto o guárdia pediu
catro, emp,ezaron a abofetealo unha das persoas máis educadas lle que se identificara ao que se 
coa man aberfa. Os insultos, to- e de máis calma · de todos os negou Alberto Moro, segundo 
do segundo_ a versión da familia, guárdias de Valenya, se fose se-:- os testigos en todo momento, 
recollida da prensa diária, eran cadra outro . non lle aguantaba lago proferiu palabras coÍno · Pero isto non é 0 que máis . 
en plural, máis "contra o país" tanto, ou ben podía ser que lle "cando veñas a España xa te indigna ao señor Pereifa, que 
que contra el: "Españoles, chu- falase de · forma máis brusca, pe- acordarás ... '.' e _algunhas outras leva sete anos en Valenya,-senón 
los; no teu país non haf autori- ro ·este non "non; porque-Ser que os testigos din non escoitar que se este,a a dicer que xa hou
dade, pero aqui si" ... finalmen- como é o porque vin~ o sucedí- ben, pero que identifican como bo máis agredidos: ''que nos <li
te déronlle un empuxón contra do". . --- graves insultos, polo que o guár- gan quen presento u as queixas 
a porta dicíndolle que se ia rir A versión dos feítos, segundo · dia charrtoÚ ao cuartel e veo un nos consulados, que digan. na-
da sua nai pero non deles. os testigos presenciais, versión jeep da policia onde ineteron a mes, que digan q1.pdo, se é que 

Mentras tanto, nun · cuarto coincidente·'·<::omo xa dixemos., , Albe.rt_o_ ~qro e o levaron ao foj certo; no_n p_otj.en _ di~ilo. ,, 
cercano estaba Virucha Gonzá- é a seguinte. · ~ :- . ; Cuarte~_llo. Non poden demostralo por-

A VERSION DA FAMILIA lez, a sua nai, que viu como sae "Sobre as cinco _da tarde che:. que non é certo.. As ·autoridades 
Segundo relataba a prensa dunha habitación un home ves- garon ·nun Péugeot un mocete e NON TIÑA ~~~.J\~ NENG~~ españolas sábeno :ben"; 

diária editada · en Galiza, reco- tido de paisano, e que polo tra- -unha señora~ aparcando o cae.he· . O.utr.os dos .-presentes cónta- Até .aqui ·as distintas versións 
Hendo a versión da família Mo- to supuxo que era o xefe, ao <liante do cümerciO 'Casa Toe~",. : no's g9e .ei° .non estu-yo ~ pre:se.ñte ,·~ dos feitos . . Asi:-: e .todo- hai algun- ,. 
ro, os feítos ocorriron <leste que lle pediu unha explicación. perta da .Casa do Concelló ne) ' no·s·· iíiciderites- pero .. que o que has-. ,cousas_· ·para -. cavilar, entre 
xeito máis ou ·menos: contestándolle que o deixara erÍ centro de Valen\:ª· o. guárdia, · si vio -foi .á .Albert.o é. a sua nai elas está o por ·qué da fóbia an-

o dia primeiro de _setembro paz que estaba de vacacións. que está permanent_emente . ali, paseando tranqúilamente des- ti-portugüesa, e por qué ' se fo-
Alberto Moro e a sua nai Viru- Despois a señora Moro saiu estivo .paseando un anaco a ver pois de sair qo -cµarteliño .. "e . menta esa fóbia dia a dia. 
cha Suárez foron a Valenc;a a fa- do cuartel e avisou a un taxista se o retiraban. Cando chegaron . ·, non presentaba nengun sin.al de . Tamén haberia, que .pe.dir-lle a .. 
cer unha$ compras e estaciona- de Barcelona quen chamou· a avisotmos·de que retiraran o co"-.. 'Violéncia· nen chisca. Se o man- '·. Vítor Moro, 0U recordarlle, ain-
ron O coche nun lugar "que lo- sua casa. che, se ·non que- Os multaban casen n~ ~ar~ notarí~mosllo'". da que nos parece moi ben que 
go souperon era proibido". · con mil escudos". Houbo algun · Afirmacióri que tamén. fan trate de. escla:recer os feitos oco-

Cando voltaron ao coche, A VERSION DOS TESTIGOS _ " · cruce. c_ie palabr~~,_afirm_and..Q a}·_ ~outras persoas que din tela visto rridos., porque non · se tomou 
"up Guárdi~,. .~dv~rthmq,~ ,.,_qÚy ~ "MO~ D~~!P~!A __ : . , , . · .· ... <gun te.stign g·qe .escoitou .. cómQ.-. .:. . de~po-is. -, , .. -: . _ ._,,,-·_. .... ""'··· ... ,·,·:ti:~~:~e-_toma ~tanto intyr~s ~n es- -
estaba' nun lugar proibidb e que'. Até aqui ªversión da faimÍia, . Alberto lle' chamaba chulo ªº clarecer 0U denunciar outros 
seria multado c;;on "inil escudos". recollichr'tla"prensa diárÚ1.. A vef-'> -. guardinha. A VE~s19N DO féitos que. suced~n -no naso Es-
s . f . , . h lt d . , d t t" . . L "'h . . >'. 1'·"' "' COMANDANT.~E D. o POSTO ., ' . t·a.· do. Algu'n' s de'"-le·'·s q·'u"''-e· "'s'on. n101· eica 01 o umco coc e mu a o s10n os·· -es 1gos presencia1s; re- ·· · ogo ..: egaria a ·na1 e pagat1a . 
xa que era o único con mªtrícu- cQllida por nós en Valen9a di- a multa: ''tanto un como a ou- ,, O Capit"án Pereira Castro é 0 graves e que eran negados polo 
la .española; os outros eran pÓr- verxe moito da exposta ante- tra abaneaban co pape-I colgado Comandante· do Pasto de Valen- señor Mom eandq pertencia á 
tugueses. Seica foi por isto polo riormente, senda coincidente dos dedos cara o guárdia~ pare- . ~a da Gúárdia Republicana por- adminis_tración . . Aí están, se os 
que Alberto Moro, de 18 a.nos, nos consultados. cendo que ainda era piar a nai tuguesa, _quen dixo nen ter nen- · quere 'aclarar tamén, diversos 
lle preguntou ao guárdia a razón Despois de explicarnos que é que o fillo". Algo Ue d.eberon gunha intención de rebater nada sucesos coa policía · municipal 
da multa. A pregunta seic~ 'lle raro que non vise nengunha si- ·de dicer máis · áo . guárdfa que en Galiz~ (dei°xaba entrever nas do seu Vigo natal. 

Para as suas 
compras a prazo 



NACIOl(.AJ,.· 
A Guárdia 

Paradiso da especulación 
Na Guárdia podemos afopar toda caste de indivíduos que 
auto:-proclamándose "defensores do progreso" están 'ámasando 
millóns a custo do resto dos vic:iüos, que conforman unha maioria 
sii~~ci~~~ '~ ultraco¡;serVaaora'.' ton esa launa ae· aproveitados 
faise doado que os de ":wé" gañen todas as eleicións que poidan 
vir, pois non en balde levan atados ao carro do poder desde 
despois ,da República e non hai trazas de que pensen deixar o 
relevo á xente honrada. · 

etc. 
Os gardeses non nos decata

mos de que con todo .iso a nosa 
renda per cápita, baixará no vin
deiro decénio, considerabe1men
te, ao pechar -como está pre
visto- os centros de traballo 
con plantillas de máis de 15 per
sóas (Terrazos do Mifio, Par-

Pola contra, como certos lí
deres ·-Ligero, especialmente
xa van cansos e vellos, están ma
tinando en meter os xóvenes ca
chorros que pasaron palas uni
versidades de Santiago e Com
plutense e, ainda que remata
ron as suas carreiras, non . que
ren perder o ritmo galloupante. 
da falsa modernización do povo 
da Guárdia, nen a sua cobiza 
11es permite perder o poder f ác
tico que teñen imposto desde o 
36. -

Co nomeamento a deqo de 
Raimundo Lomba González 
como alcalde da Vila, en 197 4, 
despois de vá~ios anos de in
competéncia absoluta por parte . 
do seu predecesor X osé, L~ís 
García Pérez, continuista da 
inoperante actuación municipal . 
do - ultra-dereitista Ermelindo 
Portela; chegou o momento de 
encarregar á empresa Doxiadis 
Ibérica, S.A. o contestado Plan 

Xeral de Ordenación Urbana ·quets, Cerámica Lomba Cami
-pagadó con aportacións dos ña, várias da construdón, etc.). 
industriais do concello e coas Comezouse a perda de postas 
recalidacións feítas nas illas do de traballo co peche de Cerámi
Caribe polo alcalde Lo'mba ca "Sta. Trega", botándolle "ca
González, entre os gardeses ali ra", como Riego Lonba gostou 
residentes- o cal deli orixe a dicer; logo virán ·as demais, nas 
unha especulación como xamais que podemos incluir a desapari
se tiña coñecido neste povo. ción de vários postos de fraballo 

O dito Plan Xeral xerou o nos seus almacéns de materiais 
que hoxendia tenta ser o Com- de_ construción na Guárdia e están especulando tamén co 
plexo Hosteleiro do Baixo Mi- Vigo (Zamáns e Fragoso). chan mercado para a amplia-
ño, sitúado nas terras comunais Por qué ese fomento do paro ción do cemitério de Sextás), de 
de Salcidos, o que será o Esta- · neste Concello? Para impoñer a pequenos empresários afeitas ao 
dio Municipal "A Sangriña", a · total dominación sobre os cida- · servilismo- eren que por teren 
famosa Avenida Marítima, ·as dáns qu~ fixeron .posíbel a acu- . tres ou catro obreiros ao seu 
inexistentes Yivendas Sociais, -a mulación de millóns (primeiro cargo son uns capitalistas ou in-

-desaparición da congregación~ co contrabando e logo no traba- dustriais con maiúsculas- dos 
beneditina, a piscina municipaJ, . Uo arreo) de várias famílias gar- funcionários municipais -con 
a ·roturación de .novos vieiras· <lesas que, como hai médio sé- escasas excepcións, que cada 
que non precisamos, o _aterra- culo, seguen a controlar a vida vez son menos- dos funcioná-
mento de zonas -marítimo-flu; .· local. rio.s de corbos estatais que non 
viais~ a especulación do. chan, o En todo isto, "a máfia" con
" Plan de Adaptación Recreativa ta coa estimábel colaboración 
do Monte de Sta. Trega", o por- · dos cregos (o da parróqu¡a_ ·da 
to de refúxio no rio Miño~ et~. - Guárdia e máis ,un marinorista 

hai moitos anos eran os represo
res directos do povo, desde o 
xulgado, garda civil, etc. e por 
últi.tp.o de cer.tos apréndices de 

AS CERAMICAS·DO ···~. 

' -

IRO.@E .. AS· DE SARGAi 
DELOS* .ESTAN•FEITAS 
CON.TERRAS GALEGA§ 
AS IDEASE A CIENC.IA 
QUE LLES PROPORCIOi 
NA O LABORATORIO DE·.· 
FORMAS DE GALICIAO 
E O SEMINARIO. DE ·ES 
TUDOS CERAMICOS~ 

/· 
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representantes legais dos garde
ses, que por mor da abriga de 
poñer unha pica eleitoral en ca
da vila, cidade ou povo, tiveron 
que presentar candidatura en 
todo o estado. Refírome aos da 
rosa e o puño. Con eles todo é 
posíbel. Mesmo parece que ta
mén forman parte do grupo 
maioritário, xa que todo se 
aproba por unanimidade. De se
·guir así, A Guárdia perderá o 
seu antigo nome para pasar a 
chamarse ESPECULACION. 

LAXE GRANDE 



.. 

5 lfACIORAL 
' , . 

· M~rtín Rivas, . del .MIR chile~o 
_ 11 .,_ • 

"A duratjón cJa ditadura' é hnprevisíbel" 
A dez anos do golpe· de esfado, -
cómo está a situación económi-

. ca e social de Chile? 

-· 
As Cifras do panorama econó-

mico son inequívocas: 22.00Ó 
millóns d~ dólare~ de _débeda 
externa, cun paro qe· perto · d~ 
millón e médio de persoas, que, 
contando coas famílias, ·son ca
tro millóns e médio potencial
mente probes; a balanza de pa:- . 
gos é praticámente nula, tr~ba
llo non hai; a actividade econó
mica é difícil porq-µe o .Fondo 
Monetário Internacional non 
q u ere entregar divisas. Isto pro
voca un estado de insurrección 
que non interesa ao capital. Asi, 
houbo uns anos en que a políti
ca de paz baseada nos cemité
rios deu resultado, pero desde 
1_97 8 o povo plantexa o derribo 
da ditadura. 

A paz dos cemitérios 
xa non resu Ita 

Ademais os dados que dába
mos antes, hai case 6.000 em
presas grandes e m~dianas que 
están quebradas desde 1978; en 
definitiva, a situación económi
ca está fracasada, non deu resul~ 
tado a política "manchesteria
na" dos "Chicago boys", pésie 
a contar co apoio do fMI, das 
baionetas, dos xuíces, do plan 
laboral represivo implantado, de 
sindicatos marelos. Unha situa
ción semellante, na relación ho
me-Estado , á que hai en Suláfri
ca. 

Nós topamos grandes discre
páncias ínter-burguesas. Parte 
daquelas capas que apoiaron o . 
golpe hoxe están contra a dita- · 
dura. Pero _en canto ~s forzas a.r
madas, pensamos que non hai 
fisuras, porque é unha garda 
pretoriana, verticalista; porén, 
hai oficiais que plantexan a po
lítica de volver aos cuarteis. Ofi
ciais que están enzoufados at'é o . 
fin coa ditadura pero que ní.ani- · 
fesian unha' visión máis .clara do · 
futuro, ainda que isto non os 
exima en absoluto de todas .as 
responsabilidades que teñen. 

. Convidado polo Axunta111-ento de Moaña, _ 
que maugurou unha rua co nome dé Miguel Enríquez, 
dirixente asasinado do MIR (Movimjento de izquierda 

Revolucionatia) de Chile, estivo en Ga)iza Martin Rivas. 
1 

, Encarregado do Frente do MIR no Estado español e Portugal, 
. Martin Riras, que foi secuestrado e posterior.mente_ recofiecid,p 

·como· preso político, permanecen na cadea nos -anos 1980 e 1981, 
estando actualmente no Esta,do español en·calitlade de refuxiado 

político. Martin Rivas, que se manifestaba emocionado 
pola lembranza que se tiña de Miguel Enrí_guez en Galiza, 

contestou ·a unhas_preguntas de A NOSA TERRA 
sobre a situació-!1 .POlítica.do seu país. 

A AD componen~ a Demo- No plano económico plante< 
crácia Cristiana, o l>artidÓ Na- xan o paso' a urtha política "des
cional, sectores reformistas do enrolista"; ou sexa, . ' ~Alianza · 
Partido Socialista,. dá Izquierda ·para o Progreso;\ _preséncia ca
Cristiana, do MAPU. Nalgunha muflada das tiánsnacionais. -O -
medida o PC apoia algunhas pla..:-1 · actual embaixador · no Estado 
taformas de loita, plataformas · español. dos americanos, coñeci
dun sector da Alianza' Democ:fa- · do _criminal en Caniboia e Cen
tica, que tamén o MIR apoia, troamérica, ,nanifé-stase pola . 
cun programa reivindicativo _que volta da democráda. Isto signi
inclue o derroq1mento da dita- fica que· aprenderon a lección 
dura, o xulgamento dos asasinos de Nica.rágua, pero que non sa

d.errocamento, . e a formación 
dun goberno revolucionário, po-. .......__ 

·pular e democrático, e unha sé-
rie de ·medidas.económicas, edu
.cativas e· sociais. No campo das 
Forzas Armadas .-.. plantexamos a · 

. integración inmediata dos nosos 
oficiais e soldados ás xa qepura
das forzas armadas. 

Pero non só é o. MIR quen 
participa nesa plataforma, Non. 
Esta .avaliada -_ por inais· de tres-

, centas organizacións· popular.es 
de · diferente sentido: culturais, .-

. povoacionais, de direitos huma
nos, de familiares de desapare
ci<l:os, de Asamblea~-de Parados, 
de -exiliados organizados, etc ... 

Hai sectores do Partido Socia
lista, do · Partido Comu:Qista.-E 
u;n · frente aglutinante baseado 
na loita, con varfantes ·pero con 
todo tipó de medidas: desdé a 

· desobediéncia civil at~ a loita 
armada. 

Eu pido credibilidªde nas for-
a disolución da CNI (antes DI- . ben cómo facer ante unha for
NA), a volta incondicional dos za popular que cada vez 'te~ . 
exiliados, unha reforma social máis adereHtes e con método.s· 
e económica profunda... · de lo ita de maior nivel e. maior 

forza. Para o Pentágo~o o ~sun-. , -
Na Democrácia Cristiana hai toé bastante ·complexo. _ Non é só a AD, 

. zºas populares. Cando aqui se fa
la de 20 ou 30 mortos, hai que 
sficer que son moitos máis. · Te
rnos probas de ·que só en Santi-

tres posturas: unha, clarámerite . " _ . hai un movimento . 
reaccionária, dir~ida por An- O Wa~hington. Post fa}ª. d~ de Resisténcia Popular 

·ago haoubo máis de 120 mortos 
. Morreu xente con armas na man 

Morreron moitos soldados do 
réxime. 

drés Zaldívar, presidente da In- que a ca1da da ditadura e nm-
ternacional Demó'crata cristiana nente, pero Pfuochet' a-ind.a .vai 
pbrtavoz do golpismo en tein- · dar moitos estertores, _é se dura 
pos de Allende. Hai outro sec- moito ou pouco é aJgo impi-e_vi

¡ · ~ 

xa un programa de vinte pontos . · E real que hai bárrios inteiros 
tor, populista e reformista, en- síbel. que -inclue o derrocainento da nos que ás forzas · po1iciais elles 

Xunta Militar, do capital mono- ilnposíbel a _entrada, non poden testado por Gabriel Valdés e 
despois hél:i un sector popular · 
ao que nós nos acercamos na 
loita diária. Co segundo sector 
ternos algun contacto, pero nen
gun co de Zaldívar, quen nos úl- -
timos anos ten ido a miúdo a 
Washington en percura de apoio · 
e instrucións. 

Un sector da Democrácia 
Cristiana é a alternativa 
do Pe11tágono 

Por aí vai o camiño, perc'(rra
se convertir a · este sector .da De
mocrácia Cristi~ria na · ·alterna-
tiva de recámbio. · 

/ 
· 

O papel ~a AD, asignado por 
un sector ·do Pentágono e da 
burguesía naéional é preparar as 
condición's para a volta a unha 

Cál é a vosa ~stratéxia na actual' _. polista e das· Forzas - Armadas. entrar nas povoacións. Ou sexa· 
situación? Non é Piñochet, son estes .tres .que o movjmento popular está 

~ pontos. · Plantexamos "unha A !llOito máis avanzado do que ,. 
Ademais ·da AD, hai un mov~

mento que se denomina·. Resis~ 
féncia Popuiar (RP), que plante-

¡ 

A.s"amblea Constitllínt~ qlle in- , poida parecer, mesmo na sua 
-clua a tbdos . os partidos demo- . · complexidade de meios qe loi-
cráticos que tiveron- c¡u~ ver co. .ta: · 

Colé~o . Daniel· Castelao 
. . ! . • . 

Centro .de Feñtiación Pro6sional de~tº e ~-º Grados 
· .. , ._·Subvencionado .. ; 

· p~lo Ministério . ~e E~ucaci~n e 'Ciéncia · · 
• ;¡-

• ·. Administrativa-Secretariado 
• · Ele~trónica 

. O pov.o, aparte de se organi- . demo~tácia auto~itária~ prote~i-
zar ·para poder. xantar' loit¡i pa- : da. Isto' en "poucas verbas, s1g- , 
ra Gombater á ditadura. Non hai nifica o esquecimentó ·e o per
oredibilid~de . nos aparatos. xuqi-' dón,, atravé·s · d~n pacto social, 
cial, . sooial, educativo, policial... t~P? Mondo.~, pero moito máis 

- _ f_ORMACION - PRO-Fl~_IONAt 2f GRADO 

· ao contrário, combátéselle. Sl!Jtest~o, mats corrupto . . Ou se-
. ~· · xa, daq uela as forzas arrrw:las 

seguirian sendo gar~ntes da orde 
. , Non haberia depuración, non . 

o povo organízase...para x~ntar . renderian contas, voltarian aos 
e para derri~ar á d1tadura' . . cuarteis, e seguirían nun papel 

No actual -panorama político, . 
qué pap~l cumpre· a _Alianza D:e
mocrática (AD)? . . 

vixiante mm só en · Chile -serian 
no Conp Sul. Seguiría intocado 
o apar.ello xudicial que negóú e 
que piso u todos os direitos de-
mocráticos. " .,, -

". ~ ·.· Admin·i~tráti~.a-S.eéretariad~ ~ · .. . 

Elecfronica 
Informática · 

~Tecnico Especialista· Contábel_. 
· (Equivalente . a Perito .~ercantil) 

·coléxio Dillñel Cas:felao · 
. U~aiz .D1 - 2° . fGalerias Cine Plata) 
Telfs: 412311 - 412511 · 
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· A ~pera · <lo afcebispo~ 
. Lago< da; va~a·~¡ó_n~, ªº ret~r~ar ANT á sua t~r~fa de i~forrnar e re
f lex íonar .sobre . a vida qo país, son rííoitos. os. acontecimentos\que·.se 
am·orean soóre a mesa e piden unha ~a-labra. Irnos talar da lgrexa gale~ · 

, ga . . Do moment0 actuar cara~erizadó. pala :espera do Arcebisp~. Inda . . 
. q'tJe''páreztl" insignifiCé!nte·o téma_; é un do~ influíntes.-no decorrer d~sta 
'.';t ~.---Terra~*-~~H~ .. ~t. ... ~~~·~A?t~:.'* ...... ~· ~ _..: .. ~ ~-~;..;~: · ) ~.4 .... '?"'! " f' . ·. . ·i !-· ::fu·.~·~:.. 

:. ~: :. R~; ;·~;to,
0 

ti;er~n ~co-:nQ; m~Í0sde.~or:nuni~ción v§ri~ ~uc~;~~ ·¿;·;·. 
·. vicla.:eclesial; a 'par~icipaciqn~ ha n;ipresión do~,"nudist~s" · pol.os .fregue• > 

·.~ .. ses guiado~ po"r do.n: Sabi·n9 ria praia de· Haroña. E xa " ·histórico''' que _ 
~· certps ~cr~gós-:ásen'.x-a : '(tr;qn~~~ contr:a: a liperdade. AsJ pasou e~n _ 1820;· 
· ~ nás "gtlerrás.'carliStas", -e'n · .. 19~(,), e :i'l-outr"é)s ·anos., 0011. Sql.Ji po ;é -un··dqs··: -. 

.. ,füseis :desa · ~~partida~' de>sált~adores ..- 0.uedan· ·pouawd~sa corda. <fa1·, ' 

· f{ibárte~e,. héi. -ra1á· de, Pqrtug~l, ·.do-n, Ma.nuél : Janei(o condúc~ ' uns..~qJ~.·. 
tos de .forte '"sadismo"; para ~I "tanto sufrimiénto-- tnerece , respeto~ '.-.0 
Sen ~dubida, e tr-ae ·moitas,· entradas 'ªº seu .J:>eto. Pero.~ perta, no Porri ~ :, 
ño, don M; . Ri.veiro:--precisa: non p~rmitirei ~ue 11engunha capela sexa ... 
teatro de comércio con puxas ·de lacons ou de v~ras de .ándiás. Asi en, 

> Rib~rtei:ne perdura é! máx·i~_. coa . sord~d~z do _clero;,no P~rriño éste ac- _:: 
tua .como ,crítico .do deterioro ·relixioso. A mesma ·Hña,. parece -a .pri-

, .. meira vista; que quixeron gardar na Concatedral d.é Vigo ao sUpdmir a 
interven ción do Alcalde nas festa,s do ºCristo do sal". Do .Cristo dos 
m~riñei~os ·que, rebalJtizaronocom~ "da VitÓria" os p~derósos deVigc>; 
De que Vi_tória? De Fernando Vl_I cont ra a liberdad~? Da reronquist;á · 
da praza de Vigo aos ·so ld~dos de Napoleón? Pero o triste .e 9ue a de,ci
sión da clerecia da Concatedral .. de Vigo está en contradición · coa do 
bispo de Tui-Vigo, en. Panxón, ou coa do bispo auxilia~ de Santiago en 
Pontevedra: A mesma contrádición no PSOE: quere apróveitar, para 
lexitimarse, a ofrenda 'en Vigo, e. a_bandoa a asi~téncia· aos cultós . ~n ,. 
Pontevedra. lsto tota lmente correcto. ó de Vigo, a sua protesta,, -irres': ,· 
peituos~ ·CO $entido relixioso . o PSOE defehde. un Estac;fo ' acontesio- ·_ 
na l, lago a sua pres~ncia : comó a de calquera· representante d~' Estado 
nos cultos da lg~ex~ - Católica é iricor.recta. A es.tes cultos vai quen_·cre, · · 
estprba quen representa. ao. Estado. E as procesións, a participación ; 
nos cultos non é "algo .tradicional", é algo persoal, é algo 'estritamente . 
re li xioso . E hora de acl(Jrar a. própria conduta, por uns e po~ outros. -.: · 

··c ómpre ter moi en conta o intre da · ~política eclesiástica". Roma 
garda as cartas; esper:a que todos se. aburran, para meter o gol duriha 
nom inación d'e acordo con seus intereses, ,en contrá dunha profúndi
zación das 'esixéncias c;ta fé en Galiza. Por isa seguen soandd nomes_: · 
Romero de Lema, apartado en Roma de toda respo~sabilidad, seria a 
co mprensión o d iálogo. El, sempre lonxe da súa terra, ·estalariá de 'le- · 
dícia de acabar a vida 'en Santiago. Está tamén Guerra Campos~ candi~ 
dato dos integristas, sospeitoso até para o poder: é :teso que daria de
masiada guerra. Están os bispos galegas; máis ou menos xóvenes: cal-

•· q &Íer,a deles apto, pero pouco metidos "na r'edé" política de altura. 
N'on no,s referimos .ao hispo de· Ourense; i:>.oliticastro, policía do ~ea 
clero, afortunadamente a p-ique de . xubilación ~ E quecfa · aí Mns . ., peli.- , 
cado ,' anos pasados h ispo_ de Tui-Vigo, .espiritual'ista, de guante blarÍ- . · 
co, q~r non modif icaria gran causa o pt.oceso di:; so~.etJ mento . da"° 
lg-rexa ga lega ao exterior. . , , · ·· . .. ·.: . . ·\ 
. o fe íto de ter a Galiza sen ArcebYspo, o le"ito de actuar co''máX'irrro 

hermet ismo,sé unha 'e~ idéncia para todMdp degrau ~de ;,p.olitizacióri", · 
•d e desRré.c io ás .comunidades cristiás qu,e te_n as alta{instáncias do ' Va- · ' 
ticano. , ~ 

~~~ ~.... ~ 

. Se todo este marasmo non ._sacude o morno, tedioso viver dos gale-. 
gos cristiáns, é.-q·ue ,esta igrexa está.caqavérjca .. -E que só :se pode espe
rar dela a sordidez de tantos Riberterhes, .a t ranca de don Sabino, ou 

· as contt~d icióris d~ cabidos, e de pr~sbÚérios. . .. · . ' ~ ~- ' . 
A nom inación do ArcebisPo. de Santiago vai ·d.ar a ,nota precisa do i ~· 

que significan as bases cristiás: .case· seguro ,que nada. O_ue·· nós eqüi-
vaquemos. 

.'.·cartas:··_ 
·soBRE VERTIDOS 

f 

. Nao sei se esta carta, cando chegar 
· ás v,ossas 'man_s terá ind~ motivo ·de 
actualidade para ·ser lida. Espero:que 

· non. A' minha razón "''hon é direita
~ ménte p,o.Jítféa, mais_ sí é lingi,Hstica. 

i!:· <·,Ct~ªJQ\'}~~~e~_,pe;<i~,"t~r;l"l.b.a ': ~~m~~~-~ --
.: para aca veoho de obs~rvar qOe ·esta- · 
· · :s~ a- cometer un ~erro . ben .grave" nó_·. 

- uSo~ d~rf terhio. que··é, já, m .uFfamiliar 
·. entr.e toqos, e· é .o -d9s ;~verq .aJclo.s-~(ou: 
;~··verttd o"s~':) -'rái:I íri~ivos~·~ · ~-f ·· '-~-i" , : . "'· 

. _- · ~~;' ·Poi·~ ·resulta qu°e numfia.:cfás fñ.i~has'~ 
: < térias deu-se·m.é a teima de ."i:>~scar:co.: x_ 

' tnó era .que se. dizla isso :e.n pc)rt:ugues,·-
··; no dieionário · espanhol_.pprtugues, .'~ 

. ". non ' tópav~ "" ª devandita·. verba,.- e ' o . 
· . inesmo fix~n-'CO ingles, , O · frajlces; · O ~ · -

, · - .italianq e· máis o · catalán; '.·e -n~da, ·na: -
· · . apartado do: espanhol 'ñon aparee.fa; 

·Até .·q de en ,mirando .ó ~ 'Diccionario -
. de · Ja ·-l~engua .. Española'" <if.iin coa pa-
. -lavra·' "·vertimiento: · acción de '. verter 
o 'verterse" e caín ,ná roncíusón de 

,que · estam~s . a receber outro flaho, 
garraf al por' parte dos meios de co-

~ munica~n a: nivel· naci~nal. O piar -· 
de todo :is~o é que o Jalho <;fevandi
tó, ao tradLizir--se a·o. galega · fai-se de · 

AJn j~itó literal, apoiado pala falha dé 
informacóm Polo que é .de vocabulá- _ 
r.io, e. daí xurden expressóns.tao pqu-
co agracadas: · · . 
- o motivo desta minha carta é só 

pon her" erara o; -fe.ito. de · que no · 
vo~so · jórnal tedes esse falho e- que 
cumpria arranjá-lo, sen ánimo de 
amolar a . rungué~. E. termiñado, assi 

· como no frances di-se -"versement' \ 
ño italiano ·"-ver5amento", no espa: . 
nhol "vertimiento", no ingh}s "dllm· 
ping", no catalán "vessament" e no 
por.tugÚ~s · "vertimenfo", coido ' que 

· : r,:io : galégo ja é tefmpo ·de qué .vaiamos 
- acostúmando-nos · a< dizer · "verqui

mento" e de.ixando ·o · "verquido"
. para cando far 'adjectivo. Espero que 

_. ~ ésta- mlnha sugerencia -servir para al-
~º ·e non,· ~ir en farrac0 · rachado, por 
l::ien da nossa l(ngua Galega, que-polo 
menos a·: lembren c(i"n dignidade os 

· ció~ dramática cama poida pe~s~r o · FRAGA, HOfvlE DE f'.>ALABRA. "· 
seño~itÓ se.iló11 unJia 'imaxe¡da . .reafr:: · · :·: ·-, · · - •\:: -· ,_. 
tjade. " . Cando veu a ~aracas hai pouco 

-Un.na · realidade de paro,. paro .tan · mái_s dt,m ano, coa sua impenitente e 
irnenso ~orno ~ué millóns · de. persoas ·, terca mensaxe xacobina · que só' os · 
non te-rán xamais "un. posto ·de: trab~~ parvo~. e sa·do~masoc¡'Úistas persisten 
llo r:ia·su·a vida. eri querer entender como xacobea, 

. Señorito,_ ·é- absurdo dicer que po~ d_íxonos o Señor Fraga que, na medi
de.n buscar traba.llo,-é ben sabidó que ··· da° .en qu...e · e! puide~a,rJnpdifica~ia o· 
trapail(:> non hai; xa ·~bemos que vos• - proceso autono~ista .galega. A verba 

:tede non ten ese problema -. neh o tivo "' cl¡::ive e "modificaria". Nacjuel intre, 
xamais·. ' · cumprimos na magra medida das no-

. . . -· • ~ 1 . · - ·sa's posibi·lidades,. dicfndolle pública-
'" ,_ A'NTON-PONCE .mente a el ,: p·ero. pr.a 1que o ·escoitaran 

.í 

- : A-Cot~ña ' · : e ~ s·e .acaso, o e.nt,enderan os seus ou~·
vinte.s, que nos·entendíamos '!rryodifi
caríá"· como deteria, cerc.earía ou in-
·vertiría. · . A CATÁSTROFE, E A · 

XUSl'"IFICACIOfJ '. . 
D(l PARASl.T AR ISMb 

.,: \ . 

·Os mensa~es para Galiza do Señor 
Fraga e a saa xente siguen 'aprovei

. -tanda a ambivaléncia. da linguaxe po-
-1 ítica para manter posta diante do · 

E indignante como a socialdemo- ' erente pavo galega a proveitosa más-
. crácia españoli~ta trata de !;>otar en- . car.a xacobea nas suas conviccións e 
rriba do moviment9 nacional-popu- intencións xacobinas, e, caso que se
lar basca as . li mitacións do sistema ria -insólito se non acontecera en Ga
capitalista, reforzando asi a1 sua ideo
loxja., facen.do de · protector e _ xusti ~ 

. ficando o parasitismo que se acocha 
bai~o o . aparato de Estado da bur- · 
guesia. 

Se a prrdiéc ión da catástrofe foi 
unha 'néhoa que lle impedi.u ver aos 
organismos - oficia is , cando xa era - . ;."' 

evide.nte na província de Guipúz-
koa, a _intervención foi tardia e . 
desordenada. Hai_ que lembra·r que, 
ás tres e média do dia 26, a Koordi
nadora de K·amparsás e o Alcald-e 
de Bilbo ordenaron evacuar o Are-
nal, zona onde se desenrol.aban as 
festas , sen .que o Gobernador se· pro

. núnciase ao respejto, para que, horas 
despois. a riada .basoirara o lugar. 
Pero ,. á marxe-destas vacilacións, está 

-: a situación _da infraestructura · que, 
. ~un estado de abandono, fixo qu~ a 

catástrofe r~vestira tonos dramáticos: 
a ria sen dragar hai anos e chea de 
vertidos . sólidos das empresas con ta

- minantes, a situación dos bárrios 
obreiros, o :-estado. das pontes, as ca

. liza, seguen a disfroitar. dos bene1 í-
cios inerentes á súa falsa persoalida
de. 

Ouen deben andar hoxe cavilosos e 
arrepentidos do seu tráxico erro po
i ítico deben ser os vellos galeguistas, 
que no trascendental intre pre-aut o
nómico prestáronse aos mefistof n-
cos designios do Señor Fraga e, de 
paso, arruinaron, · oxalá non ainda 
irreversibe.lmente, as pouco abondo
sas posibilidades que o nqso País 
tiña de estrutur;:tr un movimento na
cionalista con visos de goberno. 

Ocórresenos que un dos mais arre
pentidos debera ser- (se intimame.hte 
é a clase dé galego ' que coidamos fo-· 
ra}, o Señor Conselleiro d~ Cultura, 
don Xosé Filgueira Valverc!e, quen 
aspirando a un 12 por ce 11 do pre
SURosto do País, · obtñ un ridículo 1 

- por cen e, para difusión e normaliza
ción da língua, a esmola de 8 millóns 
de pesetas, equivalentes a o 1/1000 
do presuposto xer al de cultura e ao 
1/100.000 de presupost o autonómi-

· ca. · rreteras e un longo etc. 
. O moviniento \ nácional -popular 

. · JOAN- IN'ACI O ALONSO.SUAR'EZ · ·.basca soupo desenmascarar a teatra-
•, 

-· nossos d~scendel']tes. 
Se é o galega que coidamos; se se 

rende conta do . que significa para 
Galiz~ ao ter sido depositário da con
fianza e amistade de Castelao e Bóve-

, !idade dos remedos. de- salvación fei-
PALMADE MALLORCA tós polo exército coas cámaras de 

INTER~UDIO DE MARTIRES 
TVE filmandq os desplazamentos da; se quere ainda poder mirar de 
dos comandar;ites protagonizando a frente aos poucos compañeiros do 
salvación. pasado que como pepe Sesto ainda 

Eles· sempre . son a·s vítimas simbóli- As víctimas da Garda Civil, segun::- viven biolóxica e galeguistamente, ªº 
cas dunha causa,inxusta. . . . do testigos directos, foron por ·¡mpru- Señor Filgueira só lle queda ha pÓsi-

.J:1,1 roído que · xamais un ·opreso1· déncia t;emerária e non houbo salva- bilidade honorábel: A renúncia. E 
P,o~fo tey. ·razón, e todo oprimido qu~ mento de ci.viles pala sua banda ca- non unha renúncia silenciosa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . - serebe~encontradeca~uMforma ~ose~irmo~. · 
.. · ,de domínio 'do fa)me sobre o home,_' O trab;llo abnegado e silandeiro 

Se non renúncia agora, o Senor 
Filgueira farase responsábel' da máis 
triste cornplicidade na traición a Ga
liza ,e aon seus compañeiros bio~óxica 
e históricamente.vivos, 
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··. calquer rrrétodo qÚe utilice paréceme· do pavo tr:aballador . Koor:dinadora 
; acertado e xusto. . ;d c ' ' 1 

• . é omparsas e H.B. , foi intenciona- · 
Pero para comprender isto hai que . damente silénciado; membros da K. 

poñerse ao ni-vel · dos óprimidos, ou· K .. foron ínsultados pola histéria do · 
ser un deles. -1. • - Gobernadár, fcm)n esaxerados os ac- PAULINO NUÑEZ: 

Caracas . ;, EntóA así xá v~rás como ti estarás . tós de pilla.xe polos médios" de comu
ao: seu lado' !bitando contra o tirano . .,, , nicación." tentanaq imputarllos á 'po-

' E_ntón cabe preguntar, se eles non. voació.n 'SUVenil parad~ e I pasota' ; Se lle interesou ler este anúncio, 
son vítirnas, qué son os que t'~ñen que demo, st. rou na práctic·a, ·con .o, 1·c-0· . non pode dubidar da nosa,capa-
eles nas suas cadea.s, fábrkas, escalas? e pala na man, que a vagáncia é un es- .. · · 

. ~ tamén é pos1bel, qué a forma de , tadb menta~ dos papanatas. , , ci~ade de r~clamo. Entre a s~r 
d ··· ·· • 1 , 1· · .un "dos ' nasos · anunci.aiites: 

. ' 

a aptacron menta que esta rea rzan- · Dóutrn bé!nda tamén e'stivemos os · 
do visibelmente á clase obreira· sexáa emigrpntes galegas - organizad.os no Chámehos .ao número (986) / 
máis pacífi~a dadas as circunsta'ncias·· · B B G A. A ~., e lt 1 ·:R 22 24 05. IVliHeiros de ·persoas • . 

1 
- • • • ., grupacro.n, u ura · , osa-

en que -se atopa,. lia de Castro de Ba.racaldo e Daniel . como vostede estari a lér éste 
E tamén é probábel que cando se .castelao· de Trintx.erpe, dando teste- anúncio~ íVHlleiros de persoas ás. 

canse das pelíc_ulas, rádio, quin,ielas, · - muña de compromiso co povo de que os produtos galegas chef,lal'! 
fútbó!., tauros e deruais, os gober_nan- EuskadL · _ · pola nosa publicidade . . Se lle _in-
te.s non poidan ev'itar· unha revolu- . ~n definitiva foi e ~erá un reto teresou este anúncio, non pode . 

. ción. = ma~s ~ _este pavo loit.ador que no.n '" <- dubidar d~ nosa capa~ic;:lad,e. d,e 
Porque . en lugar de enfurecerse . est~ · d_1sp2sto a pagar a factura de '_'es- · Se lle intereSC>u ler.éste anú ncié:> 

contra· os seus opresores e terroristas, panoll?ade" e cui~s fronteiras no~ non pode dubidar da "nosa capa: 
· fan . a 'Situa.ción t01erábel,, · limitando pacieran ser nunca trace~adas_ palé!_ . - . ·d.:.::.i. d 

1 
· E t . . 

ás sua~ aspfracións. Constituc.ión. . . c.1 oue e _rec):Jmo. n r~ a ser 
' Uris sen traballo, outres con ·'el / un . dos , nosos anunc1_antes. 
pero nori oobre nen as necesidades · Comite Local do B.N.G: Chárnenos· .ao número (986l 

· mí11imas,. e isto rion é unha esaxera- en Eusl<adi "22,· 24: 05. ·rv1ílleiros ,de ,persoas 

, . 

J . 

l . 



.. IWJJOBAL 
·solidáridade 

· · co povo: .Chileno 
Multittide (fo · a~to~ se celebraron et;\ toda Galiza en solidaridade 
coa loita do povo chileno cando se ·6umpre o déciillo 
aniwrsário do golpe fascista, manifestacións, COD;ferén~ias, 
rec~táis, inauguración de rúas... · 

J ·s~n dl1~1ia·~1 15n ~·ctl1 W~1S11.ni~1 

portante celebr~do e~ solidari-
. dad e · co poyo }~µileno · f oi a ma .. 

-n~f{(stación~· hlµ.~\ .se celeprou ·ná . 
mañá do dia 11 de setembro 
polas ruas de Vigo coa .. asistén
cia d unhas 3 . .000 persóas. .A 
manifestación convocáda. ·polo 
CO SAL e á que_ se sumaron to
das as forzas políticas galegas á 
e$querda do PDP, que despra
z0u a dous membros do .partido 
para realizar o percorrido d.e
b aixo da pancarta do COSAL, 
parecía máis ben unha proce
sión, como está a suceder fre
cuentemente en moitas mani
festacións. 

Abria a marcha unha pancar
ta coa lenda "Pola caída do fei
xismo chileno, Chile v·enderá. 
Pinochet asasÍno. Estados Bni
dos cómplice", e_ os tímidos be
rros foron "co povo chileno so
lidaridade", "Allende presente e 
·presidente", "lanquis fÓra · de 
América Latina", "Se va acabar 
la dictadura militar'.' ( asi, en es
pañol) e outros como "O povo 
armado, xamais será aplastado" 
que se berrou con bastante for- . 
za case ao remate da manif esta-

º ' '>~ ~rir' .... ;,,, ... J:. ~ ~ · 

. cion, ' onde interviu . "Danilo 
Penna, ,d.ó - P.si_rti~<? süci~lista 
chileno. - - T·~· · ·- ·~ · -· 

O OPORTUNISMO DO PSOE t . 

~-·Á . manifestación realizada en 
Yigo que, como xa dixemos,:es- · 
taba convocada polo COSAL, 

. era apoiaqa pOf distintas .forZl;!S 
políticas que se reuniron para 
fixar .os pon.tos de acordo. A ~ 
esta reunión non asistiu o PSOE -2 
e retirouse nada máis comez~da a 

. e: 
a UGT. A última hora o PSOE, ;¿ / 

. mo co~vó-cante único de dita 
. manifestación: ·, 

e cando o cartel xa estab~ no Santiago unha reunión o PSOE 
prelo, logrou que se iricluísen con UGT, CC.OQ. PC e EG 
as suas siglas na ponvocatória. chegándose ~ a un acordo, ain_da 

:Pero antes. o PSOÉ, como in- · que algunhas destas forzas xá UNHA RUA A 
formaron os representantes do se sumaran · á manifestación · · MIGUEL ENRIQUEZ 
COSAL e das organizacións fir- unitária. · ·_ ~N MOAÑ;\ 

mantes, tentou por todos~ 'os - En M;oaña., 'ta_mén 'o dia 11 
meios que esta .. convocatória . Diante ·da negatíva da-s de- inagurouse unha rua q.qe leva o 
unitária fose anulada, para q~~ maiS ·organizacións e en vista dé>-· nome. _de Miguel Enríquez, revo-· 
as demais forzas se unisen á sua fracaso que ia supoñer a'. con- l~cionário chileno, secretário 
convocatória·, que realizaba en centración na representació'n xeral ~o MIR que foi asasinado 

. todo o Estado, e facer unha consular, o partido no Goberno únha maná de outubro ·d~ l 97 4. 
con9entración en Vigo dia:rite intentou capitalizar doutra for- ~ PI-esentou o acto o concellal 
do consulado chileno, cuxo ti- mi a movilización, apoqerándo- de Cultura · Fernando Abal_ in
tular é ·Fernando García del se , das consignas . do ·coSAL e tervindo- a continuación o Al
Valle, candidato de AP á alcal- facéndoas ' ap~ecer nos meios ' . calde en·funcións .Uxio Chapela, 
dia·de Vigo. ct·e ·comunicáción, sobretodo na ·. e· un-re.presentante do. MIR chi-

Con este motivo, mantivo en TV, como suas e figurando co- ' lenp que glosou a figura de Mi-

guel Eniíqµez, e as suas vincu
.·. lacióhs co ·Che . 

. NON ·soN úN REFERENDO 
A NINGUNHA-VIA . 

.M~~is redondas, co~feré.pcias 
e ·distribución ~e · propaganda, 

. foron Qutras aécións que· se de
senvolveron en solidaridade e 

: apoio ·á- loita do povo · childno. 
Un apoio que, como dixeron os 
representantes do BNG e outras 
forzas· presentes :na roda: de 
prensa, non é a un.Qa via concre
ta, e menos á Alianza DemoGrá~ 
ticar q ue está marxinando a ou
t~as forzas poJíticas como o PC · 
ou o MIR. . 

1 . 

/ 

conscientes 

. . 
,-

1' ¡ f • 

. / 

de que GaHza ·pre-
ci.sa uris médios de 

comunic~cióli cada . 

dia millores. Por 

Ec°ICION FACS·IMll.-AR A NOSA-T.ERRÁ '·' CASTELAO 33 ANOS DESPOIS_:''. DEZ fYllL EXE~
PLARES ESGOTADOS EN MES E MEDl·O. : REEDICION· A VENDA PROXIMAMENTE' PIDA 

. ·, · QÜE LLO R~SERVEN " NON QUE'oE SEN EL - . . 

iso irnos facer imha 

noya . remodelación 
con: · 

NOVAS PAXINAS NOVOS COLAB9RADORES i'IÍOVA MA
QUETA í\IOVAS SECCIONS NOVOS ENFOQUES 

o -xoves 29 voltareryios a estar con iod,os vostedes. 
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lfAClONAL . ~ \' . . 

Os que aqui vivemos e aqui so-
. rremos, .. sabemo~ moi ben, .pois . Trevinca-Valdeorras 
demóstráronnolo através dos 
anos, que v .aldeorr.as éº lugar de . 

~~c~~~~s~~~8uSa bastante comun ... Máis despidos 
Desde A Rua, Petm, V llamar- .·:·e· ·r· ·e· guJa' .· • e· _1 •. 0, ns.. .. , . · tin, O Barco, ·~ · 'zona do Bolo é _ .. 

.. zona de Trevinca, as algarabias 

dos .caciques son ben ·coñecidas nas· _ . pIZ· arre,11•as· 
.. por todos ·OS viciños dos-arredo- ll. 
. res. . . , 

1 
• . . 

J....., ' ' . 

Na bisbarra d~ Va.ldeo~as as-histó .. rias de caciques. 
seguen actualizadas: A crónica donoso correspondente fala 
da situación laboral nas· minas d~· pizarras e do desinterés e a 
es~úridade con que se está a consumar unha regulación 
de emprego, coa inacción dos gobernos central e autónomo, 
lnsp~cdóns de traballo e mesmo cenyais sindicais. . . . 

. vimentos siridieais apenas: fun_- · contra 'os portugueses,. pero qu~ 
ciónan na comarca e desde logo, se .non 'están1lexitimados .os Gon- · 
polo qué' se ve, "pasan do te.~a' · tratós ·e non están e.n regra, eles .' 
Por outra banda o Gobeni.o es- ·non p·oderán ·facer . nada e en -lu
pañol .e.a Xunta,' debe~on esque- : gar de subirlles Ós solqos~ baixa
_cer que aqui hai pizarras ou que ~ranllos debido á demanda exis: 
exista VaJdeqrras; porque desde tente. . · 
fogo por . esta' zona1 non pasou d s empresários pizarreiros vé
ninguén. -Estivo, no pasado mes ñense queixando de que-o íiegó
:de agosto, o-.. Director Xeral dé cio non marcha, e poucd a pou

.. Minas, pero n_inguén sabe a q~é co van regulando as plantillas 
veu nen para qué. Os inspecto- existentes e botando traballado

.: r~s ·a.e tfaballo, segundo -os tra- ' re.s á rua. Neste tema, ainda que 
, balladores, deben ·andar moi non seipan -. de lyiS, están ben 

ocupados· en firmar papeis da asesoradé>s polós. importadores 
nova leidas 40 horas semanais; franceses e alerriáns que lles 
que por certo _na bis~arra nin- · Gomprari a p'izarra, e niso d.e 

En Trevinca onde tanto se ·es
peculou coa Estación de Monta
ña, está por adarar '.quen foron 
os ladróns e entidades que des
mantelaron tod.o aquel comp)e
x.o, e os benefícios qÜe tiraron 
tantos "señores" como hai aquf 
E vergoñoso m·irar o Hotel que 

' guén sabe de· qué se trata -:-dil]. asoballar traballadores galegas 

---~--~------------~~---~--: ~~umqued~e~ra~~in~fr ~~ mu~o ~~n~ ~~~s 

ali se fixo no_ lugar máis alto· da hospício que teñen alá monta-
montaña_,, e .qüe hoxe: se atopa do. _ 
-pechado 'e enladrillado para que . Pero no Barco e na Rua hai 

. ninguén entr~ nel. Os que esti- xente qüe debe ter montado O 
vemos dentro (entramos por · seu hospício particufar a con ta 
médio de buratos entre os ladri- -do hotel de "Montañas de Tre-· 
llos) ficámos . pasmados" dediati- vinca". 
.te dos roubos que se comete- -NO" negócio das .. pizarras suce
rort. . . de tres cuartos do mesmo. As 

Levaron . cociñas, ·m0quetas·, condicións en. que. traballa aque"-

pesetas, e os ~ntos de portl,l- .. 
gueses que 'all traballán,. nen te-

. •ñeñ seguros ·sociaís nen leis que 
os protexan, nen· nada de nad_a. 
A maioria das vivendas son cor
teilos onde .teñen ·qu,e s~bsistir 
éos seu$ Jillos~ e non pasan de 
gañar l.20Q peset~s ·dia (sen 

-col)tar . ademais sábadQs e do
mingos): ~ 

to dos americanos, porque de . aprendidos. 
40 horas .eles pon sab~n nada.:._. Cóidamos que o que ~ teñen 

Hai · alguns ·que traballan a que iren regulando s~m os seus 
·destallo (segundo o metro de pi- Mercedes, Rover_ ingleses, BMW, 
zarra elaborado) e desta forma etc, que mercan cada duas por 

· poden sacar un sold9 co que tres, para que os paisa~o·s de 
mante,r ·as suas casas, pero estes Valdeorras se dean conta do 
.casos so'n os máis r~ros e nor- mal que lles vai o negócio . Isto 
malinente ~anllos a0s máis anti- dos pizarreiros ven de moi atrás, 
gos no ofício. de xeración en xeración, e a sua 

. sofás e as bañeiras dos Cll:filtos la xente son piores que·. as que 
levantáronnas do cemento e,ain- · Dickéns descrebia na Inglaterra 
da noñ se sabe. ben ónde 'se en- ~ do século XIX: co asobaliarnen
contran .hoxe .. Iso si, é moi fácil to dos nenos e os horários d:e 
botarlles a culpa a un crego, un- traba)lo que vií)an desenvolven-

Os traballadores da pizarra pouca .cultura, os seus maos mo
esixe:n que se regulen as norma- dos e a falta de respeito aos tra-

Ante estes aqusos, os traba- tivas laborais, e que_ aos portu- halladores, nestes 'señores' que 
llad·ores :. galegas nen s~ poden .g:u~ses . se lles faga un contrato falan moi ben o castrapo, pode
'mover nen - fo mar .. medida de de traballo en condición8, o ríase resumir,_ poderíase resumir 
presión· algunha, porque os afile...- ' . mesmo que se lles fai aos emi- aquel monólogo de Castelao: 

ha .monxa e un médico de Baña do. . -
(León) que as levaron en cami- Os traballadores da pizarr-a 
óns e carros, ·porque din que as cobran . saldos m1.serentos. O 
necesitaban para non sei qué xornal está entre 1.200 e 1.5 00 

· azan de despido no mesmo m~>'- . · grantes galegas que. teñen que ir "Se ti foses ministro e. che saí
m~nto, e hai ' Gotas treme.ndas· traballar a Europa. Dicíannos sen parvos ,todos os fillos e xen-
para apañar o -traballo que ou- xentes que traballari en Trevin- ros, non lle darias un empleí-
tros · compañeiros deixan. 0-s ca, que eles non teñen nada ño?" 

Os Peares 
- . 

·Un absurdo ·.:minifúndio administrativo 
O povo dos Peares é un absurdo minifúndio admini~tratlvo, único no país, 
grácias ás brillantes decisións dup nefasto ministro chamado Xavier de .Burgos alá no século pasado .. 
Dividido por tres rios -SiJ,-Bubal e Miño-:--, unido poHr.~s P.<mtes, perten~ce administrativamente 
a duas províncias -Lugo e·Ourense-:;, dous bispados;catro Axuntamentos - Peroxa, Raniuin, Ferreira 
e ·Carballedo-, tres aprtidos xudiciais, tres coinandáncias da Benemérita, .e segan vostedes contando . 

.. Componse dunha chea de agrúpácións de .ca8as_seil solución de continuidáde. Agás dunha far.mácia, 
un-pequeno obradoiro·, .e dotis ou tres comércios-e os epipregados e xubilados de Unión Eléctrica,. 
o resto dos vic_iños viven hoxe unha econ.omia moi precá:ria e ·ainda>subsisténcia. 

· Enténdese ben que un pov.6 des~ · SANIDADE · 
tas'_ · características .sexa fon te 
perr,nanente de problemas 

ENSINO 

Acordamos nos ,. Peares· tres 
méqiéos residentes non hai moi.:. 
to tempo. Hoxe nen hai nengun 
Hai dous méd_icos e algun sani-

Hai dezaoito anos ·habia ·no : tário · nas cabeceiras dos catro 
. ' povo sete escalas públicas e pri- . ooncellos á distáncia que xa sa::- : 

vadas. Despois pasou o que pa- bemos. Aos Peares desprázase 
sou, e hox,e queda ' unha eséoli- un médico duas horas cada tres 
ña de párvulos. Os nertos, que o .dia s. E o único servício. A situa-

J • • , ' 
mcac1on que ten co resto do · 
mundo é un-paso a nivel que hai 
á saída da ponte do tren, cami
ño .de O urense. En teinpos; este 
p~so a niv~l estivo aberto ªº tra- .. 
fiéo con .rodas, pechouse lQgo · 
por rázóns que non veñ'en ao ca
so; toler6use para carriños .de . 
man e- RENFE segue agora coa_ 
teima de bloquealo de todo .pa
ra t'ematar de a·sfixiar o pdvo. 

domm. go xog n to que n c1·0' n e' tan absurda e terceiro-. ª xun s, va Lévanse fe.ita xestións desde o xuntos a misa-,· que · son todos inundista que a maior parte dos 
parente·s, o luns á mañá . cediño - ~iciños vese na abriga de falsifi- .- ano_ sesenta e nove, aprobóuse 

· son levados · polo chamado car a sua residéncia e declarar o un paso superior en Consello de 
· transporte escolar a·· ·Luintra, · domi.cílio onde 'están . menos Ministros, achant~mse .a obra 
que ·esfa a de:lasete quilómetros, mal at.endidos. E a todo \so, a quizá por caprichos personais, e 
outros á Banela e Ferreira, ta- . ad,rp.inistración a durmir e a sa-- logo mendigando en despach9s 
mén a dezasete ; e os~ dem_ais á nidad.é como· cadra, e nón por provinCiais e estatais sempre 

FES CA 

Os Peares, noutrora paradiso 
de pescadores, onde xa na idade 
média eran famosas as pesq uei
ras, onde habia abundáncia de 
troúas, ang'uias, sabalos, sal
món~, bogas e peixes, está hoxe 
a ponto de se convertir nunha 
natureza marta. Construcións 
indiscriminadas e impunes de 
embalses sen escadas salmonei
ras, a água con tami12ada segun
do as últimqs an;i,lises,' a beira 
do rio convertida en emporca
ilada escombre ira, . verdadeiros 
silveiros que fan · imposíbel a 

~ -prática da pesca~ e os pescos te
ñen que ·se· conformar con mo
llar miñocas ou cuns cantos pei
xes que xa non saben a nada. 

A ESTACION · 

A estaCión dos Peares e~tivo · 
sem.pre habilitada para carga e 
descarga de mercancias, madei
ra, , YiñO, sal, material de 'COfiS
trución ~ paquetaria e ultf~mari~ 

'Peroxa, a doc.e quilómetros, faita de médic6s. · con boas verba.s pero con moi-
.porque ali están as cabéceiras tos attancqs. E para que non se 
dos . catro . axuntamentos, . co ' , diga que todos os· problemas 
conseguinte retraso escolar e o ACCESO so.n herdados da pasada admi-
p.erigo ·· dunhas cárreteras - mal -_·nistra¿iÓn, hai catro meses_ o no-
axeitadas. Hab,eria nioito _que O, ·burgo chamado dus Peares,: vo gobernador prometeu facer 
falar. dos grupos escolares e~ xe- _9· máis ·importante, onde . estivo xestións ao máis alto ':nivel para 

- - . abrir o paso e instalar unha ba-ral, pero easbs . tan- absurdos de , a indústria da madeira e tnóbeis, 
· · . - rreira automática ou sem.aforos. 

, nos que se impui:taban e ex por- · 
taban por - e'sta estación. Con 
m()itíSimo ttaballo conqueriuse 
un acce.so á ·estación por earre
,tera que facilitaba os traballos. 
Auto_maticamente, as cabezas 
pensantes dé,!: o-mnipotente Ren
fe . pechan,a estación. Ricas bis-

1- • 

falta de. corde.na-ción adminis- roupas; embotelladora de viñas, 
trativa, de mércia ou de incorri- non ten acceso . ..Encaixonacto 
peténcia comb e~te, de seguro .nun f?xo, natural entr~ 9 rio e o 
non hai outro-. camiño de f~rro, a úni.ca comu-
N. 230 /' D0 10 AO 28 DE. SETEMBRO ! i983 . 

barras de Chantada," ·Carballe.do • 
Das tales xestións nunca máis se -· · Peroxa e. Ramuin . fican · asi des
soupo, porque talvez eran pala- ,- viadas ·á estación de Ourense ou 
bras proinisórias pre-eleitoraiS, _ Monforte, moito máis lonxanas. 

O TURISMO 

Ten esta bisbarra todo o que 
é preciso para ser un bon cen
tro -turístico de prime1ra: arde . 
A paisaxe · i!Ilpresionante, os 
monumentos histórico-artísti
cos desde o paleocristiano de 
Temes e a Ruta do Románico 
á Rivoira Sacrata, os embalses, 
a . natación, a pesca se a houber, 
festas populares e· enxebres, os 

".pratos típicos, a carne ao caldei
ro, sol). regalias que aí están pa
ra ver e disfroitar. 

Pero xa aixemos que este é 
un povo que non é povo. Un 
povo de recente criación., con 
·menos de _cen anos de vida: e un 
povo sen tradición, sen raigañas 
máis 'alá da terceira xeración, e 
un povo insolidário, sen iniciati
va, sen unión para obras comu-

. nitárias, sen capacidade de esi
.xé.n..cia nen· de protesta. 

Poderíamos seguir a falar qos 
problemas da cultura e dos de
portes, pero non q ueremb s can- ' ' 
sar rp.áis a_ sua paCÍénci:¡t.. · 1 

Cada · _un <lestes· temas daria 
materiafmáis qu'e suficiente pa
ra un amplo. informe, e haberá 

:· que ·face-lo. Damos hgxe unha -
' fria relai;;ión~ · de .dados pafa ter 

unha. idea xerar dos 'prqble,mas '. 
dun povo que ··a~é hai pou,co 
tempo . tivo . ún· alto · nivel , ~a-e . 

.pms.peripade e haxe e·stá boque
ando a superviv.en.cia . . 

LOIS ALVAREZ POUSA 



lfACIORAL 
crónicas da tarde: 

Segundo Líster 

Au~o Assía, espia da URSS, ) 

Uster, o vello-novo xeneral Lister, estivo en Vigo para 
presentar o seu último libro publicado: "Porque déstruyó 

....... ~<. C.arri110.:lel1BCJ:E~ ~ r·e¡1 rrhr cCY' ~JJµ t> "Jf1f" rt'W"' n , . • :..'" '1 1 

Lister dixo cousas tan sabrosas cmp.o que "Fraga está no seu 
· papel, Suárez estuvo no seu papel, o Rei está no séu papel 

o segundo en España. 
Contou tamén Lister com~~ 

viviu 15 dias na casa de Au.:. · 
gusto Assia na .Alemánia, can
do estaba casado o xornalista 
coa filla do , ~~arlamentario 
alemán Brea, · '~ ¿Qué comó'fa.: 
la lago tan mal do divórcio ?-' 
Non sei pero o certo e "que il-· 
caso u e está separado". 

';, /~;, ,!f!J!~, ;;d.~ o.ÚUÍ ><>H "' """ no» '"'"'°ºO 

· nosa (li~dade nacional 
- e Felipe González .tamén está no seu papel e o quemáis se lle 
·pode pedir ·aó PSOE e que cumpla o ·seuprograma". _ 
Pero na nosa longa conversa con el tamén no,s falou de outras 
moitas cousas, entre outras de Augusto Assia. 

"Augusto Assia foi mem
bro dos servicios secretos so
viéticos, eso todo o mundo o 
sabe" dixo Lister referíndose 
ao xornalista que día tras dia 
anatemiza contra os comunis:
tas dende as paxmas de "La 
Voz" e outros xornais esta
tais. 

Segundo Lister, Fernández 
Armesto perteñecia ao CPU, 
precedente da KGB cando es
taba en Alemania, senda o 
enlace entte os dirixentes co-

. munistas españoles Trillo e 
Adané, o primeiro na URSS e 

Un concellal mallado 
por non xurar a Constitución 
Parece que a alguns 
axuntamentos ainda non 
chegaron axexos da 
democrácia. En Santa Comba, o 
Alcalde de AP chamou á 
Guárdia Civil para que sacase da 
sá de plenos a un concellal que 
se negou a xurar a Constitución 
española. O concellal foi 
apaleado. 
Na Póvoa do Caramiñal non 
pasan as mocións escritas 
en galego. 

Luís Calvo foi expulsado po
la Guárdia Civil da sesión de 
plenos do Axlintamento de 

Santa Comba, cando, se guindo 
a postura que mantén o seu gru
po político, o BNG, se negou a 
xurar a Constitución. 

A Guárdia Civil foi requerida 
polo Alcalde, pertencente a 
Alianza Popular, e non se con
tentou, segundo consta na de
núncia que foi interposta diante 
do xulgado, con sacalo do. local 
de sesións, senón que apaleou 
ao edil. 

Tanto os concellais de AP co
mo os do PSOE, parece que 
aprobaron, polo menos co seu 
siléncio, a violenta acción. 

Contounos tamén como 
por culta de Augusto Assia 
"estuveron a punto de botar
nos da aéadémia militar . na· , 
URSS, xa .que qüeria asistir 
a unha festa á que non podía -
engrar e Michu e máis eu, lo
gramos que pasase co pase 
noso. Se nos callen ... ". 

Rematou dicindo- Lister,. 
referíndose ao columnista 
que "case seguro que foi tras
ládado a Londres polo serví.:. 
Cío segrego soviético". ..... 

NA POVOA NON QUEREN 
OGALEGO 

Na Pó~vóa do C:aramiñal, :o se-: 
cretário, de acordo co alcalde, 
non framitan nengunha modón, 
rogo, pregunta ou proposta do 
BNG. por iren escritas en galega, 
transgredindo asi a lei; amda 
que non é dé estraj'íar, xa q_ue o 
mesmo Alcalde estivo denun
ciando a todos -aqueles que ~s
crebian Póvoa e non "Puebla". 

Para os próximos ·días, de se
gu.ir esta actitude e as autorida
des hon tomar cartas no asunto, 
e~tán programas movilizacións 
populares. 

Os deputados de Lugo 
gastaron máis do asignado 
Dos temas máis polémicos qu~ se están a dar nos a.Xuntamentos 
e deputacións galegos, non en tódos, claro, son os referentes 
aos soldos a perceber polos eleitos. 

Lembran cando o señor Cordei
ro pedia entre outras causas, 

. soldo digno, de-dicación exclusi
va, coch~ oficial, chó(er oficial 
se cretário particular, secretaria 

. e despacho- oficial, aparte dou- . 
tras menudéncias cunha valora
ción de 500.000 pesetas ao mes. 
Todo por ser deputado. 

Deputados 

Luís Cordeiro 

~ Ber:iito Rego 
Eloi López 
Xesus González 
Xosé M. García Leira 

Agora o señor Cordeiro criti
ca as asignacións aos deputados 
por dedicación exclusiva . 

Dentro desta guerra saíroIJ a 
relocir as dotacións asignadas 
pala anterior corporación pro
vincial que presidia o prÓprio 
Cordeiro ·e as cantidades perce
bidas. Estas foron as cifras: 

Cant. acordadas Cant percebi. 

1.605.000 2.542.000 
/705.000 952.000 
279.000 683.412 
279.000 786.636 

71.034 71.034 

X. SOBR E'l'RA' t:I Ñ'ARES !" ... -.. - -

Calquer amante da alternativa autonómica ten que quedar moi emola
do se valente. e racionalmente fai unha análise de todo q que l~va pasado 
.desde a formación. do Parlamento e Xunta de Galiza. E má.is cando o Sr: 
Fraga, ese· trono de raios e lóstregos que a inda ternos que aturar -escin
tilante escola de oportunismo e adaptación a .situacións ben contraditó· 
rias- , acaba de dicer que diante da nova situación da LOHAPA, GaHza 
nadá ten que · negociar co Goberno "peise·oista" - isto de peixe-oista 
dígoo eu, claro. Cómo o ia dicer el, se no fondo comunga- igual que o 
seu "opositor" Q. Felipe e ten tanto interés como el en que o de "so· 
cialiSta" _sega soando por aí?. "Xa lle chegará o tempo· a Galiza cando 
chamen- ás outras rexións que non sexan Catalunya ou Euskadi" -con· 
tinua a dicer. Ben, ao menos é claro, e claros deberian ser _tamén os que 
·ante estas palabras e ain~a coa porfia dalgun xornalista, fuexen ou dei
xan a cousa no ar. 

Se eu fose autonomista, non poderia quedar calado ante este novo 
. sometimento co que os títeres representantes autqnómicos nos agasa
llan a gale9os ~ galegas. Pet o ao -nó11 _ollar ' nen cótnpr'obar carraxe al· 
gunha en todo · o País, verme "ao maxin a labarada de se, realmente, 
existe alguén ao que lle preocupe a Autonomia no senso que ela mesma 
mantén, E posíbel que a xente toda, ainda aq:Uela que dun xeito ou ou· 
tro crea nesta vella e podrecida dama, chégara xa ao convencimento de 

_que non nos amaña nada? E esta labarada medra en min cando me sigo 
facendo perguntas como: 

a) Decatouse tamén o Sr. Fernández Albor desta cuestión e levouno 
isto a ocuparse tan só das bucólicas,_ ardentes e enfebrecidas inaugura
cións de festas e feiras tan, por outra parte, terceiromundistas?. 

_ b) O tenro e poético amor do señor Fernández polo folclore, le· 
vouno tamén a pr~~entarse en · vários programas dal "V estatal para que 
todos os galegas e galegas, TODOS, enrubiáramos como cereixas tan só 
el abrir a boca? O señor Fernández -digo eu- débese sentir como un 
vermiño e~curo ante a maior dignidade -e por iso máis pagada ainda 
polo inimigo- dun Garaikoetxea ou dun Heribert Barrera. 

G) Os amigos dos Fraga-Albor pensan .q-ue . con novas remodslacions 
da Xuntita -como lle chamaba, moi sério, un ~nxeñeir_o o outro dia
van voltar as esperanzas a este riquísimo pero ben roído e explotado 
.País? 

Eu, que creo na liberación total dos pavos, ás veces trato de poñer
me ho pelello- dos autonomistas e .desde aí matinar. -E sempre chego 
ás seguintes conclusións: 

. 1.-Eles, indubidabelmente, con- este ou outro Estatuto, pouco po· 
. den arranxar. Teñen as mans atadas e a cabeciña moi conforme con iso. 

2.- Pero eles están tan acostumados ao papel de servidores que outro 
distinto - <? de galegas _de verdade- parécelles que vai contra a arde so-
cial. · _ 

Ouvirédelles dicer que son tan galegas como ninguén, mais dirano, 
alporizados, en español; afirmarán que ama~ á sua Ter.ra - tan verde e 
mimosa ela!- como o que máis, pero cando se He presentan as solu· 
cións para demostrar ese amor berran como tolos e espallan aos catro 
ventas que eles son separatistas - por favor!-, son, ·antes que nada, 
"españoles". 

E eu volvo á nosa História e con ollos carraxentos e mans trementes 
de -angúria leo, século tras século, o tristeiro e indigno papel desas cla
ses sociais que en diversas etapas se deixaron someter até asumir a con
dición de intermediários ante o Estado. Hoxe son os perfeitos aliados 
do poder español, chámense populistas, demócratas, aliancistas·, socia
lista~, comunistas oü o que sexa. En Galiza non é este o adxectivo que 
prim~: é o de sen galegos ou españois, nacionalistas ou- españolistas, de
mócratas ou fascistas, progresistas ou rea!=cionários. Moitos seguen a 
afirmar que a Autonomía, cun partido progresista español ao frente, 
seria efectiva. E eu respóstolle poñéndolle moitos exemplos, entre eles 
ao actual alcalde da Coruña, ese señorito de vocación madrileña cuxa 
teima -e os seus critérios partidários, non o esquezamos- está levando 
ao cumé a españolización de todo acto que se poida desenrolar na Co
ruña~ e pensemos con frialdade nesas Xornadas de Cine que montou 

nesa cidade frente ás urxentísirrias necesidades que ten a criación dun 
cine galega . 

Non, a cuestión non está no povo galego -seguen a afirmar que é 
individualista, conservador, manso ... - A cuestión está · nestes moni

.fates aprendices. de señoritos, arremedadore.s do alleo e despreciadores 
do seu, que se agarran ás migallas que lles botan daló como se fosen o 
tesouro máis ~obizado do mundo. Esta é a praga de Galiza. De tari pou
co protestar acabaron por ser mudos. De tan posibilis.tas acabaron por 
borrar dos seus ollas calquera horizonte de futuro . A forza de conser
var os seus chalets -moi pouco máis- acabaron venciendo a dignidade 
do seu País por un prato d~ lentellas. Hoxe só falta, meus queridos ami· 
gos, que eses sexan AOUI o modelo a destruir sen remorso algun, pois 
só así poderemos inaugurar cun senso popular e galega a Escala Galega 
da Dignidade Ñacional. ' 
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NACIONAL .. 
Xomadas educativas 

Moitas convocatórias esparexidas 
En Vigo, en Santiago, 
en Pontevedra, en Mugardos, 

• en Corcubión. Todos os veráns 
organízanse encontros, 

· xornadas,. universidade · 
populares. O movimento, 

· iniciado no ano .197 6 coas 
. proibidas 1 Xornadas do Ensino~ 
en Maceda, extendeuse e ainda 
diversifico u · 
as suas primeiras intencíóns. 
Collendo calquera dos progra
mas destas xornadas educativas 
vese un eixo comun_ a todas 
elas: o aperfeizoamento profi
sional e a galeguización do ensi
no. ·E non só 'nos. programas, se
nón que estas adoitan ser as 
duas causas que comunmente 
veñen aparecendo nas co:h.clu
sións finais. Outra causa seria a 
análise sobre se estes obxectivos 
son cumpridos ou, non. . ¡ ' ... \•• 

Dunha · banda, os sindicatos 
ben organizan as · suas prórpias 
actividades, ben apoian as dou
tras . entidades_. Asi, CCOO orga
niza en Vigo, nesta segunda se
mana de setembro, a sua_ escola 
de verán e en Pontevedra, a 
UGT pon en marcha "Escala 
Viva". Mentras, a UTEG apoia 
as "Jornadas do Ensino" que di
namiza a Asocia9om sócio-peda-

gógica Gafoga e o SGTE ao gru
pó Nova Escala Galega, que 
aglutina a diferentes colectiYos 
profisionais. · · ~ 

. SEMINARIOS E OBRADOIROS 

Por liña : xeral, ÓS -encontros 
artkülanse en.-- diferentes semi
nários xa sex.an de actualización 
. de métodos e· técnicas, e_ doutra 
banda diferentes obrád0irás on- . 
de se efectuan práticas: _ ceiami
ca, psicomotricidade, video e 
fotografia, xogos populares, 
dramatización e teatro. 

de Corcubión ten unha grande 
importáncia .... Durante 11 días, 

tin~ v~t:~\~~9:1!;~~~ 6},onx,~ 1f9~ -
hab1tuaIS "crrcu~tos cultura1s", 
concentra, ao alcance de toda a 
vila, unha morea de actividades 
xa non só dirixidas a ensinantes, 
senón a todo tipo de persoas. 
Só despois un axuntamento 
_:_que tefiamos notícia- ten un
ha iniciativa parella; é en .Mu
gardos que _se organizan unhas 
"Xornadas Municipais de Peda
goxia ''. Unha iniciativa que non 
é seguida por nengun outro con
cello e que ten unha iridubidá- ' 

O feito de que estas activida- bel repercusión na vida munici
des · práticás sexan as máis con- . pal, máxime en vilas pequenas. 
corridas amosa unha intención , 
renovadora nun importante sec
tor do profesorado. Tamén te
ñen cabida os debates. Este-ano 
nas Xornadas do Ensino houbo 
unha ·mesa tedbnoa cada día: 
sobre os meios de corriuflicació'n 
en relación coa escó1a, sobre 
problemas actuais do ensino no 
país, política municipal e edu
cación, a situación lingüística 
en Galiza:.. e ainda, ·na Univer
sidade Popular de Corcubión, 
abránxense temas de preocupa
ción xeral. 

ACTIVIDADE DOS CONCELLOS 

A iniciativa do axuntamento 

T AA:fEN TENSIONS 

· En· liñas- xerais,- independen
'tem_ente das diferéncias ideoló- < 

xieas e metodolóxicas destas ac
tividades, a información que se · 
póde dar· de cada unha delas é 
semellante. Daquela este ano 
presentáronse tensións nas "Jor
nadas do Ensino", cando na úl
timo dia non se puideron pro
xecfar os · traballos elaborados 
polo grupo de vid~o, porque as 
cintas foran "secuestradas" (sic) 

Por motivo diso, unha asam
blea de a.sistentes declarou per-

l?UBLl'CIDADE 
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OUTRAS INICIATIVAS soa "non grata" nas Xornadas a 
Xosé Luís Fontenla Rodríguez, 
guen ao parecer fara responsá- No pasado mes de abril ce
'iJeY 'do' feito. Postrnl en contac..: - lebrároQ~e unhas xornadas orga
to con el, explicou e xustificou nizadas' polo ·cofe'''cfíVó Galega 
o suceso, admitido, ,por canto de Protección de Menores. Dali 
"o video elaborado era un ata~ saiu a decisión, agora xa reali..: 
que ás ·xornadas e unha ·manipu- - dade, ·de criar unha escala de 
lación interesada do son e a i Educadores para a Marxinación 
iinaxe que eran descontextuali- Social. A intención é formar 
zadas". profisíonais que cheguen a este 

_ Na argumentación em-
pregada .na asamblea final das 
"Jornadas", falábase dun ata-
que á liberdade. d·e expresión e 
unha apropriación indebida do 
traballo dun obradoiro compos
to por diferentes matriculados 
nas xornadas. Chegouse a falar 
mesmo , da posibilidade dunha 
demanda xudicial. . 

Segundo puidemos saber. por 
diferentes asisfe.ntes, tratábase 
dunha montaxe na que, coas 
grabacións e entrevistas feitas 
no decurso · das "Jornadas", 
montadas segundo un critério 
lúdico, e que se fixera funda-

mentalmente como prática do 
meio e sen maior transcendén-

cia, por canto só ia ser exibido 
na própria · xornada final. 

campo específico da educación. 
. Os cursos serian tres, o derra

deiro de especialización. 
Formación de técnicos para a 

terceira idade, animadores so
ciais, educadores de rua, para o 
tratamento de desequilíbrios fí
sicos e psíquicos. Nos cursos te
rán importáncia fundamental as 
práticas, que cobrirán un 50 
por pento de todas as activida
des. Haberá obradoiros de ex
presividade, organización, acti
vidades e xogos, manualidades 
e deportes. Tamén unha sección 
clínica con tres seminários por 
trimestre. 

Os cursos celébranse en San
tiago e empezan en outubro, 
cun) máximo de 50 alunos, que 
serán seleccionados despois 
d unha preinscrición. A matrícu
la será de 30.000 pesetas. 

R.O. 
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AS obras. do castelo 
de-·Monterrei panllizadas ·.· 

- Rouban os cruceiros para poñelos nos pazos, desf~n hórreos, eaíiast~os e piornQS, 
tiran os escudos dás casonas. poñen carteis publicitárfos·diapte dos mo.immentos ... e ·cando· 
fan unha r~cónsfrué1ófi;'8e_,cadrat'bhí0,'"'a~cfo "éi~telo de Moriteiiei, tefien .. qu·e p_arála. / . 

: • • • 1 

O Axuntamento de Albarellos 
. paralizou as obras de "restaura-

" ción" que '~e' estaba~ a_face,r no 
Castelo de Mónterrei por non 
ter licéncia municipal, catid9 xa 
ian feítas case nun 90 por cento 
e gastados case os seis millóns 
de ·pesetas que hai de pre~upos
to. Pero áínda que -o da. licéncia 
municipal está ben, só foi unha 
argúcia para que non seguisen 
unhas obras que, segundo os ex
pertos, non teñen nada que ver 
coa restauración. 

/ Despois das protestas de rtu-
merosos viciños. que quixeron 
paralizar as obras pala sua can
ta, diversos técnicos foron ins
peccionalas, emitindo un infor
me negativo sobre o que se esta
ba a facer. 

En vistas disto, o Axunta
mento decidiu paralizalas por 
carecer da preceptiva licéncia 
municipal. 

O culpábel de todo seica é o 
proxecto feito en Madrid_ pala 

. Dirección Xeral do Património 
Artístico, xa que as obras reali
zadas por 'Construcciones Ro
zas' de Lú.go, parece· ser que se 
adaptan ao proxécto, por roáis 
que alguns viciños falen de coni
véncia entre os autores do pro
xecto e o construtor e outros 

afirmen qu
0

e o cemento que bo
tan é de moi .baixa calidade. 
Hainos tamén que protestan po
_lo traslado da escaleira, que foi, 
ao parecer; o que causou as pri
pieira~ alarmas. 

O castelo de Monterrei perto r 

de Verin~ é un dos roáis grandes 
e ferlllosos de todo o 'Estado, 
sendo reconstruícfo nos anos se
senta segundo un proxecto do 
arquitecto Pons Sorolla. o · cas.,. 
tela era propriedade· da casa de 
Alba e foille <loado ao Estado, 
senda agora o Ministério de Cul
tura o responsábel ·do que· seme- _ 

Probe Paraños 
E ti, Paraños, xa non es o mesmo 
de antes. Hai dous días viñeron 
uns homes e en poucas horas tro
caron a tua imaxe. 

Parece mentira pero foi asi; até 
hai pouco especulábase coa i.nsta
lación dunha discoteca por aquí 
por esta zona, pero o proxecto 
non foi ádiante (polo d~ agora), e 
ti seguiches como sempre. Pero 
calquer dia tiña que ser: claro, a 
tua situación estratéxica . é beira · -· 
dunha estrada importante, ia in
fluir, · e os especuladores ("os que 
hon aman nen saben de amor" co-

JTIO di o noso poeta Bernardino) 
logo o llaron que no· médio das. tu: 
as veigas, en vez de sementarlle pa- . 
tacas ou millq,, podíaselle chantar 
un que outro1 cartel publiGitário; e 

.velaí os ternos para sempre. 
A co.u_sa·, ben mirada~ non ten 

moita importáncia. Un cartel pu
blicitário á beira ·da estrada como_ 
'tantos outros que hai· pola nosa 

· Galiz~ adiante (é curioso, case 
sempre anúncian produtos estran
xeiros) e sempr~ en lugares éstr.a-

.. téxicos, que ainda que non queiras 
tes que miralos a forza ("lVe rco-' 
mo las vallas se leeh?") e q~e por 
ir ries¡;?s lugar~s adoi~an .. estragar 
monumentos, conxuntos paisaxís
ticos, vistas .· panorámicas, -etc. Di~ 
cia qu'e era un.sin:tples-cartel, pero 

que non senta ben, sobretodo a 
aqueles que estamos .acostumados 
a ol!a.r os nosos campos limpos e 
verdes; .pero, claro, h~i ,1.Jnha dis
culpa para os. que permiten isto, 
posto que os· terreos van ficando 
ermos, , o mellor , é tirarlle algun 

· rendimento ~lantándolle cepas· de . 
"v·ino. de Rioja"~ Vaia IT)aneira· de 
facerlle competéncia ao noso viño 
do 1:ondado! Os mi lle iros do .. seu 

· arredor ollarán para o seu viciño 
I t . 

lla ser un desaguisado. 
O patriillónio histórico-artís

tico · pasou a depender da admi
-nistracíón autonómica, téndose 
· ptoducidó xa as transforénoias, 
pero o-proxecto xa estaba feíto 
de antes, afirmando na Xurita . 
qu:e· "non teñ~n nada que ver n·ó 
asunto". · · 

Agora o Axuñtamento de Al-
barellos acord.ou ~ formar unha 
comisión con técilicos do-M: de 
Cultura, da· Xunta e do própr.io 
Axuntamento, para inspeecjo- ~ 

nar as obras e . decidir sobre a 
sua continuidade. · 

.máis ou menos como -caqúé·las ár- . 
bores do ·~s~sco aAimado';. de. 
Fernánd_ez Flórez ollaban o pau 
da luz, e cando vexan tjue non. en-

. tende a sua lfogua qe .dÓces rumo
res na brisa do serán, e que ·non dá 

· 'unha espiga dourada polo San,Mi
g.uel,_ ent.§n viraranlle . as costas a 

. este intrometido que está a des
truir a sua harmonia. 

M. SENDl.N 

·rucIORAL 
. /. 

, . ' 
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···· Matania: 
' . 

de lobos. mariños 
Üns trÍnta, cando non cuarenta, lobos de mar ~arrea en 

cada campafia de seis~sete mesés nos buques conxeladores do . 
·Estado que pescan merluza (ou p~scada ou carioca) nas costas 
do sul de Africa. 

· Son trinta ou cuarenta animais que· conforman un acdden- ~ 
te cada semana -polo menos- e que, polo que din; son inevi-
tábeis. · ' 

' Na última carn,paña dunbuque vigués cuxo nome non ven 
ao caso, chegoulles no copo . un peque110 pingüíno, de póuco 
tempo de. idade. Durante quin ce días, todos os dfas; .. 'o pin
güíno recebia a sua radón de peixe nun .lugar marcado no 
costado de estribor do ramblero: Quince dias en que os mari-
ñeiros tiñan a co~ci~ricia de facer sobreviver ao ~x_ymplar per
dido (nunca tan ao norde -águas de Namibia-':':: ,chegaran as 
aves de frac). . . . - j ,, -

tJn bon dia, o pingüíno desapareceu. A bj~,..-seguro, co 
tranganil (.comporta qu~ pecha 'a rambla do pesqueiro) aberto -
viu a liberda¡:l.e do mar e decidiu tirarse. Nunca máis os tripu
lantes viran .ªº pingüí_no.· ªº ·que xa tillan bautizado co nom~ 
de Marcelino, .causa comul). entre xentes do mar que sempre 
que. atopan un animal abordo (sexa un can embarcado de po
lizón, sexá un mascato ferido) poñen decantado o baptismo ~ 
agnóstic? a .. o exemplar. 

o caso _é que entre a cantidade inorme de _buques que fae
nan nas águas sul-africanas e a - tantas veces-:- irresponsabili..: 

: dáde .dos- éapitáns. ou ' a · dos mariñeiros, pérdense, · botando 
. ,-: .. _polo baixo, máis de oito mil exemplares anuais de lÓbos de. de 

· mar. ·E .. é mágoa: .. . 

Preguntar, senón,. pola Jenda do ··"Capitán Lo bito.", un ho
me. de Chapela-Redondela qué caiu ao mar naquelas águas é, 
segundo conta.n, foi sostido a flote por unha marea de "Lobi- · 
tos" qµe impegitoñ que se afogara _'até que q seu barco o ato
pou. Lendas -destas e de golfiños· (ou arroaces, se · se prefire) 
abondan n<;>s niares galegas. 

E non é so a _perda -ecolóxica, vital-. dos exempfares non 
comerciáis. Haberia que preg:untárse cánta perda halen cario-

. ca qüe vai ao .mar por non 'ser comercial. Toné ladas e· tonela
das de peixe miúdo-definitivamente .perdido. para a economía 
e para a vida;· · ·, ' · · · 

Nalgunhas compañías h.ai excesiva cegueira no· que respeita 
á pesca ·nos" mares austrais. ·O benefício· im~diato faÍ sacrificar a 

· . rendadibilidade futura. O benefído imediato impide ver o que 
hai roáis alá. · · · · · . . · · 

E ruáis alá está a seéa definitiva do ·mat, dos-seús recursos. 
. Ou, mesmamente, a perda 'dos caladeiros, por moito que vaia o 
· señor Ascánio Togores, xefe do Estado Maior do -Exército es

pañol e cambiar armas e apoio por tratados económicos (en vi
. sitá non oficial, que conste, non vaia ser yerda,de o que roáis 

- arriba ·está escrito). · -
~ ' - . 

E .. que . unha cario ca vai ser dentro de dous apos unha pesca-
~. a.a: gra.l}:de TV .dixit . · , · · 

. . - .. ~ 

, Pero_ ~inda'thai e~i~epCión~:_ ~J?:itá~s, hai que bota~ bons b~-
rros cando uns dos seus marmerros ponse a coller ga1vota-s, ga1-
votas. inormes <laquelas águas, polo pufo pracer de decapitalas 
así como oheg~n abar.do. ·Cada vez que Un lobo de rriar chega ' 
yivo ao; navio, . tómanse ·as medidas oportunas para .que volt~ 
ao mar, a rü~co da ptópria vida, ,como no ca~o dun contramaes
tre q~e quixo, obr~gar a un lobo a ~baixar p.ola rampfa, escorre
gandó e vendo ,aterrori_z_ado como ·º anima1 pasaba por riba do 
seu carpo ... se.n' facerlle nada. 
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·NACIONAL. 
· Para alguns a ecoloxia pode ser 

~unha moda, para -ou~ros só unha for
ma de facer política, moitos nen se-· 
quera se p~eocuparán dc°s vertidos ra
diactivos; mentras tanto, científico.s 

As 'asociacións -ecoloxistas, Acción 
E~oloxistá Árco · Iri;Coruñ~,_Agru 
de la Tierra, Centro de Estudios S 
de Amigos de hi Tierra, Natureza, 

~ de - t~lla mundial anúncian que, de se
~· guir a . este paso,. a humani~ade -está 

en _perigo, ainda que, se cadra; é unha 
cou~ que todos sábemos ou qu_e, po-. 
lo menos, ternos xa no subsconscien-.. . - . 

1 Carbáillfi'O ~ iMovimento ; Ecologísta \Talle1d 
te. 

. . .A doutora Inglesa ALice Stewart, 
' partindo da' .. infon_naci6n de -que a vi

da na tetra empezou cando a racliacti-· 
vicfadé baixou ·dun certo ·nivel, dixo 

,, ·que a: radiacÜvidade está aumentando 
- ·considerabelmente e, de seguir asi, a 

vida:-.na ierra non tardará en desapare-
cer. 1· 

Estudosa de cónio actua a rad_iacti
vidade, b~seándose en casos práticos, 
tamén puxo de manifesto cómo ara
diactiyida<le . é progresiva, .o ·que per
·mite que non faga falta receber unha 

,gran ' <lose .qe ' radiactividad~, senón 
qqe esta vai acumulándose de vagar e 
ao, chegar a un certo índice produce 
o dano .- ' 

Asemade referiuse a que os danos 
pro'ducidos nqn són só cancros, se
nón que a -radiactivi?acfo. f~i qu.:e de~ 
sapárezan as defensas do · corpo hu
mano ·que fica ~si indefenso <liante 
de moitas doenzas. 

A RADIACTIVIDADE ÉNTROU 
XA NAS CADEAS DE . 

' ALIMENTACION MARIÑAS Diteresmttes conclusións e _ 
reVelaCióm ·· no· serninário 

. . . ' ' , 

sobre verfunentos 'radiactiv()s 

· Sociedade Galega. de Histária, Natur 
Ecolóxica de Galiz·a (ADEGA), pre 
"Vertidos de Re~íduos Radiactivos' 
deba:tes, a seguinte resolución; 

1 . ..::... Tras da exposición .dós es.pecialis-• 
tas na matéria, ratificamos a nasa opa

. sición aos vertidos de residuos radiacti
vos no Ócéan~. asi como os' jJroxecta
dos ,enterramentos nos lei tos mariños. 

2.-Asime5mo felicitamo~ aos Sendi
catos Británicos pala firme resolución 

·que acaban de tomar, en contra do ver
tido de resíduos radiactivos no mar. 

3.-Respéito á empresa de xestión 
dos resíduos radioactivos, cuxa cria
ción foi anunciada pola admin'istración 
española, ternos que dicer o seguinte: 

. a.-Consideramos positivo que .a xes
tión dos resíduos xa producidos, se rea
lice por parte dunha empresa pública e 
co mellar asesoramento científico posí
bel. 

b.:.. Non eremos positivo porén, que 
a criación de dita empresa xustifique a 
continuación e/ou o incremento da 
prpdución de ditas resíduos, xa que 
xestionar mellor os resídüos nucleares 
non elimina os riesgos. 

c.-Manifestamos tamén a nosa opo
sición a que se socialicen os aspectos 
máis negativos do ciclo nuclear ca f in 
de permitiÍ ás empresas eléctricas ma n
ter os seus fabulosos benefícios , que 
serian imppsíbeis sen dita socialización. 

4.-0 único meio posíbel para redu 

OS VERTIMENTOS VIOLAN AS 
NORMAS INTERNA,CIONAIS 
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Ó Profesor Ja~kson' bavis, biólogo 
dunha· U:niversidade de Califórnia, es
tud9so do ·tema da co.ncentración de 
radionucleidos nos organismos mari
ños, fixo especial mención das conse
cuéncias da radiactividade sobre a 
cade·a alimentárm, afirmando .que os. 
resíduos chimpados no cemitério 

atlántico influíron~ xa qe feíto na ac- Os dias 7, 8 e 9 celebrouse en Vigo un Semin~io internacional sobr.e Vertimentos de Resíduos 
' tualid3:de, nos seres mariños. Re~l- 1 Radiacdvos· ho mar. Este_ semlnário .estaba organizado polo C,entro· Internacional _de 

cou asimesmo qüe ª água era 0 ·pior Formación de Ci~ncias Ambientais, entidade -dependente da ONU, en ·colaboración coa Universidade 

O 'prof(,':sor José Juste Ruiz, cate- de prol 
d~ático de Direito Internacional da todos ( 
Universidade de Alicante estudou be ser 1 

sítio ,para depositar estos resídµos, _Pop_ular de Vigo. · · · . 
l corno l amplamente o repertório egal de 

insistindo na falsedade dos méios ex-

1 
. , . . b Nese seminário, no que participaron científicos nucleares, investigadores maripos; ambientalistas; 

c us1vamente teoncos nos que se a- • t · , l ta t d ·d. · · ·, · d d · · t ·' 

ac?rdos, compromisos, tratados e 
convénios que existen no mundo 
para a prevención da contamina 
ción e a protección do meio mari 
ño. Despois de aformar que a nor 
mativa interna·~ional é · aplicábel 
todos os países e que existe un es 

· R . u "d · · t'l' · xuns as, eco ogos e represen n es e iversas orgamzac10ns, as1 como a a mnus rac1on 
sea o emo ni o para u 1 izar o _ . , • d d , · . b .. 'd · d' · 
Atlántico como basi.Ireiro atómico . . espanofa, aportaronse·11'ottos a o~, non so, so re o~ verti os ra _ 1acttvos no mar. senon sobre a · 
xa que segnndo 0 profesor ~lifor~- nuclearizac!ó_n; Por de~~car,ha.beria quefacer referé_!IC~ _a li$á res9luci~n na qm: todos esti:ye~ E-
niano, "é imposfüel evaluar de forma . daco.rdo ate aqueles mats acerrunos def~nsores da enerxra nuclear: o vertrmento 

' concreta os .efeitos d<?s vertidos na · de resíduos tadiactivos· constitúe un grave atentado ··coritra a humanidade. 

fosa Atlántica onde están mergUlla- -11!111111!11---.... · ~-----~-.. ------------------------------dos, riunha .área de 4.000 quilóme-

~ado de favorábel conciéncia n 
mund~ para a protección do mei 
ambiente, referiuse a que tamén a 
costumes internacionais consagran a 
prática de evitar a contaminación. ' 

. tros cádrados, produtos radiaci;lvos 
· equivalentes a un millón de cu:ries 

(medida par~· evaluar a ra~iación). 

\ . 
VERTIMENTOS SEN ES.TUDOS 

. Como quedou aprobado neste .co_n• ~

greso, até ag0ra non hai ~stmdos· da- . . 
hondo que-_perrnitan.dicer que os ver
tidos -no ··mar non son daÍiinos -en 

.. contraposiCión cos ~que presenta .Da
. vis-, . pero · é máis, ·~egundo puxci de 
· rninifesto Joaquín Ros, Xef~ do de

. partamento de Contaminación Mari
ña' do Instituto Español 'a~ Oceano
graf ia; os países que fan os vertimen-

. tos m,ihca se preocuparon de facer 
estudos, · espe_cialrríente os ingleses: 
Concretamente, . afirmou, .até 1979 
non se realizou n.engup eswdo de 
sedimentos na zona dos vertidos. · 
· , Asemade a afirmación feita pot 
Joaquín Ros de . que o Tratado de 

· LOndres foi firmado polo · Estado 
· ·español baixo a ameaza, en. caso con- \ 

trário, de que b ~eino Unido conti;
nuaria facendo OS' vertidos indiscrimi
nadamente e sen prévio aviso. Tamén 
dixo ~o~ ·que antes de .agora· o Reino 
Unido v:iñ'era facendo vertidós radiac-

. ,tivos-en gran -cantidade_ utiliz<!-,ndo zo~ 
~ "nas ainda máis pr6ximas a Galiza en 

~concreto ~ Fosa Ibérica .ª só i'SO mi
llas da: nosa nación. 

Conclusións .fillais· · 
Estas foron as concluSións ás que chegaron ·~s preseJites no Seminário 
SobreVertlln.entós RadiÓactiyos no Mar celebrado en Vigo. 

.. _Estas cÓ~clusións, red~ctadas primeiramente p,glos represen~~mtes de 
ADEG;4\ _(Aso'ciad.ón 'Para a Defensa Ecol6xica de Galiz~) ,e de ' 
Greenpeace, .. salientabán o recoñecimento do papel xog~dQ polo povo ' 
galego na loita contra os vertidos asi. como a r~cQmendación de env:ialo , 

1 • • ., • " • 

ao parlame~tQ ,Europ~o.,· aos país.es presentes ~~ ~onv.ención de . 
. Londres,~ a Bélxica. Greenpeace deu marcha atrás .a última h~ra. 

. \ 

1.-Constatar que ·o mar · é un ele~ 
mentó ese~cia ·I para preservar a vida so
bre o planeta, fonte de recursos vivos 
Aecesários para :a .alimentación do ho
me e reserva . de recwsns minera is1 

sendci · polo ' tanto fundamental a .sua 
conser:vación pota vida. do .' planeta e 

· para o de~nrolo integral dos ·pavos. 

· 2.-En consecu~ncia, o vertimento 
de substáncias t9xipas e perigesas co·
mo ·son os resíduos radiactivos, consti
tve11 un grave atentado contra a Huma-· 
nidade. · 

· 3.-Recoñecer que o mar é o piÓr lú
gar de armacenamento ou depósito de 
resíduos radiactivos uti lizad6 até agora, 
por ser un ecosistema éspecialmente di- · 
námico, e especialménte· sensíbel, e 
poia dificuld~de de vixiláncia e a difi
culdade de actuación .futura que pre
senta. 

. 4.-Reci;>ñecer que 0s coñecime
1

ntos 
.. ci~ntíficos actuais $obre a zona de ver-

. ti mento do' Atlántico Norte .non peJmi
ten asegurar' que o vertimentc:i das subs
tancias radiactivas non· producirá c;lanos, 
i.naceitábeis ao meio mariño. 

5.-Expresar . a .. gra11e preocupación 
ou ala·rma po lo. conSt:ante fncre.mento" 
das cantidades de resíd'uos radiactivÓs, 
que debe.rán ·ser .reducidos, destacando 
ql:Je o ·meirande perigo de contamina
ción radiactiva qos mares continua sen
da a fabricación·, ~transporte e e.xperi
mentación d~ ~r:m~s nucleares, ~ plan
texar cq~o consecuéncia a urxente re-

- d'ución e· futura eiiminacipn de ditas 
armas. . . . . 

6.-E'xpresar a grave preocupaeión' 
1 pala descarga ao ~ar desde terras G!e. 

efluentes radioactivás, e pola continui
dade- das investigacións cuxo obxecti- · 
vo f.inal é o d~pósito ou enterramento 
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d~ substáncias de alta actividad~ nos 
· fondos 11J?riños. 

7 .-.Ex presar a preocupación polo in
. cremento de resíduos radiactivos deri- . 

vados "dos p.lans .de expansió,n a nivel 
mvndial .da enerxia de ori.xe nuclear . . 

8.-Afirmar que, á- luz das normas 
universais dó Direito Internacional re- . 
larivas á proteq::ión do meio ambiente, 
o Convénio de Londres ficou obsoleto, 
e dadas as verificacións da perigosidade . 
dos resíduos radiactiv.os no mar, pro
mover na comunidade internacional .a 
urxente denúncia de ditas instrumen
tos xurídkos e acordar ·a proibición 
univer::¡al e clefinitiva do vertimer¡to de 
resíduos radiactivos n'o mar. 

Referius~ despois o profesor juste 
ao recente c'onvénio ·das Nacións 
Unidas sobre Direito do Mar do 10 
de setembro de 1982 onde, entre ou
tras cousas, sublíñase que "os recur; 
sos de todo - tipo das águas libres in
ternacionais son patrimónió dá hu; 
manidade, polo que ·é un crime con= 

. tra .ª mesma toda acción que poña en 
· perigo o· disfroite daqueles recursos e 
das s'uas posibilidades doutro tip o 
por todos os pai's<Js". Neste sentido, 
salieritou o artículo 145 que determi
na á. protec~ión de que debe ser ob
xecto ·esa zona dos .mares ·pá.ra preve
nir, reducir e controlar a contamina
ciórt .e protexer e . controla; os recur: 

9.-Recoller con ,jnorme agrado esa-
tisfa-cción. a comuriicmción feíta por_re- sos. 
pr'esentantes de sindicatos británicos na Juste · Ruiz · dalificou como "'acto 
sua reunión anual do 9 de setembro do de agresión á· sob~rania du~ estado; 
presente ano, i'i:lformªndo da · decisión un ha ·tnva-sión . dé radiactividade ·nas 

· tomada . hoxe pala.Federación de Sindi- .sitas costas· prod_ ucidas p@r un .ter-
. catos . Británicos de opoñerse unanime- · 

mente á decisión do seu 00·berno de · ~ · ceiro pai's, ainda que· teña a sua orixe 
continuar. os vertime,ntos. · . . en águ;s -~internac,ionai-s", . e. recakou 

1 o . ...:..Recoñé(;er a importáncia decisi- que · a obriga de probar que mi verti-
va do lab_or de~enrolada polos siritHca- . mento n~~ 

1

é n~civo éorresponde ~o 
tos, mov1mentos ec0,lox1stas e . outras .' país que o provoca e non, como re-
institucións cidadana.s, para lograr a su- . · · , 
presión das operacións de vertimentos · . '~ cente~ep.te están tratando; de impo-
d_e resíauos radiac:tiv~s no mar este ve- · ñer .alguns . est¡¡.dos. comó o Reino 
rán. , Unido;,aos que ·poden receb# a"s''co.n-

secuéncias dése acto. 
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Je de Vigo, Agrupación . 
~n E;colo~ista Ma<:lrileña Amigos 
¡~cológicos de Madrid, Federación 
· ~o .F.coloxista Outeiro do , 
Valle de tla Orotava.de Uanália:s, 
Asociación para a Defensa 

tes no Semiñário sobre 
Océano, ~doptaron, en vista d,os 

ir· os riscos 'dos resídúos nucleáres e 
on producilos. 
5.-Sendo as centrais nucleares a 

onte principal "cualitativa e cuantita· 
iva" de produción de residuos radiac
ivos, ratificamos ~ nosa oposición ·ás 
esmas: 

· a.-Xa . que está demostrado que .a 
nerx ia nuclear non é impr~scind íbel 
en sequera para cobrir as necesidades 
nerxéticas previstas pola act ual admi
istración, resultando adema is a forma 
áis cara de produción de enerxia eléc-

rica na actualidade. 
b.-Porque para unha inversión e 

'.lrodución de ener x ia equivalente ,. é a 
we cria menos postas de traballo, e 
1010 tanto a que menos contribue a pa
iar u paro, como teñen recoñecido di-
1ersas organizacións sindica is . 

c.-Como consecuén'c ia, lamentamos · 
¡ue a actual Administración insista en 
nanter un programa de 7.500 Mw nu
:leares que non fan rriái~ qué cont ribuir . 

nosa opo- 1 agra.vara crise económica li! os riscos 
aspectos imbien\ais. 

~ar ca fin . 6.-Reiteramos por último a· nasa 
·icas man- Jposición á utilización bélica da en'er.
'cios , que da nuclear , incluso no cbamado "tem
alización. de paz" , asi como o armacenamento 
'.lara redu :Je armas nucleares. 

NAS 
IS 

Séguidamente afirmou que os ver
tidos violan as normas internacionais 

1iz cate- de protección, realízanse en águas de 
io~al da todos e son perigosos. Todo dano de
estudou be ser reparado. A utilización do nla.r 

legal de como basureiro está desfasado en re
,tados e ación co diréito internacional. Ade

mundo rnais é inxusto e é unha prática das 
pacións rica) e desenvolvidas, que so

:io man ren 0s pavos do terceiro mundo. 
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O CONVENIO DE WNDRES, 
. REGRESIVO 

Atacou especialmente Juste Ruiz 
a convención de Londres, indicando 
que, entre outr-as cousas., un grupo de 
19 estados non podia pr~tender im

ñer un critério ao resto do mundo 
'e que algunhas das nacións que o 
subscribiron acudiran corno simples 
comparsa: s. 

Despois de calificalo como regre
sivo, afirmou que este conv.énio non 
pode mo<;lificar a lexislación interna
cional de protección do meio mariño 
nen moito menos cambiar a condi
ción de património da hurnartidade 
q;ue tefien os fondos dos océanos. 
e' TodÓ isto deixa moi malparada ·á 

administración españo13: e a explota
ción do PSOE do convénio de Lon-
drés como logro político. 

1 

:a preve- A A_ D~INISTRACION 
itamina-

NORDEAMERICANA 
>S frecu.r_._- . 

FAVQR DOS VERTIDOS . 

Nuclear, · puxo de manifesto a perigo
sidade dos vertidos n9 mar, porque 
"é fácil entender qué as alteracións 
do equilíbrio b.iolóxico nos mares, · 
terá, pola sµperfície que ocupan na 
terra, unha _gran i'ncidéncia na bios
fera e afectará ás condicións . de ha
bitat do horne' ~-

0 profesor Gutiérrez re.saltou al
gunha circunstáncia; como o feito 
de que · todos os humai;ios nacidos 
déspois qe que se suspendera a reali- . 
zación de e?Cplosións ·nucleares ~a at
mósfera, teñen me-irande ·contido de 
estróncio (90) n~ seu orgap.ismo que 
os que naceron antes. 

.O PSOE FACENDO PROPAGANDA 
. ., 

O · PSOE e o Gol;>erno quixeron· 
aproveitar este ierninário para ;i. sua -

• própria propaganda-. Asi, estiveron en 
Vigo diversos membros da adminis
tración, entre eles Carmen Mestre, 
Directora Xeral da Enerxia, quen ex
presou -a sua solidaridade e compene
tración cos obxectivos do rnovimen
to ecolox.ista internacional, anuncian
do a redución do programa nuclear 
español e o deseño dunha nova polí
tica nuclear. 

O Presidente da Xunta de Enerxia 
Nuclea.r , dentro destas medidas· pro
pagandísticas do Goberno, anunciou 
a posta en marcha dup.ha empresa na
cional de tratarneilto de resíduos ra
diactivos, e o Director Xeral de Co.pe
ración Técnica Internacional, Luis 
Pardos , que · gabou as accións diplo-

. máticas españolas e o convénio de 
Londres e afirmou que este .debia de 
ser uri acto de ciéncia e non político. 

A LOITA DOS Poyos, 
UNICA MANEIRA DE PARAR 
OS VERTIMENTOS 

Houbo resolucións que non forou 
recollidas, aind~ que eran ·aceitadas 
polos presentes.· Asi, podiase apa,lpar 
no ambiente o recoñ'ecimento ao pa-. 
pel preponderante . que ~oga o povo 
galega nesta lóita. · Tamén, ·ainda que ' 
~e recoñece a importancia da discu
sión ·científica nestes se_minários, f i,. '. 
cou .de manif esto que o único _ xeito 
de parar os vertidos é a loita dos pa
vos e a diplomácia. N:este sentid.o sau
dous~ reloti'c~dame~te o anú'ncio' do . 

a 
estado; 

1ade ·nas 

O prof esói' nordeamericano ](en- representante dos s4idic;i.tos ingleses . 
neth ·R. Hi11ga foi un 'dos poucos que que afirmo u que segú.Ir-ian .opónd9se 
se. pronun,cieu a favor dos. vertidos' na unanimernente aos vertidos. 

un .te_r
'Ja orixe 
·eca1cou 
1n verti
Jr.ide ·aó 
orno re
e impo-

Reiho 
as· con-

sua conferéncia, afirmando que "o.s Como lembrou a doutora Stewart, . 
EEUU teñefl ,pr~visto facer vertidos non l;iai que esquei;er que a indústria 
no Océano_ Pacífico . e a ·800 quilóme- .. nuclear obedece. a intere~~ políticos 
tros da.§ Illas_ Canái::ias1 segúndo o es:- e económicos; ainda- asi, "o (:IFCA 
t'1dÓ foito- pqr .10,0 cientÍficos nor.te- · - Cent(o Internacional de Formáción · 
americanos" . . ' ~ ;· '.. · · · de' Ciéndas;.A:rp.bientais- erg~erá as· -

., O seu compatriot;i: Da vis, · desfuon~ · . conclusións <leste seminário i todos 
tarfalle logo as sua~· teorías. os Go.betnos do Mu~do, xa q~e os .1 

. Tamén o profesor Gutiérrez Jorda, · científicos ~amén teñen que de'rnos-
, membr.o d·o COnsello de Seguridade · trar que son so.cialmehte -necesários. 

Jackson Davis 

·· ~os vertidos · 
. . ' . - .. 

o maior problema da enerxía riuclear" 

Jáckson D';}vis é. 
profesor dé Biofoxia 
e. Estudos ~- Meioambientais 
da Universidade º · 

de Califórnia,. · ~ estivo. 
. pre8ente en Vigo como unh~ 
das au fori<;taéles científicas ' 
. máis importantes. 

Preguritámoslle sobre · as 
xustificacións británicas para 

- ma.nda.f . :refugos radiactivos 
ao mar. "O programa de:ver

. 'tidos radfüctivos inglés está 
.' ·f~íto en base a m<:>delos hipo-. 
· téticos, e sen contraste · algun 
na ·prática. Polo · demais, hai -

' indício.s moi claros que botaf! 
abaiXo a teorizació11. británi
ca.-P9r ~xemplo a existéncia, 

· contra a tese británica, d.e es
pécies vivas rieses fóndos .ma

·iiños: grandes tiburóns e ou
tros peixes e . ~iniport}lntes · 

-"concentraciq.ns de · planctón. 
.. . ·' 

Ademais non' é certo que as 
· águas da · zpna s~xan ántigas 

Engadiunos que este peri
go é 'extensíbel a todo tipo 
~e vertidQs _. químicos; que se . 
trafismifen_ tamén'. pola cadea 
trófica, . e .lembrámonos 'do 

. '"'Erkowltt'\ das altas concen
. tracións de mercúrio na Ria 

· de Pontevedra, ou .. d·aqu~les . 
· estraños bidóns qué aparece- . · 

ran en Domaio. 

e estábe'is; en base a estudos "Non creo, · -'-Oicíanos 
. actuais -pódese afirmar que~ sé Jackson Davis- qué . haxa · 
renoyan con relativa _rapidez.· unha ·solucióti definitiva ao 
pór . aceión ~de di(erentes · c'o- problema de armacena:t o·s·re
rrentes en ascenso, correntes · síduos, ·pero ternos que .pen
que chegan . a adquirir tmha sar en qué facer co~ xa pro-. 

'· velocida4 de 7 cm. ·por segun- " ducidos. Unha cousff está da
do·.· Ademais, · c9mo ekpliquei ' ra e é qüe ó pinr sistema, e o 
no · encohtro, .fampouco é máis, périgosci, -é botalos no ' 
certo que no~ se produzan océano polo descontrol total 
emigracións de animais desde no que fican. o ·asunto dos 
esas águas, alguns ate desovan . vertidos é o máis grave a res-
ali e estas postas, que despois peito da enerxia, nuclear, ·e é 

. toman .para a 'superfície. di un· argumento entre outros 
- -agua, son rrioi receptivas á .ra- mohos para . condear o em-
. -. diactividade~- . \ · prego deste tipo . dé ·enerxiá, 

.quizá un dos ·máis importan- ' · Hai que ter .en · con ta pois 
tes." estes factores, !.Ilá:Xime cando _, 

o perigo maibr está ·na_ cadea Para . rematar, .o prof~sol" 
alirrientícia. Os peixes absor.., californiano agradeceu e f eli-

. ben e .fixan esa radioactivida~. .. cjtou ao povo galego pol~ sua' 
·;, de, 'é esta é acuml:llativa·a me- _ . concienciacióh· e riioviliza-

dida que avanza. nesa escad_a ción contra .os vertidos nu'-
~a alimentadón, chegando ao cíeares na ·fosa atlántica. 
final ao home". X.C. 
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~QUÉ~ HAI .,DETRÁS DOS--VERTID()S 
.. (' 

~ . . 
.CONTIN l!JARAN OS VERTIMENTOS N·o MAR 

•r - I • ( ' ' 

.. 
CAR LQS ~ALES 

Qué conseguimos?- Pa.ralizar os vertid.os do.ano 83, nada menos.e 
Basta. coñecer as declaracións prepótéi:ites ·e despectivas dos por- ' 
tav-Oces ihgleses ~ para valorar ir imp>ortáncia deste féito . .iJ?or pr:i- . 
meira .vez nos ·últimos l 6 anos, nen.gun buque depositará bidóns 
radiactivos ncr. fos_a atlántica; Pódense facer moitas valonicións 
sobre q1,1é 1f o herói da vitória. O PSOE-Gobernq iptentou apon- , 

pre representan ·un perigo 'para _a ·saúde dos seres vivos, · r:ralguns 
. casos-moi grave, e 'qu,e 'ademai$ estas substá'r\_c-ias conservan a sua, 
, perigosidade durante períodos que chegan aos c-entos de millei- . Ante a· dificu ldade de desfacerse dos resídüos provocados por · 

ros· e incluso aos. millóns de anos. Como hai que asegurar que _.-ésta · pÓHtica n·uclear,. · pénsase novaménte ~o mar como ~lter-
·:, nós _ emprÚa~éntos ele~idos+par.a~: ,ffe!:~ac~n¡}.2S. ·· non se produci- · nativa·. Asi, e~iste ó · pro·xet~o .de emprazar nos sedimentos d'o 

rán fugas radiactivas eri centos de · millefros ' de áí)OS, ainda que fondo oceánico bidóns radiactivos en forma <-dé"torpedo, carre
se tráballa co sistema de "barreiras rriúlt;ip·les"· (é dice"r; cand·o·a ·gados c6'rí ·re'sídu~s de· alto nivél; ·proxecto no . que ' se ven trab~-
radia_ctividade .. super~ u_nha tiarrei'ra'~ato'[?.ar:ase con outra para lle llando desde ha1 tempo e que supón a inversión dun millón de 

· irn.pedit· · p«i~.a rY~-:'~s~i~"- r:iC)n gara11~e,n hoxé. J:lÓ~~ ho~e a.seQuridade. dó
1

lares anua is. ó máis interesante son os lugares elexidos para ·· far.se .6· tanto- pero as sblas últimas.actitudes "moviljz~qoJ:f! S" ~ei
, : xáron6 bastante en evidéncia. Os. galegas. acomplexaclos de tales 
- teñen qúe achacar o mérito principal .a algunha entidade d,e fóra 

do País~ Pero, rebasando todas as-valoracións, aparece á_ en.verga" 
dura das mbvilizacións levadas a cabó polo_povo galega, que se · 
convirte en .auténtico motor das accións de protesta. O posiCio
nameilto anti-vertid9s forma.! de/ todas as for~as poi íticas, as dis
cusións da· convención : de Londres, ·a posición solidár:ia das na
de · UniÓns britán ·ica~· e os esforiZos de movii'izaéións e apoi9 ·in-

Os optimistas -éspe'ran que para 'o .ano 200.0 'S!:Heña chegado a al- estes . basureiros submarinos e que se poden ver no segundo ca-
gunha .SO'lució.h ··sati·sfactóda;-pero. resulta esoar;idalo.~o que :exis- dro. Resultan coerentes coa .denúncia que os Amigos da· Terra 
tan na lr~fu; e:se siga~ a producir~ substánciasJ~apace.s de prov.o- faciari nunha ,recente .xuntanza intetnacional;sno sentido de que 

· car a marte a to.cfa a humánidade e para as que non existe. ae-tual- os lioscos ·e os. rios 'd"C;s EEUU, Gran Bretaña e Óutros países es-
rnente alter.nat.iva.de xesti6n. : ' · tán ·cada ·vez máis limpós e.menos contaminados, e amplas zonas 

. da territÓrio son COAServadas para parques riaturais, pero a costa 
de talar e levar á destrución os boscos trnpicais para obter a ma-

, ternácicinal tiñan a sua causa ou o seu aval nos miUei~os de gale- ..,. 
gos facendo un esforºzo de protesta que marca 'un .dos fitos na 

\ . . 

loita contra atentados ecolóxicos a nivel mundial. E imponante ·· 

PAIS 

EEUU -
Canadá 

' Suécia_ ", · 
-· A.FA. . 

Sui'za 
. Fr.áncia . 
. Bélxica 

ly1ATERIAL 

granito-gneis-basalto-x isto-sa 1 
granito 
.granito 
granito· 
granito 
granito 

dicer isto porque o now povo mereCia c0mprobar como éando • 
SOmOS Capaces de m_OViilizarnO$ SUficientemente podemos gaf.lar. . · Materia i~ nc:>s ca lés-se inveStiga par~ emprazamento de de-

• ar,xila 
granito Gr .-Bretaña 

. batallas difíce.is. ·E x,a com. ·pria alaunha vi:tória. Mais ap~sar· ~a pósitospermanentes-de resíduos dealt'árad'iact ividade. 
::J ·t... _' Fonte: .Martine Barrére · 

importáncia do trunfo lil<Dn podemos perder de .. vista c¡¡ue.este só --....,..----------------...,;,;.._..__ ___ _......._ __ __. .. 
é parcial. Gran Bretaña_, Bélxica e Swlza deixaron de '7~rter pola ¡ylEDRA Á ACTIVIDADE, NUCLEAR · 
s'ua imposibilidade de ·fretar barcos, para ser máis ' exactós, ~de ~- ,. ~ . , _. . . 
conseguir tripulación para os mesmos, pero non porqu·e non 'ti·- . Ape,sar da falta · de· álternativas de xestl-ón dos resíduos, a ac-
ver:án intención d~. verter. • . . ' _i .• : ,.. tividadenuclear no ~undo segue a ampliarse. E é precisamente -_ 

Este momeóto seria propícfo para unha ·ofensiva diplomáti~a · o factor ·militar quen a mantén. A transferéncia . de tecnoloxia 
enérxica e fntelixente, pero·esta_ non se va.i producir 'contoda se- · nuclear a países da periféria do sistema só se e~teride Cabalmen
guridade. Ouédanós o. recurso de uti.l'izar a presión internacional , -t~ se a 'intenCión destes países é a de dotarse de armamento n~-

. dos grupos ~colox.istas e polítftos sÓlidár:ios, a presión ao gober- tlear, caso ' do ·Brasil, Arxentina, India~ PaquistáA) aiwan, el:c~ .. 
no para obrigalo á actividade, manter alerta' a capacidade de re- Quen teña ·ci~bidas da '1iilclilaci'ón entre as centrajs-nu.cleares e -a 
acción do nosd ' povo. ·conseguir .uhha vitóri.a .total, a definiti'va · fabricación de armas atómi.cas _pode intentar expl_icar as razóns 

, I , 
proibición dos' vertimentos radiactivos .no rnar, vai ser ditícil, · do bombardeo da aviación israeii da. central nuclear que estaban . 
por:qug os intereses en mantel- o mar como basureiro radiactiyo construíndo os iraquies~ Pero cónt~_dó,, o m~llor exemplo de vin-
son realmente pod·erosos. O v'ertido de resíduos radiactivos no . culación suniinútranc:i cis EEUU. Este 'país, que no ·programa de · 
mar e unha consecuéncia da própria existéncia dos resíduns, a modernización militar de ~Reagan preve dispor de 17.000 novas 
forma máis barata e menos comprometida 'de desfacerse ·deles. cabezas \nuc;:leares dentro dos próximos anos para instala las nqs . 
Estes res(duos proceden en máis dun 90 por cento da i·ndústria misis :Mx, Minuteman-3, Trident Submarine e Cr~ise, · asi ·corno 
nuclear civil e' militar, indústria que non vai -'en re~roc~so, senón nos Pershing-11, pensa 'obter o plutónio necesário do comb.ustí-
todo o coJi'ltrário. A falta de alternativas para o ar'macenamento bel queimad_o 'flos r~actQres das centrais nucleares por rnédio 
destes resíduos en terra, asi como os interese~ militares que se- dunha perfeicionada te:cnolo·xia de reprocesamento baseada na 

· guen a facer .medrar a sua produéión imensas, son os que amea- · separadÓn dos isÓ'topos de _plu_tónio-239 por laser, coñecida co 
zan ·co~vertir ao ·mar ~'un g~ari basureiro· radiactivo. . · nome de L:JS, e ~que está .sendo posta a ponto nos laQ,oratórios 

O ARMACENANIENTO EN. TERRA · 
' r / 

O fntento-de armac~na~e~to dós resíduos nudéares en ~ena 
con garantias de seguridad e ' te ns.e ·manifestado como ·un fracaso 
at'é hoxe: Son moiÍ~s os prcib.lei:nas a resolver se tem.os en canta 
que estamos faland~ de substáncias que, pp.r ser radiactivas, sem-

de armamento Lawrence Livermore do ministério. de Enerxia, 
cunha inversión prevista dÚn.s 85.000 ·millóns de pesetas na pre
sente décaC:la. 'A operación é de tal envergadura que os funcioná
rios ·dó- organisttrd 'internacionaÍ da en_érxia atómica (01 EA) xa 
ma.nifestaron a_ sua -preocu_paéión porque toda a propaganda so-

._ bre o "uso pacíficoªº cátomo" ia -ser posta definitivamente en 
evidéncia como tal. ~ . 

. . 

. de ira e a costa de ~onvertir ao "terceiro mundo" no basureiro de 
occidente. Tamén no , terrno ecoloxico se manifesta a inxusta ar
de económiéa mundial, o expólio e destrución duns países {ma
térias primas~ boscos, fauna) para o benestar e riq.ueza doutros, 
o traslado. das indústr.ias contaminantes e consumidoras de ener-

. xia (alúminas, cemento .. .) · aos países dependentes. Todo se ex
porta; incluída a contaminación. 

CODA 

... 
EMPRAZAMENTOS ACTUAIS E PREVISTOS 
.. DE CEMITERIOS ATOMICOS MARIÑOS 

Países responsábeis Pri'lcipa Is afectados 

~ Gr. Bretaña, Bélxica . Suíza Gal iza 
Cabo Verde 

Canárias 
A<;:ores 

Nauru e Kiribati 
Haiti 

- diversos lugares do Atlántico e o P.acífico 

**Frá.ncia 
**Holanda 
**Gr. Bretai'ía 
**Xapón 
*.*Canadá 
**EEUU 

* vertirrientos actuais; ** vertimentos previstos 

En definitiva, o plantel de países vertedores pÓderia ,ampliar
.se a Xapón, EEUU, ltália, Fráncia, etc. A diplomácia españo.la 
non va4star disposta a enfrentarse, como o momento require_, 
con países cosque se foi -hipotecando politicamente e as d_ificul
dades · para rematar definitivamente cos vertidos son evidentes. 
Pero as mesmas dificuldades sinalan a envergadura da nosa loita: 
a posta en cuestión das deficiéncias da enerxia nuclear coas suas 
-terríbe-is viñculacións militaristas, e a posta en solfa dunha arde 
económica iriterriacional, imp.eriálista e explotadora, que tamén 
nos pavos vítimas da contaminación e degradación ambiental 

: pon en evid_éncia a· sua inxustícia. 

CARLOS VALES é biólogo e membro de ADEGA 

· -· MANUEi: EME:CE CUADRADO . 'Deberiá . o señor · Fr~ga, como 'i::asteHano-parlante, falar Continua. o artigo xornalístico: "'Aparte de presumir de ser · 
. . como un ·•can:ipesino andaluz .. o"u rntentar emular, por exem- buen jugador de dominó_, hace gala de su particular y singular 

pl'o, o ~astellano'de b. Dama.so Alonso, ·,,peqante de turno"? apego al i<jioma gallego, hasta el punto de que·está dispuesto 
No xornal ''La Voz .de Galici.a" do dia 30. de ago'slo; con-·'· . Penso que cada cousa t'ern o seu lugar e non hai por qué in-' a echarle un pulso a los que él considera "pedante de turno". 

cretaménte na páxina 21 da edición para L_ugo, · podiari l·erse ,.· ~ tentar tirar ·as cotísas dó ~eu sí.ti o'. ' · · En su defensa esgrime que lleva cuatro campañas electora/es 
unhas de~laraci0ns do señor Fra_ga .lribarrie sobre a 1 -í~gua ga, · . o que sucede en reali'da~e é que el, · ~ornó moitos máis, si- en ·Ga/icia' hablando en .gallego y que nunca se ha servido del 
lega que cre§..m_erecen un p,equeno cq.mentário pois, na·.miña tu~·a o· galego nui:l plano moi "inferior ao castellano, en todos gallego sino.al gallego'~ · 
opinión, son bastante desafortunadas.: · · os concei.tos. ,. _. Non discutimos a suá perícia "domihística" e non estamos 

.Viaia por dia11t~ que o di to a continuación non pretende · Non é agora-. o momento de .f(lcer unha an·álise .. comparati- dispostos a medirnos as forzas con el, como tampouco esta-
sér un ataque directo e persoal ao señor Fraga e aoque el re- · .va dos ·dous .idiomas. Cada un ten os seus próprios· valores .e · mos dispostos a: botar lle nengul) pulso (o exerc(cio de Perbes 
presenia, senón a expr.esióil dunha opinión que difire sustan~ razón-de ser. Pe~o: ·,¡Fraga cree que el gallego nun~a fue idio- . fará algo,. digo eu), airida que si lle poñamos un has significa-
tialmenté da súa. . ma para /:Jacer. leyes, sino para hácer poes/a, y critica a los'/u- tivas aspas 'á lapidária frase': "hace gala de su. párticdiiar y sin- ' 

. Pois tien~ comenta ·o.· Manuel: '-".Yo hablo gallego a l@s que sist¡;¡s,_""'esos que quieren ir ~c~piando de Portugal para con.ver~ . guiar apego . al. idioma gallego", verdadeiramente particular e 
m.e ·hablan gaÚego. Peró hablo e/,gal/eyo de lós paisanos y no tir el gallego en_ el _esperanto'~ . si11gular. 
el de /os pedantes de turño': 

1 
· ·Parece ser q.ue 0 gale·ga está cond~ado polo señor Fraga a: O autodescrédito total e a má is abs~ l~~a das incongruén-

. '1 ser ·ese morrifioso ·dia-lecto . de' poetas e emigr~nteúi'ue ·Aon . " cias qe ·D. IV!a.nuel ob,sérvase ao analizar as suas·úít'imas mani-
. Parécenos perfeitameñte correcto .que fale galega a·quen serve ·para a ·:política, par~. a-,(ustíciá, para as C::ousas realme.ñ- · festació.ns: "lleva cuatro campañas -electora/fis en Gaticia f-Ja-

quefra e onde qúeira, inclusive que fale-0 ·galego que-qüeira. .fé .impcirtarites da.vida; a · líhgua do Castelao ' poeta,J5e.ro non "blando en 'gatlego y nunca sé ha' servido de./ ga';/ego sin~ a/',ga-
Oque non :nos_:parece tan correcto ·é que enarbole.a barideira · ... 8. do. 'c.a' stel.ao- c"r·,·.·t,·f;:o e'poli,'ti·co. ... . -. . - · · · · 7 · · ,., · ,, p · d. , · · 1 ' 1 · 1ego . ere;> non 1xeramos antes que 'ó ga ego non va, !a par:a da. paisa~n~xe como 'pa,nacea e .tache de ~'pec;fa'nter. ia" _a· tentati- :. · · · "' ,, · · ~ ... o dos lusistas que. qµeren converúr ·;9 'galega no esperanto .' a política, ' "para hacer le, yes'? . l:n qué· qued,amos, vale ou . 
\la de recupe'ratión do rahgo eÚ ltUfal q_UE~-- a .. no.' ~a Jí~g'ú~_ sÚs_:::- , · , ·- .. - - · penso .. que resulta .!:In PO.~Co eStr9,ñÓ., ·.se ber:l 'debo reco.ñecer . . ·non vale?; ~ se é qué vale, candó 'vale e cándo non vale?:Ser-

, °"tento-u rfoutr'os tempos e 'ao ca l debe ria aspirar'.-lexiti_mam~nte :,···mue non tiña'· idea. do .g·r.a.nde parecido d_o g' alego .e. º· pori:ug.üé. s ·,'._ ' ' · .. ' · d 1 • -, 
.: tod33- lín~tia que~se 'préCie de tal. _Ou 9cá.so D, Ma11uel_ no .eré - · '1 . . .. vimo~_sis ot,1 non n?~ se_rv.imos . 0 ga. egoi' · . , -· 

1 h 1
, d 

1 1 
· ,-.. c9-~sperarito, idioma <:¡u.e des~orí.ezo e:cJ.1:1e, polo visto ,<c,9ñ.ec:e Senor _Fraga, parecelle realmente que ·o mel! ·galego e o ga- , 

. no ga e!:}o como un a ingua e cu tura. · · b · . · ~ , F . · 1 , d·. ·d. , · · · "· leg.o r;.1un "pedant.e de tu._ r·no"7. · · , . ..,. . · _ · en o senor raga, o ca e 1gn_o e merito. 1:.1 

Resu'lta -inoomprensíbel o feho 'de que todo un señor cate- · Pe'nsq ' que non é. éúestión de ir "coQiando". do pqrtugués. . · - 1_Disculpe D. M.é!nuel a~l qu_e escrebe estas liñas !;e,.saíndo da 
. q.rático non sabia diferenciar ént.re un. nivel de lfngua· popular- polo mero feit~' de· copiar~ senón que p~ra .limpar o.g_á,lego de . sua intención iniéial, foi un _pouco má'is aló do qu~ contaba..,. 
; e outro nivel eulto. Parece mentira que non distinga entre un irhpu~ezás (castel lar.ii1i'mos, estr~nxe1irlsmos, vulgar·ismqs, etc.). . nüñ pri~cípi'o, pero' é gue, ~ealm~nte.i 'ao jler as sµa$ dedara ; . 

tbno coloq.uiál ou conversacion¡:il, erqpregadp na ·casa ou cos ternos na nosa· língua irmá unha bo~ ax·uda-:aa eákdebernos' Gións, un,. que é profisronal do ensino do galega, sentiuse en · 
- amigos, e a 1.íngua inái_s oü menos culta e coidada utilizada s'erví~nos {o por-tugués·' non é .uhha . líl)glia estranxeÍra par~.: ·verdad~ "pedante de tµrn0'< e•· i·so ·non 11~ ag~ad~ en ab~olutó: 
· nun tratado científico ou nun di·scurso político, poñamos por nós). E, por favor~ non ·confundamos te.rmos· ~eramente lin- Despois de esgotar ·o· meu~ ..;gora come~!ealme nte "d seu · 
ca5o. · güísticos con qutros·po fíticos,que non veñen ao ~aso. · · tur.no·: : . 

I 
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Euskadi 

Outra cara das inundacións 
~'O fume dos perfumes subiu coa oración dos sanfos, 

· da }llan dos anxos ª' preséncia de Deus. Despois o anx~ tomou 
o incensário, encheuno do cobo do altar e lanzouno 
SObre OS baSCOS 'il f.) (¡• 1"! ~Qlllt PI""'~- "'rtnhirl r ..• ,:,..~..,r. · .· ,° · · ·' - . 
H, ,~....; .. '\.¡ ,or tirr ,. ~ . , · . , , 1 ! 

- Deu tronos,Jóstregos VQces e inundacións_. Os sete anxos que tjñan 
as sete trompetas, preparáronse para tocalas". 

. ' 
.... ,. ,1· •~v, · ;. 11'" 

Agora cústalles moito_ situarse 

'(Apocalipse, 8 4-5) 
1 • 

vemos o disgosfo de. voltar a , 
contemplar e escoitar cando · co 
paso ' dos dias retornaba a ·co
rrente eléctrica aos bárrios e ru

<liante do pódio e resbalar en 
verbas diante dos distintos esta
dos anímicos polos que se pode 
atravesar en duas semanas tan 
atrapalladas. A. marxe do frio 
balance dos números, froito da 
realidade máis natural (é á natu
raleza, empeñábame eu en de
mostrarlle a un amigo que in
sistia na man sanguiñenta do 
Reagan e a sua guerra bacterio
lóxica para provocar a . recon
versión industrial no noso pa- . 
ís), ese "água que trona, feroz 
vendaval e logo durme tranqui
la no fondo do mar" que <licia 
Arante, pois iso, que nos xogou 
umha má pasada. N este Bilbao 
que disfroitaba por aquel entón 
dunhas Aster Nagusia xa inmer
sas na tensión, coa policia ocu
pando o axuntamento en forma 
de guerreiros feudais diante dun 
castelo medieval sen ponte leva
diza que non requerira os seus . 
servícios, ·con estandartes, A vias 
e indiferéncia popular, a notícia 
chegaba coa marea das sete nun 
xoves polo demais triste e en 
plena resaca de cinco dias. ó de
mais xa é sabido, enfin, menos 
sabido. 

as de Euskadi. Porque aqui, co- ' 
mo en todos- os sítios, qúen tra-

' ballou, chupou bulleiro, deses
combrou mortos, respirou pó, 
chorou e riu no traballo cotián 
da pá e o bulleiro, foi o povo, 
os "fillos de puta', que comen
taba o gobernador civil de Biz
kaia <liante dun micrófono de 
Rádio Popular que imaxinaba 
cerrado (a parado xa das suas 
próprias armas). E-claro, as 'tur
bas' reventan (queremos uh cas
co vello e non un 'barrio-nuevo' 
rezan multitude de carteis en 

Esta trxédia situada na Sodo
ma e Gomarra que fixemos os 
bascas do naso país, como cla
maban orgullosos distintos edi
torialistas do norde do outro, 
foi moi distinta a como apare
cia nunha TV e na rádio que ti-

Bilbao). Máis de duas mil persa-: 
as empapadas e cúbertas de la
ma acumulada en dias e noües 
de traballo, dirixíronse ao Go
berno civil con pás como armas 
e con regafos idóneos en forma 
de sacos cheos de fango diante 
d un gobernador que lanzaba as 
suas hordas (os guerreiros feu
dais diante da tempestade ), as 
turbas que se replegaban ao tra
ballo entre berros de "que ca
llan as pás ou que se vaian". E a 
história repetiuse en Arrjgorria
ga, Mirabaien, Llodio ... 

En Bermeo, mentras, os vici
ños organizados en comités po
pulares facíanse cargo de todo o 
·traballo, requisando comércios 
onde habia especulación e im
pedindo a entrada da Guárdia 

:P~es Cataláns 

Civil. (algun dia saberase a reali
da~e de auto-organización po
pular · que nalgunhas vilas de 
EusJ\adi sul Slip(~ aos minutos 
da traxédia) .. E diso, clat9, non _ 
se di nada. Ao con.trário, o tra
ballo das institucións oficiais, o 

·labor das forzas de seguridade 
do Estado, a visita do rei e de 
Felipe González ... ·E os "fillos 
de puta" comendo lama. A esas 
horas, os bárrios obreiros de Bil
bao, froito da especulación e 
exemplo máximo: do amorea
mento in-humano dunha emi
gración á busca do "Eldorado 
basca", desaparecían para sem-. 
pre baixo as águas: ·la Peña e el 

Peñasco. 

Alguén dicia que o pior está 
por chegar. E é verdade. Os pro
blemas da _sanidade, escolariza
ción, perda de postas de traba-
llo (''qué boa é a naturaleza con 
algun empresário ! ", comentá
banme ), s~iscentas famílias sen 
vivenda ... e o goberno comeza 

a construir barracóns como so
lución a curto prazo. E os vici
ños derríbannos. E empézªse a 
ocupar e a precintar pisos de 
protección . oficial, dos 3.900 
construídos con ·fondos públi
cos. E a policia a des_alo:~car. E 
q úé vai pasar coas indeniza-

En Barcelona, cidade onde a 'di
ada' conta con máis participa
ción - obviamente- . os parti
dos cataláns realizaron tres con
vocatórias: as organizacións in
depen'dentistas convocaron en 
Fossar de les Moreres, congre-. 
gando un número superior aos 
seis mil manifestantes; os de 
Convergencia apoiaron a festa 
celebrada na ·praza dos Pa!sos 
Catalans, festa que , patrocina
da pala Generalitat e o Ajun
tament, foi dun total carácter 
de xolda; por non haber nen 
houbo sequera unha interven- · 
ción política. 

Desmarque do nacionalismo catalán 

O resto dos partidos manifes
táronse no Paseo de Grácia cun 
número que rondába os 25.000 
participan te s. 

Tamén . durante o dia nume
rosas persoas desfilaron <liante 
do monumento a · Rafael Casa-· 
nova"conseller ~n cap" das tro
pas catalanas que resistiron o· 
asédio borbonico· o 11 de se
tembro de 1714. Por ali' até pa- · 
sou Maradona, que levou moi-

-
O "Onze de Setembre" do 1983 será histórico para o nacionalismo catalán, e nón por ser 
precisamente. unha data de gran movilizaCión popular, sen(m porque neste dia, . 
os nacionalismos burgués e revolucionário ficaron xa completamente desmarcados. 
Terá que cambiar moito a situación política para que poidan voltar xuntos 
celebrar a "Diada". Os partidos no poder queren facer desta data unha celebración festiva 
frente ao carácter reivindicativo que tivo sempre. 
Par~ce que os seus obxectivos poüHcos están logrados. 

·1s!ADO 

cións? Distintos axuntamentos 
bascas lanzaron as suas pro
postas, unha con insisténcia: 
destinar os milleiros de millóns 
prpostos para o plan ZEN á 
axuda aos damnificados. 

Pero non. Unha causa é a re
presión política e outra a traxé
dia natural. Fraga, nunha viaxe, 
insistiu en que a solución · es
tá ~n poñer en marcha Lemó
niz. Volcarse en .apoio econó
mic0 aos empresários bascas. 
Eles si . que teñen razón. Sen · 
dúbida . dun castigo divino. Ao 
tempo. 

MUGARRA 

tos máis aplausos que Tarrade-
llas. · 

UNHAPLATAFORMA 
NACIONALISTA 

Nesta Diada tamén se quei
maron bandeiras españolas, con
cretamente seis. Os ultras, que 
"prometeran" ir a Fossar, non 
apareceron: Pero sen dúbida, o 
máis import_ante <leste acto foi a 
preséncia pública por primeira 
vez do Moviment a la_ Defensa 
de la Terra. Movirriento unitário 
independentista formado por 
xentes que interveñen nos dis
tintos frentes de loita. Este mo
vimento unitário de base, surxi
do xa hai uns meses, onde están 
presentes os. ecoloxistas, comi
tés de solidaridade éos presos 
nacionalistas, en defensa da lín
gua, asi como os grupos IPC e 
PSAN, ademais da adesión dou
tros· grupos anarquistas .e comu
nistas. 
. O.MDT pretende que se orga
nice un movimento polít ico 
unitárin de reunificación dos in
dependentistas cataláns. 



Chad 

. O précio da inxen~dade 
Dezasete anos .de. encarnizada lo ita armada tribais, non foron maba outravolta. as · cidades do 

leste chadiano: Seis meses máis l suficie11te.E amda; lílara..devoJy..er.:>a .paz . .ao_país af:dcano .quizá ruáis 
, castigado polos cataclismos políticos, pola miséria ~ polo 
subdesenrolo, heréncia do yiolento colonialismo exercido por 
Fráncia durante moitos.anos (ver A NOSA TERRA n. 149). 

1 • _. • ..... .......,. s. -- ... ! .. -

__tarde, o 7 ' de -xuño ·do _82}t8"fe-

•O desgarr·o ·provocado .polos conflitos .intesti:f!OS . _j 

no Chad, vese agora amp)amente profundizado pola intervención 
desembozada de duas poténcias da OTAN (Fráncia e EE~UU.), 
despois de que o s_eu goberno lexítimo, denominado GUNT 
e encabezado por Goukounni Oueddei, pe(dera o poder, a ~avor do 
rebelde Hissene Habré, como consecuéncia dunha maniobra 
preparada polo goberno Mitterrand. 

CRONOLOXIA DUNHA 
TRAICION NEOCOLONIAL 

Non cabe dúbida alguna de 
que a grave crise na que o Chad 
se atopa sumido actualmente, 
iniciouse o 29 de outono do 81 
co inesperado· pedido de Gou
kounni O~eddei dirixido ao go
berno líbio para que este proce
dese co·n údéncia á retirada·to
tal das suas tropas que, de for
ma decisiva, tiñan contribuído 
ao único período de paz coñeci
do por aquel país praticamente 
desde a sua iridependéncia. · 

destacamentos do Zaire -sub
vencionados polos EE.UU.-, do 
Senegal -subvencionados por 
Fráncia- e de Nixéria -presio
nada económicamente polos 
EE.UU.--, que .substituiría aos 
efectivos líbios. Dez dias des
pois, os últimos soldado da Al 
Yamahiria ~ruzábanse .no aero- / 

· porto d~ , N'Pjamena co_s . pri
nieiros paracaidistas zairenses, 
ao tempo que o .rebelde Habré, 
apoiado loxisticamente polos 
EE.UU. a trav-es de Exjp_to, to-

bel~e tq_maba a capital co apoio 
tácito da Forza Interafricana. 

. Tres meses antes, Frán~ia · SUS
pendera () "apoio loxístico'' ga
rantido a Goukounni Ouédfüfr 
Mitterrand, que enganara a este 

. para que se desfixera dos Ubios, 
tiña claro desde un p_rincípio a · 
sua opción por Habré, conscien
te de 'que defencia asi mellar os 
intereses neo-colonialistas fr~m-
ceses na zona. 

QUEN E CADA QUEN 

NO CONFUTO 

A marxe das· d uas poténcias 
occidentais que interveñen _na 
actualidade no co-nflito e dos 
seu~ qpoios- rexjonais , h_ai que 
entender este, fundamentalmen::
te, no contexto da guerra civil 
que desde - hai xa anos v~ñen 
sostendo duas concepcións con-

• 
·.CHADE -

A.beché 

• 

traditórias para o Chad: a que 
defende a integridade, soberanía 
e independéncia do país ( enca
bezada por. Goukounni Ou~
ddei), e a que pretende a sumi
sión deste aos desígnios das po-

As tropas líbias foran deman
dadas poló GUNT a inícios do 
1980, pouco despoi-s de que es
te derrotara a primera subleva
ción de Habré. Tal demanda, 
respaldada inicialmente polll 

O conflito r¡ tae se está ·viven~o no Chad, coa confrontación civil e a intervención dos 
Estados Unido~ e máis Fráncia, intégrase, segundo Anxel. Ruas, nunha estratéxia neocolonialista de 

reparto de áreas de lnfluéncia· e de, baseándose nunha es.tratéxia que quere, por engadido, 
xus~ificar a política anti-líbia das poténcias occidentais, influir noS-países árabes moderados para 

afondar as diferéncias no bloca árabe frente ao perigo sionista. 

OUA, criou non obstante moi-

.. ., . 
tas ronchas en todas as capitais 
pro-0ccidentai~ africanas, as:l 
como en Fráncia e EE.UU.~ ra- Os obxectivos dos EE. uu·. e Fráncia 
zón pola que se intensificaron 
as presións militares e as prome
sas de índole económica ao 
G UNT o mesmo dia que chegou 
á capital .chadiana o primeiro 
destacamento líbio. Ao tempo, 
en Occidente, pfo~ose en mar
cha unha ruidosa campaña pu-

'blicitária as~ntada nos tópicos 
do "expansionismo líbio" e da 
"invasión líbia", cos que se ca
racterizaba o xesto internacio
nalista de Trípoli. 

Coa chegada do novo gober
no "socialista" francés ao po
der, este promete a Goukounni 
Oueddei "certo apoio loxísti
co" a condición de que as tro
pas líbias sexan evacuadas do 
Chad, promesa que camelou 
rapidamente ao presidente do 
GUNT quizá porque pensaba 
que se Giscard d'Estaign apoia
ba· a Habré, loxicamente Mitte
rrand, que pouco. antes procla
mara con certa solenidade a 
promesa de que "Fráncia tamén 
trocaría a sua política exterior 
non inxeríndose nos asuntos in- -
ternos doutros paf ses", apoiatia 
ao lexítimo e soberán goberno 
do povo chadiano ... . Nada máis 
lonxe da rea-lidade. 

O mesmo día en que as tro-
. pas hbias comezaban a aban
doar o Chad, celebrábase unha 
cume franco-africana presidida 
polo presidente francés ria que 
se acusaba a Gadhafi de propó
sitos "anexionistas" e na que se 
urdía a composición dunha For
za Interafricana integrada por 

Se o ocorrido no 'chad .deica hai 
pouco, era produto da loita sosti
da no interior do país por estas· 
duas tendéncias citadas, é dicer ti
ña u~ carácter só local, esta situa~ 
ción variou notabelmente na ac-
tualidade a raíz da intervención 
militar directa de · Fráncia, os 
EE.UU., e outros países na .sua 
órbita da :Zona, éircunstáncia que 
o con~.rirte: xunto con Centroamé
rica e o Médio Oriente; nun "pon
to quente" máis, propiciador duñ 
conflito a maior escala, incluída a 
mundial: · 

Empregando o tópico ao uso da 
"ameaza e expansionismo forá
neos" -neste caso o líbio--, aspo
téncias occidentais citadas tentan 
dar a este conflito·, pu~amente in
terno, un carácter internacional; 
tratan en definitiva, recorrendo 
aos seus intermediários ·e/oú su
bordinados -o zairense Mobutu, o 
sudanés Numeiri e o exípcio Mu
barak- ou directamente, de recu
perar a ~ua dominación sobre os 
pavos dun continente que paseni~ 
ñamente escapa das suas mans. 

Ainda que, en boa lóxica, cada 
un persegue os seus próprios fins, 
incrementar a sua influéncia neo
coloñial particular {asi o ven moi
tos observadores, e o supuña o 
diário francés "Liberation" cando 
afirmaba recentemente que "Mi
tterrand desexa reafirmar a sobe-
rania francesa sobre esa zona e 
impedir que alguns países africa
nos apelen aos EE.UU."; a pesar· 
de que o de ºsoberanla francesa" 
en Africa só pode verse como 
un ha lamentábel ironía), é fácil 
non obstante advertir o desígnio 
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comun de París e Washington: 
dunha banda queren aparta·r aos 
países árabes . "moderados", oc
cidentalistas, do enfrentamento . 
con Israel, o 5eu cerJo inimigo, e 
voltalos contra Líbia; doutra ban
da, queren impedir a unidade afri
cana enfrentand9 entre si a dife
rentes estados, repartindo "esferas 
de influén~ia", ~nsamblando blo
ques militares, etc., valéndose do 
conflito chadiano. -

Existen tam-en, indubidabel- · 
mente, intereses particulares por 
parte francesa e por par:te nordea
mericana. Os EEUU. teñen intere
ses neo-colonialistas no Chad 
através da Continental Oil -aso
ciada á Shell", '. 'Chevron" e 
"Exxon" - e da Conoco {séptima 
sociedade petrolífera mundial e 
segunda na produción de carbón 
en USA) que prospeccionan pe
tróleo no sul do país, e tamén in- · 
tereses xeo-estratéx ices, pois non 
se debe· esquecer que o Chad limi
ta co Sahara -onde hai un con
flito pendente-, Sahel e a zona 
ecuatorial do continente, e sitúase 
a entrada do Mar ~oxo e, polo 
tanto, da Arabia Saudi, ou sexa 
do Médio Oriente. Fránpia ten 'os 
mesmos intereses neo-coloniais, 
através da Compagnie Franr;aise 
pour le Deve/oppement das F i- , 
bres Textiles e da Societé Tex
til du Tchad {asociada á· "Uni
partex"), ,que explotan o algo
dón chadiano, asi como através 
dos monopólios S.C.O.A., C.F.
A.)., e S.C.K.N., en cuxas mans 
están a comercialización dos 
produtos de primei.ra necesidade. 

Para Paris, o Chad é fundamental, 
asime~mo, para manter o control 
estratéxico militar sobre. os seus 
antigos domínios coloniais no 
Africa Tropical. 

Porén, neste contexto, se a in
tervención dos EE.UU. non cha
ma a atención xa a ninguén a estas 
alturas, a posición francesa neste 
conflito desenmascara o cinismo 
das social..c:Jemocrácia ante proble
mas como o da liberdade, e a bo
:t;:i.r abaixo a sua hipócrita posición 
ante o direito que asiste aos pavos 
á sua soberania e autodetermina
ción._ Mitterrand,. quen durante a 
sua campaña eleitoral, reprocara 
ao ex-presidente G iscárd a sua in
tervención no Za ire para sofocar a 
revolta popular que tivera lugar no 
77na rexión de Shaba; asi como a 
protección que brindaba ao réxi
me de Mobutu -defensor dos in
tereses monopolistas occidentais 
no seu país, ~ cruel ditador- é 
agora co seu partido quen conti· 
nua .coa axuda fr~nces a aquel e 
resucitan a guerra civil no chad, 
-através dunha túrbia manobra
e ademais interven directamente 
neste país para irripoñer o seu do
mfn io. Tamén se involucra direc
ta e militarmente no Alto Volta 
para eliminar ao sect.or revolucio-

. nário que conforma o Consello de 
Salvación Nacional, continuando, 
daquela, coas aventuras colonia is 
francesas para impedir o acceso 
dos pavos africanos á sua liberda
de e soberanía .. :. Cómo poden au
toproclamárense defensores das li· 
berdades e¡ao tempo, executar ac
tos de represión e privación de li
berdade con~ra outros povos? 

A Ql 'l'EllllA. 1 s 

téncias neo-coloniais (comanda
da por Hissene Habré). 

A · primeira, representada po
lo Goberno Transitório de Uni
dade Nacional (GUND, que os
tenta o gobemo lexítirno, está 
avaliada por todas as tendéncias 
e grupos políticos do Chad 
-agás, obviamente, o de Ha
bré-, é a máis progresista que 
tivo o povo chadiano en toda a 
sua história, e foi recoñecida en 
múltiples ocasións pola OUA. 

Habré abandeira a tendéncia 
contrária. Oriundo do norde; 
estudou en Fráncia e traballou 
nun ministério chadiano até 
que formou as suas próprias for
zas armadas con homes da sua 
tríbo. Desautorizando os acor
dos de Lagos subscritos a fenais 
do 79, cos que se constituía o 
G UNT . por parte de todas as 
organizacións operantes no 
país, incluída a sua prepara a 
sua primeira rebelión - co apoio 
da Fráncia de Giscard e de 
Exipto- en marzo do 80, e que 
foi derrotada pouco despois. E 
furibundamente anti-líbio ·e an
ti-comunista, e na sua primeira 
alocución ao país, inmediata
mente despois de tomar a. capi
tal do Chad, prometeu restabe
lecer a saúde "moral, física, psi
colóxica, política, económica e 
social, contando coa experién
cia e axuda brindadas polos paí
ses máis desenrolados" - ou 
sexa Fráncia e EE.UU.-. 

O FACTOR LIBIO 

Contodo, quizá o móvil prin
cipal da intervención das d uas 
poténcias occidentais no Chad 
estea · impulsado pola proximi
dade líbia. As peroratas sobre ü 

"expansionismo" ou o "intyr
vencionismo" líbios serven, non 
só para xustificar a própria .in
tervención expansionista das 
duas poténcias no conflito cha
diano, senón para preparar á · 
opinión pública mundial ante 
una eventual intervención de 
ambas .ou de calquera delas con
tra a Al Yamahiria. 

Ao goberno francés -talvez 
pas(l a páx. seguinte 



....... 

A complicada situación política que vive :a. América Cen~al, · ~ indirecta a de la Madrid, afir
mou ·que o problema na .. Améri-·· 
ca Central non é unha demos
traci6n de 'fórza: senón o uso da 

Ionxe de .se acfurar, vai caniiño de enredarse m:áis. . 
E a iso contribue poderosamente a torpe polític~ intervencionista 
propiciada·: por Ronald .. Reagan~ Apesar das moitas " -· 
recomendacións que piden a percura de diáfogo e as solucións 
negociadas antre as diferentes forzas políticas que se enfrentan en 
Centroamérica, a actual Administración nordeameri~ana · · 
móstrase empeñada en que as solucións pasan pola vitória militár 

·forza, aludindo, se cadra, á loita 
, guerrilleira no Salv!idor e oufras 

dos seus adeptos. 

Nesa liña de actuación, · as 
manobras nordeamericano-hon
d ureñas que se desenrolaron no 
sul dese paí& centroamericano 
teñen o obxectivo declarado po
lo goberno USA .de rematar as 
rotas para a introdución de ar
mas no Saivador. Todo isto se
gundo os militares nordeameri
canos. Esas manobras, nas que 
participaron ao menos 5 .000 
militares ianquis e 6.000 hondu
reños, programáronse para se 
desenvolver ao longo do mes de 
agosto. Mentras, os guerrilleiros 
salvadoreños afirmaban que os 
seus ataques de agosto a San . 
Sa1vador e os intentos de des
truir as centrais eléctricas vici
ñas da capital eran unha respos
ta ás provocadoras manobras 
navais dos USA en águas centro
americanas. 

A escalada intervencionista 
na América Central acelerouse a 

. mediados de agosto, cando o 
portaeronav~s nordeamericano 
"Coral Sea", con máis de seten
ta aparatos abordo, e outros 
barcos de guerra, chegaron ás 
costas orientais de Nicarágua 
para dar comezo á segunda fase 
daquelas manobras nordeameri
canas ·no área'. A primeira fase 
.findara o 12 de agosto, cando· o 
portavións "Ranger", e u,nha 
flotiÍla · de se.te barcos máis, 
abandoaron as - suas posicións 

fóra das costas occidentais da 
América Central. 

Doutra banda, nesas mesmas 
datas o acorazado "New Jer-

. syy" e outros cinco barcos saí
ron del Pearl Harbour e navega
ban rumo ás costas centroame
ricanas do Pacífico, segundo in
formes d.o Pentágono. 

E por todas estas razón~- que 
surxiron fortes desacorcj.os na 
éume . que celebraron o · 14 de 

partes. · _ . 
C6 intento d.e facer calar · as 

· crítícas· mexicanas, e aprovei.;. . 
tando a·s . dificuldades económi
cas de México; Reagan púxoll~. 

1 a carnada de mercarlle máis pe
·. tróleo e conceder lle créditos 
. para axudar aos mexicanos ' a 
meFcar ' m.áis · produtos · agríeo-

. · las nos· Estados Unidos. · Pensá
base, dese ' xeito,. que o gobel'
no americano abrandaria a sua 
posición crítica a respeito do 
in térvencionismo nordeameri
cano na América Central. · 

Mais as críticas á política .de 
Reagan. veñen' de todas partes. 
O mesmo "Wall Street · J oitr
rial", órgao máis que destacado 
da oligárquia firnancieira nor::. 
deanier-ica; fal~ da-" obsesión- da 
Administración · . Reagan coa 
América Central", po la suposta 
expansión militar de Nicarágua 
e -a ameaza que o goberno rtor'
tearneriCáno pen'sá. que repre
·senta para os . estados '"cliéntés'·' 
dos USA. Os ·ianquis insisten en 
que o P!Ograma de reforiamen
to militar de Nicárágu-a se orixí- ~ · 
na .~!rectamente · en Cuba e na 
Unión Soviética. . _ 

agosto na cidade mexicana de A obsesión cte Reagan á que · 
La Paz, os presidentes de Mé- . se refire WalL Stieet fournal é 
xico, ,Miguel de La Madrid· Hur- ün Jeito; Falándolles· á : Con-
tado, e do·s Estados Unidos, Ro- vendón de Veteranos de Gue.: 
nald Reagan.- Estes acrodos, rras Estranxeiras, Reagan· equi:: 
ademais de motivos de politic.a parou a sua política na Améri
económica, tiñan o seu ·cerne na ca Central a un programa de Se
política nordeamericana na guridade viciñal no que os "fati.
América Central. farróns e os matasetes" dé fóra 

Nunha clara alusión ao· inter- terán que pensalo dua~ veces. E 
vencionismo· ianqui na rexión,-o · dicer, Reagan apela ·ao' simplis
presidente mexicano díxolle a h1o dos enfoques maniqueos 
Reagan que os problemasjnter- nos que os bons son sempre os _. 
nacionais agrávanse p()las "de- americanos e os maos os de
mostracións de forza'?. Ainda .mais. Tamén se queixou do .xei-: 

. que de la Madrid non mencio- to que teñen de presentai.,a in
nou á América Central, enten7 .formación sobre a· Am~rica Cen
deuse que se refería a aquela re- tral os xoinais nord·eaínericane>s · 
xión. O presidente mexicano ~i- ·- que, segundo Reagan, distorsio
nalou que· as demostracións de naban a réaJid.ade · do ·que óco
forza aineazan des:encadear rria na rexión: Para lle dar gosto 
unha conflagración e insistiu en ao seu xefe, o~ . veteranos apro
que se debe respostar urxente- bárian despois unha resolu.ción 
mente cunha firme vocación para xuntar carto-s e darlle axu-
pola paz e ·a solidaridade. da "humañitária'' aos relDeldes · 

Po la sua banda o secretário -anti-sandinistas· en N.icarágua .. 
de Estado nordyamericano 
Ge<_?rge· ~hultz, ·nunha resposta - XESUS CAMBRE MARIÑO .· 

ven da páx. anterior do polos pians non encubertas · Habré foi'vítima dunha preten- · 
. da CIA ·de asasinar a Gadhaff dida agresión · 1íbia, concen'tra

máis "anti-gadhafiano" que 0 dedúa.do polo preside~1te nor- rah no Mediterráneo uns 30 
séu predecesor, segu.ndo a. º· pi- ,, . dea.ruericano · "ihimigo número buque~rde guerra, in:cluídos por-
nión do diário franc~s "Le'Mon- un; dos EE.UU." ~gor.a parece tavións con -200 aparatos abór-
de"'~ preocúpalle a .influéncia . que decidiu aproveitarse dos do, situaran o iPOrta:Vións Ím-
ou 0 ·'·'exempl9" qüe 0 proceso · duros. tempos que vive': o Chad clear ''Eisenhower" á entrada 
interno líbio pod~ causar nos para convertilo en áÚ~a de· eón- do golfo líbio de Sidra, e envia-
povós dos ditatoriais e . neo-co- frontación contra o movim~nto ran avions A W ACS á zona, 
lÓniais reximes que xiran en tor- árabe . e a,fricano de ,liberación .acompañados.qunha ~scadrilla 
no á su~ orbita. -' , .· . _ nacional; que .. J)ara Washingt~n de ·cazas e .de a:vións nodriza. ~ 

:)\ . Administradón Reagan, - ~stá personificado · en· Líbia, .vi- Os estrategas da ·Casa Branca es
~ésdy , ha~ tempq,. ~xecuta unha - ciña · septentrional do Chad e ·timan que a sua inxeréncia no 
ofensiva, contra o povo- 1.íbio, vinculada historicamente a esté conflifo chadiano permitirá blo- ' 
que ·vai desd·e o boicot ecqnómi- · poi: lazos culturáis e -.eeonómi- qúear ínilitarmerite-a Líbia.; 
ca, .á agresión .c:füecta dq.s .inci~ · _cos. Asi explicase que , os • 

·'- del'l.tes do golfo de Sidra, pasan- . EE.UU., , co pre.te?Cto de que · ~ANXEL RUAS 

MUNDO 

Lecci6ns para o pacifismo 
O derribo do av1on sulcoreano_ polo sistema de . defensa·0.da 

URSS p·uxo de rel~vo várias cousc1s importantes. Quizá ·'!. máis 
. preocupante sexa a fatilidade d~ PJOVOCar Uff in<(idente ·,que 
sexa _o disparadeiro dunha conflagración bélica. de maior ·alcan
ce . 

A esta altura non ·hai dados que expliquen o.s porqués du,nha 
. desviación tan pr~longada da iota .habitllal. Quen están :en con:
dicións de. ,f acelu ,'os próprios programadores ·do vó e das com~ 
putadoras do aparato sulcoreano, calan. Pe.ro teñen unha sofis
tica(Ia- tecnoloxía; a unha premeditación nas escoitas das ridios 
soviéticas que, cando menos, deixan en cirolas, que non espi
das, todas as hipócritas condeas que se sucederon. 

Máis ben parecetodo unha calibrada e criminal provocación. 
·Criminal pqrque custou a vida de 269 persoas alleas -iso ·é o _ 
fauco que está definitivamenge claro-, aos intereses militaris-

. tas. Provocación porque eran as ~ísperas dunha importanté 
reunión da Conferénda de Seguridade e Coperación Europea. · 
·Asi, os. pasos que se diran adiante voltáronse atrás, e a ofensiva 
pacifista e mesmos de sectores da social-democrácia, contra 6 
desp.legue dos misis ·nordeamericanos, topa agora cun impor
tante obstáculq na opinión pública; soflamada aJé a . paral}oia . 
polos meio.s de comunicación .occidentais. 

Estes · últímos xogaron un pap€l preponderante · en todo 9 
ecoar da acción soviética.Menas matanzas de Shabra e Chatila, 
nén os golpes de Estad.o sempiternos· provocados pola CIA, nen 
a matanza .e o -xenocídio paseni.fio en ·centroam~ica, asulaga
ran tan parcial e interesadamente á prensa; a rá_di9 e a TV, co
mo nesta volta. Esta' vez ficaron patentes, máis que nunca, cá
les so;-os verdadeiros controles e· filtros polos que pasa a .infor
maéión e sé p~neiran ·ou predispoñen as análises. Por engadir, ~ 
como d-igres.ión, podíamos preguntarnos polo sentido dunha 
entrega que certo periódico editado na Coruña, fixo esta se ma
n~ falando ·do "suicídio de _Salvador Allende". Cóméntase por 
sisó~ 

-Daquela haberá ·quen pehse-que ·estamos xustificando o de
qibo do avión civ.il &ulcoreano. Non é iso. Trátase de dar urÍha . 
visión distinta do maniqueísmo de bons e ·maos que debuxa
ron os meios de comunicación estas semanas. 

Hai que traballar pola paz, sabendo que sucesos como este 
serven paia indicar que estamos· no gume da navalla, que o pe-

- rigo nuclear, ou dunha contenda xeralizada está ma.is perto do . 
que alguns ere~ . .E hai intereses políticos e económicos que es-

1 tán ·traballando. cada segundo no sentido da guerra. 
Esas· son ·algunhas lec~ións dese suceso. Parécenos. · . 

Tres lembranzas 
14 al)os de revolución en Líbia 
. . . ,/ 

. Despois . d unha · história 
preñada de ocupacións col~

--niais"e· loitas contra as ·sucési
yas aventuras neoeoloniais 

.. . {italianas,. francesas, mi ame- . 
ricanas), e da ·entrega de Lí
bia ao capítal .ttan:snacion.af~ 
especialmente .a partir do des
cobrimento de 'petróleo, o 1 
·de setembro do 1969-a. revo
lución encabezada por Muha- ~ 
mmar G lieddafi, · accedía ao 

- poder. 
Cúmprense agora 14 anos 

dunha revolución que ceibou . 
.. ·a Líbia ·cte bases estranxeiras, 

que fixo valer.a sua soberania · 
sobre os própiins recursos e 
sobretodo que se convertiu 
·en vangarda do arabismo, .... 
A un ano da masacre sionista 

. . . ,. - . ' 
Na meniória de todos ten . 

que ficar . a escalofriante lem
branza das· matanzas de Sha
br.á ·e Chatila. Un 17 de~ se-. 
tembro do 1982 as tropas <li
reitist.as de Saad Hadad qa-

Jv1ANUl;L ALONSO 

han morte impµne e selvaxe
mente a milleiros de homes; 
mulleres, vellos e nenos pa-

. lestinos. A poucos centos .d.e 
metros, as tropas sionistas fa
danse as desentendidas, sen 
facer caso. dos· oerros e o es
panto daquela "rázzia'" fas-
cista. · 

, Os obsectivos · ficaron cla
ros en pouco tempo, e ·ainda.. 
agora se tiran ieccións cando 
falan os instigadores daq uelas 
matanzas de direitós huma
nqs . 

.CHILE: ·lO anos de fascismo 

'. O décimo aniversário que 
se cumpre nestes . dias non 
precisa refrescarse por médio 

- da tin~a impresa: é o _sangue 
que corre pofas terras de Chi
le quen-lembra, ·dia a dia, que 
Pinochet e os seus milicos 

, nón .calaron nen someteron a 
vontade popular e que os ex
perimentos imperiafü~tas .fra

. casan sempre por moito que 
se edifiquen ·no medo, na 
morte e na destrucióri . 1 . 
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Carréiras.'.de atletismo , º·os-concertos 
,,. 

Pronósticos d~ Próximos recOrds esmagat()D os ·campos ; 
.Pasádo; ~s camp~onatos d.o mundo de atletismo e vistos osrecord.s, .pódese pensar · que estes records . 

1

. ·d .. e , ~útbal· ' .-. . ' I - ... 

. saltan carido menos se penSa. .. Non é asi, ~enón que os estuüosos do" tema p0den pred"icer · .11 
· ciando yan éair estas marcas. . ; . . , , . . , -. . . , . . , 
. De cara a pronostipar os próximos records de atletismo na moda_lidade de cari'é'ir1f;1'.aífl~JíZ@f6hse a~ .,., i ~~~ ~~~pn~,., 11:~~q._ a,i\~ .das~vtc~~19~~ dey~~~,ial?_~ldde'sRd~ :s~s j 

· marcas dos dez mellorés corredores do mundo' en todas as distáncias ao longo de 18 años~ paxmas os ·danos que mn x.eceber os C3Jllpos oe fttwur e IaL<ft e . 
desde· 1964 até 1981, utilizando oa dádos procesados po;r I.Lokshín e. L Ramírez, colaboradores do Balaídos coas actliácións de Miguel Ríos e Julio Iglesias. 
fastituto Central de Educación Física da URSS. .. · - Todo· o mundo se volcaba contra Mig-qel Ríos; digo todo -o mundo . 

• - ,.. • .. •. • • • 1< ·~·· ~-~·- ~ que protestaba,..~"' .ogora .. a:inda.,..seguen · esq1¡1eoc:;ndo, Q~ .9~1!P:S. d~ J.9]j9 : 

Los cálculos e; ~e!llostraron . 
q-µe o resultado db 'décinio de-

- ~ :_IglesÜ!_s .... 

\ portista reflexa a tendéncia do" 
record. Cando a diferéncia entre 
o primeiro e o décimo é mínima 
implantase : record nesa ·dista!1; 
Cia: · 

Asi pronosticase o record con 
determinada seguridáde. :Mais 
~u;.da, pod.e establecerse a dife-

; réncia mínima en cada distánc_ia 
.entre os resµltados do primeiro 
e o décimo que conduce inevita
belmente ao record. 

Partindo disto, cáles serán os 
pronósticoª? 

lOOMETROS 

Entre os homes; a ve1ocidade 
"do décimo sprinter xa hai 1 r( 
anos que se mantén ao me_smo 
nivel e por iso é dificil agardar 
· un novo record. Porén pode es
perarse . das mulleres. Xa en 
197 6, o rexistro da décima velo~ 
cista equivalia ao record de 
1965. Cando a di(erencia entre 
a mellor e a décima sexa de 

· O, 15 m/sg. o record caer~. Iso 
ocorrirá posibelmente, tendo 
en conta a tendéncia actual; na . 
presente temporada. 

portista ~nos últimos an9s prati
. camente non cambiou~ de modo 
que non hai que esperar re~ord. 

Ent.ve .a.s mulleres o cadro é 
diferente. Pára o record fai fal
ta unha diferéncia de velocidade . 
de 0,25 .m/mes. Ainda que en 
1981 foi igual a 0,3 e 16xi~x) su
p.oñer qu'é o r~cord será batigo 

Chem.a Conesa /EL ~AIS 

.. corre igual que o recordista ~e 
197 9. O novo record está pró
ximo (Xá caiu ·nos últimos dias, · 
por dua~ veces) . . · . 

800 E 3.000 METROS. 
F~MENINOS, 

'5.0_QO. E 10.oo'Q MASqJLINOS. -

dentro d'e pouco, pqis aqui ob-
200 METROS sérvase a efovaciÓn .de velocida-

·Nestas· probas o nivel de re
sultados medra peirnanen,te
mente- (agás ·en 10.000), pero a 
difer~ncia ·entre 0 primeiro: e ó 
decimo é meíiande que a nece
sária· para o 'record. Por is<¿, po
derase. acadar nas_ próximas tem
poradas. 

0 pronóstico coincid~ co an- 9e da décima· deportista cada 
terior. A velocidade da 4écima , ano . . 
:ñ:mller medra" continuamente .e . 
en 1981 a.cadou .o· niv~l de· re-:
córds do 1970-72. Como base 
para presaxiar· a nova marca ser
ve a diferéncia de velocidade en
tre a primeira e a.décima de -0,2 
m/sg. O record é posibel na 
temporada· actual. 

LSOO METROS 

· Para as mÚllere·s, o; sinal de 
ataque ao record é unha dif.e-. · MARATON ..- ,.. 

400 METROS 

.rencia -menor de 0,1 m/seg. Os homes proximamente su
Agora é . meirande, polb que a -. _perarán o rexistro máximo. As 
marca suprema' permaneperá. mulleres erripezáron · a cultivar 
imutábel. 'En cámbio, entre-os.~ .~sta disciplina hai mo1 poµcd, 
homes ·a situación é outra. Hai pero 'Xa hoxe se acercaron á ve

' unha diferéncia Ínfima· de velo-·· - lo cid ad e dos ·homes · nesta dis
A velocidade do décimo de- cidade: Q,96 m/seg. O décimo táncia. 

Os que ven: .a TV pulderon.-· 
:comprobar o estado en ·que es- . 
taba o caillpd do ·Molinón en 
Gij.Ón. Lamentábel. Amda non . · 
puideron ver o de Riazor. O de 

· Bala:ídos si o puideron ver, pero 
· . estaba pior, como non- o arran-. 

xaron, ·.non viran sinais exter
nas. 

O enxeñeiro de montes Xosé 
.Manuel Calderón que. se ocupa 
do mantimento do terreo de xo
_go de Riazor manifestou que "o 
terreo q uedou literalmente ma
chacado". 

Para conseguir que o estádi 
estea .en condicións, teñen que 

~ facer agora unha "aireación pro
. funda". Despois "por médio 
dun tratamento con "Spiker" 
hai que facer traballos de des
compactación.". Despois houbo 
que se.mentar douscentos qui
los de herba dunha .sementa es
pecial ·de . crecim.ento i:ápido; 
despois outra fase de descom
_paetación para logo proceder á 
nivelación do terreo, a fase máis 
custosa". _ 

Para isto fai falta unha má
·quina especial, sacadora de ta
petes, é dicer, que saque un 
manto de herba para plantalo 
-unha semana despois de bus
car os niveles ade.cuados, para 
aos oito días, desenrólar outra 
vez os tapetes e voltalos plan
tar' como se fora unha ciruxia 
estética, só que a un campo de 
fútboi. · 

· Ainda que a vella capacidade 
de . inÍiltración da água non se 
vai recuperar, segundo os técni
cos, o Axuntan1ento, que falaba 
Jogo de que o campo xa estaba 
mal, non di nada do que lle cus-

·tarán aós· cbrufieses . estes arran-
xos. . ' ' 

·~De Balaídos aínda se fala me-
nos, ·. por máis que estea moito 
máis compacto o terreo, segun-ªº puidemos comprobar. 

. O MAIS MAO, AS PISTAS 
DE ATLETISMO 

Pero o campo de fútbol ainda 
non é o pior, as pistas ·de atletis
mo foron as máis <lanadas. Xa 
se sabia, pero ninguén quixo en
terarse, como non quere a diá
rio .. 

U nhas pistas de tartán nece
sitan sumos cuidados, acordes 
á sua vulnerabilidad e ao seu 
custe. Na Corufia disto non se 
sabe nada. 

Por poñer exemplos dos c9i
dados que receb~n ,as pistas de · 
tartán, só citar que en case todo 
o mundo non se deprn pisar es
tas pistas con botas qu~ non se
xan de clavos, mesmamente os 
cronometadores, xuíces e entre
nadores das competicións, levan 
pantuflas, .p.ero non outro cal
zado. 

En Riazor, parece que todo é 
igual, ali até os xogadores do 
Deportivo corren coas suas bo
tas -ainda que fosen zapatillas 
ou non sexan con tacos de alu
m ínio ·o dan o é imenso- pero 
ninguén q uere enterarse pésie 
ás protestas da federación de 
atletismo. 

U nha vez. máis o dano irnos 
paga'ló todos, e non é que non 
nos goste Miguel Ríos. O tempo 
dá a razón, ·o pior é que todo 
lles ten igual cando se x'oga con 
cartas que non son seus. 

"Aitduriña" .e-"Cam.eta" ao camp~nato do · EStado de . tráiñeiras 
Cando ainda non se sabe én qué do clube Samartolameu de. Mei- g

1

0 ' interés e restándolle anin:ia- tencian ao Cabo da Cruz. A case este ano anda Meira moito máis 
lugar ou en que condicións _ ra . éamb~s e dµas do .conce1!9 éión:. As embarcacións que non oito segundos dela entfou Cabo fina que A Póvoa, bastante me-

. vai celebrar-se o Campeonato do de Moaña) por nove se_guridos conseguen trof'eos " importantes ~ da Cruz, que este ano, ao igual llor. Cómpre: durante l,lll tempo 
Estado.de traiñéiras que nun de diferén~ia, que poideron ser . vense moi desanimadas e os re- que ocurrü.i · ría Federación Sul e para que as traiñeiras galegas 
primeiro momento ia ter menos, xa que os meiráns deixá- meiros _non -acuden aos ·entre., con Meira, perd·eu a'suprerrÍacia. teñan máis· OP,ortunidadés, fac'er . 
lugar· no marc.o da baíá - ronse ir ao ver entrar t~unfadora nos, -dándose ó caso de que nas Terceira e• ,últimá-entrou a ·ern- un ca:gi,:peonato únioo pal]i a no- .. 
donostiarra,da Concha, xa os· á lancha de Tirán. A minuto ··e aproximadamente dez · pu doce ·- barcaoión de Ria11X:o-. Aquí oco'" . sa terra, que conleve a preséncia 
.clasificados·ga\egos velan as médio entrou ·"Tirán" do .. clube probas· <leste -verán, traiñeira rriu o m,esm_o quenas costas das .. das,duas meliores no campeona- · 
suas armas, os seus remos .. NQsa Señ9ra dos Rem~dios ede houbo que nop repetiu a tí-ipu- rías baixas: 'v.ár~as s~n as traiñei- to ·do .Est~do, que son tres can-
mellén, á espreita de facer un T.irán-Moa.ña e "1 19 . segµndos 14ción, cambiando dunha serna- · ras ql,le · non -. son capaces . de ·do se-celebra nas no-sas águas. 
bon _papel e mellorar a. májs entrou "Maruxia" . do clu- · .na para outra, resultándolles · completar as tripulacións Y IOgo · · 
actuación tle Meiiá e Cabo da . be de Mar de Bueu:~ imposíbél .;ási o avanc~e e a me~ os campeonatos fed('.rativos · Só, unha nube negia" ertwañou 
Cruz o p~sado ano 'na ria . · , A nota a destacar" é que as . llora. . . . saen desanxelaclos. , o trunfo de San Xoán de Tirán: -
biibaíná. embarcación~ do Grove. (A Me- Na Federacióñ Norde~{A Co- Con todo, hai-unha, cousa a· o corte de mangas ·'que un re-

~Pola federación sul (Ponteve- ca · e Amegrove) non pujderon ruña) trunfml -a Pá"voa do Ca- ter. eri canta: · se.. o pasado ·anp . Íneiro da "Anduriña" dedi~ou 
dra) vai _ir ao· Campeo.nato do competir por rion 'poder corn- ramiñal, coa · sua láncha "Car:- San · Xoán estaba· moito meUor aos de Meira unha vez gañado o 
Estado a lancha "Anduríñ_a", pletar unha tripulación "sénior'' 111ela", dunha lixeireza parella _ que a representante do··nordé, c;;ampeonato . e mentras estes 
do .c-Iube San · Xoán de T irán, .cousa que ano tras ano sucede, · á de ''Anduriña" e con nove r~- ·: Cabo da Cruz, e foi esta a Eus- aplaudian. Asii non hai deporte 
q11e· .,se ,iínpuxo . a~ "Meiramar" .tirándolle ao ·campeonato gale-, meiros que o pasado ano ,per- kadi ao _Campeonato dó Estado, nen afeizón.· , 
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~Comédias parapromoci°"nar a eidade, ,..~ !-...:- ... -i . t ' i, ,,... • 

Entre os días 3 'e 1 t de setemlno, -éelebroü5e ná Coruña' C.D'"'F estival.. 
Internacional de Cine. de O>média, con U p.elícula'S a comp~tición··e máis 

-de· liO na totalidade dos ciclos.programados. ACIC_O -Asociación_ -
_· Cinematográfica Coruñesa- foi a impulsora hai dez anos.do entón 
. chamado '"Frestival de Cine de _Mumor", ql!e pas'Ou a ser -organizado _, , , 
polo concello da cidade co .nome actual de "Festival de Cine de Corhédia'!., .. 
abarcando todo este xénero. A delegacion encarregada polo municípip ' 

· para.a realización do festival é a de ~'Promoción _ e relació_ns públicas", cuxo . 
ponente é o concellal socialista Enrique Carreira. O presuposto,-
39 millóns de pesetas previstos, -que en realidade poden chegar a 43.- ten 
como partida fundamental liquidar contas de estáncia e desprazamento 
de invitados e críticos, ademais dos cinco millóns de pesetas 
que cobra o director, Angel Arijón, por levar a cabo o 
seu labor. Convírtese asi no festival máis caro de cantos se celebran no 
estado, agás o certame donostiarra. 

Das 13 películas presentadas a 
concurso, tres pertencen aos Esta
dos Unidos, duas a España e unha 
por cada un dos países seguintes : 
Fráncia, Itália, Unión" Soviética, 
Alemánia Federal, Alemánia De
mocrática, Holanda, Checoslová- , 
quia e Portugal. Este último país 
presenta un filme deJ osé Fonseca. 
e Costa, titulado "Sen Sombra de 
pecado". Pero a sección quemáis 
interés desperta entre público e 
crítica é a informativa, na que 
destacan as películas "Ponte -de · 
Inverno", española de Eugénio 
D'Ors, ·e o estreno _da soviética 
"Fulgor e morte deJ oaquín Mu-
rrieta", baseada na obra de Pablo . 
Neruda. 

Repasando a carteleira, · cabe 
mentar os ciclos do "Fondo de 
Ouro da URSS", que inclue clási
cos soviéticos -Eisenstein, Ale
xancrov, Riazano'v, Kozintsev, 
etc.- e que conta con grande acei
tación debido á auséncia de cine 
do leste nas pantallas cotiás. Outra 
sección interesante é a chamada 
"Xubileu Tráxico", título que es
conde obras arredor d~ segunda 
guerra mundial. · ·· 

Pablo del Amo, David Niven, 
Carlos Saura, James St~wart, Mel 
Brooks, Burt Lancaster, entre · 
.outros, son pr9tagonistas -de pe
queno~ ciclos de lembranza que . 
darán oportunidades de repasar al
gunha obrá clásica. Está programa
do ademais un minicido do novo 
cine .italiano, con seis obras repre
sentativas do que dá de si o actual · 
momento do celulóide ·na Itália; 

. 0 .s m~mbros do xurado, chega
dos á cidade en contagotas, son : 
Tony Musahte, actor nordeamed
cano, preside_nte; a. actriz tamén . 
rt~rd~americana Sandy Dermis; 
Lea Massari, u-nha ita:liana que ten 

. traballado con , Saura, Camus e os 
irmáns Taviani; .Linda Cristal, co,
-protagonist~ da série "Bonanza."; 
Michael Schulz, director de cine e 
tv. americano, entre outras, das · 
séries "!Starsky and HÚtch" e "~a- -.¡ 

retia" , ató pase preparando _neste · 
intte, a terceira paqe de "Porkis": 
Ant6nio .M. ·Torres, produtor es
páñoh "Toby", "buas e duas, cin-., 

co", "Corazón de papel" · son al
gunha das suas realizacións; Luís 
García Berlfl,nga é o último mem
bro do xurado. - "Benvido Mr. 
Marshal'', ''As carro verdades", 
"Escopéta naci~nal" e "Patrimo
nio nacional" son as. suas obras 
máis coñecidas. 

Na· sesión inaugural do certame, 
estrenou~ a peza encarregada ex
presamente polo 3:lcalde a-Augus
to Algueró, e que foi instituída 
como sintonia oficial <leste festival 
de comédias. Despois da presenta
ción do -xurado por Xosé Domjn
go Casraño, o alcalde- dirixiu 
unhas palabras aos asistente·s nas 
que vinculaba a realización da fes
ta cinem~tográfica cun . proxe_cto 
cultural, que el mesmo calificou 
de beneficioso "para cantos están 
vinculados ao acontecimento" . . 

O escenário de papel, presidido 
por un carimbo xigante -anagra
ma do · certame-, estaba en conso
náncia gráfica co cartel do mesmo, 
que semanas atrás levantara uñha 
forte polémica nos ambientes pú
blicos da cidade. Acollido moi ne
gativamente, tanto ._p_ola sua e§téti
ca como poló x~ito de . elabora:. 
ción, -fóra encarregadO" á esposa 
do concellal Carreira, Pili Bon
j och- este feito indignou a cántos 
compoñen a comisión artís_tic,a 
qu,e asesora ao concello -deseñan
tes, pintores, decoradores ... -, e 
en nota feíta pública consideran o 
incidente' como "un acto -de ter
ceiromundismo cultural". 

Á prensa local dedica ao ' tema 
grandes espácios. "La Voz'.', edita 
diariamente un suplement~ ,; infor:
matiyo, coas novidades producidas 
e crítica das películas competiti
vas. TVE tamén dá información 
diária no programa ''La Tarde'' e 
os principais meios informativos 
do estado cobreii o acontecimen
to. A Comisión organizadora pu
blica diariamente !'Letra de Cine", 
revista na que se prese_ntan as pe
lículas do dia e pro-liferan os anún
cios publicitários. ·Polo menos a 
proxección da .. cidade está conse
gúida; pero falta saber se un festi
·vaJ..,.<;le cine é a disculpa máis axei-
tada. · . . · 

A.. PH IETO 

-Crónica dUnhiípantálla endolningada. ..... __ . 

- · Q. úlrimo--xovés ·do· agosto ºarii~ 
"baba, pro'cedente de M:1:drid, o ba
tallón de -señoritas que · dous ·días · 
máis tarde seria alicitado-con urii
forme de envaSa.dora: de conserva.e 
cores de .. bandeira nacional. Eran 
as azafátaS'. As-importadas - pire
ce -que tan políglota-s e espilidas · 
non as dá o país-= viñan· destina
das a facer de relacións públicas, 
<lesas {'!lle se ato_pah onde menos_ 
se espera-, ás veces induiio ·no hall 
dun hotel semivaleiro desexand'o 
matar témpo n_algun mester. As· 
galegas -escasamente média dú
cia-, Set'vjndo éanapés tras ba-

- rra de cafetaria na si· de prensa. 
Todas e:la-s, pezas, fotogramas <lesa 
comédia supina que ·a intelligént
sia· coruñe5a argalla ano tras áno, 
qu'izais par.a· xustif icar ( ¿?) ún pro
grama cultural inexistente. ,, 

- tOnde estamos?, pre~nta 1:1n 
ciéspistado xornalista · chegado · do 
.máis ·_ alá do . celulóide. - En Cuen-

- ca, ao·-pé daquela pr-aia. de Viscorí
ti, coas águas· xeadas, . resposteille 
sen dubidar. Ao fin, nen Galiza se 
nota para: nada, nen se tiña f ixado · 
no · nome do Hotel. : E -adem~is 
Cuenca é un-deses ·sítios que non 
se sabe rrioi ben se · en realidade 
existe. De tan encantada, ben po
deria trabucarse .por un lóstrcgo 
de cristal adentrado no Atlántico, 
.por unhi cidade · extendidá. no 
Golfo Artabro Mariñán. O Alea.1-
de -quizá de Cuenca- fataba de 
'cultura. , Que haxa kurtura y olé . . 
Que veñan. fotógrafos do Canadá; 
que. veñan. perfeito.s negrazos a 
adornar a vida pluridimensional 

da· Cidade, ·que' ·veñan suaves per
las da. Toscana ·a engalanar· o Tea- -· 
tro:- Vístanme de etiqueta--ü palá
cio d~ · festival. Non esquezan' as . -

· froles, a purpu;rina rien o chaque: · 
Que corra o :champán, ·que ·soe a: -
música e que os fotógrafos quei: · 
men ·material -éón;iigo -ante as es-

. trelas da televi.Sióri. Garbo, Serna-. 
na, . Lectur~s.- 'Diez Miñut-ós:.. Pe- . 
luqu;ias, _ salóns aderezados .- con 
flo,res de plástiCo, oficinas d.e fun~ 
ciqnários afeminados ·e se.cretárias 
Q.e papel..~ E· axiña... Donosti, Ve:. 
necia~ fü~rlín, C_á:nnes, Moscu ... Un 

.,lugar engre as estrelas. 

Todo. estaba · rodeado dl.!.n ,pri
. mo~ctso cheiruine a "retro''' a:' es
:pell<_> , .provinciano de caricaturas 
televisivas. ~ecintds de cartoñé 
con 'púrpura barata, trasladaban a 
escea un_ . xogo infant;il .e lúdico, · 
chego de artistas ca~ismáticos e de 
actitudes principesca's. O Teatro 
C~lón da Coruña -Palácio do fes
tival- era- un-.tontód'romo tanxí
.bel, un desfile de inauténticas plu
mas, ,lentexoµlas a . mansalva e se-

. das sintéticas. Era· un lugar de es- . -
parcirriento ilimitado p~ra esa es
pécie de lumpem-proletariado_ á. 
inver~ que é· a pseudoburguesia 
urbana do qu,ei;er e nori poder; li
beral, plástica · e _imitativá, vulgar 
e moldeada por unha maquillaxe 
neorrealista de marca francesa. 

Na:· discoteca--nótase un hurtius. · 
irttenso entre sudor e perfume vi-· 
iil. Reflexan os pl.ásticos pratea
dos do ·traxetiqueta de calquer da
misela _ e o disjockey desfaise en 

fonsignas de benchegada mis~ura~ _ 
· d:js de certo cha:uvinismÓ. Todo s·e 

reduce, dentro da sá, a un puña.c::to' 
de invitados selectos; ese dia era -
i10ité · <k estrelas e Buñud rondaba 
-polos tellados dun -. honseionde · 
próximo. Hai que locirse como an-

Jitrións, viver· e facer viver a costa 
do erário .. Se ó xurado non~ ve as 
películas a coínpetición, é indife
rente; .. os prémips non van en fun-

. cióri cliso. Fóra, azafatas e taxistas 
agardan aos invitados· á' velada . . Es
tes, desexando que rema_te o f e;sti
val, porque o festival, o sorriSü na 

- boca, o peinado bucólico, forman 
parte do .seu guió,n, nótase a inco" 
mo<lidade solapada e.'o ú-nico que 
contén o éxodo· é o dólar. A un 
faille pensar en qué denio' de inte- . 

· reses sé tecen coa disculpa _desta 
-niontaxe. artificial e provinciana. · 
De momento sábese que o direc:
tor do festival. é donp-dunha dis
tribuidora, cinemª'tográfica e sé 

·repite para ·o ano . seguinte, á· vista 
da . má' -ou quizá nula- organiza
ción-do presente, a perrencha de 
rnoita xente farase n~tar. arrcdor. 
<leste certarne. Levantase o telón, 
soa a ~úsica e Mi:. Vázquez saúda ~· 
con xesto americano e reveréncia· 
de províncias a unha hortera mu" 
lleruela que asenta -á sua diestra. 
Non, se sabe · máis _que debe ser 
importante. A sesión comeza· e os 
domingueiros están xa dispostos a . 
ver a ~utra comedia ... 'a da panta
lla. 

A.P. 

, ·, Castetao· xa· en Ponlevedra 
. . / ) 

O 17 de agosto, "Día da Gatita 
Mártir", tivo lugar o acto de irtsta
la~ión da· estátuá de Castelao nos _ 
xardi_ns'de Santa Maria. 

No anterior. número/ de A NO
SA TERRA, podíase l~r a . cr6ni-

. e;~ da inaugunición_ real, impedí- ' 
da 'pola burocrácia municipal de 
Pontevedra. Daquela o mónumel'l
to f órase pa~a Mo~ña. 

Neste acto leuse un comuni:'ca
do de "Amigos da Cultura" e Xa
quina Trillo ley un poema a Cas
telao. Apesar do orballo, que 
caiu todo o tempo,, máis dun mi
lleiro de . persoas seguiu o acto; 

. desta volta, a preséricia ·'oficial fí
xose máis~visíbel, co Conselleir6 
de Cultura e o Gobernador. Civil. · 
Dirixentes de difere~tes · partidos 
políticos, xa ' pre5entes ó _pasado 
24 de xullo, e moita xente ch€
gada a ~ontevedra non só para 
esta , inaugúración senón para 
lembrar no. cemitérib de San Mau
ro a meniória de Alexandre Bóve-
da. -

. ,_ 
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Wasua marte 
·I Cando nío,;eu don ~osé Ber: 
•.)"amín le:rñbrámonos da -conver-:::> 

. sa que. con el mantivera o noso 
amigo e colaborador en-_ Euskadi 

· X osé .Estévez. Daq uela e-stuqára
mo s , a _posibilidad,e de face.rlle 
unha. entrevista para A NOSA. 
TERRA, pero Berg~mín quixo. 
que fose unha conve_rsa amigá
bel. · . 

Algunhirn das cousas que nos 
dixo daq uelq adq uiren impor
táncia á hora de facer ver como 

-se q uixo manipular a sua memó
ria e os_seus posicionamentos. A 
prensa · española verteu rios de 
tinta sobre lirí home que: se- . A 

guindo os patróns ªºuso' cona
cionalismo abertzale basco, de
bera ser ·ocultado e/ou denigra
do. Por ·qué esas bágoas d~ cro
codilo, esas hipócritas· louban- . 
zas?. Consultar a sua obrn, espe
cialmente nos últimos ·anos, os 

. seus artigas de prensa en EG IN, 
o seu apoio explícito e público 
a Herri ·Batasuna, era es3: outra 
cara da moeda que había que 
ocultar. · Dicer que aos seus 87 
anos era no Estado español, un 
dos intelectuais máis lúcidos Y 

·con máis valentía non é baban
za senón xusto espello ·aa reali~ · 
dad e. . , 

Naquela conversa co!l A NO-
SA TERRA, Bergamín manifes
taba sentir un fondo amor por 
Galiza, á que consideraba "a 
nación máis apartada de Ma
dird ", e. afirmando contunden
tenierite· que "Euskadi non é 
España", <licia que ·antes -de 
marchar defj.ilitivamente para 
Donosti estivo a piques de vir
.se a viver para O Grove. 

. Afondando nesa conceición 
política sobre .o · que é "Espa~ 
ña", dÓn José <licia: "España é 
un . conceito periclitado e a Pe
nínsula teñen qui refacela os 
· povos vivós .como Euskadi, Ga
lii3:, Catalunya ... ". Lembramos 

.nós agora un s~u aforismo pu
blicado en EGIN: "Se. ·España 
é imha, ónde está a outra?". 

Manifestou a sua admiración 
·por Castelao como debuxante e 

. político, e en México mantiv:o 
amistade con galeguistas como 

: Carlos Velo, que escrebiu na re
. vista "España, Peregrina",· por el 
· diri~ida, . e tamén -co fotógrafo 
José Suárez. · . 

A- respeito das relacións -de 
paliza con · Por.tugal, Bergamín 
deunos esta-definición: "Portu
'gal é Galiza sen cabeza e Galiza 
Portugal s·en corazón", e.amosá.., . 
base paÍtidário dó ·reintegracio
. nismo. 

Ah!,. por último diCía11os que 
lle gastaba. o )ácó:n con grelos. 

Non irnos nós aquí desentra
.ñar qll;én era Bergamín. Ahon
dan os estudos. Pero sí facemos 
f~capé en que ·haí que estar vi-

. xilantes coa manipulación a ·que 
se quere someter o seu legado., a 
sua obra. Os galegas sabemos' e · 
irnos viver moitos intentos <lesa 

"Ai! señardades tristesu.. . _ _¡, 

LOPE 

A árbore senlleira· na chaira senlleira , . 

volta máis isolada 
á señardade de señardades tristes 
qué lle deron a sua alma. 

E agarda _que a m·úsica, que o vento· 
á ·sua tainallada arregu izada atrlnca, 
dé aQ-.páxaro perdido~ isolado · 
_acoÚgo antre as suas ponlas. 

. Vai~~ apagando a lu;z · 
do serán, de vagar, 
nas oliveiras de ptata 
e nos viñais de ouró. 

Somb·rea aterra húmida 
., ·o alamp_ear ;do~ choupos 

e, pa5o a paso, ha noite 
. . vaise entrando o outono~ 

Et.i son sombra. Ti es. chama. 
Eu son eco. Ti es voz. 

· Eu ·son escuro. Ti clara. · 

Unha lembranza 

'. 

Nesta saudade da chaira 
na que durme a alma da paisaxe 
sinto a miña como escura noite 
povoada de siléncios estelares. 

E escoito o eco dunha voz .que apenas 
apóusenta no aire, , 
e fai tremer, comoªº pqusar ovó 
do páxaro, as ponlas das árbores. 

E vexo ou engrevexo no lusco-fusco, 
transparente de sombras fantasmais, 
aparecer· a raia luminosa 
dunha mañanciña alonxada. 

Desde hai case un século 
estoute percurando, 
.e por máis que te percuro 
non te atopei. 

Estoume temendo 
,que irnos toparnos 
fóra do tempo . 

Ou no interno, 
que ven ser o mesmo 
porque é eterno. 

E~erno ~nsoño 
do que despertaremos 
entre os mortos. 

Javier Sáncbez Erauskin, que ainda hoxe está n~ cadea de Erá o mesmo Bergamín · o 
Nandares de Oca, pola publicación de det~rminadas que nos acoutaba 

tro: "E ceibe. ·o páxaro nq .seu 
v.ó porque obedece ao vento"· 

Pepe Bergamín entiañ.ábel, 
admirábel, · que marcou r\l- · 
mos . e que fixo~i ese espácio 

·informacións en "Punto y h,ora", da que foi diréct~r, lembraba 
con verbas ·emocionadas a sua impresión na morte Am.lg~ que non ~e le . 
de quen fora ·o seu amigo. amigo que non é meu.at;nigo 
" ... Chegache ao final' da tua sión· rumiando as lembranzas porque eu non estou-en min 
longa_ e fermosa carreira coa da tua sornbrft xigante <lesa- ·máis que naquilo que·escrebo · 
elegáncia exquisita ·do teu parecida. · . . 
verbo, a águdeza do ·teu pen- · · Esfa noite fareille unha v.e- ~ · · Relerei até altas horas da 
samento, unha obra literáfia la moi especial ao amigo e ao madrugada a ese poeta dá vi
admirábel nas tüas ·costas, niestre e ainda que ñon poi- da, da morte e da bita· ·que 
mestre das letras, persoa~ de da estar á be ira do seu cor-

1 
nre dedicaba un dos · seus li-

" claro e iuminoso no que a 
pluma convírtese eri espada é' 
en anxel vengador po~ r~ba de · 
.rellas e cadeas. 

Pepe, Be:rgamín que soupo 
obedecer aQ vento e que por .. 
iso foi CEIBE ! . . . . 

. carpo µitfüro'. . po (dos seus osos) relerei ou- b~os datándoo nunha "Do-
Fáltanme ou sóbranme travolta os seus poemas fon- n0sti vito_riosa e indep(!nden~ 1 

neste momento as . verbas, dos e emociommtes como te". 
Javier Sánchez Erauskln 

· ·. Rrisión qe Nanclare?· 
28 de agosto ·do 1 ~8~ afundido na celda dunha pri- mellor hpmenaxe. · _Pepe q~e ine escrebia.n9u-

caste. · ........................ . ,L.1-..._ií-i ... -..;...-. .. -...~~--mll!lll--------------..¡.¡..-.. lmll!l .. ...;.¡.-._._lmll! ____ ..... __ ~--------lmlll!l!lll-~------~--------... 
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_libros 

A novela 
de ·espionaxe 

Dentro do apartado da novela 
policial_ (1) hai un xénero qué ca
da dia é máis autónomo :trátase 
da novela de espionaxe. A espio
naxe é tan vella como a escritura. 

' Para algurís xeógrafos e historiado
res ( o grupo Herodote francés) o 
primeiro espia da l;listória foi, pre
cisamente, Herodoto, que pasaba 
as suas notas sobre os outros 
povos aos estado.s maiores do 
exército grego. Mais a novela de 
espionaxe non se remonta aos 
tempos gregos nen mesmo roma
nos ainda que alguns queiran ver 
na lliada ou na Eneida elementos 
de espionaxe. Segundo alguns au
tores na Bíblia, a pasaxe do desco
brimento da terra prometida por 
Xosué, contéñense as primeiras 
narracións de espionaxe (para nós 

o descobrimento da terra prometi
da por Xosué é máis unha opera
ción de exploración que de espio
naxe). Outros autores, franceses 
sobre todo, dan como iniciadores 
da novela de espionaxe a autores 
como Balzac (Un asunto tebroso) 
e Stendhal (A cartuxa de Parma). 
Nós coidamos, contado, que a no
vela de espionaxe nace, precisa
mente, pouco antes da grande gue
rra de 1914. E son os ingleses os 
que dan nacime°:to a esta clase de 
xénero, cun autor que será axiña 
abondo coñecido no mundo J: ohn 
Buchan, que escribiu Os trinta e 
nove escalóns, novela que marca, 
para a maioria dos investigadores, 
o nacimento da novela de espio
naxe e a sua autonomia respeito 
á f:\Ovela policial. Compre subli
ñar · que as primeiras novelas de 
espionaxe, as de Buchan, E.P. 
Oppenheim, Edgar Wallace etc. 
están marcadas por un direitismo 
que vai ser bandeira primorqial 
da novela de espionaxe occiden
tal, compre esperar aos anos trinta 
para qu e aparezan os primeiros 
autores non gozaran nunca entre o 
grande público da popularidade 
dos autores mais de direitas que 
aparecen logo deles : lan Fleming 
e Peter Cheyney, parafascistas de
clarados. 

Mais deteñámosnos por un mo
mento na aparición, pouco antes 
da Segunda guerra mundial, de 
Eric Ambler. Ambler ven renovar 
o xénero da espionaxe por duas 
bandas: a) a sua ideoloxia, para
-comunista ou esquerdista, e b) 
porque fai entrar na novela de es
pionaxe un novo elemento : a in
triga. Mentras nos augores anterio
res a el a acción era primordial, 
Ambler, fiel aos intelectuais que 
protagonizan as suas nóvelas ten 
que engadir un element~ no~o : a 
intr~iga. · Non esquezamos que as 
primeiras novelas de espionaxe es
critas po.r elementos radi.cais son 
ainda, de ·acción : O axente donfi~ 
dencial, de Graharn G~éene b·asea
da nun suposto axente do g~berno 
republicano español durante a · 
guerra civil. Logo, cos ·anos, o es
critor inglés darános duas obra's 
mes.tras da espionaxes : O noso ho- . 
me na Habana e má.is O factor hu
ma~o. Ambler, mentrastanto e 
poµ~o antes da segunda gu~rra 
mundial dá ao prelo a sua grande 

obra e obra mestra do xénero: A 
máscara de Dimitrios. 

E ven a segunda grande guerra, 
e a guerra fria. E aqui os america
nos chimpan a0s seus propagandis
ta en forma de novelistas: Spillay
ne e Peter Cheyney, a inda que es-

- te sexa inglés. E dentro da guerra 
fria entran a saco escritores fran
ceses que estaban considerados co
mo bons autores de novelas máis 
ou menos policiais como Pierre 
Nord (o doble crimen da liña Ma
ginot). Nos anos da guerra fria na
ce un mito, James Bond, o axente 
007 con licéncia para matar, de 
ideoloxia conservadora, racista, 
europeo sobre e contra todos; o 
persoaxe de Jan Fleming, logo de 
ser levado á pantalla, queda como 
o axente de espionaxe dos anos 50 
rnáis... Aparecen cedo os anti
-bond, e aparecen da man de dous 
grandes autores: John Le Carré, 
ex-funcionário dos servícios secre
tos da sua maxestade británica e 
máis Len Deighton. O primeiro 
cun persoaxe : Smiley, de ideolo
xia socialista-intelectual e o segun
do con Harry Palmer, un obreiro 
que exerce de espia por chantaxe 

dos servícios- secre~os. A ideolo
xia, ou falta de ideoioxia, de Pal
mer lévao a ser solidario s0 cos da 
sua clase. - Logo tanto Le C~rré 
como Deighton teñen' collido ou
tros camiños : A pequena tamboi:-i
leira do primeiro e máis XPD ou 
SS-GB do segundo. En Fráncia 
aparecen nomes como SAS 0 

grande anticomunista da ~an
1 

de 
Gerard de Villiers o.u Coplan ou 
OSS 117 ou Claude Rank, etc. ' 
Todos eles de ideoloxia conserva
dora e para-fascista. Nos. últimos 
anos ten aparecido un he~ói comu-

"GuiDrO . . . '\ ' 

nista da man .de G .. J. Arnaud, on
~e. os si?nistas," os golpistas espa
n01s, as multinacionais, etc., son 
denunciados, causa que cabrea aos 
comentaristas de direita que lle 
botan en cara non coñecer· nada 
do mundo da espionaxe. 

E agora teñen aparecido novas 
autores, ~odos eles anglosaxóns, 
ou americanos ou ingleses: Treva-, 
nian, clarisimamente para-fascista 
e racista. Robert Ludlum, Ken Fo
llet, Martiil Cru~ SmÍth, et-~., pero 
máis perta de nós autores desco
ñ ecidos cultivan, con grande acer
to, a novela de 'espionaxe e contra
-espionaxe, so1;1 escritores cuba
nos, que nun grande esforzo están 
a criar unha novela policial e de 
espionaxe en español. Algun dos 
títulos e autores máis interesantes 
dentro da novela d~ espionax~: 
podemos citar: Y si muero maña-

. na, de Luis Rogelio Nogueras (2) 
de grande calidád literaria, Con el 
rostro en la Sombra, de Ignacio 
Cárdenas, da que prom~to falar 
outro dia, Viento Norte, de Car
men González, Joy, de Daniel 
Chavarria, etc. e mentras tanto só 
n9s qµeda recomendar a novela de 
Robert Erskine Childers, O enig
ma das arcas, publicada por Bru
gueia, e non esquecer que Chil
ders, anglo-irlandés, ex-espía bri
tánico antes da prim~ira _ guerra e 
durante ela, morreu, fusilado por 
De Varela, pola independéncia to
tal de Irlanda, pertencia ao IRA. 

XESUS GONZALEZ GOMEZ 

1) Decimos p_olicial xa que para nós po
licíaca é aquela novela policial que ex
plica como funciona a policía. · 

2) Xa teño talado dela nesta mesmas 
páxinas. 

A importáncia 
· dun colóquio 

sobre história 
Coincidindo coa efeméride do 150 
aniversário do nacimento de · 
Manuel Murguía, celebrarase en 
Santiago de Compostela, 
do 28 de setembro ªº 1 de 
Ü'utubro próximos, o Colóquio 
sobre "Os nacionalismos na 
Espaüa .da Restauración 
(187 5-192 3)", organizado 
conxuntamente polo Museo do 
Povo Gatego, o Vicerrectorado de 
Extensión Universitária e as 

, faculdades de Xeografia e História 
e Direito. 

A importáncia <leste colóquio é 
ben óbvia, xa que, como di o cha-

. mamento-presentación, "a cues
tión nacional constitue un dos 
problemas clave da España con
temporánea, especialmente desde 
o último cuarto do século XIX 
problema que, ademais, te~ ad~ 
quirido unha renovada actualidade 
nos últimos anos, coa configu
ración dunha nova- estrutura do 
Estado español dentro do pro
ceso de transición política da dita
dura á democrácia, e isto como 
consecuéncia da persisténcia e o 
novo pulo dos nacionalismos e re
xionalismos nas . diferentes nacio-, 
nalidades e rexións". 

As ponéncias e comunicacións 
~ a este debate plantexaranse en cin-·
cb seccións dirixidas por notábeis 
especialistas. A piimeira, por X.G. 
Beramendi, dedicada a "Historio
gravia e _problemas metodolóxi
cos". A segunda, por A Elorza, 
abordará "Ideólogos e ideolo
xias". J . Corcuera dirixirá a· sec- · 
ción terceira sobre "Nacionalis
mos e clases sociais". As seccións 

, cuarta e quinta, encabezadas, res
pectivamente, por I. Molas e J .A. 

. :González Casanova, versarán sobre · 
cuestións relacionadas con "A or~ 
ganización política dos nacionalis
mos" e "Os nacionalismos ~ o Es
tado da Restauración". A lección : 
inaugural do colóquio carrera a -
cargo de Ramón Máiz, quen de
senvolverá o tema "A construciÓn · 
teórica· de Galiza como nación no 
pensamento de Manuel Ivl.urguía". 

Da relación provisória de po-
néncias e comunicacións -q~e se 
presentan a <lito colóquio pódese 
inferir o interés que o mesmo pre
sentará. Asi, ·sobre Galiza, hai, de 
momento, dez títulos de (Trande 
. , o 
mteres, como, a modo de exem-
plos, ~X. Castro e J. de Ju:ana: 

"Aportació_n de Lamas Carvajal 
ao rexionalismo galego ", X.A. 
Mato: "A idea de Caliza na histo
riografía galega contemporánea 
(1800-1923)'', X_ Moreno : "Fe-

deralismo e re.;({.ionalismo na Ga
liza da Restauración", e C.F. ·ve
lasco :"Literatura e nacionalismo 
en Galiza, 1875-1917". Sobre a 
cuestión catalana, once comuni
cacións, entre elas, J . Casassas : 
"Un problema de relación nacio
ñalis_mo y burguesía: .el "imperia
lismo" en la teoría y en la estrate-

gia de Prat de la Rba.", M.A. Fe
rrer : "La pagesia i el movi..rnent 
nacionalista durant la Restauració 
a Catalunya", J. Trias : "Nación y 
movimiento político (Nación ca
talana y catalanismo)", E. Ucelay : 
"Francesc Maciá y la aparición del 
separatismo catalán polítü:o, 
1907-192 3". Da cuestión basca 
preséntanse , polo de agora, duas 
comunicacións, destacándose a de 
J. R . Recalde: "Intersección de ' 
dos procesos nacionales (Estudio 
del conflicto espaúol-vasco )". 00-
tros nacionalismos e rexionalis
mos, menos estudados ou pratica-

. mente descoñecidos, tamén t€'.ñen 
lugar neste colóquio, así F. Arcas : 
"El pensamiento georgista y el an
dalucismo", B. Finilla : "Deses
tructuración y testimonialismo del 
nacionalismo aragonés", eJ . .M. Pa
lomares : "Aproximación al rerrio-. b 

nalismo castellano durante la II 
República". Especial interés. polo 
novedoso, poden ter os ·traballos 
de J.S. Pérez Garzón: ' ·El naciona
lismo - espafiol: su configuración 
historiográfica a través de las his
torias nacionales en el sigio XIX" 
e .l\1. Duch :"El paper de la dona 
en el nacionalime burgués". 

En definitiva, este· colóquio µo
de ser . unha boa ocasión para, co- · 
mo din os organizadores, ·"plante
xars~ unha recapitul~ción crítica 
do realizado desde unha perspec
tiva propriamente histórica tota
lizadora que re colla todos · os as
pectos relevantes e que serva de 
ponto de partida para novas fiñas 
uu .novas metodoloxias de investi
gación'-'. Esperemos que asi . sexa, 
pois a cuestión é grandemente im
portante, transcenden_do, qu~irase 
ou non, o estritan'lente histo-

riográfico para situarse mesma
mente no imediato tempo .políti
co : unha problemática que hoxe, 

e todo parece indicar que por bas
tante tempo , ainda está por des
grácia irresoluta. 

X_R_ Q_G_ 
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·andándo· aterra· M. HORTASVILANOVA fauna dos rios 

O lago 
Pra servidor o lago non pode ser 
outro fiáis que o de Bourget polo 
que bogan, como namoradas, os 
r~mánticos versos de Lamartine. 
FEn G;~licia non Raí lagos, seri©"1\:"ja:<..,,, 
goas en todo o amplo senso da· pa- · 
labra. Un leva na súa lembranza. ~ 
no seu sentimento as roáis fe(mo-

plar, na auga que antes foi neve, 
mate:rializada a súa canción. Dí ceo 
o mesmo poeta, na estrofa máis 

.· coñocida e evocadora do poema : · 

Un ha noite Zémbraste? bogába-
, mos unidos. 

Somentg..t§e«escoi:t;aban as no-
. . . , . , tas cadenciosas 

~ anguia 
Tarnén chalT!ada no noso pais 

eiroa, airsa, anquia _ e meixón á 
. cria. En latín denomínase Anguilla 
anguilla, facendo alusión ao seu 
aspe.ct,Q._"r' ;, · · ;:-·~i -t ~mdr ' •u:>t~.i -; 

E a única espéci~ ,catadroma, xa 

sas lágoás que foron en Galicja· ~a .".,; ,,; 
de Cospeito, na Terra Chá nativa .e · 

do rut'do dos ,remps golpeando, 
· "'. \:· ,. · acompasádos" 

.as túas andq,s armoniosas. .. 

O lago. de BQÚ~rget é un p~radi- , 
so. Un deses lugarc;!s que ún feva 
no rnáis fondo de sí e que, b ollalo 
ún recoñóceo corno propio. Unha 
paisaxe que reverque beleza e 
amor e mesmo nos desperta e de
sexo incontible de vivir. Todo o 
contrario da Laguna negra rnacha
diana. A estrofa que pecha o poe
ma déixao ben claro. Estes catro 
versos describen e esplican o máis 
fondo .e ti;anscendente desta pai
saxe, á que non se lle pode pedir 
rnáis: 

_ que realiza a sua freza en águas 
salgadas, o que lle dá un ciclo vital 
variaqo e espallado •. , 

o seu aspecto é alongado e np~ . 
a de Antela, na Limia, en mala ho- '. 
ra desecadas. Qué sería 'do soído 
das súas campanas e das súas cida-
des sulagadas? N esta desgraciada e 
infortunada· terra nosa, polo que 
serneÜa, todo o que é f errnoso es-
tá condeado á destrución e ó ani-

. quilamento. As cousas semella que 
no'n teñen arranxo. O galego, do
mesticado e embrutecido, esta po
seído por un demoníaco furor de 
destrución que vai dende as bele
zas do seu país ó propio idioma. A 
ún resúltalle rnoi difícil de com
prender esta paixón autodestruto
ra que nos está levando a un auto
suicidio colectivo. 

Cando, no mes de rnaio pasado, 
este servidor viaxou a Suiza, tivo 
a ocasión de ollar ó lago de. Bo~r
get e matar un vello antollo. Aló 
nos levou o galego-xinebrino-coru
iiés Carlos-Xohán Díaz, vello e xe
neroso amigo, guía pacente e inte
lixente <leste barbas nas súas repe
tidas e pertinaces andanzas pola 
Helvética . Federación. O lago de 
Bourget, como é sabido, está na 
Saboia Fra'ncesa e ten dazaoito 
quilómetros de lonxitude. O con
traste do foscor dos Alpes coa 
quietude do lago é enorme. Beiré
ano unha· multitude de povos. As 
súas .augas rízanse dun xeito lene 
baixo o garirno do vento. Estas au
gas, esta paisaxe, estas rocas, a fra
ga mesta e escura dos Alpes que se 
espella neste cristal, neste vidro 
inmaculado, inspiraron a Larnarti
ne os versos de O lago, un dos . 
roáis famosos s:: 'fermosos poerrias 
do Romantisrho. As súas estrerne- · 
ciclas palabras quedaron grabadas 
na memoria de varias xeraeións. A 
súa <loada rnusicalidade agarirnou 
rnoitos soños e alumou moitas ilµ'" 
sións: 

Así mesmo xemías baixo __ e;es 
penascos bravos 

e atacabas furioso os seus 
flancos esnaquizados 

Así ó vento ~erquía a escU;ma 
das súas ondas 

sobar dos seus pés amados. 
O lago de Bourget é_ roáis .b(!n 

manso e nél, · supoñemos,..-.non -se 
0erguen grandes trebós. Coidarnos 
.que a paixón alpor-izada e román
tica de Lamartin~ era o que facía 
enfurecer, coa forza de tanta in
contible paixón~ poética.e xeneto
sa, as ondas de seu bucóljcas, dóci- . 
les e mansas, .amigas de nubes via
xeiras e dos abetos rumorosos que 
nelas se .olla~ pra poder contero-

··r-r- OUTRO PRODUTO GALEGO Ql)Ell ¡ SE -EXPORTA . 1 j 
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1 O PASTOR ELECTRICO , 
l~APARTADO 322 NAD_ELA (LUGO)=J 

Ou que o vento que xeme, a ca
na que salouca, 

> f lixeiros recendos do teu ar 
embalsamado, 

que todo canto se escoita, se . 
olla e se respira, 

diga: amaron i 

Despois de rodear ó lago chega
rnos ó rnosteiro de Heaute-Cornb, 
tan ben conservado e tan coidadi~ 
ño. O norne fíxonos lembrar tan
tas Santa como hai ·en Galicia. A 
eirexa conventual, gótica, semella . 
unha tarta de docería cosmopoli
ta. N ela están enterradas as xentes 
da casa de Saboia. Cando nós che
garnos saía utjha escursión de rno
nárq uicos italianos, vellos e ben 
portados., Viñan de deixar sobor 
da campa do derradeiro rei de Ita- -
lia, un Saboia morto na prirnaveira 
pasada, unha enormísima coroa. 

·· Cando chegarnos á Saboia cho
vía forte.- Cando saímos nrballa~a 
rnairio. Na · nosa visita ó lago alter
naban as rachas de sol co ceo nu
bento: boás · luces para ollar está 
paisaJ:C~, pra embebed~r os ndsos 
ollo~ / coa . .ferrnosura · desta terra 
inesquencible.-· ._ i.:/

1 

Esáibim9.S ,nos ptimeiros días 
dun set€rnbro caluroso, despois 
dun agosto ¡huviñento. Este sol 

· de seteII_>:bro, a.ín_da poderoso, está 
bicando', pós~ep~_o, traspasando ás 
vid.es qµe sefar4f!· v:ij.i_Íño ledo esa
bedor: Viño · galega, humano e 

· 'amigo, un dos _ p<;>uco~ d,~n.s qU,e 
qu.edan nesta terra nosa. Nestas 
horas da ·tardiña é unha deli.cia 

· amosa aletas pectorais, remíindo. 
nunha aleta dorsal única,_ a aiial, . 
d'orsal e caudal. 

o macho pode acadar 5 o cm. 
· de lonxitude e as f érnias poden 

chegar a medir ó doble, cun peso 
de até 3 quilos. O período de me
dra ten lugar en águas dó ces, a to
pándose situada a área de cria e 
nacirnento no -Atlántico · norde, 
perto· das illas Bermudas, no cha
mado Mar dos Sargazos. Ali levan 
a remate. a posta, nos meses de 
marzal e abril. 

Tras a ·posta, ap;:i.recen as larvas 
que non chegan ao cm. e teñen as
pect9 plano, chamándose entón 
lepto;céfalqs, coidándose antiga-

·,-1-

mente que se trataba doutra espé
cie, o qué non era se non unha fa
se larvária da anguia. 

As · larvas van ter que viaxar, 
aproveitando a corrente do Golfo, 
áté as nosas costas. Para esta viaxe 
van necesitar uns tres anos. Únha 
vez perto da costa, sofren unlla 
metarnorfose e deixan de ser pla
nas pra pasar a cilíndricas. con 
este aspecto, comezan a rubir os 

· ríos, sendo entón cando se pillan, 
chamándose meixón ou angulas. 

cíéncias, téqnicas e trebellos. 
.A SZJper
condutividade 

Para calquer ··m~terial, defínese 
a resisténcia como a oposición que 
este presenta ao paso da corrente 
eléctrica. E .esta oposición é direc
tamente · propo'rcionar-á lon~Ú:ude 
deste" maferia:I, multiplicado por 
un cóefié'iente de resistividade"-.. 
chamado ro dependente dá subs
táncia que se use, é' inversamente 
proporcional á ~uperfície transver
~al do mesm0. Asi:, .. un ·fio de-cobre . 
dun _ rn~ir:q_ d,~ lopxitqc;ie e un mHl-

! metro de cliámetro .aporá ao .paso _ 
da corr-e~te · ~nha resisténcia ·'de . 

f 
0,0222816 Ohmios. 

i · ... (ComoJo ... teo. s_empre algtJn va- . 
l ¡~~¡.: · ~:;:: d'i~ti~rq~: mat~riais . t~rá'! .. 

sem't)re'alganha- res_is_ténc'ia _eléetri~ '. 
ca). 

Segundo sexi1 o valor da resist'i
vidade, én ·ele-éfricidátje ·divídese 
os materiais · e·h tious grandes' blo'- . 
ques: Coriductorés, cando o valo'r 
~e ·ró é"ba.ixb, ~e ~ iliantes cando 'é 

meF-leight Onnes observaron como 

rr~n- e;lecfróri:ica di~ér-asé .un ter- ; \ :a resisténcia eléctrica dunha.barra 
de mercúrio ·caia · a cero cando se 

eeiro grupo: os semiconductores, - · o · · 

evocar ó' lágo de Boürget e ó rrios-· ·. · 
- teiro 'de - He~i'.ite-éorñb,'. _r~Uü~¿; .... 

enfriaba a -269 C. E máis ·adian-· 
nos que a r-esisténcia disminue ao 

. ..-~.te outros i_nve5tjgadores,,.viron co-aúin'entar i:(temperatu ra). . 
mo outros materiais presentaba·n a 

O contrário ou· a inversa da re-ún os ollou nun dfa xa lonxano do 
. pasado mai~'. U_n maxina c~rno se-
rá o lago cun sol corrió~ que ago-

, .,_ ra disfrutamos. As augas estarán 
quedas, entregadas, pra· que o sol 
Hes poida arrincar as faícas rnáis 
douradas. As canas da ribeira e os 

. , . , . . . . . . , .mesma propriedade cando se en-
. s1stenc1a e a condut1v1dade;~e; ev1- · f · b h t t d 
· den't:emente cañto ',. mai.oF ~--sexa . . . _ .. r_ia ~n : . U.U ª _empera ura ª e- _ 

, . ·;;- · ~ . - .; -. · - -.. ·, -_.cuada.,. . . ,.. .::. 
_ ·· esta, mellor sera.-\·as<_ca.lldade: dcr , ,_., __ . ·,, '· :' :· ' . ' 
· . donductor. Pero,_ -'->ta qÚe rq ·ten .;.:. < _·Sen .embargo, aqueles prime iros 

sempre un valor, ·a 'sua· inversa t~- --·· ·:: '"Supe·rcondutores'.' presentaban 
' men, e polo · tanto, .erí .' coridioi6:ns.' '. _· .·ún' inconveniente cando se usaban 

. norma is, todos :.os c, ofÍ!'.f~to. ~~~/:.<.'!'"para . ála.r __ camp~s magnéticos, .Xét ,, abetos dos Alpes indinaranse cara 
ó lago pra ollar mellor.' Nas .horas ... o. por moi bons que sex'ar( ter.án ai:-; < . qu_e-Gando o ' devandito camr?O su- ' 

gunha resisté'ncia que ' constri6ui- . b'ia ªº valor dalguns centos de do solpor o lago ·ten que ser dun 
· dourado deslurneante como 0 dos · rá. a aumentar a·s peré:las de e·ner- · gaus, desaparecía o efeito super-. 

xia en_ forma de calor (perdas can- · cordü~or, o que deu pé para pen-nosos altares barrocos. Haberá que · 
do a resisténcia non se use_para es- -sar , que os -~uperconductores non falar ·co Felipe Senén pra que or-

gaíce unha escursión á Saboia pró te fin), que non se pode aprovei- . se- podian usar en aplicacións de, 
tar. moita poténcia. seternbro que ven a ver si o tempo 

axuda e . son certas as nosas supo-
_..sicións. O poeta F ernán Vello terá 
de deprender· de rnernória o poe
ma de Lamartine pra podelo reci
tar de vagaFiño, rezando as pala
bras· e con lento e escuro acento 
galego, que é corno nó_s rnellor en
tendernos o francés. 

Agora, a SÚp;rcondu~tividade 
defínese como a propriedade dal
guns materia is qÚe con tem.peratu
ras moi ba ixas non opoñen nen
gunha resisténda (ro - O) ao paso 
da corrente eléctrica. 

Fcii no ano once cando uns es
t.udantes da Ducht Scientist Kam-

Foi o científico ruso Shubnikov 
quen en 1937 eliminou o proble- . · 
ma ao desenrolar unha clase de 
supercpnduto chamada Tipo · 11 
que non perdia as suas proprieda
des a pesar de crear campos mag
néticos moi elevados. 

Pero cando a ·investigación no · 
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Cando entran -nos rios so!l. abran- . 
cazadas, e segundo van remontan
do o rio, toman cores escuras. A 

. entrada nos rios ten lugar desde 
noyembro até febreiro, e cand<;> is
to ocorre, as águas parecen pratea
das nalguns intres, alá cara a noi-

. te, que é cando o rneixón aprovei-
. ' ta f>ira" rYi:'NiY:' ...;,,~ ~ -:: ~~-- -~1 , 

' Outfa 'modificacióh da cor vai 
, sofrer a anguia na sua vida, pois 
· candó -os' 'Hidivíduos"maduros pa- · 
· Sa.n' 'dlih'n'á certa ·¡<f'*de, cárnbian a 
cor do ventre marelo a prateado. 

Hoxe .atópase• praticarnente en 
todos o~ Tios galegos, incluso na~ 
queles tramos con águas encoradas 
nos embalses, onde quedan indiví
duos vellos e outros novos solta
dos p_ra repovoación. E un peixe 
rnoi apreciado e adóitase pillar 
con nasas e anzós. 
· No Miño cóllense, de meixón, 
uns 10 mil Quilos de rnédia anual, 
estes son os dados oficiais, deben
do ser os reais unhas cinco veces 
rnaiores. Polo que respeita á pesca 
de anguia adulta, esta ten dismi
nuído rnoito nos últimos anos, 
estando a rnédia por ano nuns mil 
indivíduos. 

· FRANCISCO ANT. VIDAL 

i Pero canoo a investigaélón . no 
eampo . da supercondutividade 
criou forma e forza foi a partir da 
derradeira guerra mundial / e rrf·áis 
cor:lc'r.etamente desde hai vinte 
anos, en que se ,desenrolaron _ma- . 
teriais como o Nióbio-Xermánio, 
que, ademais de soportar campos 
de d9uscentos mil gaus, faise su
percohdutor a só -250°C, coque 
é máis doado de :enfriar. 

-Entre as aplicacións actuais da 
supercondutividade está o tren 

'·· N'ipón M_ L-~po, que _suspendido 
db chan en trinta . ·centímetros 
desprázas,e' sobre "un ha via de 
irnáns cunha v.elocidade ·de 500 
quilómetros· á hora; ou o ainda en 
período· de investigación · "Toka-

. mak", que é unhá máquina toroi
dal para poder conseguir a fusión 
nuclear quecerido deutério e trítio 
até o estado de plasma. 

Apesar de _todo, non hai ainda 
unha indústria própria no campo . 
da supercondutividade, pero pén
sase qae nunhas duas décadas as 
vendas de aparellos superconduto
res superen o billón de pesetas. ,, 



. publicact~n_s 

FESTA DA PALAB~ 
SILENCIADA _ 

Na presentación desta; r~vista -
durante as "Jornadas do Ensino" 

¡d~ AS-PG, presento use cqmf?, lf P.b.a ':· 
~ puJ:?4cacjÓJJ. : qlJ~pr:esentaba ostra-
ballos que tiñan· feito as mulleres 
,galegas. F alaban. da . sua' surpr.esa _e 
,alegrjq. pol~ ¡~~posta . ..inmed_iata · 
que tivo o ·anúncio da edi~ión e 
das po#,be,is saídas qúe teria. · 
· A revista tiña que estará venda 
a fins dé maio ·pero non foi posí
beJ por ·~ificuldadys técnicas. Ag~
ra poderii:se éonseguir nas librarías 
e .é cáseque seguro que, de .ter po
sibilidades económicas, siga saín
do cunha certa periodicidacle. 

A maqueta é de Margarita L€
do, quen fóra ·directora de · A NO
SA TERRA e fora Mª .Xosé Quei
zán e Isabel Mouriz as cordenado-

ras. 
Poemas, traballos de criación 

literária, estudos, e unha temática 
pouco comun nas publicacións 
que se editan en Galicia. 

MAYORIA 

Unha revista quincenal editada 
en EstocoJ.i:no pola comunidade d~ 
exiliados uruguaios. . 

A revista é interesante, porque 
facilita informacións de difícil ac
ceso polo control da ditadura, e 
pódese conseguir escrebendo ao 
seguinte enderezo : 

MAYORIA _ 
BOX 22541 

:104 22 Stockholm '_ 

SUfCIA 

Brincaparedes 

;. .. 

~f: 

cuadernos'da .@> asco· 
' la~c:rramátlca galega 
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• TERAENCE MACNALLY • 

CADERNOS DA ESCOLA -
DRAMATICA 

Ternos os dous derradeirós nú
meros,. con versións traducidas ao 
galego de obras · de Terence Mac
nally e m~is d-qnha camédia c:hine
sa do ·século XVI. . 

Pódese pedir ao enderezo da Es
cola Drarnática·Galega, Sta. Teresa 
18-baix?, na Coruña. 

GALICIA EXPRESése 

Neste mes de setembro saiu a 
rua o número O duhha nova publi
cación periódica en Galiza =. "Gili
cia ESPRESese", con frecuéncia 
mensual. 

O seu lema é "Unha terra, unha 
xente, unha información própria", 
ainda que os seus · artigos son 
maioritariamente en español. 

O seu director .é Ciprian Rivas e 
colaboran xentes,,.. como Al<;mso 
Montero, o grupo de teatro Farán
dula, con de~acados xorna:listas . 
como Borobó, Maria Xosé Portei
ro e o entusiasta Fernando Franc0 
xunto con . Xer~rdo Gonzilez Mar
tín. 

· Unha nova publicación - .que 
nunca ven mal. ,~ 

QuigirO 
--\ 

'ANCORADbURO'i 
ENT,V.E. ·· 

-o ni.artes io -de'setembro, I}a se
gunda" éadea. dé T.V~E., -transmiti
rase unha reportáxe" que realizara 
a Escola 1 . famática ;'AncoH rttJif':.t 
.r-0'_' .-de"" Cangas do~Morrazo','através 
do programa "Ro0inson' i que -~e 

·emite k1·;30-:·dd séÍ'án".'' · .-' -.· 
. o. programa vai ser 'tln· ·motlogra~ . 

ficó ·que . .retalle 6 labdf:realizado 
cd-tídianámente ·por te>da a Esco'li : 
Dramatica, dirixido fundaniental

, m-ente ao Mimo. 
'En próximos ·números mantere·

Iños unha cor{verºsa con este grupo 
. . de. traballadores da cultura. 

·o B.LOQUE NACIONA
LISTA GALEGO informa· 
a toda~ aquelas persóas 
que posu.an algunha rifa da 
Vaixela de Sárgadelos~,qúe . 
o sorteo da mesma tarase 

. no mes de Setembro, ao 
non poder tela celebrado o 
25 de Xu l lo por motivos 
de todos coñecido~. · 

O nú m·ero pr.el'l1 iado 
será aquel que as suas ulti
mas 4 cifras coincidan coas 
do primeiro prémio _da lo
teria do Estado- español, 
do sorteo do dia 24 de se
tembro do 1983. 

Tamén informamos que 
a rita· premiada .. cunha via-
xe .a C_uba, é a que contén 
o número 26412. 

Aqueles qué teñan al
gunha das' r_ifas premiadas: 
poden dirixirse áos locais 
do / BNG das suas localida:. 
des, ou ao telf. 598226. 

\. 

Perdeuse unlia axenda a nome 
de B~rnardino· Graña. Pénsase -que 

· no Coléxio Universitário d~Vígó. 
Rógase, dada · a sua irnportáncia, 
que aqu~l que seipa de~, a remi
ta á direción que figura en dita 
axenda ou ben á redacciÓ_J?._ .. <leste 
peri?dico. 

1 ~ 

,t;.'. 

CA~LOS 

·, 
/ 

(*) T~án a.servado QUe me. 
-ze;;u. ~To coa 'G'pica e Tópica 

~.adia do e;~ bo~ué.s p~~Te~.: 
pefl:) eu -r..arvi~ l le.s son un de, .. 

., 

) 

f~ ·Ja úhe<TuJe.,eu.-~flé_s UV\ 

~-ail:EsUSopclo MERCADO LIBRE1 . 
(') DeSPIOO Ll8~E e a llBERA.zdN 
OOl ~ .. ! 

- f.,~ . / . 
~-

FEFO 
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: OS ·,·~ URtJGU.AIOS 
ESC,REVEM • SOBRE. GALIZA 

XOSE-M. f\(10NTERROSO DE.VESA . 

DESCOí~HECI MENTÓ MUTUO 

E moeda corrente o de~conhecimento da Ga
liza que ~ai nos paíse.s ern que, pola imigra
c;om galega que eles vém recebendo desde hai 
tempo, cabía esperar inui outra cousa: Des
conhecimento só eqttiparável aoque aqui te
mos daqueles mesmos países, .. sendo esta, 
pois, umha mútua, aberrante realidade. 

Eles charnam espanhois a todos -galegos, 
euskeras e espanhois propriamente ditos
sem disterarem ~penas os povos que aí estám 
representados . . Ou chamam-lhes "gallegos'!, 
sem saberem que umha grande porcentage 
deles yrocede de um país. com nome pró
prio: Galiza ... e o rest~ som· tam _gal~gos ... 
como franceses. · 

Para o ·so'ciólogo fic'a a análise. do proble
ma aquí esboc;ado, pois que nós nom ternos 
competencia, nem espac;o, nem é essa a nossa 
intenc;orn de hoje, que queremos falar do úl
timo livro editado no Uruguai com Galiza 
como tema. Num Uruguai ·onde, por exem-

· .plo', o. poder: e~ecutivo ·-:a "Casa de Gobier
. no'' - está instala.do ~no · ''Palácio Estév:ei '', 
ap~lid~ ,galego ond~ os· J,iá.i,_ se~ que .os· m•~
guaios saibam o que, éL. E ist9 nom é mais 
que un signo · dó que ali e nos mai~ países · 
americanos acontece. 

. "NUESTRO AMIGO ·JOSE'~: 
DAS PDZ.ACAS A POCITOS 

Oportlllnistam ente public~o nos dias eIJJ. 
que os ri~s de Espanha visitavam o país rio- · 
pratense; é· ,esta: (1) umha obrinha flienor do 
seo autor, o" p11estigioso-humorista uruguaio 
Carlos L M1eqi:fü~,e i(M.ontevidéu, 1931 ). . · · 

AttaRs de '90 páginas, di~tri~uída.s em. 21 
11¡¡::apfrumo1s 1curto s, o ·autor· plasma as conversas 
qru:e, 1en1 cbve testemunhal e afectiva, manti
¡il'C) 1d1111r~nte um ano com José Trigo Vecino, 
ga!le.go de na~om, natural das Pozacas de Cer- . 
q:1Ued.a (Malpica de ·. Bergantinhos, 1926 ): 
.. Nuestro amigo José" esiá ao frente ·de um 
bar uum bairro residencial e marjnhC? da fe~
mosa capital uruguaia: Pocitos, curiosa CQin-, 
ddenc.ia! 

O que a i'M.endhre füe 'cham~~ a aten~om 
de 1enttada foi vé-fo, de pé tras a caixa regis-
1tadorn, a IDer ... e nom quaJquer no velinha, se
nóm as mesmissimas obras oom:plecis de 

.CARLOS MENDIVE 

NUESTRO ·. 
A-M l'G O 
J o S. E 

MOUTEVIO'EO 
U . R ti G U A 'I' 

. '" 

Borges. (Outro ~xtremo a escuÍcar: a possí-

Carlos Men~Mve recoge en esta 
pubUcación las confes.iones y 
_pareceres de un emigrante 

español llegado a nuestro país 
a mediados del año 50. 

Tampouco nom hai que esqu~cer, a hora 
de o.bservar a José Trigo, que, inda que casa
do ' com umha compatriota, os filhos deste 
emigran!e, que podemos considerar t;riunfa: 
dor, som uruguaios: nada mais longe de nós 
que enjuiciar _o fenó·meno emigratório, na 
sua dramática complexidade, com :um sim
"ples artiguinho como o presente. 

NOTAS 

(1) · " Nuestro amigo José", por Carlos L. Mendive, 
Montevidéu , 1983. . 
(2) "Galegas no golfo de Máx ico", por Xosé Nei-
ra Vilas, ·carunha, 1980. · ' 
(3) "Exposición del libro y de la prensa gallegos 
en el Uruguay", Patronato da <:;ultur'a Galega , 23 
Out - 7 Nov 1974. . 

"Aporte de los gallegos a· la cultura uruguaya", 
{d. 17 30 Julho 1975. · 
Som, igualmente , ec:li<;;ons deste exemplar Pa~ 

tronato ·as citadas com o~ números 7, 8 , 9e10 
na rela<;:otn que_segue. 

(4) "' El legado de los inmigrantes' . por O. Vidart e 
R. Pi Hugarte , Íl'.1ontevidéu , 1969. -

, vel influencia na · gfoio do argentino filho de 
ur:uguaia desse ápelido luso .. brasileiro). · · _, 
- · E ·já ternos dous d3dos: l) contrariamente 
ao-CaSQ .. de Neira Vilas (2), que fai -u~a re
portage ra galegos _antilhans; por serem pai
sáns séus, o autor acheg~·se aquf a um estran- . 
geiro, por moti'vos extra-nadonalistas; 2)- -
esse iritigrante nom é um imigrante vulgar; é,__ 

.si, um espécimen f!tÍpico, um autodidacta 
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.bem "fido" e ilustra,d'o. ' . · r 
Mas a sua ilustra~om- aclquiriu-na attavés 

da cultura ' libresca uruguaiá e assi se explka 
· -só ·em parte~ que dita ilusttaS'.om nom p.os
sua caraéteres que, para nos entender: cha
maremos galeguistas. Mas, que nos pode es
tranhai quando outro taóto .acontece na pró-
pria Galiza? ! · 

José: . Higo Vecino é, assi, um ~er especial~ 
mente .contraditório para quem ternos ufuha 
certa visom das corisas da Nossai . arra: tanto 
di que nom devetiam existir emigrantes, co- -
mo quf'. nom é franquista, mas partidáriC? do 
rei e de Felipe Gonzalez ao ·tempo; úJ,nto se 
queixa .de norn. promovereni a nossa cu.ltura 
as instituic;ons .galegas de Montevidéu, como 

-~firma ser -espanhol antes que galego; no~ . 
está a favor do. "toreo" (por ser' co'usa passa
da, di), mas é admirador de AngelilÍo (por 
onde nos metemos no e~corregadic;o tetreno 
dos gostos estéticos) ... 

Alegrou-:nos, contodo, a edic;om <leste li
vro, norn por Mendh~e (a- quem admiram~s 

. até o ·pont6 _de .lhe exigir cousas a ·altura da' . 
sua criac;om anteriqr), mas polo que poda ter 
de· realizac;om ·do sonho de Trigo de -dar fé 
escrita dá sua -p-erip~cia ·vital, porq'úe chega a: 
.se_r' por mome.~tos, clarifü;:ador para os" uru
guaios a queñí; em def~itiva, vai . dirigido; 

- porque foi gratificante para quem isto escre
ve, por ser "ex-residente no Ururguai, e me 
servir de pretexto para aportar os dados que 
seguem, pouco sabido~ aqui, sem dú_yida. 

Por orde crono1ógica, e sem afám exausti
vo, tal corno fixemos ao comentar ''Gallegos · 
'en Venezuela" (v~r A NÓSA TERRA núm. 
216),- damos umha relac;om de publicac;ons 
de uruguajos sobre Caliza -;- feito que os con
verte . en galeguista.s cabais-, muitos <lestes 
títulos•recolhidos nos dous catálogos de sen
lhas exposic;ons celebradas em Montevidéu. 
(3) 

l. 'El-.Ca~tor' del Tala, por} .C. Sábat Pebet, 
Montevidéu, · 1929 (refere-se aj osé Al-onso 
Trelles, gal~go radicado na vila uruguais de 
Tafu, importante poeta gauchesco). 

' ·• "· ,A. 
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2. El Rey ·Alfonso_ y las Cantigas de Santa 
María, por} uana de _Ibarbourou, M. 19 30. 
3. Con pecado concebida. (Novela ·gallega), 
por Mario Petillo, M. 1955. 
4. Regionalismo y universalismo de la cultu
ra gallega, por D. Vidart, M. 1961. ' 
5. Tierra sin mapa, por Angel Rama, M. 

. 1961 (duas·edic;ons esse ano). 
6. Los ·Gallegos en el Uruguay, por C. Zubi
llaga, .M.. 1966. , 
7. Los cruceiros 9el Montev:ideo antiguo, por 

- C. Zubillaga, M. 1967. 
8. Un predicador en el desierto } . Cornide, 
por J .A. Apolant (germano-uruguaio), M, 
1970 . ' 
9. Concepción Arenal :vigencia ... , por F. Ba
yardo· Bengoa, M: 1973. 
10. El problema naFional de Galicia, por C. 
Zubillaga,·M. 197 4. 
11. Rosendo y sus manos (novela con perso
nage galega), por O. Moreira, M., 1976. 

· 12. El viejo Panc'"ho :up gallego en la poesía 
nativista rioplatense, por P.R. Barreiro, Mon
tevidéu, 1979 (refere-se ao mesmo don~ 1). 
13. El hórreo gallego, 'por Ignacio Mtnez. 
Rodríguez. Corunha,"197?. , . 

Nom r1esistimo.s á te1Qta9om d e . 
.extractar amcfa nm enS:aio qtte t 

tra,ta, entre ,outtos, do ea.so id.a 
nnwa~o~ galeW! 1110 llilllgua:i ( 4) . 
wn.Sideram Vida:rt e Pi que coro 
o .~aleg¡o ''~IID'll"educe-se u• iieitó -
p:arad.o¡giicor: "IO '.W1~e:go:, em~me 
~!Ído1 dó1 • 1c.amnp101 rCH I ·d.o [[toira[ 

na Ell!iropa. E as drimónias de 
passo t as pauias de vida, Ós sím
bolos da vida comunal, tamém 
.se perdeqi . P·ese .a sua civllidade 
mata, o galego sente-se perdido 
na.s urbes, sem pontois de -apoio 
eu!turai:S e sem entórnos familia
r ie:s 'mue 10 (lORohorem'. 

lho domiciliário a segura ponte . 
~a a aclimatat;~m espiritual: 
Cuidam -como seus os intereses 
do lar alheio. Convertem-se em 

' - verdadeiras . amas-de-ch~vé·, · em 
guar,dia'nas· do ~honor . gef'tilí~io, 

· e·n1 ttansmisoras da religióm ao 
~elho estilo ga.lego. Oeste· jeito, · 
imperceptivefmente, as pautas da 
cultura galeg¡ -- sobriedade, r~li
giosidade, modéstia" bbor iosida· 
de- incorporam-se aos láres do 

tribuiu a edifica~om e afia'n~a
""' mento das · classes . ineias -boje 
~ em decadéncia~ A. estruturat;om 

de muitas organiza~ons ·nadonais 
de ajuda mútua nom se e~plica- · 
r!a sell) a p~eséncia de umha soli
darieda,4e institucionalizadá que 

:deriva: da · étnii gaie·ga~ E que · 
pensar da. influéncia dá morrinha 
galaica na .nossa tristeza érioula, 
na nossa nostálgia . de uro paradi
so petdido, no nosso c;ulto ' ao 

. esséncia, apegados a juridicidade, 
aberos cara a formas, intelectuais 
e con.vivenciais de · um humanis
mo integrador, os. galegos .deixa
ro1;rr na nossa ·personalidade de 
base um trasfondo cultural que 
<leve. ser rastreado COIIl . adecua
dos · .instrumentos de. inv:estiga
~o~ . sociológica .. e ann;op'ológi- . a.rtlántieo·é 1et1111iop1eu~ GDmpn~ ·1um 

éxodo ,ni1ral ttansmá:rfubo .. Alban
dona as súas pequems kir.as das 
montan:ba.s o u das r ías e., :sem oo
nlhiectt mais que de . ¡pass@ a:s ci
·daide:s plega:1, eJíH!iO'llltta1e :s:u:bii
taillllll f!Ot ié 111a: 1cidad1fi! americana., 

· q•e' dre:sCJ~ccrta. ·e ,,rJlemoritai. :au1 

,mnpmes aJdefun ou ao rudo pe:s· 
,cadm. 

"°ffai aqu~ .de enttada~ mn 
. ccmmdeclwel empobrecime~ 

fo]dóricD·: a. cultJÍra m aterial fica 

'' ''~mm:mm é um trabalhador . 
es:pedaliµdo , deve realizar os la-

'bores ma:is pesados, someter-se a 
inícu.as expfora:~ous, pagár, em 
idefin.itiva , o ¡pre~o do seu desam
[pal'OI social e· cultural. Os menos, 
dÓ1n~:s 1!,le. u~- mod~sito1 ~apitail, 
jWerciñd'em instalar .aJ.guDi pe1queno 
i00mérd o. 

''As J11Ufheres galegas, pofa 
su a pamt rvmdas em. menores 
p1m por~otu, pro curam no traba-

--¡patriciado e rey;e$f,em aos novos 
·gJ!',omos dessa sodedade co:m Ulil' 

verniz dem;0aárioo, a ·conttapelo 
1oom ai ~uá · :ar ú:to,cráda · terrate
rtie . 

"A imigra~m galega criou no 
Uruguai patrons culturais e eco
nóm ioos de incisivos rasgos._ Con~ · 

· tango? 
- "Ó galego conttibuiu a for· 

mar ~ espídto urbano mercé ~P 
seu estranho .salto desde a aldeia 
.eur.opea para o m~strador da 
América. Mas os galégos nom só 
trouxerom consigo .o seu espfrito 
_de empr:essa, as sua~· gaitas e ª$ 

suas rom~g~s. Civilízados por 

'ca". .,, 

µm urugvaio dixit. Com tudo 
o. discutível que pode ser a sua 
jnterpretac;om 'de ~·o galego"1 

· bem lhe podemos reconhecer a 
Vidart a sensÍbilldade que <;le
mosttoli cara a .personalidade·ga-

' lega, CQmo povo, como nac;óm · 
errante em relat;om com o seti 

· país de destino, - a República 
Oriental do Uruguai neste caso. 




