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en~
este decreto parece que entra
CROMO~
definitivamente en
vías de
sol u~ión. No articulado prevense
En "La Voz
Gal i~cia"~· do
os disti"ntos usos das · 'Tinguas
11-,
publ
íoase
unhad
declara ~i óri
españolas", que poderán empre poi
ít'ica;
·
"
El
PCG
prbpugn_
· a _que
garse pra fins tamén variados, ·se .: irn.p.ida
e)
r:e corte. del
como botala fora -7 en son de
E's.tc.Úu ro':.
~
folr"a, practicar. o bic-~" francés, _e~l
~·
~
h as tra lamber · o . ese.usado · do
cacique - inmediatqmente s_up~--' .-_
-·:
rior, ·c oº qu~ Ta • democracia" . ~·
1ingü ística queda ~ebidamente
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En "La· Voz de Gal icia" de
vern es 11 de mai o,· publ ícasn se

.
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pe rros, de canes, de los que ha y
p or · lo menosi media docen a
suelta e n la · Quintana de 1 e;
mu ert9s".

.. que se conservan están en
: distintas réservas "unitar-ias" - e
. pa rq:u es ·~ ürozo ol ó-x ic os. '
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º· "El lci'eal ·· GaHe go" do día 12
...r.eseña os _: nomeamentos de
;o rni ;i 61~,s~- delegacións e rep.re. se nt acións do axuntarnento de
Santiago. Foi o alcalde Sou to
Paz quen · repartiu os cargos
asegún _sylle antoxou; de .xeito
que .a tcipamos a seguinte encomend a: "Se1:vicios funer ar ios y
ce~ e ntericis, .J_!Jlio ílodríguez López (BN-PG)" .

. :Erase
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proie
rnon1
:,,, de ·ca
·uns.1
facifi
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en as
Oca
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garant~zada.

.PERFIDIA
En "La Voz de Gal icia" do
día 11 atopamos un ha re seña
dos acordos do Parlam ento
europeo: " ... Propon un . ayuda
para el ambicioso program a de
energía n_u clear . que desarrolla
·' EspaAa ,. y estima que este ri a ís
. debería adherirse al tratado de
no
p1~01 iteración
de ar mas
nucl eares".

· lmprobo esforz.o o do señor
alcalde ·pra v~r de . discriminar e
marxinar .. ·aos nacionalistas dos
pos-tos de res.ponsabil idade. Disque á saída do acto · o señer
alcalde comentou: "i)(a puede;>
morí r en paz"
. '·

1os acordos ·do ·consello de
Ministros:
"El
Consejo__ h
¡;¡ probado · un Re.al Decreto par a
1eg ular el emp leo de las distin ta.
1 en guas
español as en 1as actu ac io nes de . las Corporacion.e s
Loca les" .

O Parlamento europeo, ci vili":.
zaJo e bonac!ión, oon quen que
nos zorreguen ... cunhá bomba
atómica. Abori'd a -,, con a~iar o
"am'bi:cioso'~ pr~i~cto de Xove, e
E que p-010 visto, a Comisión _
probar s·orte a ver· se veri algun ·
dos · 16 armou tal galimatías co
terremoto que · provoque unha
te.Sto do Estatu~o, que se -corre -o .
fuga. · Por se esto fallase, está o
Con esto d~ linguas, to.do se
peñgo
de qu~ os memb~os da
"cementerio
nuclear:'
·
inglés,
lle vol ven doores de ) cabeza aos ·
ft:sam:blea de Parl~mentarios, ao
perta das r.10sas _c~stas . . :
mandatarios españoles. Primeiro
revisalo, o recorten pra _os s·e us
fol o espiñento problem'a da
álbums
como mostrada Etnogralingua nai, a lingua pai, linguas
· Ben ·se ve·..· que os señores
fía · e Folklore .. do "Horno
tías, primas, e demais familip F
parlam~nta'.rios .~ europeos non
ag~ra está o estribillo da queren aos galegos cqmó a _ p_reautonomicus", en perigo ·gra- :·
·ve
estinción ,- hastra o punto ·
meniñ~ dos oilos.
utilización
das linguas nas
de tjue os po.ucos exe!Tlplares
corporación s Locais, que con
1

de

_ que~

ténd
,e QUI

artel

que 1
unhc
a xa

exen
CANSLADRADORES

Precisamente o outro día·
· pegaroa ladrar os bós dos cans co
Presidente de Panamá e séquito
cando a éste se lle_ocurriu visitar
Porque poi o
a Porta Santa
.
visto,
os
cans están
mo1
poi iti zados e teñen moi boa
Üli deil-as.

En "B Cor reo Gal lego'' do. 24
dé . Abril lemas unha ''(..:arta al
alcalde compostelano y a sus
concejales", firmada por Sócra·
tes de ·zal ame a, na que se fan un
fa.to· de sw.<erencias: "Creo qu e
no hay lacero municipal en estos
momentos. - Pero ' s.e rá precis.o
O solprendente de todo estin ventarlo, a ver si se hace
asunto é que o señor alcalde non
de sa parecer de la Quin ta na a los
perr:.os quyahora me rodean po r lle,. encomendase o choio de
la Recol eta -:-en otros tiempos- - laceiro a algún concellal naciona l"ista, tanta é a lei que lles tén.
pi aza. Habio, como es _I ógico, de

;P.IDA. OS 'NUMEROS ATRASADOS QUE

Un pose> adiante

LH INTERESEN, ENVIANDO O IMPORTE .EN SELOS DE . CORREOS.
·Agasalle a un amigo c·unha COLECCION ·

A NOSA TERRA con.t a h·oxe c~n . máis d~ 4.00.0 su$t1'ij>to·res
EMCtlADERNADA
de 6.. MOSA TERRA
.
..
'•
_pero necesitamos ·c:ons,e guir· entre todos 1..000 : n~vas. sus~ripc~ó _ns. dende O · nú.mero O ao 26.
Colabo'r~ cóa p.rensa galega_, fagci-. u.n suscript_~r .:: , _ .
O prec.i ó é somente de l .200 pesetas,
pra A NO~A ._ TERR_A!
·. incluidos gastos de r:emesa ~
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Estado: S~scripción semestral, 800 P~as. Suscripeión anual, · 1 ~'500 Ptas. - EUROPA: AnuaJ, 1.9Q'O -~tas.
Semestral,· ·1.000 Ptas·.~ AMERICA: Arxentina, Uruguay,· N¡éxiCG, etc. A,nual, "2..600 Ptas. Se'mestral, 1.325
Ptas :- U.S.A., Puerto Rico: Anual 2.350 Ptas. Semestral, 1.200 Pt~s.
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List

"A ·NOSA TERRA" ,_·

E~

MADRID

PLAZA CASTILLA (esquina ·a Agüstín de Foxá).
CUATRO CAMINOS (entre Bravo Muril lo e J. Garci'a
~ (Vlora'to) -·
.
'.
.
··
~
·
ARGU .E LLES (entre Alberto Aguilera e . ~rincesa)
IVÍO Í\ICLOA (sal ida lsaaé· Peral)
.Cl·BELES 1 (Paseo del Pn~do)
CU~E LES ~(Paseo ·stJbterráneo)
PL · INDEPENDENCIA (Puerta dé Al.calá) (frente ao
nú.mer:o 10)
·
.
· .
.
· PL. INDEPENDEN.CIA (Puerta .de ,Alcalá) (frente ao
número 3)
PL. ROMA (M_anl:Jel Becerra) (esquina Ramón de
Cruz)
.
.
. PUERTA DEL SOL '-(saída Montera)
G~lería Sargadelos (Ca lle Zu rbano) .
' A. Cultural "LOSTREGO" (.Call-e Barq·uillo, 18r:u arto)
RASTRO (Carlos Arni·ches)

Atli
. táb1
·or11
· seu

·-

¡''! -
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..'Erase unha vez un país ·
· onde convivían os
proiectos dos ·g randes, dos
·~ monopolios, con intereses
:... de capi_taliños locais.
Üns dispoñ ían, outros
' facilitaban, outros máis
atur abaan. Pero i mos asistí r
a un importante desacordo
.en asuntos de comunicacións:
O capitalismo local quere
que se ordene o territorio
.téndoo en conta un chisco.
e que neso das estradas se
artellen unha serie de vfas
·que non o aillen económicamente,
unha serie de vfas como
a xa célebre "T" luguesa, por
exemplo, que paria en
contacto Lugo co norde -a .
zona máis industrializada
.da provincia a prazo breve-, ·
tendo como referencias ·
'estremas as vilas de Viveiro
·e Ribadeo, inda que,
· ortodoxamente, todas e las
.esteñan craramente
integradas co pai, coa
autqpista ...
n

le
]-

rns.
N

Pero . estamos a punto de
conocer públicamente o Pfari de
Ordenación Territorial elaborado
-en- teoría pola respectiva conse-.llería preautonómica e con él,
estamos a punto de saber
'-asegún nos revelaron - fontes
. ben - fideles- como se cumpren
soore Gal icia os mandados
internacionais e multinacionais.
Estamos a pique~ de asistir ao
parto legal da desertización
sistemática de gran parte do
naso país, da que o primeiro
. ·paso é a recén estrenada
autopista.

ªª ·.

coidado . do señ01
Montero, él bogad9 · vi-lla lbés, silanéle iro e co n "hoa" man... .
Os· feitos -non se basean e.n
adiv.iña~: ·· Os_ feítos xurder:i ·apartir ~unh.a proposta do capita,1i~mo lugués á Xunta de· cara s
. promover no "Plan . de Ordenacj-Ón do'Ter_ri-tgrio'.' •Jhha rede de
estraEla~ , .qu é '· loteréomunicase
:cabalménte Lugo e Ourense
entre sí, Lugo-Coru.ña, Oure·nseVi go, lugo-Norde., etc. Pol_a . cor~ma , v~ñen ~aber
·solpresh:iamente ·q ue· · a ·~ordená c
e inr i autonómica contempí a t oela
Gal i'cia cara ·a fran xa occidentql,
.- todo ca ra a "Ruta Esme ralda"·.
¿Cómo? E do ad o: eliminando a
"T", , -de.scol.gando Lugo do
-norde, . e tamén descolgando
Lugo de Coruña, lcómó?' Po is
. d~sviarido á entrada ·norte de
Galici a, a qu e vén por P~drafita,
dende Guitiriz por· Curtis
Ordes, a Autopista.
·

A Autopista quere ser
a "ruta esmeralda"

. ' CONVERTIR GALICIA
NUNHA HUTA DE
S.AIDA
:

'·'

Os -interes-es locais
propuxeron esta rede viaria

· TODO CARA EUROPA
E é que ese aillado cacho de
autopista -inaugurado antonte e
·merecedor de louvanzas poi a sua
contribución ao embel'ecemento
da país axe ( ! ) por Pé.lrte do
mesmísimo presidente da Real
Academia en realidade forma
parte da anomeada eufemísticah-tente "Ruta Esmeralda" que·na
sua pri mei ra fase col lerá den ae
Lisboa a París, "Autopista del
Atlántico", "Autopista del Can. tábríco", ruta Behovia, Burdeos,
Orleáns, París- _pra chegar no
-seu día a Estocolmo, con·stitl:Jífl-

.

}

.

O "Plan" de Xunta come
as intercomunicacións .do interior.
(Exemplo o no~de)'

dose, .dende xa, como . eixo
comercial .e viario do Mercado
Común. Pois vai sere en función

·desa "Ruta Esmeralda" e
MCE ~como se reorde~e · n nos o··
te~ritbrio, baixo fasquía d~rno- ~

crática, .- ia
entidades:
entrarán

- e

A ala rma e tan ·severa ·c omo
pra, ademais, · a ambientar coa
. rapo~ería irónica. dos que van ser
te stafe rros 'públicos do Plan. de
Ordenaci6n . porque se algueq,
inxerruamen te, lle 'preguntara ao
señor Conselleiro si o que se
. pretende ·é eso, desertizar· o· pa í.~,
sal:>eo que ' vai respostar lacónicqmente; pois que · "ao millar ... " .
Despois é cando virán informe$ -sQtf:Jostamen;te tifonrcos qt.:1e
todo o avalan, como o re alizado
no mes de Santos · do ano · 77
polo . español ísimo Colexio de
lnxenieiros de "Caminos: Ca_naJ_és -·-_Y · Puértos", qu-e · di.g°~n:
'; admitiendo cla ra mente una
. acumul~~ió11 de población en ei
e je · Fe.rról -La Coruña-SantiagoPont~ved ra-Vigo... Gaiicia. · está
sometida· - a. un fel')ome'n o cie
trasvase de población hacia . La·
··conurhación - co.stera occidental,
~on~d ~ se ~ alca1:i:~:a
an -nivel
~- socio-económico· superior ... Evidentemente la autopista es un
elemento más de. la ordenación
general del Territorio ... ".
A gravedade de convertir unha
nación nunha. ruta de saida cara
-a Europa_dos monopolios está a í
e a "Xunta" ha . dar no "quid"
con ·ese tan democratico Plan de
Or.d enación. ·Que -ninguén
~gnore por propio ben.
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, J) , r to_da a serra, _:naUeiros de bestas e de gando manteñen a economía de ducias de aldeas'".

•

·A·o-TA·M cos ollos n.o ·Barbanza?

-~

'

L

, . .:

-

Son os países sen soberan.ía, s.e n poderen decir o noso pan, a nc:!i.a .terraE as n.osas riquezas~ o5 nosos dereitos. .. ·
E en Bretaña onde os nacionalista5·se movilizan contra a.
militarizaci(>n do seus paJs, é en Cerdeña onde se di
upra tora todas as suas bases"~ e en Galida, desta vofta
· na serrado Barbanza. no monte lriote~ é pra onde· traen Unhá
iñstalación militar.
,,.
_
.·
A Estacion de Radar --seg(m font~s dignaS de creto--que se
situa·ría a uns 1 OOmetros ao sur da estación DECCA no
monte lriote, esté! última de ;,txuda aereo marítima,
a ~ua ·base nos tratado:> bilaterais entre España e os Estados·
Unidos e todos os.comentariossinalan oseu ven'celJo coa·posible.
entrada na OTAN. Programada,pra o primeiro trimestre de 1980,
cunha potencia e daus miUón~ de watios e 1.0po Me, ·prac'ticamente-" · ·
mi<!roondas, o seu alqmce cubriríá toda Galicia, norte de · - , -.
Portugal e parte de Asturj as. Coid<5e gue o fülxe de ondas
do radar .pase a 18 metros porriba m:festación DECCA cunha
abertura de 3 grados, ondas que teñen efecta; noci~os pra
seres vivos no tocan'te a posibles cegueiras e esterilidade ·
pero que pola altura de emisión ~n principio non-teñen ·porque
incidir neste senso.
.
-· ·
_·

Se

ICONA REMATPU COAS
CABRAS, lE A ESTACION?

Algo máis dunha ducia de
vanse espaUando pota
sena do Barbanza dependentes
·dun sÓ medio de vida. o · gando
ceibe. vacuno e cabalar. que a
r milleiros
enche cada mont~.
montes ocupados polo IC.ONA
pero de aproveitamentb comunitario e que ningún Ax.untámento
-a . pesares ,de . telos consorciado
no seu día coa forestal _: sabe
clasificar_ Son montes que
asístiron á elimil'}ación de cabras
e : ove!las por mor d"c:l6 piñeiros e
viron reducirse a cabana gandeira
porque as multas eran fortes e
continuadas cada vez que unhá
besta metera o fucii)o ·nos cotos do
fCONA. , "Viñan varios
guardas a cabalo e arbitrariamente, · sen que pasasen · polo
Axuntamento nen por sitio
oil'!gún, d~~an: unha das tuas
estaba en tal sitio. é tanto;
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· "Nor, nos espéeíficaron nin as hectáre~ que queren
e seguramente non ad~ren muito máis.
·
Nestas c.ondicións esfou-en contra"
(Alcalde-.~

I
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montes do Barbanza. comuni>
cándol les que .os mesmos están
pasa pola taberna de fula~o pra .
monte! ., . ás chás do Barbanza, . somf:tidos á esprop¡ación torzome pagar.., pero · coas multas
sa, seguindo a orderi ministerial
ben perto da Graña, de lnxerto,
dimos rematado ·¿sabe como? " . col ~endoUe . 4, 5Q-.OOO met..-os ca- ·
1519. p~Íicada no BOE o 14 de ..
pois dándolles algunha mallei ra-~
· draélos. a tres Axuntamentos· -O - , marzo. con obxeto de instalar un ..
ou mesmo' aquel que~ meteron radar dé control. de tráfico aéreo
:: Son~ Lousáme e Boiro-,_mercantantc;> militar como civil.
nun .burato na terra. somentes ,
~do ._1:erren'0s en ' Noia pra a .
Foi · o pleno municipal de
coa éabeza fora. e . os medos <
construcción de 'vivendas parti. · mudáron_o de actitudes". E a .
1Jo¡ro
o prirñeiro en se pronunculares. pola zona de San
ciar sobre este proiecto · nun
carón das · multas dünha época.
·Bernardo. df;!Cindo, que en toda
as · principais perdas -co gando
senso nega~ivo. feito que fl\Oti-·
·esa, estención . haberá dous
ocasionadas nada menos que o
vou a solicitude de ampliación
radares esclusivamente mentras
lobo;· ·inda que. oficialmente; no "
de
datos sobre o_mesmo. A rai z
os ·v eciños talan · cada vez con
Ba.-Qariza · ..non hai ·lobos" e. - .da visita personal dun e;apitán e
; máís seguridade de q·ue dende
polo . tanto. .as batidaS . están
un teniente do exército do Aire
.,que o terreno señ_a de~es xa nen
.· prohibidas.
Pola Pascua, , ~ '·.
destacados
en Torrejón ao
'.se. sabe..-á o. que é ou o q·ue non
Ascensión. o San Martiño. -~os
alcalde da vila, pertenec.e nte a
:chegóu a ser.
·festeiros suben mercar' os puchos _
UCD; as sospeitoas · de que a
-~ xatos--:; - ao monte,, pagán-.
OTAN podía ser verdade foron
·A EsPROPIACION FORZOSA.
·· doos a unha media de 20.000
cuallando máis e máis. No Son a
;. l!N•Cc;> DATO
_pesetas con 1O meses.
cousa tamen semella crarexada:
Na opinión dos veciños ese:O 24 de abrif é cando _chegan
por unha- banda o alcalde. da
proiecto da estación de radar
aos respectívoscAxuntamentos os
·AMDG.' - é contundente ao
"ao gando aon lle da de comer...
· único datos que a nivel · oficial
afirmar "antes dé pronuncian1os
pero os marcos de ferro xa están
.hai . sob e·. desta · ·jnstaiación
cón:iprenos maiqr' información e
listos. e "agora si que estam0s n·~
militar. Un oficio do Ministeño
se non a_ · dán 5eguiiemos en
boca do cañó_n iqué .veñan os
. de De - nsa solicita das Córporacontra. Prncúp!)nos que fose
américano a mandar ao n 0
tión - preciG por hectárea en
. unha base da OTAN porque se~

"O da
AN sacouse da manga. qos papeis di _. .,.
(ar ca.tde de Borro) · _

e;

indt

te.ría .

alde~
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·

"Personalmente non estou dacordo~" CAlcaFde ~Nora) .

;-c omel o
ñen
bebe lo hastra
podemos encontrarnos_mm conflicto bélico, e ademaís. visitei
unha das aldeas do monte e os
veciiios xa daquela mesmo
querían que me pronunciase
encontra, di ante deles". O
tenente alcalde, do BNPG,
puntual izaría que a Asociación ·
de Veciños de Portosiño xa
remesou a sua protesta ao
Concello, os de Nebra tamén
andan escamados, ·a Asociación
de Xuno. da que é presidente,
vaise definir tamén desfavorablemente e qu~ no pleno vindeiro, o
último venres do mes, . vaise
deddir sobre da proposta de
cesión ae terrenos. A opinión é
xa tan desfavorable á presencia
do enclave militar que mesmo o
alcalde de Noia .:_sen lle coller
terreno a este Axuntamento...anque estou agardando a
posición do Partido" (PSOE)
· tala dos costes sociais que tería
pra a vila e de que. personalmente, pronunciase en contra de
to,do o que incremente Q ñsco.
inda que seña escepcionalmente.
E outravolta reaparece o
potencial perxuicio gandei ro pra
a serra cando alg~én sinala que
polpi baicos costes de producción
as ca.banas dos montes galegos,
como o cto Barbariza ou a
Gañidoira en Lugo, poderán ser
unha reserva preciosa pra a nosa
eeí>nomía de rematárense as · ·
posíbil ídades comerejals do ieite.
tend~
presente a probable
invación de producto 1 '-i::.a:os do .
. Mercado Común. R- . :.1.1f ranos a
carne de caiidade e ~-e.g::.tida á
. precios t;>a!xos, a cam• ue, ten o ·
. se1,.1 berce no gando d ~ rhonte.
que pod~ se esfarelar con .
i mptantaCións estraoas como ben
o -son as Úatad:as nesta información . .
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As novas . cor-po.racións· m'uni CíP, a1s e stán xa -deixan·do
m_?i. cla_ro ~s acti.tudes d_as diversas 'forzas p.o i ític~s· respe~t~
d9 realtdade e qos ' conflictos sociais .do nos·o -p,obo, éisí..,. e?~º as -- cdincidencias de~ fondo ~ntre· -moitas' _del·as; por "
en riba_ de disputas p_rppaga_n d ísticas e ·dernagóxicas. A UC.D,
nos h,gar.es .nos ql;!e~ es)á en maforía; éstáse a cbmpo.rtar
cunha arrogancia, cun al!JtQritarismo encamiñado a manoter
vida municip_al n_as canles dofascismo. 'ÜS casos . .Os casos de
Santiago, no· ·que o . papel' de m-aro .e· carícerbei·ro _corre . por
con ta de CD, dei xa'ildo ei.s í "'ªº alc~nde da UCD comÓ 'un .
bondé;:¡~oso imp?tente, e Carballo, no que a UCD se per~ite
o luxo . de a:Caparar toda canta comisión esiste" -v1~1ando '
calquera _princip,io minirnó dunh:a democracia f~rmáf son .
eloc4~n~es.- Nem?~~g~ntes, e cpntra o que.- poide.ra_ p~;e·c~-r,
este tipo de pol 1t1c_a apar.e ce ad_ubiada, sobor de todo nas.
' grafldes vil as, por pactos; conversas, nós que im,plicitam~nte
a esquerda · e~·pañola - queda comprometida a cambe o dun
reparto segundón de -competencias, prometendo na práctica - .
•un~a actuación conxun~a, en equipo, de toda · a
corporación. Este é o · caso tamén do..: axuntarnento de .
. Santi?go ..n__o que· a _-~squetda _esp~a~oJ_ a e~ seudogaleguis.ta
'.- acu.d1u a un pleno municipal no qu·e t'o do"estaba amañad~
de anteinán (reparto. de fur:iciós). Curiosamente, a única
forza non participante e ;clara.mente discriminada é o
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Se alguén pensa que unha central mtclear unha
industria do tipo doutras moitas, está errado. Po(s-.
de certo que as centrais nucleares son unhas
"industrias" cunha doble es presión. Pqr un lado,
presehtan un carácter enerxético, debidó á
producción de enerx ía eléctrica, por outro a
formación d.o Plutonio-239, fia delas "industrias"
, cun carácter claramente militar.

ocurrir agora dende . o accidente
de HarrisbU·rg en Estadós ~ Un i·dos, chégas'e por . parte das
.empresas e do me·s mo goberno a
estrer.hos . de coacción ·fa.lá~do
nos de recesión, de . ~ortes en
horas punta de éne-rx Íéi :-:. etc, ·
como mor ben fixo ' .a . empresa
lberduero co prob·lema que tén
plantexado .coa construcción da
central de Lemóniz . · l·ncluso
ponensenos exemp.los dos pa"Íses
do Este d~ Európa onde se ·di
que tamén instalan ,centrales
nuclear_e_s. De certo, na Unión
Soviética hai tentr~is nucleares,
pe-ro
seguen
unhéi
p o i ítica
nuci"ear ·-- moito_ máls cautelosa

c ntral nuclear.
Hai
países
coma · Bras il .
.O Estado español nori é
Pakistán, a India, 1rán ... etc. qu e
ningunha escépción dentro do
na busca dun prestixio poi ítjco
que os iguais aes "grandes", non
concerto dos Estados evropeos,
e coma Francia, · lñgleterra · ou
dubidan en instalar centrais
Alemania, busca conquerir
nucleares, co obxetivo funda tonio abondo pra facer as suas
mental de posee'r o Plutonio-239
bombas átómicas; a índ-a están
en- cantidades abandas pra poder
construir bombas atómicas. Son
rece ns as declaracións ·dalg(lr-is
que os p rog ramas nuc.lea res ~ ¿ios
principalmente as empresas momilitares · na . prens-a, - de que
países da area capit?ilista;'
nopolistas americanas como a
poden demostrar o que decimos:
1977 a URSS tiña j nstalados
Wstinghouse, General Electric,
Hoxe e_stán en funcionamento
5.500 MW, e mentras, pra o. ano
General Ato mi c.~ etc. as sumitres centrais nucleares nó Esta:
·
nistradoras da Tecnoloxía nu1985. teí'.íen
previsto
unha
do, cunha potencia instalada .queptencia ·nuclear d e ·30.000 MW ·
clear a istes países. A de.pendenpouco sobrepasa os J 000 MW;
¿s Estados Unidos teñen progra>
cia tecnolóxica e económica dos
nembargantes pra 1985 esperan
mado pra 0 mesmó .·an·o unha ·, ·
países compradores é manifesta,
ter as empresas de electricidade ~
potencia
de · 2odooo ·· MW
_e non termina, máis ben empeza
instaladas centrais nucleares que • Francia 56.000 · · MW
X .· '
coa venda dos reactores nucleaproduzan 24.000 MW .. E entre os·
49.000, · Inglaterra· 15.'ooo ª~<?:;
res. Dado que o Uranio que se
seus obxetivos atópase a te~tral
~stado espakol, b:im:o di.xe-mos,
estrai da naturaleza non sirve
nuclear de Xove.
24.000 MW. E así yco-m o ·os·
normalmente · pra utilizar nas
lste
prqiecto
de
central:
países do Este siguen unha ·,
centrais, fai falla mandol o as
nuclear, vén impulsado sobre
pi ítica moito máís caú.t elos·a con
plantas de arrequecemento de
todo por un monopolio de
relación á enerx ía nuclear, aínda·· ·
Uranio que hai nos Estad.os
electricidade
como
é
FENOSA,
.
tendo
en conta . que s·e ven
Unidos, pois polo alto valor que
obri gados a -· producir plutonio·
o se~ obxetivo é producir
representa a construcción -destas
electricidade pfa esportación, é
prás bomb_as atomicas,· · dáda ,a
plantas, non hai ningunha na
.en absoluto sa ía pra o consumo
carreira arr.riamen'tistica nuclear ··
Europa occidental. lste país
dos-países da area e~pital{sta~ ·
marca dende o precio pra o · galega, dado que hoxe, a nasa
nación esparta máis da mitade
Por . outroJado, non p odemos
arrequecemento deica a cantidaesquecer que 0 período d~
de, e dista maneira té·n un · da enerx ía' que se produce
1
f uhc1onamento
·
·
· ·
· ·
dunha
central
P rincipalmente . nos salto.s de
control total sobre o Uranio e
auga.
atentado que se faría . ás
nuclear non pasa de 30 -ános. "'
inderectamente sobre o Plutonio
nosas riquezas naturais do mar e,
. dispÓis, poi a alta contami~áció~ de tanto interés extratéxico. Os·
do agro, o peri go que supoñer ía
dentro dela ·e incluso por queda'r
Es;ados
Unidos
ao mesmo
prá. saúde das mesmas persoas, QS
a tecnolox ía avellentada estas
tempo "prestau" o seu asesora~
problemas dos residl.tos radiacti- · centrais · ' de
electricid~·de . .e
mento. técnico, o que significa
fugas de plutonio terán que ser pechadas
vos,
as · pqsibles
pra o país comprador unha gran
radiactividade nun accidente ... .
e ailladas do en.t mno onde'"' se
cantidade en gastos totalrn..ente
etc e en defi.nitiva·, a hipoteca,do
·
irrecuperables. .
'
asen tan,' -· unha· are a·. ' esteasa
arredc>r qela pode qued~r inservíAs inversión·s pra construcción ' nos~ . futuro, somen\e se lle
pod 1~, a~r~decer as -. ~_mpresas .,
ble ~ _ pra .. as os
agrícolas ou
e funcionamiento ·dunha -central
monopol 1stas de electnc1dade ep . :- . forestáis ..
·
nuclear son altfsinias, represenprimeiro t.ug·ar - e con:io non,_ª?~ - ... As , ú·~¡· eas raz_óns pra s~guir
tando milleiras de millons dé
~o_ ber~o _e_s~anol .por tramitar_
coa enerxía · nucl ear, ao· inesmó
pesetas; pola contra, .os ·post os
IS.t as desfe.ttas .
. tempo · ,· que se · esquece. cle
qe traballo apenas pasan de 1OÓ, _
~~xe as ístese ,ª . presióhs .
..investigar sobre outra·s forites de e pra iso, de técnicos altamente
poi m_
cas e econon:i1cas. d:a.s- ' enerxía como a solar, .xeotér:mi·-·
especi áli za dos
na . . tecno lox ía
Ca, eólica, maremotri'z .. , ÉltC, SQn
nuclear. 'P0s,tos 'de traballo~ ·q ue • .·gra~des ~mpfesas multln-(lCIQ~alS,, 1
1
qu~ apo1ad4s_ polos_ res~ect1vos.
en · defini,t iva os intereses das
se por- un - lado se crean en
• jultinacionales., que baixo' a -su·a ·
número ·qe cen, por . outró '. goo~r~os, , pr_eten~_en . mst~la,r
iiecesídade de. espansión -f.ora dos '
destrúense em ". varios mii'leiros · . ,centra1s nuc,leares; non s·omente
nos . paísE;?s __desenv~ltos,,, que
Estadas Uni.cfos ""consigue- vencier
tanto poi a, contam i n~c.iÓn radiac~
car~cen de . tecnolox 1a ~udear;
uns " productos, nioi apetecibles
..ti'v9, térmi~a e qufm ica no medio
~~non ._ tamen . n~~, . P~ 1ses do
pra os' países . con- gopemos que
a~biente, como polo '.t ipo · de
Terce1ro rnu~~o ·: Ha1 ~odo ur:i
veri no plutonio .- a.. posíbilidad.e
"industria:' que é, que non sirve
pr_Qceso pµbli_c1tano ~e -~ara - a
de . recuperadón · ou prl rcipio
. pra atraer a outra novas ao seu
dun _p.restixio militar e po.r ende
carón; r:ná¡s ben refúgaas, sobre ·, tacemos ve_r a nece.s1dades de
~ales ce~tra1s, e as veces ,, cando
poi ítlcó "qüe d.ifícllmente.; ·pen_todo a industria do-turism o , mo i .
1ste _proceso se debilita ou · · 'san l an ter douti-a maneira.
propensa · á. . acción psicolóxica
.'
RA'MON VAREL:A DIAZ
'que xenera a instalación·' tjun.ha · desmqroqa, ~,como empez'ou a:
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_ Pero a esqu,er:da espanol1sta e· o seudogaleg1,.1ismo ch e"ga
aínda máis ~ lonxe : _na· fáciana descqrada . de represió n
. ' aritigalega . f\Jal m.rnha ocasión, rion ~ten inGomenente 'en·
' impedir qu~ se col oq1,1e· _soio ' a banaeí ra galega "no
Axuntamen.to porque tal medida é anticonstitucional eri
-boic0tear ~ a .de'c;laraCión . do gal.ego como ici'ioma ofi~ial,
-Porq_ue é anticonstitucioanal,
engarse a declarar a
urxente necesi da de · dos carnbeos "e ·restauració1Ís· de només
·de ruas e . topónimos en xeral., porque non corre pres.a, e
ade_m áis, hai que fácelo por vía de · referendum pop·ula1·.
Todo -esto a<;ontece no Axuntamento de Fene, ·nó qu~ é
alcalde_un· horue ,do BLOQ~~· ·"
. .
·
Esta ·actitude tan clara da esquerda non tería nada de
malo -si fose sempre eisí de tax~nte.
malo está en que soio
.é ,· t~xa.ríte, conturn".1énte, . éando se ten .que enfrentar · ao ·nacíonªlismo popular. Pra todo o demáis, -é un verdadeiro
pastel de merengue: puro oportunismo, puro ·electoralismo;
·
-pura ·confusión alarmante . . , .
Miten~ senón, o Axuntamento.da Cruña. A 'estas alturas
-o contubernio. pC-PSOE-UG/UCD CD é de tal calibre que
soio se pode' afü:rnar que marca a liña a seguir o segundo
gurpo. Nin' xiquer é capaz de defender esta esquerda
. autonomista o que ' .tiña .afirmado e escrito por vía de
. reaácción do Estatuto. Regálanos, nemberga11tes, cunh.as
" decl3ración_s ·a mbiguas, nas-que sí algo se quer deixar claro é
,ún ah1edoñaclci e . el-ectoralista c.oruñesisrno ademáis de
eng~dir confusión e' estupidez
un te;,,a dabbndo
f!lanipulada· pólas instancias máis próximas ao pode~,· con
fins d~ díve_rtimento e cret_inización xenerais. Coa postura
da · -esQ..ue·rda . española, ante · corif,l ictos nos que . s9io a
clarida9e e a decisión coherentes poden ter algún sentido, o
·pobo gal ego chegar~ · rea·lmente a cotas de . confusión nunca
· alcanzadas. Dírixente de C.COO houbo que. n:on . ti:Vb repar~
en afi"rm-ár qu~ a. postura ,do nacionalismo popular. no tema
da <'capitai_idade" e-ra-·"irres'porisable", seguram.ente ·porque
gracias :a e.lá ,via qued·ar máis claro a índa que, €n moitas _·
ocasións, o -~spañoJ_'isrno non 'é máis que eso españolismo,'
seña _ de esquerdas 011 de - dereitas. -Dá risa ver. ·com-o os ·
seüdcígal~guistas xustificari' a actitude · dos concellaís
· :. "d~~oé::ratas''. da Óohiña' no tema qa ca-pitaÍidade: veíien a
afirmar . q_ue, e-laro,· non se pode votar contra ·do · propio
mi.mici'JiO; parido a e,ntender que ds i·ntereses -galegos poden
ser contrarios ·aos · intereses p·opulares da Gruña. Me~-lor
·proba de . concurrencia co corporativismo fascista ~on se
· pode.dar . E:n: polírica, ó que é correct.o en Santiago éo Ra
· Cn.i.ña, e o que' é córr.ecto ria Crnña éo porque eis í se amasa
en nome d~s · interese_s colectivos . do fJobo gal ego . . ·
Nada1 ma1 ,s chegar as altas tempen¡turas,· empezar.on- a
·
arder~n . montes a mareas. · Os organizadores de • tales
'_ at~ntadqs contra da nosa ecolox1;a, contra da nosa
E;?CQnOm Ía, Contra da nosa SOCiedade, · maprugaron 1 desta' ves
- st:?speitosamente. Non se pode 'mfüs qÚe pensar· que detrás
dds pi romanos está unha man, uns ·inter~ses cuios ouxetivos
. son algo - má_is que "asar , un chouriz;o no monte"~ co~o
quixo dar entender certa prensa a grandes titu-lar~s. Os
.. :esponsables últimos destas éatástrofes non son labregos
,. ,irres_ p?osabl~s, nin · tolos -. maniacos ,nin, -, motto menos,
terroristas "desestabil.izadores dp _democracia". O tercor que .
queima ps mon~s é un .terror ante o · que calan as'
~u~orida~e~, qu_é toler.ado pas_ivamente, ªº que 'non
-lle
ad1can v1xilanc1as notorias. - Parece .como se os p·lans se
. ccmocesen rr'algún sitio ~ 'fiable", . e por eso non fos~ .
necesa~io desvelar. E cert() que hai intereses moi 'diversos á
hora dé queimar un . monte. ·Pero facelo da mane ir.a en q~e ·
. úl~imamente se queiman ps montes gal egos, responde,· de
· form¡;i determinante· e principar, ,a un·s 'proÍectos écnómicos
que, . de cara · ao futuro in1]1ediaio ·do pais, soio pode ter o
imperialismo.
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Co q ue estivo a piques de ser o desastre
dá p lanta· nucléar de Harrisburg hai unhas
sem ás, a industria nuclear estase a ver
seriamente custionada no mundo. A NOSA
TER RA analiza os resultados dos programas
nu c leares en dous dos· países principais
ao respecto, Alemania Federal· e USA, o
. partir dos dat0s da revista "Peoples News
Service"

.....

-,

.

O EXEMPLO POLICIAL
descr ib iunos como "u n g1·upo
ALEMAN
rn_ilitante da piar sorte", e n:i.áis
tarde c.hegoli. á decir ·qu~ ·"e.sta•
No decurso dunha · ampla
ban adopta ndo a vi_órendi<:1 co ncampaña. arit inuc lea r que na
. tra 'das persoas com'b ·pal-te dos".
Alemania ~ Federal se- está .. a
seus plans".
·
·
/As rev elaé ión.s do . usoº d·r;:
desenrolar 'contra da construcción dunha· planta de reproce.sainfil trados desacreditoü a imqxe
mento d é alma·ce naxe nuclear en
da po licfa, e como · resultado
Górleben, ·chegando a fro nte ira ·· . desto, o Xef e . Rexional d e
con Alemania Democrátka, hai
Policla da Baixa Sa.x o nia garan~ ·
unha cwestión · que está a resultar
tiu unha entr·evista pra " Atom
preocupante: os dereitos hwmaExpress';, -voceiro men'sual do
nos · e máis ªs' medid~s· de
gi·upo Goetti·ngen · de gi·an d ist ri·
seguric.t'ade arredor desta fon te
bución; ·nela, negoü que ho Úbe-ra ·
de enerx í~L -· ·
'
~ .
gutro ~ espías rnfil~rados ,en _gru.-.
O 31 de M-Úzo , unlia ma·nifespos . semellantes; os dous po!'icf as
tación ' de . 40.000 perso'as martraballa1,án co grupo_ porque
chcuu sobre Hannover, ~apital do ·- '. 'tiña)l . informaclá[1': de que al í
Estado da Baixé1 .Saxonia, dir ix ise planeban aetos violentos. Pero. - woQ.
mpreg ada dunha planta
da por granxeiros, nos · seus _ un dos que lle facfan ·a e ntrevista
nucl ear, e estase contemplando
tractores, procedentes da zona
apun toU qu e 0 policía que facía
como un.ha· proba máis da
de Gorleben. Este mas ivo acto . de fotógrafo amosara á película
credib ilidade da ind ustr ia .·
arte llourio o Comité de Coud atomada cando 0 desaloxo de
'k aren Silk~ood· era · técnico
danos, grupo local antinucle.ar. E . -Grohn qe , e poi.o .· tanto, t amén
de .!abóratori<f nesta planta de
. erra
·
d as protestas d os - estivera alt' .- o·desaloxo · fo ra _en
plutoriio ;- S:ituada en . d·é lklahoa prrm
"f
t
d
f
'
d
ma,
e mo FreU asesinada en santos
manr es antes era o esa ro as
xulió do 77, -e o esg.ía xuntouse
· 1s
' que supon- 'ra a
do 7 4, menfras ía de camiño .a ·se
1-b
co grupo· G.oe.ttingen en Marzo
r er t ad es c1v
actitude da policla na.defensa do
do 78. Diante desta évidente
entrevistar Cl:Jn representante sindical. ·Pái·ece ·_q_ue dur·ante .- as ~ej s
po d er nuc ear.
,,, 'conti-adicción, o xefe de polié.ía
O medo dos grupos artin_unada pu ido alegáí-. Os.periódistas .
semás anteriores. estive ra éspian =
. d
d
do na pi anta prá o. r~a-n"izació'n .
1
d
e ea res e se veren trata os e
viñan dec·ir .na · entrevista que -" in_ternacion_al ,. de Tr;balladores 1
"criminais'' e asociados ao "tetiñan a completa evidencia de
rrorismo" viuse confi rmado na
que outros infiltrados .a ctuaran
de.~Petróleo, . lndus"trias · qulmicas
·"cidade aritinucleai>' de Gro·hnnoutros grupos antinucleares, e
e · atómicas (OCAW} ~ pénsase
que levaba ·.un _maletín con
de ; · e,st a era un h..a zona que
que tifi.an listas, das persoas que e~taba proposta como ene/ave.
neles traballaban. E 0 ~efe d;e
.dor:umentos 'sebre .problemas na
pl 2nt ;:;. Ü·S mvé's t-"ado
re_s
nuc 1ear, e que h a1· d ous anos se · · policía insistía en ·que os infor~
- _paga-·
·viu acupada pacíf icamente; e
madores estiveran prese~tes so·do s µo.o si ndicato atoparon
marca na escea do accidente
, . t ard e, arro d ea d a por b am-·
m ars
mente como parte preventiva,
· r.iu
d
·11ad a .d o ·· pra desartellar'en :os· pláns'
··, viole·n'~
· ·
_;i-;,_ 'fcat¡·v_as. de_ -" xogo socio. " :_- a.:. C. é! d .a s pol
• . 1·c·
· tats,
~.. e. ou ·r.
esterior. ' Dezaoh~ dos qu~ ocu- -- tas de que lles adv'ertirañ.
·
·- f'arfi.ili-0 Si·lkwópd·, po .la·.·su'a ba n-'.
Tamén ·se empregaron- outr.os
d a, ixo que o asesinato proba paron Grohnde resultaron multaoos con. arrecia r dos nove mi-tlóns
medios 'pra:'t'ustigar ao. movemen ble me nte · non · era -a int¡;oción .
tcf: ·A pófic'í a, mb.itas . vécfis de,
prrf.ñe.ira·;· _que,:al.gÜ"én _d ebeu te n-·
de ' pesetas, incl~_ ido as · pe.rd~s nos. salarios . dqs _ ofidais de
uniform:e, adicouse a i·existrar
tar~ forzar a Karen pÍ·a no.n levar
poi icla, pag<;> ~o sue trata mento
,libr:er_ías dos grupos anti_nucleaos documentos, e el a caiu e
· f'lO hospital e danos erí prnpi-edad
res, ~ e · moita's veces tentaron
deuse contra_du h 'sumidoiro.
pciliciais. Pepíronse sentencias de
agachar pu manipular 0 número
O .accidente do coche toi· 0
prisión pra algúns.. deles.
-de xente ··qué participaba nas
segundo inespl (cable ·. da -muller'
' Pero-' O máis serio foi o uso-dos
mani-festacións. De- varias · veces, .
en dez dlas. · Unha semá ·antes, .
infiltrados > No nies de- N-adaJ do . pecháronse as frontefras de Ho- ap.w eceu unha pequena canti'~a..
ano p~sado ano,~ o "Grupo · de - /anda e de ' Francia pra ·impedir ·a .
de de plutoni0 altamente tósico .
Traballo · Goettingen cofitra da
chegada de manifestantes~ . ·A
na comida _ do . seu · ·f~igorífico.
'policía u 'sou de c(;ntroles . e
Nori; era · abondo-. p~a mata!.a, pro ·
. ·~Enerxla Ni.Jcle~r' '. déscub"riu .que
dous · poli~ias traballaran cando
tarxetas --de icjentidade p ra ter
tivo. 1 Ql1e. ficar hospitalizada. Os
eles ·pm ·uns ·seis meses. ·Pra · ocupados · a .. manifestantes de , .. "abogados ·din ·qu·e este "acdaeñ· xustificaren as · pelt'cul as · e máis · cértoii partidos. e non ·11es deixar
-te'·' fou ·un aviso pra que deixarn
as foto's que co!leran de mitins, ·
chegar a tempo·, ·chegando outr:as.
de pescudar.
·
un - dos espías f íxose pasar: , por
veces a_ te los detidos ... Mesmo_·
No - XLI icio, e asunto princ;ipal
· fotógrafo sen trabal lo .. Os infilantes d·a gi·an 'ma.nifestación de
·é a .contaminación. Acúsase· · á
trados i'nsistían grandemente · .Godében, a f:in·s do MarzaÍ, ·a
-compañía de , no·ncuranzaép!denunha . maior aGción militante
xente quedou abraiada cando -se
selle unha . ·. indemn.izqc.ión , de ·
.éontr·a da pi anta de Gorl~ben; un·
lle anuncioü _que se· d~sal"oxaran
11 '5 m_illóns de -dó·lares por'
sux.eria botar unha ·granada lacri- · cen celas de hElmes e vinte d'e
cuestión de danos e perxu-icios.
móxena -que non estoupara e
mulleres ·nas cárceles · e postas a
Curios.amente, a defens'a da comque iÍ ' ~atopara;, - Contra da
punto pra os manifestantes. Tan
··pañ ía .non vai sobre qu€ · o
policía'. Oueríá . máis · "acción
en serio forna o Estado alemán ó
plutónio , viñera doutro sitio__e "
vi_olentq,.,,·· ~- . <ha~tra ' chego.t:J a
desáfío da masiva e p~cífica
non da f~brica, senón'de que ·eles
· decir éiUe el.-~ se- podla- rácer con
prot~sta contra da constri:icción
non eran responsables do asunto,
esplosivos ·, p ra facer_a: opd's.ició'n
da planta nuc lear, pra. que xa .se
decindo que fora a mesma K.S .
anti nucl ear ·m'ái·s ·''e-fectiva" : " ·
ádxud icaron 3. 750 millón-s de
quen ,envenenara os al'imentos
Membros do mo\/ementQ antipesetas en costes de seguridade :
pra dramatizar o . referente á su~
nuclear sospeitaron que a estrasegur idade. Aínda rñ~is . increítex ia pra desprestixial0s se d eciPROCESO DE MOR T E
ble; d ixeron que o accidente de
diu a máis alto nivel. En tanto
l\J UCl E.g.R
coche fara ui;i "delir.ante suicique estes infi'ltrados trabal laban·,
· dio", coque ela agardaba culpar
dende os périód icos tratabase -de
Está en curso un proceso
á compañía. "O maletín coa
ill ar ao grupo Goett)ngen e
contra da Kerr Me Gee Corporainformación nunca esistiu" dixe- .
desacr'editar a todo o moveme ntion, despois 'de 14 anos da .
ron.
to . O "Frankfurter Rui:;idsch au"
misteriosa morte de Kare.n Silko ve red ic to do xurado mové1
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rase no Gampo do esceario má-1s
creíble que presentara cada p_arte, pero o companerro dos
'.Si.lkwood, Dan·ny Sheehan, conside r.a que xa é "un grandísimo
ésito'' tráguer a xuicio á comp an- ·a.
A
1
- "Kerr · Me. Gee' te' n u_nha
gran . 1'nfluen~r·a e.n Oklahoma e
xa · tr·ver_an parado ·o xu1·c·1·0 do u s.
'""' anos. -Os abogados dos Silkw_o od
aman-aron prq cambear p-or duas
_vece.s o xuez do caso, pois
'
t
f
,
-. p1
· nªdruecst'ªr,· a.~s ar pra avorecer a

poder nuclear. A petición v1na
dec ir que "Na Constitución do s
USA, o dereito á vida é fundamental e supremo ba ixo todos os
conceptos de tipo económico ou
poi ítico". Esix ía tamén que a
CRN - encetara un plan de emerxencia en 30 días".
Non recibiu re sposta do CRN,
e a sra. Hon iker interpuxo unha
demanda contra da organizac ión;
a audiencia fixouse pra o 2 de
Ou tono. E denantes desta data, a
C RN re spostou decindo que non
tomarían medidas dé emerxen,cia, e qu.e lle darían á petición
curso normal.
E chegou a primeira vista.
Dous doutores, Gofmann e
Sternglass, dixéronlle · ao xuez
que non esistía o que se chama"
nivel de .radiación segurÓ". God mann d ixo que os riscos, estimados polo CRN pra 1.100 persoas,
quedaban curtos, podendo che · '
gar ás 50.000.
Despois de presentada a evi·
ciencia, o xuez declarou non ser
da sua xurisdic;ción, quedando
rexeitado defnitivo en ·xaneiro
deste . ano. En santos do 78,. o
CR N rexeitou a apelación da sra.
Honiker, en base a que as
nucleares so mente eran -causa e 2
a 9 martes por ano. E a nova
apelación tampouco serviu pra
nad a.

Agora mesmo, o caso está nos
tribunais, e Sheehan confia na
vr·ct--;:;r
,·a. u.
0ueren levar a ev1·dencr·a
u
éle que a compañ (a" non denuncr·ou os ma'r·s ·d e 100 ac1.dentes de
contaminación -que tiveron, ao
non poder responsabr·11··zarse de·
_ . 60 11.bra·.".,_ e.n . pluton1·.o, abando
· pra ·éinco bombas atomicas.
.Outro testigo, Dr. Karl Morga·n,
director dun proiectó sanitario
en- "r.er:niessee, califico.IJ.
problemas de seguridade da planta
como os piores que· nunca
atopara (estiyo pechada en 1975,
. d,espois de ser negar a cumprir os
nivele~ de seguridade abrigados).
O maletín dos fol ·ios parece
.se"r a clave do xurc10. Un
func_ioriario da Kerr Me Gee
adm_i_tiu· nunhas declaracións denantt:s do xuicio que o policía
, Ri.~k Fagan recollera o maletín
.no lugar do accidente e o metera
·no co.che da muller. A . mañá
seguinte, ki.ng atopu a Fagan no
Nos satisfeita, a sra. Hon iker
garaxé onde se gardara o coche,
apelou
ao Supremo,_pedindo un.
. e o maletín non estaba. Dacordo
cos informes do FBI e do .dono . peche nuclear temporal en USA,
.en base a qu·e xonsiste nun
do · gar.axe.., Fagan vi u a outros
. ; dou.s homes da compáñ ía abrin- .. esperimento a grande escada nas
persoas e ·x~n.es dos ciudadanos
do :O garaxe· pouco antes das
-' sen o seu consentimento:. ~stu
." doce ·da noite ; seguramente pra
dios · recéns do _CRN indican que .
~ecobrar o maletín.
·
se poden producir 21.000 can·
eros e 14.000 deféct0 xenéticos.
USA:· A ENERXJA NUCLEAR,
ANTICÓNSHTUCIONAL
..
A énmenda 4 da Constitución .
ame.riéana di qué ''o dereito das
· Seguramente pra rnoi -logo vai
persoas á sua seguridade no n se
.ser oficial. A enerxía nuclear
.poderá viola r .. .". A enmenda 5
está co ritr a da Co ns ti tuc ió n e
di "Ninguntía perosa se verá .. .
contra do benestar·dos americaprivada da vid a ... sen o d ebido
nos.
p_roceso da. Íe.i" .
En xulio do 78, Jeannene
Honiker, que tiña un ha f illa con
Aí(lda a estimacióR da CRN
leucemia, mandoull _e ·unha petii;:fe 2 a 'g. pe rso9s supón unha
ción ·á Comisión rfo Regulación
-Nuclear p·e.d índ o e o fin do
burl.:'1 d~sta s leí s.

os

no
ch ,
ter
fet
fo i
de
co

da
ve1
ba
tal

po
hi1
to
un
do
de
ro

tr;
du
en
no
qu

pe
ni:
gr,

zo

un
se
ou
·m;
m;

do
m1
co

XE

Di
to1
to1
e1

Le

ór
in
ta
re
XE

to
til
mi
. pi1

re·
m
co

Ce
' lll

in

m
ti<

'JACIOlfAL.;
1

POR UNH·A COSTA ,. VASCA
NON N·UCLEAR

1. ,

..
'

-·

.

-

.

11

\

1.

.

-

,·

. ·co· N'Y.ER~A- CON· bOºN ZALO ºLARROQUE
\

.

..

-

'

.

..-

"

.

¿Cómo xurdiu o C<;>mité de
defebsa da Costa Vasca noñ
Nuclear?. lQué senso .tén?. -

ña
os
laos
)U

a

N,

ha
n·

Bueno, a loita ésta xá tén seis
anos de antigüedade; xurdíu a
comenzos do 76 e deica entón
había gr_u pos de · persoas que
estaban a lo itar contra Lemóniz;
pero hastra o 76 non chegaro-n a
coordinarse, en gran parte debido a circunstancias poi íticas e
represivas dos anos 7 4 e 75, que
non había posibilidades de dar
charlas, conferencias ou debates,
ter xuntanzas ... A prime ira conferencia autorizada en Bizkaia
foi en xaneiro do 76 no frontón
de Mungia, · e daquela sxa se
constitúe unha comisión formada por asociacións de familias e
vecinos de distintas v·ilas e
barrios, comunidades de propieta rios, etc., todos preocupados
polo tema de Lemóniz e por esta
hipoteca que supón pra o pro iec;to poli'tico de Euskadi. Houbo
~ unha data moi importante, cando a· Diputación de Gipl:.lzkoa
de negoulle o permiso a lberdue-

fo

.a

ro pra construcción dunha cen-

>n

tral, en virtude das conclusiós
dun estudio que elaborara unha
empresa americana especi aliqa
no tema ; e todos os argumentos
que se empregaran daquel a son
perfectamente válidos pra Lemóniz, agravado neste caso pola
gran densidade demográfica da
zona. Esto puxo nas nosas mans
unha arma moi importante, que
se veu sumar aos contenciosos e
outro tipo de recursos . xa en
'marcha, en base a ilegalidades
manifestas en que tiñan incurrido tanto lberduero e os axuntamentos de Lemóniz e Mungia
como Ministerios e a Dirección
Xe"ral de Enerx í a. Neste caso, a
Diputación bizkaitarra non imitou á sua homónima, e abenzoou
todos os proiectos de lberduero
e máis o programa disposto pra
Lemóniz.
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A Comisión de Defensa foi un
órgano en tres frentes: un,
inf.o rmativo, de cara a ter ao
ta nto á poboación de Lemóniz,
resto da Costa e Euskadi en
·xeral, un xu ríd ico, atendendo a
todo tipo -de recursos administrativos e contenciosos, e un ·de
movilización. No último ano e
pico, o aspecto da movilización ,.,
recait,1 ., noutra infraestructura
· mais importante, como · soos
comité's antinuclear.es, e entó~, a
Comisión de. Def~nsa convirtiuse
, nun ór.gano asesor e de debate e
infor.r'nación. .
·
·

·lCómo .se entronca o movemento antinuclear coa p.roblemática xeral de Euskadi? .
·E

un

feíto.

O

tema

OC}

nuclearización de Euskadi é un
dos temas máis asumidos do
con.tencioso que tén aberto hoxe
Euskadi co ntra do Estado op re- .
sor qúe padecemos. A consigna
está tan asumida como o "P r~s
soak ka lera" e perfeétamente
integrada nesta perspectiva. Nesto ternos avanzado moito verbo
doutrds paíse~ coma Bretaña,
Francia, que teñen mais probl mas.
I

¿Podes remarcar un algb as
accións ' máis · significadas1 da
oposición a L~móniz?

concienciados, que presionaron
sobo r dos · axuntamentbs, que
fixeron milleiros e millei -ros de
pintadas dende eiqu í ao último
pob_o · de Nafarroa; esto . tén L!n
valo r estraordinario . •·E toda a
serie de accións de tipo informativo, debates, charlas, · asa.mbleas,
'que -sin dúbida recorr.eron t od a a'
xeograf(a .de Euskadi .
A nivel pop~lar, lqué repercüsión tivo a coloéaci~n da bomba
hai ano e pico, que morre_ran
dous obreir~_s?
. '\

E doado. Xurairon decentado
· Ceca is que - as máis r~ch aman ~
grupos políticos e sind.icáis en .
tes foran as catro .grar]des maní- ·
opÓs ición, e en conxunto., che-.'
festacións. Unl;ia, en agosto do
gouse ·a un "impasse", pero vaia,
76 en Plencia, con máís- de
o tema quedoü superado ampla50.000 persoas .nunhas condimenté, e é que esistíah ta~ta
cións · d iffciles, poi~ non estaba
presión popular de cara· ~ ·pa rahautorizada e habfa medo. Outra;
. Z(\ciórY, que a bomba -apareceu
o 14 de xulio de> 77 en Silbo, ·
con 100,000 ou·: 150.0DO pe rcomo algo lóxjco· de todo.
soas. A do 12 de marz°'do 78 no
propio Lem6niz, · xuntámonos,
nunhas condiciós climáticas de
. Dende logo· que é uriha m~goa o
desastre,· máis ·de 100.ÓOO, e a
·
da morte dos dous trabal lado res;
última, en Bi'lbo, tamén sub íu .
pro tamén·1 hai que contár - c~a ·
das. 100.000. O que · tqirexa·
morte de David Alvarez noutra
.perfectam.er,ite a contundencia e
ocasjóp
anterior, en c"i rcu ns tancra ridade· da oposición popular.
cias aínda non crarexadas pnlo
Goberno Civil, nun presl!_n to
. a'taque :á Central'. -A col.asa é que
· As movil izacións é o máis
é a actitude . intrar:isixente· de
. rech amante; pro eecais h axa que
lberduero e a violencia institu val~rar . m.áis positivamente toda
.ci~ nal desatada é o ql.Íe está a
esa serie de pequenas accións e
i'.ro~ocar todas estas situacións.
movil izacióris · nos- ·~itios~ menos

"Que

se

'. cent ral , eiq u f · : habe ra pre sos e
mu ltipl icarase. a fÓrza púb~ ic a
por d ez.

vaian". "Pressoak

Kalera! ".' . "Ez, . ez, ,. nuclearik
ez.... ¿Qué prioridad.e lle dades?.
-

.

41111!

·.

l

•

lCórno defini ríades o fiuftu o
-· en relación co~~ centra is, nucl,,eares?
1

Btieno, nos é que, .entánto que
Comisión- de Defensa, viv imo s
unha miga 'esp·ecia.lizados. -E·
co"mo _Comis.ión de . Defensa,
ped iríamos eso, _que o p'rrme fro
·for·a b ·tema· nuclear. Agora, ·nos
so m"ós Eús ~ adi, e estamos a vi vir.
no c;:ontesto .xe r·al a·e ELÍskadi-1 .e

Estamos conv~ncido s · de que
non van ·esisti1<centrales; p o r eso '
estamos lo ita ndo, pro se ha i.qu e
· facer· _un ha p~ospección de futuro, vem_os ·- ? , vu_l n~ r ab ilidatje e
:dependencia qu€ cqntraemos entÜdos os campos, q ue orixinairiamente poden 'ser- o tecno lóxico,
o da . ene rx ía, dependenc ia económ icá, . po is o ºque co ntro le
ünh a central dende fo ra vai ter
contro·ll3do ao p·obo, ·_pór moito
"estatuto .de autonomía" que se
lle o.freza.

non .lle sabe rt'a m,os da r unha
prioridade a . estas cousas; -estas
son re_clamaclóns populares que
están ·ai, e que .seguiremos a
lo ita r pq.r elas, coma ciudadanos,
· hastra que se cumpran. Conc retamente, esta Cornisión foi creada pra ·loitar contra as centrales
, Ele ' Deba, · ·Obella .e - Lemóniz.

H~ub0 vict~ri a; parciais en . D~eba
e ~ n Ob.elÍ a, pois están aínd a e 1 .
estpdo latente, pro . e~to _n on, q u er -.
decir que . lberdu_ero . r.-enuncla ra , ·
como o demo.stra a. ~siste nc1 a
du n contencioso contra o axu tamenté de Deba, e en Ob ell a
debe haber un -equipo de lb rduero traball.ando .sobre o· te m .
Somos c(>nscentes do tipo d e
sociedade _q ue ._implanta u nha
central nuclear; de non co.nseg utr
esto pa·recen superfluas o res . )
aa·s ··lo itas. se· se · implanta

~ MECANICA OÓ. AUTOMOV.fl..
MOLINO. 47 / VERDUN
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Auga . galega
nosas rías· aumentaría a.
riqueza· p ~ squei1a e rnarisqueii-a,
pois de todos é sabido que · os
países pesqueiros máis ricos son
aqueles nos que__ as augas presentan un maior contido de .saliriidade".

"O proiecto .de transportar at1ga das Rías Baixa
ás lilas Canarias, consiste en cargar a auga .. doce en grandes -buques, descargánsoa
·
posteriormente- e:n terra. Pra esto serfé! necesario
construir uns fondeadei ros protexidos
"
nas nosas r(as, e pór med_io
.
dunha boia de car'ga e dunha tuber~ .
submarina, montaríamos un dispositivo ,
semellante ao empreg.ado pra carga do crudo
no.s petroleiros. Pra de.~cargar
.
a auga _nas illas, .sería necesario dis.p or
dunha b.oiba flotante que ser\tirá dé
receptora do auga do buque.do ts:ioque,
canalizándoa por medfo dunha ·'
'
.
tu·bería deica o primeiro embalse ·oisposto en·.
terra pra recibir .a auga·" esplicábanos
·
Primitivo González, inxeniero r
, .
naval e p.rofasor da Escala· de ·ln~eni~ría Téoni~a
Naval do Ferrol, autor deste curioso pro-iecto ·
que despertou interés en·c:listiil tos
ámetos e forza.s poi íticas ·~ ~;'¡ nd·i·cais.
O proiecto xurdíu mat inando
en posib.les alternativas á crisis
do sector nava l,
pensar -que
un xeíto de compensa! a era a
creación de novas canles' dé
com.ercialización do.utws pi-o- ·
duetos que de momento ·non ·
estivesen abondosamen~e esplo -'
tados, como por: exemplo a auga ..
Perante abundancia de auga en
Gallcia e a escasez que hai nas
illa s, ocurríuselle estudiar ' o
transporte tfe auga' por medio de
gr-andes buques. As concl.usió11s
foron · mo i alentado ras,. po is o
precio de metro cúbico de auga ,
tra nspor tada en grandes buques·
er·a moi inferio r ao coste da a'uga
obtida,,. nas depur'a doras esistentes nas lilas. Ademais, combina·
ría perfectamen.t'e o proi~cto cós
viaxes que .os petroleiros fan cara
o Golfo Pérsico, cargados de
auga de mar como ' lélstre ~ que
ao che_g~r de·scarg~n sin ' ningunh;;i ·
utilidade. Se en vez . desta . auga '
levaran· auga doce;_aproveitaríase
o viaxe de "ida dos petrole'iros,
amais de reportar· un _enof· me ~
'beneficio pra uns ·países ' ta ri faltos dela como os d9 Go.!fo

COMPETENCIA
ALEMANA

Inda non hai moito, a prensa
canaria facía referencia a . unpro iecto s'em ell ante ao do inxeni~i ro galego, que ía · poñer en
marcha a compañía aleman a
Tats a traveso dun contrato que
firmara con Eléctrica dé Maspa·1omas ·S.A, e ·que se nun
principio estivo decido polo
Goberno Civil de Las Palmas, ha
espera dalgún ,pro iecto semellante español, veríase aprobado:
"Pero, amais de facer referencia
a unha pequena cantidade de
auga, queda cinguido ao complexo turístico de Maspalomas, e
t~ño entendido que unha das
cláusulas do contráto _é a de que
non se poderá monopolizar o
transporte en · buques alemáns,
podendo concurrir no mesmo
buques de aquí".
O pro.i ecto tería unha gran
repercusión internacional, pois,
ben como reflexo deste ou como
propia iniciativa, en moitos países estase a estudiar o transporte
de auga en grandes buques.
Pe.nsa . por outra parte o Sr..
Primitivo que as· reper'cusróns
_socioeconómicas serían importantes. Por un ha banda, está o a
1li v·o á crisis do sector naval,
tanto no relativo á utrl izacid'n de
. petr leii=os como no referente
ar asteleiros,' posto que sería
preciso construir unidades · de
gran tamaño. Igualmente, o -feito
de d ispor de a_uga doce abondante facilitaría a planificación do
futuro desenrolo das illas, e xa
que logo, a solución de numero sos problemas. "Hastra podería
ser posible o cultivo nas l llas de
productos tropica~s de alto valor
e que se traguerían nos-. buques
empregados pra o transporte da
auga, creando eiqu í un gran
porto de d istribució.n destes .

out-ro

ªº

a

'Aparte ·da sensible reducción
dci coste po metro cúb_ico e.r::1
relación co . coste -do metro
cúbicó estraido coa depuradora, ·
hai aínda algo máis importante,
que é a mi ll ora da sua calidad€;
-"hoxe as Canarias teñen mo i
limitadas as suas. posibil1dades_
agrr'colas por rñÓr da escasez e
mala cal i9ade da _auga do suministro público, de- fe.ito subsanable coa posta en ma_rcha do
trí:insporte ·da·. auga," dándolle !"

•

,:

¿ 'on crees qú-e o t eu proietto · .
podería ser. un novo atentado '.
cóntra do etjuil-ibriO: ecolóxico-_
das nosas·· rÍast', pre_guntámo~l Ie
¡:¡o

si·.

Gonz§ lez:

'" Hai

¡ue .

e st~dialo dun xe ito cient ífic o ",

respo~to~, "e pra . ver que lonxe .
de co,nstitu ir: un atentado coinra
da nosa .eco loxí;, o que se ·está a
facer 'é contribuir
'seu equil ibrio; v.ou'vos dar un has · cifras
comparat_i-vas d :¡ue.,.c;:onsidero délbondo_.ilustrativas._ Se se leva ran ,
J00.000.QOO de metros cúbicos
ao an9 dende 'calqveira .das nosa ~
rías: ás il las.: Canari.as, esto ·sign ifi-'
caría que !'le teríarnos qwe estél1r dando. arreo 1:1n caudal de tres.··
metros cúbic.os-_seg_u:ndo '. Poi~ o
río Mifio tén un caudal medio de
300 metr'os cúbic0s-seg. Se su-mamos o eauda l medio de todos
os r'ío_s · da 'vertente atlánti~a
galega, observamos ,. que seriá
' superior áos 500.000.000 de
, rnetro.s ci;ibicos:seg. ,Polo , tari-·w , ;.
sacar tres metros cúbicos-seg.
supón saca r un 0,5 por- 100 de .·
auga doc~, a cantidade "total ql;le

ªº

percibiríá o . mar. O pmbleroa ·
máis gordo estada nos meses do '
vran, xa qÜe ésta _.é a ~poc~ de .
maior seca nos ríos, aínda que
mesmo nesta · época o caudal de
río s coma . o Tambre é ·de _15

pr duetos pra outros puntos do

metros c-sg. e o do Xallas e de·
10 (en to.d os estes casos , Gl
caud iij l é rñí~i.mo.). xa: que logo, .
se torl:J.ásemos a auga das·. ri'as de
Muros e .Cée,"teríamos un caud:a1
r:n r'n rr¡io .no . vran d~ 25. -metros
. cúbicos-seg.: total do gue so-

mentes colle_ríamos tres metros
cúbicos-seg., que vén ser un 10
pcu 100. E esto someni:es du- .
rante vinté días aÓ .ano. Períso
· que sen ter- ningunha · consecuencia eco.16xica, sería .pos itivo,
poisqtJe ao aumen.t ar á salinid-ade

mundo. Este pro 1ec to pc rm i te
tamén o transporte de au~1 a a
zonas do N.O. de Africa e
er.itr oques obter caladeiros de
pesca pra os nosos trabal! adores
do .mar".
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O Conse llo de Ministros de vermes, catrn d e Ma io,
impoñ ibl e superio1- ás 50.000 pts. Son .x a n.s m.e di a nos ·
vén d e ap1 obar un Decreto do que os resultados son a
., ..C?gr icul tpTe s ~de expletación "modernizadas" qu é trábacon xelació n das Xornadas Teóricas da ·cauta Emp resa-- ""'" -ll ~n · di ~~ctaí!lente a :túra , aínda que teñan ou ~on a·lg Crn
rial , ou señ9 do módulo polo que se multiplica1ban as
', s_al13'-iado:, -istes .r:ion p·ei-ümecen aci -.f{éximen Especia_!·;
"peonadas" cada ano . Ou seña, que o labregc.i terá qu e
se nón _que· se inc:luen na "IV]utuaJidade Nacional de _
pagar o mesmo que o ano pasado, pro terá que paga r .
Traballadores Autóh_omos" e escollen voluntar.iame_ñte· a
Asemade vaise poñer en práctica . outro sistema d e
sua _ _base de · co~iz.ac.ión _ pagando tamén a Cauta
cotización baseado nunha cuota que t~rán que abonar os
Empresarial. ~ Veñen ser · o eqúivale_nté ao señor que ten empresarios agrarios en func ión dos traballac:lo~es que
unha tenda, ou ~un bar, que atende f9mi-Ji_a rmente.
realmente teñan, e que representará un ' 2 por cento ~
4. Os Empresarios _a grarios danos de : espolotacións como mínimo. lste sistema poñerase a proba durante uo
. grandes que -trap·aJlan utilizando m·an d-e obra a's<;ilariada .
t empo, e se resulta, sustituirase definitvamenle o antergo
lstes p_agari some_ot_e . a . Ca.uta · Empresarial en base ás
das x;rnadas Teóricas polo de Xornadas Reáis. .
~ X8rnadas Teóricas , .
- Pr.a os lectores nos familiarizados con isfa p·roblemá- .
óu -s-eña, .: qve-:: ment~as qLte o ~pequeno productor
. t ic_a que tanto afecta aos nasos lab regos, e_polo t-0nt9, ao - .. ~: ab_o fia.-düa1:-courns, -0 empresar.io p·aga ,unha, ama-is dos
pobo galega en xerah esp!icgremos que o Hé?<ime
efec tos.'- de~axus..taaores- e . d -iscrü:ninatorios mil veces Especial.Agrario da Segurjdade Social acolle:
espostos,- QUE} a _cuota empresari·al prod_uzca con 'respecto
. 1. - A.os T raballadores por · co nt al lea, que son os -- -_.. o ..agr9 gaL~99 Qola ~ua· COQd 1ci§R. color:iial. ._
"" -e
obreiros agrícolas e que teñen que p_agar unha cauta " .. _Si ben é c.erto que .iste QIDV.O _De-creto é unha victoria··
única como tr.aballadores a parti r dos 18 anos.
moral .dás Comisións Lab reg'aS.~ ;.qU€ fo1:on as que ~ rríáis
2. Os Trabal la.dores · por conta ,propia, . tamén
forte lottaro~ .contra da Cauta- Ernp-r.esarial (frente . á
conocidos por "autónomos" 'de 11guido impoñ ib le
indifererici-a . duns e
opo~ieió. 11 Mqutr0s, -todo h_ai ·que
inferior ás 50.000 pets e que son a inmensa maior ía d os.
lembralo.), p0r canto _q ue o Gaberflo' recon-o ce agora o-labrego s- galegas. lstes pagan duas ·cautas, un h2 como
inxustQ dista cobranza e a · necesid9de de _. crear outo'" ·
traba.l ladores, que é a mesma pra todos e que iste ano
sistema bas-eado an xornad.á s efectivas, o'ü s~ña, .en
suben un 9 por cento, e outra como empresarios, xa que
función dos ab-reirns .reais que se _ teñan, ve l·la .
a~egún a leí considé r ase coma tales todo dono de ter ras .
. r eivindicación do Sinalcato Labrego, tamén é \:erto qLJe
lst a últi m a é a chamada Cauta Empresarial, que se Pega
na práctica se va.i segui-r pagando a·cauta aínda que sei'ía
asey ún.. .
s istema de Xornadas Téóricas que ag ra
o m esmo que o ano anterior. Pra xus~ificar isto , o
co n xe l an .
Conse llo de·. Ministros recurre á · "xusticia d istri_but iv a ", ·- 3 . O s Traballaqores por canta propia cun líquido
ducindo que non se._ pode rematar de golpe co as

·a

<

·lrlst~ias de ~gados

."

xornadas teóricas, senón que· tén de ser de xeito gradu a l.
. Poñe r,ido is.e arg~mén. to da xusti_cia distributi va no
seu sitio, . as · CC -l..:L : sinalaban xa hai algún ·tempo qu e
debía de suprimirse décontado a Couta Empre sar iál e
que a·s disminucións ~as arrecadamentos qu e istp ·
conlevara poderíase cqrripé'nsar trásvase de cartas do·
R~.xirhe Xéral, ·tuo aum(mto das contribucións aos
'auténticos einpré.saijos asegúri as novas directr.iC:es fiscais,
cun incremento rios impostos :dbs productos agrarios que
graveran - a'o s inter"mediarios e cunha aportación do
Estado abondo pra cubrtr o déficit que puidera haber,
- ·aportación que non séría onerosa se se eliminaran moitos
gastos sup.ed!u9s~ e .se_rematara coa corrupción esistente
a nivel i nstitucicrnal.
-Pola contra e de momento e non sabemos hastra
·cando, .o Goberno vai seguir a~recadando · o importe das·
Xo rnadas Teó Ficas, que- por rno i_, conxel ad as que esteñan
vari -r:'eprnserifar milleiros-d-e m(Jlóns de pts., posto que xa
estaban aumen·taaa·s .· de ;• máis '· prá: p1;ecaria eeonomía
-labrega; ama-j"s · -Oisto:, - ·1-ecolle.rá· o ' g, por c·~nto de .
·. incremént~ do· "ce riso'~ ·por::.trába.l ladóres, e ·13or '(1ltimo a·
' . -2 po-f · cento p~'las ·xornadas re. ais qye : por .outra banda :. non está aínda claro como · se va·¡ apl'icar. As
- .- coni1:ápr·e stació'ns · obt id-as pol_os ti:abaltadores ·por co nta
a·llea son plrricas e abondd- pagadas con isé' g· por cé-n.:to
de aumerJto . · En-tr·e tanto, siguese a e$perar pÓla
·equipa.i;a.ci6n oistes· Lab1:egÓs_ GOS tr~balladores da ·' po ula
x ~r-al.
·
. _l
- Menti'as -sigan.'~có·nxeladas as Xornadas Teórrcas nos ·
diremo.s,- tamén, que a inxus·tic_ia nor se amaño~_, senón
qu e sorn e ntes se, conxel 'aü.
·

..

.

Hai un par.de domlngos·celebrouse a festa.da larilpma
e, po si blement e, se a xente n·on lle pón cara ao ·
as unto, vai se r unha das derrade iras. o·salto de Se fa
mái que ·u nha ameaza comenz,a a ser .u nh a real idade .
Peritos e topógrafos, sen ta lar co n ninguén, se n ~
lles pedir permiso.· aos donas, entraron, nas le iras e
foron mercando aspectos co.ncretos respecto ás
d irhensións do .embalse e as su as osci laci6ns de
volume . .Non sirven os exempl os de tod as as zon as
.afectadas ·polo·s em,balses deica agor-a feítos, coma
un calco de Castrelo de Miño chega agora o sa lto de
Sela pra acabar coas mi ll ores te rras dun bo fato oe
.
. axuntame ntos. E no n so me nte desfa r'ela as t erras , se'nón
é¡u e a po boac ión s·imbiótica de todo o Mi·ño no n
poderá p esca r ·sal món, lamprea, sábafo, nen outras
· ~sp ec i es de. pescado .que ,lle eran básicos na sua· " .
econom(a. ·E se algo pescan presa abaixo , sera de
:máis ru in calidade ..

s

" NON E UN PROBL EMA
PRIORIT AR IO"

O salto terá carácter inte rnacional , ao esta r·sobor do M i_ño, e
se rá tamén internacional a parti cipación de empresas, FENOSA ·
e mais E.D ., P. de Portug·al. A
.desfeita colle rá pois nos dous
países, e a zo'na do ·condado
perderá un mof)tón de cepas, e
as que non queden qsula~adas
veranse seriamente afectadas po ~
tps cambeQs climatolóxicos que
~sas obr:as pro'd ucen. No axuntamento das Neves xa hai noticias
que deben ser as primei.ras, do
proiecto do embalse no ano 69 e
~n pouco .· ,;,áis consistentes no
1, 1. Pro cando· se produce un
_papeleo,. forte entre o axuntamelilto e· Hidíáulic·as., ,Gol3ernación, Obras Públicas e no ano
77. O primeiro plano que se
-fixera xa se remodelou, sen que
case ninguen se enterara· de
ningún deles . . Xa nun Boletín
Oficial_ · de~te anÓ se fala da
aprobación da construcción. E
afectado s n.inguén

As aligas medicinai.s, cando chegue o itran
,q uedarán libres de auga do río.
Tamén a~ traga'rá o embalse.

se pu xo ·en contacto; som ente '
unha carta no' ax untamento en
. de ·néb"oa s,
madu rey o, os que defe.nde n o pro iect o·
xan e iro do 77 falaba de que se ··
.
c
e'
,
as
vide
~
vai
fac
er
fa
ll
a
d·arlles
.;de
·illar
_
o.
pro
b
le
ma
.
por
tr
ata
n
. ad mi tían ,reclamé)cións no prazo
- moitas maus de sulfato e tota l,
.axuntamento s, mi randa. a qu e n
de trinta · días. lJn alcalde de
non vai valer nada, vaise re~_olle r
ll e convén . e a qu.e n non . prá.anterío r.: es corporacións escr) b.íamoi pouca e pO't riba con pouco
enfr ~ntar a xe,n te, no'h quer endo
lle .' as autoridades esixind'o unha
: grado. Hox~ unha pipa de Viña .
que· a · xent ~ , mire que afecta a ·
rápida p~sta en marc'ha do p(an e
b r -a n ·c o , a n d a
p o ·I a s
qu
e
l'lOn
sornen
te
1
·1e
vai
·todos,
daba untia se.ríe .de razóns, como
60.0G0 ~7o.ooo peseta?, e o q ue
•.. afec ta r. ao s· qu.e lles calle as
alivio do paro pra ~ona, ao ·
ter'ra s, serló n''a tod a i comarc'a,
p~' rd a . o alcol::J-ol v.e 1emos como
· -1 tempo de . resaltar as maravillas· ·
nolo. pagan . Fai falla que nos '.
debi do os camb e'os climato lox ique supón ter · un :embalse:· E
UJlamos todos e nen deixal'O .vir,
ros qu e repres~nta. Salvaterra, ..
hoxe, o ' alcalde socialista e das
As ~ N.eve's, .se.l a ~ 'Arbo; Melgbso, ·~ • · e~tou .'. d ispo sto a ir lfa str a on\le
Neves '. declarábanos, ao pedirlle o
seña s~ estamos todos unidos" ,
Tui·, soñ . algun's dos .axuntame.n- ·
material sobre· o tema que obrase ·
José da Casa ·,,Rivera", cecais
· fos afectados;' todo o Miño, "de
no ax~ntamento, ~'éste non é un i.
· Creée6t.e 'i'ao , ma ( vai notar os
. un · dos . má'is afectad.os; poi~
problema prioritario, hai outras
Có llell e 15.00ó ---r=n.. ·d'e , terra,
efectos de forma máis directa óli ~
cuestióris máis urxentes" é' eh
cóntanos coma fo<o " a .reclama- ,
máis ' indi.recta, pro mo i. erara- '
cantü á oposición que facía o ciór)' desp0is . dé ver o anuncio, -\\
mente.
propio axuntaniento, fajaba Cie
con trinta: é:Fas' cÚ ~pra~ o i no ,
que "non
pode 'un enfrentar ..
axuntartrento' das Nev~s, "0nde'. ·
. "UNHA PESTE PRA
ás institucións , hai que vencelas
fal.~ba_n dé ocupar por procedeTODA A VIDA"
con intelixéncia, se non pronto
.mento pe ur.x eñda, contést'a.mos
se queima un". Crar:o que ~on
"Se deixamos vir: o pantano, é
pagar, e onde falaba·n cle espro ~ poden · resultar estranas estas
1
u'nha .p·e ste que nos' queda ai pra
piación forzosa, c~:mi:estam os ·pr· qecl aracións, cando é sabido que
toda a vida', dec íanos Antonio
dinaria. · E po( riba mandámos.lle
pretenden facer o dique en Vide
"G onzález To.r.né de Sela,._ acábacento cincue'nta firmas esixirid0 As Neves,. é vanlle quedar un~
acuse de recibo". LogÓ falo unos
nos co,a agr.icultura;
convertir. sete millóns de pesetas
ano
da prob lema
· lle
·
se esto nµnh a zona moi húm eda
polo asentame nto. Por este. moti -.

se

1

ªº

ªº
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pantano , que é o prob lema
mojtfsim a xente; "Non o qur
m-os, ac ábano s éoa te rra, et•
canto ternos é finalmen te
se r·á de n6s, po·rque a min léva
a casa, lévame a·s veigas e ia
irei parar eu, hom! Agora
vello, que teño 70 anos,
queremos o salto nen por ~
E se veñen payar non ha
calquei ra caus a, bon sea que
cabo de cat1 o an os quede
sen ter ras
e
sen cart
Faláronn os o s i nxeni eiros
and iveron por e1qu í que p
dan aseg ún a si tuación, pero
non qu eremos que paguen u
nen mal , nos estamos no qur
no so e non o queremos". O
J osé vive sobre todo dun mu i'
a auga ta mén ll o vai' asu l ~
"pro so mente polo mui ño ~
pedir ci nco mill óns, que é a m
industria, e do qu e eu vivo". , pi-o no
nte ver
apro ve
AS AUGAS MEDICINAIS
. Nalgú
TAMEN _DESAPARECEN
ciadas,
cialme n1•
No a~u nta me nto . de
riu nea en todo est e temf !l as co á

s~ up e ron nada do emba lse, "
mo itas veces pedir info rmación
di~ue
nona ti'ña,n, e ago
tampouco 'se moven pra parar
cousa, pois so ~ os mesmos
an~es·. Pro ·déixaos que veña.
que xa os ama~arei eu".
En realidade, aínda non n
w r'ra s ·compradas, se qu itam
u1nhas. pouc:as onde ira asentad.
a instalación .eléctrica que ·ali
me nt~rá
ce n_tr al ;· pro nen ~
propio' dique nen do que cubni
a quga ernpezar:on
mercar.
. a'lgu én pagáronlle por anoa
remexendo nas suas leiras·cano
~stive~on facend~ sondeos pr.
local izar . os firmes. ·O dema
' oons'ist.iu •nas rnedicións devan~
.tas.
Hai eri s~·l.a 1,.1,nh as augas rn
cond.cida s que: liastra din qu e so
millar s cj ue as d e Man.dan

abai xo.

1

a

a

1

r:nanelrc
linbargan1
a alnd¡
te salto
un pi az
cadas c
món sub
se de sú

envergadu ra. Jo_sé' Alva rez , pesca-. ·
dor e labi- égo de Amo r"ín, alá en
Goián de Tomiño, opon1ase
rotunda me nte pois : 'a l~mprea
nen. o ·-salm ó n no n. poden ir.
desovar, téñen que desovar antes
. e soh menores as posibilidad es
de -q up se salve a pesca. O peixe
recono ce a-. auga no.va e no n
. quer~ entrar · no río-. Desqt,Je
fixe ·ron o Embalse de Fri.e ira
notouse unha perda de angula
treí.Jlenda, antes chegabá hast ra
Tui, pero· agora, ao soltar tanca-.
das ~e ·augá a d iªrio, as angu las
que entran nos ríos emp uxadas
pa las cm-rentes mariñas, non dan
entrado. Os anim ais mái·s afec t ado esto é a nasa vida".
dos son. a lam p rea,, o sa lmón, as
· ue somente lles falta contar as cepas
angu las e -os 'sába los. Concretacarballos pra poñerse a asulagar.
,m.ente a lamp rea, nas c rec'idas e ·
s de San Martín d~ Seln, qu e
posibil idades d e reprodu cció n.
ba ixada s brusc as qu eda moi tas
nv.erno quedan cJebaixo do
Por u nh a parte, toda a pesca
veces en seco,· co q ue se perdén
, pm no vra n,, ao baixar és te,
po r mi·11 ei ros ".
desaparece ra parte de arriba da
nte venas tomar, ao tempo
presa, e é precisa mente máis
· Se esto .ocu rre cun embalse
e apro veita pra vera near na
arriba o nd e a· c alidade é ~ má is
que qued a moifo má is lonxe, .
n . Nalgún te mpo esta ban mo i .
ap1·eciad a, porque a lamp rea'.·
¿qué non pasará co salto de Sel a
µnci adas, e espl otá banse co.ca ll e ur::i sabor esquisito •mentras ". que est ép·(a nioito máis pertG . En
ci alme nt.e , aínd a hai po r aí
se esfo rza en rémo nta r as c;o rren sum a, que a pesca .a·cabaríase
ell as coa re fere nci a. Po is be n,
polo menos nun altísimo paree n ~ ,
tes; en tón , · se non · reali za ese .
taxe. ·
·
·vén · o Salto " tamén irno s
t rab al lo a sua carne é me nos
dar sin elas" , pois a pre.sa
ap reciada . As lamp reas. de Sela
e facer uns -t re:S ki ló metros
páganse hastr a mil quinientas
A OPOS ICIÓ N ·COLLE
aba ixo.
Ja1·ar
'pts. p~z a, e a medid a que se vai
COR PO
lO S
un ach egando ao ma r, os p recios
veña
ba lxan· un polleo. - Todas as-.
Aoppsieión ao salto empézase
Vpesql:Je,i ras"· que -hai .do ,ladO d,e
a., arteHa.t agor á, e 111oita xe nt e
IN DA L AMPRI;~ ·
O ~ A t.: MON .
· que .J iensaba qu·e todo era .'b o,
rba 'd a presa quedarán asu laga'Antonio G. Tomé : " se somos ben 4nido.s, ·
empez_a a d arse conta do ·qu e
das;_-c·o que rem·ata uhha tr adi't odos imosjÍ astra _?nde seña ·pra frenar e sto' ~
realmente vai supoñer ·a sálto. 'A.
ció n . de máis de ·dou sce ntos ol:J
!A e·conomí a d e:to do o val do
Coordi·nadora do Miño· fori:nouse _
tresc entos anos . .Entre o emba lse
o é . simbiótica, alt ern an ~ .
prnsa , e tén xa foi- mada tJ nh a
especialmen.te pofo probl~rna da.s
de Fr.ieira e as areei ras que
enerxía que - en Galic ia rfon
o coa pese~ .'
·vimos un
Comisióñ de Veciños afectados.
·areefras, .que esfarelaban todo o
'iñvad e n o río, xa se nota ·un
precisamos x:a •. e que -adem'ais de
uco cor.no afecta_á agricwltura
Mantén contactos con todos os . ·
río , desfacérídqll es as ca ni es e
niarcha·r , en napa nos yai reper- ·
eriórm é d escenso r:ias capt uras :
r:n aneira determinante, rnais
pob~s - e pr~pa ra unha táboa
estropeando ·a pesca ao erguer
''et:J r ecOl~do noites, , hai ano s, de:
cutir. E tampouco val o dita dun
rrnbargantes e na pesca arde se ,
·r·eivindicé!tiva _pra que as empreco 11 e r hastra cen 1amp rnas .e fr es. · .., millóns de crías, sobre 'todo -de '
.alcalde· da zona que d·ecía que
ta alnda rttáis a i'n.flu é ncia
· la'mprea. Agora · apoi,a ·famén a
sas irnpl.icadas non . váian asobasaimóns" dec(an.oS' urí pescador.
· era mil'lo r un · salto · ca. unha
te salto · que .se. proiecta e.re.ar
llando · á . todos ' cpmo están ., - _Du:;lea r. Nón, do que se trata e
oposición., ao .salto. Pala· sua
Sori moitas' as familias ,que vivér;i
un plazo ·duns catro anos .
barda, 6.B)oque Nacional-Popu· afeitas a f:acer. ·
scados coma a l'amprea . e o ":
des to , e "como . v·eñ a ó pantano
'dun desenro jo ' equtlibrado do
Así pois, a; rica zona do M.iño,
lar Gal ego cel~brou ·. unha reup2ís e· non de poñerse a producir
terern'os que ma_rch ar todos dei·Imán suben desovar do arriba
qu ('' .
.
, .
,
.
non lle._p·odíá escapa r ·aos ollo.$
nión qe .·vec iños afectados 'p ra
ene rx ía sen parar.
se de súpeto se topan cunha
.
TESTO E FOTOS:
da ·FENOSA e p reté nde.se esfa reque o problema tivera a cara reaf
-re ira · infranqueabl~, teñen
· Pqlo 1ado de aba ixo do.dique ,·
PABLO VIZ
lala produéindo . e nerx ía . Unha
que agach an os pro mot m e.s da
des~ v ar antes e· teñen me nos .
o · proble ma ta mén tf 17.· mo ita
I
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ACHEGAMEMTO O VELLO PARTIDO
~ GALEGUISTA . (e 2)
11

XAVIEH CASTRO
1

Entendo por i ntegracionismo ·a arel a de integra r
nunha mesma organización poi ítica a . heterox.éneos
sectores sociais de vari adas ideoloxías - e distintas
creeenci·as re.lixiosas .
Nefeuto, o 'P.G. compoulase de: "homes de diversas
tendencias que sin afogar as suas creenc-ias rel'ixiosas, sin
abdicar dos · seus principios sociais,· calquera que sexan
anhas e outros, axúntanse diante, a abriga común de un .
.A
, .•
ideal patriót<ico" (B).
·ü serv.icio deste afán ampliamente integrador estaba
~ o carácter emotivo e a 'intensa afoctividad·e que ligaba a
-cada afiliado 1 coa Ter'ra, e .. coa sua . espresión ·niáis ·
xenu ina: o Partido .Galeguista :
O sentimento ; e concretamente ·o · sentimento·.
nacional, a emoc·ión _galeguista, era ·o factor- integrador
básico que p,ermit(a cohesionar a sectores hetócl ito's e
xentes de vario par:ecer. ·
Os · galéguistas tiñanse os uns ós outros como
"irmáns", de tal xeito que o P.G. se co'11figuraba pó r.- un
tecido d·e vencellos de irmandade que Me daban o partido
un aquel de familia .numerosa.
1 é que pra chegar a· cailar, o P.G. consideraba 'que
1
. tiña - de' ···ser in·te:-clasiSta·. é . aconresi6nal, ' ' é . ' decir ~'
amplamente ·integíador. Velai porque ealisquer tema que
'Poidera sementar a división era _ sistemáticaménte·1arredad~ e esguellado.
·
Deste xeito, rexeitan a contrndicción entre as
. esquerdas e ' máis as dereitas, -que de ser aceptada
implicar~fa .á polarización do· P.G. e'n 'duas fraccións-.
argüindo que eran ' catego·r.ías importadas que non
casaban coser auténtico dé Galicia:,
·
"Sor:i leiteiros de. forma externa, de dereitismbs e .
esquerdismos, que non · siñifican .ren . pra nosa vida
intelectual, rural e campesiña (.. ..) Nrn Gil Robles,. nin .Maura, . nin -0<5 socialistas, ·nin IJ.erroux, tragueron · a ·
Galicia unha nova v,ida" (9)
'
Esto . non é novo no · galeguismo, pois xa nas
lrmandades -da · Fala · esistiran d.iverxe·ncias entre os
partidarios da monarquía e os republicanos, e tan soio o
. ~ recurso é .accidentalismo na forma de Estado, en .ar.as á
común defensa d~os .interes"es de G.alicia, posibilitada·. a
convivencia.
De · igual maneira ·acontecla coa custión ·rel ixlosa o
P.G. non se declaraba bel ixerante !leste teri·eo,
mantendo unha actitude.de tolerancia e nuetralidade -nos
conflictos .rel ixib~os que abanearon á 11 Repübliea,
fustigatl(;lo . por- igual o integrismo . catoi ico reaccionario
(o mesmo Otero Pec;frai.a, c:atól ico ·de cabeza ós pés, tivo
proble.nfas con "El lde.al Gallego", representante local da
tendenc.ia católica-cónservaqora que abandeir~ba: "El
DebateL ~ -. o ant.i clericalismo a u.ftranz-a dos . "traga-cu ~
ras:';·segundo a .espresión de Lugrís-~Fréire. .
.
"A -laboura ·poi a Terra non debe estar condicionad a .a
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~ ningún .credo nin t€'ndeiicia cat01ka éiO anticatólica" .(10)

Tamén en ·-fun ión deste o t x. et ivo · de _ a mplo
encadrame'nto, pronunciábáf\se no terreo económ ico
·polo cooperativismo ·considerado cor.no fórmula a un
. tempo eficaz e-de ti'ansición entre •a.s diversas posicións . ...
Todo este trabal1<1, p<:>-r 1im-ar· as dife renc ias colle11do
o denominador coml)n de todas efas, non puid'o resrtir o embate ; d.a progresiva polarización pol'Ítca que se víñ_a _,
produc·indo ' en. todo' o, Estado, e que"estaba primeiramente en autono do 34 e por ·d·erradeiro ó puco da 'victo'ria
nas elec·c ións da _coal-ición do· Frente Popuiar, na que se
integro u o P.G.
· ·
·
_ O escoramen;to do ~ector maióritário do partido cara
a esquerda mótivou a esci'sión d<;> sector dereit i.sta, pesie
ós i~tentos · arbitra is por manter o equi.librio de Otero
Pedraio. Coa esc'isión da Dereita Galeguista, · quedou
grav.emente comprometida a virtualid'ade ·integradora d_o
P.G.

PARTIDO DE MASAS
E DEMOCRATICO
Nun pr_iriteí'rb m d mént"o, 'ó P.G : considerábase como
- a · vangarda intelectual; escollida e ' mi~oritaria que
·· d!=?bería despertar a simpatía e adhesión na base do pobo.
. ·Esta . conce_pc1on elitista dn partido "dos bos e
xenerosos" queda pi asmada no testo .tomado do
"Programad-e acción pra os Grupos .Galeguistas" que a
éontihuacjón cito: ' "
.
..
. ...
'·'Debé considerarse· ao < Part,ido como rninoría
directora da · poi ítica . de g~leguizac-ion, cui-a· forza
' -estrib·ará sempre nmi no fltrnie.ro dos afifi.ados senón . na
·súa compenetración ~e na sua d iscripriña, na outura dos
seus valores e ría fé galega dos· seus pioneros (. . .) os
. Grupos do Partido non ·encár:n (ñarán o ' seú proselitismó
de · afiliadón na masa de xentes non formac;las ·_.no
gal~guismo , (:.. ) Percurar~n nas masas populares unha
adhesión á idea galeguista . que .faga fro.itos.as9s .nosas
própage;rndas" ( <. ,) (1 H -'
· A segúnda República supuxo q ·aparición das masas
.ROPUlares ,n9 pr0sce_nio . cja-_Historia; Nefeufo, foi .o 14 de ·
Abril a priméira ocasión en que un -rnovemento pop.u lar. · provocou, de ~eito pácifü:o, a caída dun goberno, ou po,r.
· melior dec.ir, a da : propia M6.n.arqu ía; toda ·un ha
revolución demqcrát.ica.
·
· Esto fou un aldabonaz.o na conciencia dos partidos
burgueses , e pequeno :burgueses, ~ formacións pÓIHic as
i:ninoritarias que, se ben a estensiór:i , do sufr:axio . nas
postrimerias do XIX líes abrigou . a contar_óo co.nxu_ntó
qa pob·oación que compaña o cen~o eJect0ral ~ -:--que por .
outr a ·banda ado itaba· ~er : burlado. rñed iante o. "tin9I ado
' oi'igáiquico....:... caciqú il érado ·.na Restauración non' seráh-asfr'a este momento qué co~pr~nd~n ·a ne.ce'si~dad ~- d~
_;:.,
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c re ació n de grandes partido s d.e masas (pensemos na
CEO-A, por . exemplo). -As ~ "camarillas" e os gru po s d e
notables pert enecen xa ó pasado.
·
O PG ardará algú n tempo en dec ata rse de que non
podla contin u ar coa concepció n .d o partido trib utar ia do ·
elitismo, se· é que -quería te r unha inc idenc ia aprec iab le
no . seo da p.oboación. Será o revés esperimentad Q nas
eleccións -xerais de 1933 o GatalizadoJ do cambeo d a su a
consideración -minoritaria do partido; que aband o nará
pra empleirar os seos azos cara -a incorporación do maior
número posible de· militantes.
-Oeste xeito to.man conciencia da importancia que
tén convertir o minorita rio PG nun gran partido de
masas -tal e como se espresa en ANT correspondente ó
18-Xtl-1933. A este efectoJ inician un febril traballo
de organización, con¡::¡ueridd incremantar notoriamente o
· número de afiliados' a crear novos grupos en localidades
nas que . carecían .deles; e será así como conqueri rá n que
o PG chegue . a ter arredor dos tres mil afil.iados. O
espallamento foi indubidable.
Lue o PG necesitaba ser un partido democrático, xa
se despren~é do dito anteriormente . Nefeuto, polo
- carácter pol iclasista e· .~pala ·sua necesidade de amplo
encadramento, verase abrigado a albergar nunha mesm a
estructura orgánica a heterox é neas correntes exentes de
moi diversas mentalidades. Pra co~xugar armónicamente
unha afiliación tan proteica p,recisaba duns est atutos
inmaculadamen te . democráticos, e dunha práctica qu e
non desdixera daqueles ~ duns mecanismos ben engrasa·
dos de elección d0.s órganos de di rección que
posibilitasen que os d irixentes recol.leran o sent ir
· maiorital'.io da base, ·de ta l rnaneira que esta acatase
disciplinadamente as decisións dá maioría. Compría
tamén un talante de respeto e tolerancia coas pos.icións
da min0ría :pra que nÓn se . sent .ise demasiado marxinada
e tentada ó esgazamento.
. De non ser así,'. ·· o seu integ.racionismo sairla
. forzosamente malparadq . A . ·estreita observancia das
normas democracticas foi exemplar, _polo que non se d~u
nin un soio caso de marrullería nin de acusac.ión, por
parte'. da-s persoas o.u .secta.res postergados, de antidemocratismo.
As posturas. minoritarias . terán e.n todO'' momento
dereito a espresar a s._µa discrep·an'ci.a coa 1·iña maioritaria,
ta nto verbalmente, nas asambleas e xuntanzas, como no
propio· voceiro· do· PG, que . será,· así, ünha tribun;a ab .e rta.
a-todo .o partido. ·
·

T

(q) ANT1, 11-v...:....1935 .
(9 ~

ANT, 16-X--1 933
(10) .ANT, ~ú~.:__IX~1935
,
(1.1-)· P.regrai:na aprobádo n,a 11 Asamblea ,do P.G . en 1.933, ANT .
18- .v- 19·35
.
(12) ANT, 24- 'lf:....1934
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De nde ·1 i:ar- un -mes os Paí,c·:; . - na· · m d~ cíón da . Asambl·ea · de
Gá tala n ·e' Ca talunya-Nord '(h oxe .. ' Gata luny ~.' Pro_mov_e,~-·-as made
int qrad.a - · no ·Estado· ·francés ) ·
,,.
co n ta n . cunha
mes ma
platafo1:mas
01-ganización · poJ ítica de libera: · diversas
Obreiros en .Loita, Banios en
cion nacional nada da unifi car
pita, etc. · Nos pr.i mei ros meses
. CÍO(l . do
PSAN: P ,e OSAN : '
do 1974 demarcanse ·duas te.nlnd ;•pendentistes dels .Paisos Ca"·dencias e~· no marzal'· x.urde o
: tal'an·s, IPC~, - ., . .
.

A OSAJ\l e ·L!nha . organ izació R'

·que- 1.o jtou en CataTunya-Nord
· poi a 1i'beracfon · náciona ne · polosocialismo .. - No 1968 crease. o
Grnp_o Cultúral- da ·· Mocédade_··
Ca a.la na, no s..e o do G1:upo
RQsé llori dé: Es tucJo~ !=.áta la n·s..

rrenderi: Investigación municipal sobre as FOP.

PSAN ~ P que se · esforzará poi
e(aborar un ha poi ítica patriótica
-: e_ popular na 1ínea do indepen=
1•
d >Mismo re.vol ucionario.
'
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stán aseguir na
ei rancie parte dos .
xuntamentos os debates
rredor de Lemóniz, .a
mni stía, a retirada das
OP e. os proiectos de
Estatuto. Rematou, por outra
arte ,a semá pro-amnistía
onvocada polas "Gestoras"
o tempo que a áctividade ·
poi íti ca parece decantarse
de cara as actividades
cotiás e anti represivas.

prácticamente ocupados pelas
FOP, non houbo máis qu ~
intentos de manTfestaci.ón e -duas
"encerronas" en Ziérbamr e
On uel la, vi las da cunea -mil9'€ ir.a
b1zkaitarra.

os

Despoi·s , du1Í ar:ío de-.tra ballo
primeiros optan por un h.9 actu a·_
ciÓn ·mais poi ítica .corívertíndos ·
_n_o -f rente da mocedade cata.lan a
que ha .:. ·d ar·:., pe >. aií Comi té .
Roself'óñ _de. Estúdos 'e de Dina'- -_
- mi iaéi ón coa pretensión de sei· o
com nzo dun partido revolucio. riario 'cat~·lán. -.·\. · .,,. ,;.,
·

IRUf\JA: NON PODEN .
TOMAR DECISIONS:-~-"

O espoñen !J. ~ de . tpdas est as
· si tuac ións"' é, ser:i · .dübida·, ~ o
axunta meñto · de - 1rtÍña ~ E·n ~
~~
cont ro do que aconte~e e-n Bil bo
é Donosti, ~con m~aio"ría PNV , en
Pasa un ano , e . xurdé e ntón
.lruña esiste un certo equi.librior
"Esquerra C,atalana de T re bal la :Con · presencia · impo'rtante . de
AGORA,OSAXUNTAMENTOS
dors " .. ·
Herri . Batásuna. Esta sii 4ación
leva ao. axuntamehto · a no-n
O centró de atención d e
-potlú tómar , ninguriha de-cisión,
· Esqu.err a Catalana de Trebal iah oxe nd ía · en Éuskadi so n os
·-por tal-la de maior ía: <Na última dors participa nas eleccións' ie k'is ~ .
axu nta mentos. De feíto, o qu e se
s·esión, sornen-te en du as- ocas'ións
1a'i::ivas· en marzo do 73, nas
for~n ad.iante ·as rrrocións: un ha,
está a tratár, antes mesmo qu e os
canton.ais_do 74 e nas Mu.nicipais ~
p;fes.e ntada· poi a UCD, _Contra do
problemas pendentes propios dé
do 77 en · Pérpinyá. No..: mes de .
· t er orism:o, e outra, .do PNV, no
cada vila, son cu€stións propia· xulio d~ se· mesmo ano un secto r
s 11so de -desenrola r ·o dec reto· r_· i
mente pól íticas. . Acarón das
.pasará'· -a se denominar · ÉCT
·sob1 · bi lin gy ísmo. En ent r-am bas
: peticións e carnbeo dos nem es
(Nova Fal<;;) p ra ser é~ en xane íro
ocas ión s, conseguiuse o acm·dD _· dci_ 78 . a Organización Sociat ista ·
das ruas e a pral do euskera, ·as
Domingo día 13 . dábasel le
· entre UCD, UPN, PSOE, PNv ; . ..de · Libe ración ·Naciona l, OSAN,
posicións arredor da amnistía,
abo á semá a prol da amnistía
co voto en contra · de Herr i ·
Lem'óniz, as FOP e qs Estatutos,
inter'Vindp singularmente nomoque convocaran as "Gestoras".
Ba tasuna . O resto dos proi·ect os.
e sobre o "terrorismo'", ocupan
vimento- agrario, en iniciativas
Desta volta,
foi
!ruña a
(reti rada das FOP, cambe o do
o máis ' dos planos. Así, en
cu l tui~ ais ~ nas lo! tas corit ra a
localidade onde houbo máis
· nbm e das ru as, tema nud~a r e
Arri.gorriaga, cun alcalde de
- contaminac ión .
pa ra lización de Lemóniz) sem en Herri Batasuna, rexeitouse, coa
actividade: Sábado, unha xornaabstención do PSOE, o proiecto
te os votaron os .q ue as
da de esp.resión libre, pintándose
de Estatuto , de Gernika; en
propoñ í~n, sen acadar a mai orí a
murais' e colocándose asemade
-N.o 1969· nace , , poi a sua Alsasua, non prosperou a peti"en ningún caso. E as í; Patxi
diversos símbolos nos sitios que
ban da, o PSAN qLle pa rt ic ipará
ción de amnistía' "en tanto non Za baleta, tenente de · alcalde de·
e.airan martas· José Luis Cano
se dea a pacificación de
1ruña e membro de · Herri
(morto nunha semá .Pro-amnistía
Euskadi". O axuntam~nto de
Batasuna , ten pedida a dimisión
hai dou~ ano~}, Germán RodríMuskária desestimou unha mode Jul ián . Val duz_, memb1:0 do
guez, (morto nos Sanfermines do
ción sobre o retor.no dos presos e
PSOE .'e actual alcalde. De se ·
ano pasado),. e Txintxu e Xefe
a saida_das FOP, ao tempo. que o
cumpri r · esto', Patx i Zaba l'et¡;¡
(militantes de ET A ni ortos no
de Errenderi acordaba abrí r ur:i
pasaría dec~ntado a · ocupa r _o
'barrio "San Jorge" de 1ruña o
"dossier" sobre as actüacións das
ano pasado}. Domingo, unhas
pasto, nun axuntarnento no que
FGP ·na vila : En Le iza, producl.u 'duas mil persoas asistiron á
HB tén dous .conce llais
máis ·
se un feíto cur.ioso( ao se
manifestación pro-amnistía conque o PSOE. Situación dif.ícil
manifestar dacordo UPN {Unión
vocada uhÜariamente, quitado
que terá eje se res.o lve r antés d :as
PCE e USO, que retira'ron a · del Pueblo Navar.ro), p~ r tido de
festas de. San Ferm·ín , en xul io, e
convocatoria. O resto de Euska- - Aizp·~~n , co~ reürada · das FOP,.· ·
atopar . unha · saida ás
di , ·con lócal idades coma Erren- - acordo que rectivicaron mái's
re1acións coa Diputación
deri e o cascó vello de Doriosti
tarde ..·
Pí3T lan]ento Foral.
• ./
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~Amáis .dos - seus t~ab al lo s
an 9l.i . poi íti-co e .e-ns~iüs listóri- ..
co-so- i is · \:ol ~b ora c0.a ,,;i-éaci ' n_
de organ iz.acións sinc:i(; i's n eio ~
.nais, 'xuhto cunha '. l_apóura de -
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impu Isa· á organüación da moc ee, no ei do da· IOi ta poi ítica
dos derrad'ei ros t empos s·ob ran. cean a opo~ición a Corist itu d ón
es pañol a.

~' d ade~

..

'' Ente rid os que · pese ás
div isió ns s ata is e admi n [strativas, di fe rentes realid ades ntre
·~a,d a un dos países · ·(diverso
nivei.s de consciencia, de des en rol o ·ec-onómico .. . ), . es pe·c ialmen e en fre Cata lun ya Nord
e- os ~ Países Catalans sometidos

ªº

E;st;:¡d o .es pafíoL estes (Cata 11uny a Nord; Cataluriya PrinCi pat,
- Páis Vaienc íá e .as Ulles )i .fo rman
unh a . entidade nacional poi o
. felto d e com part ir .as mesn:rns
es.tructura_s soc i oec~on óm icas e
1

pose et· un riscos
xé1i eos" e ,n esta
org a i.zac ¡ ó n s·
IÓSAN-:- virían
recen no IPC.

cu ltll ra~ s horno~
anal íse as· duas
- PS AN-P e
a ,se convertir

OMUNDO

A desfeita do 111 Reich
0 --2 de maio de 1945, coa ocupación de Berlín pólas
tropas sov.iéti.cas; acacia o seu cu me a desfeit~ tota.1 . do
conglomerado do -111 Reich. ¿Qué fora dos 1nvenc1bles
exércitos do 111 Reich?
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O 111 Reich, -sen e ntrarmo s
· nen ssirnos de cpnsideracións'
id eo lóxicas, morai s e human ita- ·
rías- creouse en.bpse _tres pil.are.s
fundamentais: . Part ido
n az i,,
FF .AA. e Empresa. Por acordo
tác ito ou espres9 -a 'cuest ión
rwn ven ao caso-:- o Partido· era o "·
di rec tor - indiscutible 'do'" novo
Estado; as FF .AA, o ~esp alda dé

o·noso
. yogur ·.

Galego e n xe bre .. Por berce e carauter. ·
Fresco.e sano coma. nosa natureza.
De puro leite de vacas galegas, das
ue soio saben de pradtis o aire cei be.
Yogur Rueda, natural e con froit-os
Feíto en Lugo por "Lácteos Rueda"
· ó gusto de toda Gal iza.
Agora, con n ovos envases,
mais axeitados.
E con meirande sabor galega ·

gl:lra nt ía, -e a Empresa, instrurn é nto da producción -privada á
que se · lle daban as ·meirandes
facilidades. Nese contesto, o 111
·Reich convírtese nunh¡:¡ máquina
pra facer a guerra,
o pobo
enteiro toma. parte encho ído na
sua construccióR. E o E.M. do
111 "F~eicb pl-~ nea : · sen di'sim~1¿: ·a
guerra de agresión e ocup ación,

e

DIBU. X.AM~E

PUBRICITARIO
a horas·
pra colabourar· con ·.
'

!

AXENCIA DE
.P.UBRl-CIDADE
-instalada en Vigo ·
escrebir a Apdo. 732
de Vigo ( Ref. Dibu~ante)
indicándo: ·ocupación
actual e teinpo libre

U_ N ~ BIZARRO

RAUL FREIRE

invocando o esp·acio vital e a
superioridade da raza aria. o
plan de guerra qu ·e da devid ido en
duas fases: a primeira, o sometemento -directo ou . indirecto da
Europa continental, agás as Repúblicas da U ~SS pra ·evitar os
dous frentes; a segu-nda, a
.destrucción do Estado da U RSS
e o sometemento dos seus
dj ferentes pobos. .
_
A pr.irneira fase quedou real·i- .
zada en 1940, toler'ando a 6ori
bel ixeranci-a de Suecia, Su iza e a
Peni'nsul a Ibérica. A U RSS .non
quería a ·guerra, e sometía'se aos
dictados do 1·11 R-e_ich, fo1:necén doo de grandes entitjades de
triq_o e petróleo. A URSS faría
" c,;alquei ra - causa por non entrer
na gu _e rra, xa fara en contra ou a
favor ·do .111 Reich .
· E asé, rio no ite do 21 ao 22 de.
xunio de 1.941, sen mediar '
declaración de guerra, o 111
Reich ataca á U RSS _e manda
contra dela 200 Devisións .encadradas en tres grarides exército.s;
cunha cobertu ra aérea de milleiros de vións. Ás FF.AA.. sov·iéticas ceden· terreo e, terreo perante
o . pülo riázj '. . E unha guerra
crude l. sen . acougo nen cuartel,
,' pro a U RSS. non e stá venc'ida, e
demostrao toa · resistencia - de
Len ingr ado ~ e a defensa de
Moscú, prim~~ira desfeita do 1-11 ·
Reich, gracia·s á DCA (Defensa
contra
Aeronaves)
soviética.
- Moscú nó.n é Londres. Leningra~
-do e Moscú son do_us av isos
-previos que o 111 Reich non quer
escoitar; o terceiro aviso, Stalingrado, signifi~a xa o principio do
fin do 111 Reich.
Nb frente. ·soviético enfrentá ronse m illóns de -homes e milleiros e r:nillei.ros de -ta-nques,
cañóns e avións. Er. a Ó frente
principal e decisivÓ da 11 Guerra . Mundi.al . - -Entramentras,- - algúns
grupos influ intes dos anglása- xó.ns eran __da opinión de, qué o .
. H f.· Reic~ -e máis _a· U RSS se ,
· - desfrut(an ;mutuámente, ou seña,
· _que se i'an matar dous paxaros
dün tiro.
·
· · N0n cabía outra alternativa:
os desembarcos dos anglosaxóns
no Norde de A-frica, · 1talia e
Norinand ía -endaxamais se pode - rían levar ao cabo con ésito ; e os
bombardeos aéreos sobre o 111
Reich serían rnoi costosos e moi
pouco rentabl~s 'pra ~os anglosaxóns. U.nha de duas.: ou a guerra
segui'a i'ndeti'nidamente, ou a paz
neg·o¿jad a s.e impoñ ía sen demora. Esto é mostra. dequeo 111
Reich errou . o camiño, e a paz
fo i outra paz.
En fin, conse.c uenc ia da desfeita do 111 Reicti e do Xapó n, o
M undo deu un xiro político-social de 180 désgra_Lis, por: 1) A
_división de Europa en doas ·
bloques socioecoriómicos (Capítalista... e socialista). 2) A ,;guerra
fría" e a carreira armamentista.
3) O ocaso dos imp e ri a lismos
europeos e nipón~ 4) A entr ada
en escea QO 1ímperiaíismo moder110 e os movementos . de lib eración nacional en Asía, Africa e
América latí na. 5) O rexu rd ime nto da China con aires de ~;.
·gran potencia. Os efectos d estes
r.e_su,l tados. determ i_narán
p ró simo futuro da liumanidade. 0Lfe .
seña de p,áz e xusticia ·entre ·
todos os pobos:
REGINO DAPENA
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·MILl·T AR: EANES

, 25 de ·abril de 1979. Pouco que ver .co 25 de abril do .
que o IVJ.F.A. poi ía rema-te á dict,adu.ra ·fascis;ta en
Poqugal i encetaba á vez o proceso de descolonización nos
territorios . ultrámarinos nos que -os m.ovimentos de
liberación -nacional avanzaban de victoria en victoria, e
tamen un proceso 'revolucionari.o no territorio metropolita no :c ara á construcción dunha sociedade socialista. Froito de
·este ·proceso foron - as nacionalizaciós, de mo.nopolios, a
reforma agraria, as campañas de dinamización cultural, o
abortaxe p~pular das intentona5 reaccionarias (como a do
·' 11 de marzo) e
consolidación do M.F.~. (presencia
poi ítica activa do Consello da Revolución e do COPCON).
A Constitución promulgada en abril do 19-75', dun aberto
- caráeter progresista e que sinalaba como ;:;t"a o Socialismo,
foi o climio d.o proceso.

74, día .en

a

· A ofensi~a rea ccion aria ·segiu, nembargantes, traballan . do activamente favorecida poi a ambigüedade dun . P.S.
in teres-ado, no fondo, en inxe ar a PortLlgal na · Europa
occid ental -de sempre Mari o Soares foi un decidido
atlantista-. A axitación "anticomunista" especialmente no
-No rde e a caída do \í'I Goberno provisorio presidido por
Vasco Gonc;:alves van ser o preludio da maní obra do 25 de
- novernbro, qu~e abre as portas ao proceso de recuperación
poi ítica, económica e social da dereita (-da oligarquía-).
Oxe asistimos en Po rtugal ao que pareceser as fases
finais de este. proceso. Os milita res progresistas do M.F.A.
atópanse na súa case totalidade marxinados; a devolución
das terras aos latifundistas está en marcha a pesares da firme
oposición dos labregos, dispois do "ponte" que supuxeron
os gober:nos socialistas agora psistimos aos intentos de manter . gobernos "tecnocráticos"·, a posición dos partidos
aparece enfeblecida, o alineamento de Portugal no seo da
OTAN ca ra ao MCE fortécese e, formalmente, a reforma
constitu c ional pode ser
remate da consolidación da
demÓcracia burguesa - con tintes autoritarios- nQ país. E
como .centro das maniobras poi íticas, a figura siniestra do
Presidente da República, xeneral Ramalho Eanes.
Ramarho Eanes, que aparece nos medios de comunicación occidentais como o prototipo do -militar-militar. o ,
h -ome que destruiu ·a M:F.A., que restaurou a "disciplina"
militar e fixo retornar os soldados aos cuarte is. Oh orne que
se cree unha especie de De Gau lle e exerce de Presidente
sostendo frente ao Pa rlamento e frente aos partidos o
g_oberno tecnócrata e reaccionario de Mota Pinto. O h orne
que con máo firme e frente á forte crise económica do país
Eiirixe a consolidaeión dunha democracia occidental en
.Portugal -eso sí, de carácter presidencialista-. O home, ao
·firi, que tenta destragar totalmente as espranzas e as
conquistas da " revoluc;o dos cravos". Porque Eanes é o
home da oligarquía e do imperialismo neste intre.
. - 25 de ·abril de 1979, V aniversario da revolución
portuguesa. A pesares de todo, a salpresa. Caseque mil
sarxentos e 1.070 oficiais das tres armas xuntábanse nun
almorzo de fraternidade o 21 de abril edefensa do esprito
do 25 de abril, · berrando "MFA, MFA, MFA" e cun
importante discurso de Vasco Lourenc;:o, un dos "nove". Na
celebración oficial, no desfile militar, Eanes respostaría
atacando duramente aos . pol íti.c os, especialmente ao PCP e
·ao grupo. dos "nove" e por tanto, ao propio Consello da
Revolución.
Ox e. en Portugal frente á crise econó'm ica, a poi ítica do
goberno Mota Pinto de desacelerar o crecimento económ ico, sin un programa cohe rente , tradúcese no incremento do
paro,· na baixada dos salarios reais , nas crises das empresas e
na acentuación da dependencia respecto do F. M. l.
A oposición ao goberno parte dende múltiples sectores ·
poi íticos e populares. · O 25 de marzo ; inmensas
manifestac,iós- convocadas pola ".lnte r- CGT" esixiron a
dimisión do primeiro ministro. O propio 25 dé abril frente a
un -Parlamento que .preseñtóu un ultimatum. pra derribar ao
gobe.rno, e esixindo eleció's anticipadas pra outono·, Eanes
.opúxose, apoiando a Mota Pinto e ao seu p rograma.
· A ~ialéctica pol.ítica formalcéntrase neste intre entre os
presidencialistas (CDS, escindidos do · PSD etc.) e os
partidos poi íticos (PSD, PS e PCP) inda que por intereses
- - moi .dife~entes. O Parlamento tentará fac~r cai-r ao ·goberno
oustacu lizando. o seu labor (como sucede coas leises
presu.p ostarias). Os presidencialistas di rixen os seus pasos a .
·m-odificar a · Constituc.i ón afortalando os poderes . do
Pres idente. Este é o seu ouxetivo cara W80 cando remate o
· - p-eríodo . transitorio ~ no que o pr~j?io Consel lo da
. Revo.lución, nado c·omo garai:rte das conquistas revoluciona -_
rias , desaparecería. O que supoñería como afi rmdu Cunhal
'"un v.erdadeiro golpe de Estado disf~ azado" . .
, Noustante, como este derradei ro -25 . de abri f de.mostra, .
o espri t o do outro 25 de abrí 1 do 1974 ·- do M. F.A:- vive
. non soi o no pobo, n-as clases populares nas que; . pes e ao :.
· desgaste dos partidos, o. PCP consolida a rna pres~ncia,
sinón tamén n.o seo das forzas armada~. E esto ~-- tartjén u~
dato importante , a. ter en con ta.
<.. _
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¿depOrt~. redentO~ d~ mOc,eda<t~ ·vileg.CI?
.
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..

Tiquí ó domingo é o díc¡_máis aburridn .da semá". vel aí
· n dito que é un feíto. A mocedade ·das v·ilas.. do · -. ·
mais .horas
ntedor .de Galicia ab,úrrese n:os d11as que
ra se di v_erti r.· O e ihe,, ~V, cafér naipes ... ·
non son a bond o pra 1 le dar acougo e cumpri-da .led-icj.a á
mocedade que resiste. nas nosas vi las diante . _
a desfeita das troufas , das x·yntan_zas e daqueles xogos
opulares que noutrora mataban o tempo _
en ser esmagadores. Hoxend ía hai mocedade "de
viñas", "de partidas", "de d~~coteca", etc. e os que
non, ten tan ... ixogar ao fútbol! doutra banda, os máis
el los métense nos bares e turran da sota ou
ven a tVE de ica a cansei ra ou o n·oxo.

fon

Así as causas, xurdiron hai
algú n _te mpo as ideas que sed in
redentor.as e novedosas co gallo
do deporte. Nalg ures tentaron
axeitar espacios abertos e de
proveí to e chegaron ao soñ·o
ideal: un polideportivo a medias,
que alg_o é ¡:ilgo. Un cámpo de
fútbol, piscina, pista de tenis,
etc., etc. Pro a realidade sigue a
demostrar qu e o deporte vilego
a índa é o fútbol; pouco ou nada
son o baloncesto, o b alo nmán, o
atletis mo... E as rápazas vense
deste xeito marxinadas e botadas
á triste ira realidade de ve r dar
cauces ou pagar a mosca nas
cafeterías. .
.
As federacións galegas de cada
cnodalidad~ deportiva andan de
festa e non percu ran o achego ás
vilas; senón
que séña pra_
acampar ou xustificar algunha
que ' outra data. Eiquí,
como
en
outros
terreas,
compre
de.1 rubar de vez mo itos va l dos
inútiles.
Hai pouco tempo, a x ente
·vencellada a esto do deporte pra
red imir da taberna ...:.anque
· nalgúns casos o plantexamen to
.11aia .·máis alá e seña polo tanto
máis serio-- tentou facer un
c_ampeonato
de
fútbol
cos
eq u.ipos das vilas que tanto se
aburren nos domingos e que
tiveran unha distancia xeográfica
eativa ~ condicións económicodeportivas st::mellantes.
Oeste
xeito, estase a competí r hoxendfa na "Liga da montaña"
dentro dun dos grupos que
compoñen a categor1 a "rexional" do futbol galerno. Rapaces
de Laxosa, Lali_n, Arzua, Mel ide, ,
Monterroso, Pal as de Reí, Monforte, Ferrei ra, Antas de Ulla,
~unt ín, Boimorto, P ortomarín;
v1axan cada domingo dunha vifa
neutra e xogan ao fútbol -o
millar que saben e poden . na liga ·
da montaña hai grandes diferencias non tanto de.portivas coma
ecónómica~:- equipos que teñen
presupostos 13or riba das seiscentas mil pesetas e outros' qae hon
dan chegado ás cen mil.O 3-lín,
P?r exemplo, tén ·entrenador,
ten ficha ben cara -. pra ésta
· categoría e . tal'fllén algúns - dos ·
seus xogadores. Un equipo polo ·
tanto que té_n outras aspirácións
que ~s de parücipar e por. elas
Paga ben;· ogallá que eiquí esto
do fútbol Ron se· convirta nun
.· negocio. Poi a _c ontra, hai equipos
· Coma o Guntín, que gracias a .
Palas de Re·i póde competir
xogando sempre coa desventax~
dun. terreo e unha afición que
non son s_e us:
·
O día oito esti vemos en Antas

de U lla vendo xogar ao eq uipo
daquel a vil a cont1a o Arzua.
Pouco. mais de m ed io cento de
aficionados estaban ese d1·a no
campo de Seoane; é certo quechov ía arreo e facía frío, pro
nin a calidade dos equipos nin a
fogaxe do partido animaban a
se·guir coa afición deste deporte.
E se en Ri9zo r, Pasarán e
Bala idos o aficionado paga pra
se aburrir, .:qu é se lle· vai pedir a
estes rapaces aficionadps pr,a
- mi llorar as causas!
Ese dí a fa (amos cos delegados ·
de ambolos dous equipos pra
saber un chisco da sua historia.
O A rzua C.S. D. canta hoxendía co n 283 socios qu e pagan

d o res, entren adores, etc-. Dinn os
que o problemas que top a_n na
.1iga d a Monta_
ña son . os _ lo ngo·s
despl aza mentos-, pois moitos van
má is aló de cei:-i km. Teñen unh a
p lant i"lla de 38 xogadóre.s cos .
su- en ís e afi_ciÓnados, dós _que
tre.s ÜLJ catro· poder:1a1'an n un
futuro xogar eñ equipos c:Le
m illar categoría.
O Antas de Ulla tén un
pre-sup_o std ··de 160-.000 pt as. e

cada ano 1.500 ptas. cu ota
fam ili ar, 1.000 ptas. home e 800
as mulleres. Teñen tamén cu otas
temporais de 500 ptas. Todas
estas dan dereito a ver fútbol,uso da piscina, pistas .de tenis e
ent rada ao salón do Gas ino.
Contan cun· presupuesto
e
600. 000 ptas coas que han d paga r desplazamentos, árb i tr.os.
equ ipaxes, rnvitacións . aos x oga-

con ta con i 50 socios ·que pag an
cuotas de 1._200 ptas. ano os
- adultos e 350 -ptas. os i·apaces.
Todo esto tamén da dereito,
amais de ver o fútbol, a usar a
piscina. A plantilla e -d~ 16
xogadores - e os prob lemas que
_tañen nesta . liga son os de t .odos
os equipos: IGngos desplazamentos. Teñ~n tre-s xogadores que
pode n
xogar . en superiores
categorías.

CaracteristiéaS -dos diferentes veiculQs
"

'
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Veñ 0 comp1 abando xa hai
fabricar como ' r:nínimo : nun ·
m oito te mpo que en todas as
p1'azo de doce meses; mil
probas automovilísticas, os afi"
exemplares idénticos'. D~ben ter
cion ados que acuden a presencia:como pouco catro plazas . qu i_ta1 as
non saben distinguir os
do que a sua cilindrada ·seña
dife1entes grupos en que están
igual ou menor a mi~ c.c.; .neste
homologados os automóviles ·que
. caso o fabricante· pode facelo en
en_t1 an en · competición . Pra qu~
versión de duas plazas:. Neste
sirva de aclaración e ao mesmo
grupo, agas a cilindrada, qµ ~ .
tempo de información, vouno
·sementes . se lle .autoriza un
tratar de esplicar:.
rectificado · másimo de 0,6 mm. Todos o.s automóviles · que
con relación ao ·seu diámetro de
toman _parte - en competicióR ·
orixe, está permitido "cambear o
están horno! ogados en diferentes·
escape, sistema de · aliment-ación,
grupos. Clasif ícanse en 1, 2, 3
"muelle'.', gu ías>arbre de -levas,
etc . .cando cumplen os seguinteS.
etc., etc.
.
requisitos: .
GRUPO · 3: Están homologaGRUPO - 1; ·Compiten · osdos os vehículos d.e duas prazas
turisr:nos fabricados en grao . · .. como .. pouGo, ·construidas en
·se,rie. Seguún· a regla, terán que
pequena · serie pra uso dunha
fabricar.se Gamo pouco, no prazo
clientela que ' busca no coche un
dun· anb- cinco mil coches, e ter_
mellor ·cónfort. Destas máqL:J-i~as
polo menos ca_tro plazas. Sornen ~ ·
térán que fabricarse como poueo ·
tes . se permite a fabricación en
1.000 .e xemplare.s idér:iticos en
d!-ias plazas cand~ a cilindt-ada
todos os seus puntos nun
do motor é. inferior ~u igual a
período de ·tempo que non pase
1000 e.e. Neste grupo non se
dos doce · meses éonsecuti·vos.
perm1te absolutamente · ni'nguna
Igual que no . grupo 1, non se
. clase . de reforma . .A sustitución
autofrzan modificacións.
de calquier peza terá que ser
GRUPO . 4: Clasif ícanse os
for.zosamente-ígual á de orixe ~
veículos fabri,c ados eri pequenas
GRUPO 2; Eiquí clasifícanse
series que " polo menos teñan ·
os veh ículm fabrica.dos en- serie
duas prazas . A fabri_c ación ·d e tes
1imitada. E · dec.ir, debe r~ns~
.vehículos deben ser de polo
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menos catrocentos exemplar s, _ v ;h ícalos terán de respost ar ·a .
nun •períodq de · tempo que n óh _· t o das as pre_scri pcións dos g1up as
"es ceda de .vin teca tío . mese s
~gáin::io: malet8lr9, q~ '
1
·_ éonse"cut iy;s. 'Este · grl!Pº r;có l1'e
o b rigada'fnente '. · terá ~ .de
ter
tam ·o a todos as veh (culos do
espa ció f:J'.á· U_n h.a- ma~éú $empre
.. g\up? ~. !~es · ~ue~ :: pór sofftí' · q ue a-" cilitidi::a da do motor sea
- ig Lai _Ol;J inf~rl'or aos i.OOO ·c.c. A
· .modificacións pasen ·das :lind e s .· l oo da . de - repqsto ; te.rá de .ser
t~mén igual ás dem9is d~- coche,.
-- autorizadas.' As modificacións
sin . restar l!e espacio pra o
qu'e se lle poden facer ao grnpo4
-son: .é)s · mesr:nas' qt:Je as do grupo -. equipaxe.
· GRUPüS i e 8: Eiquí entran
. 2 . .-•"'-'.
.
. os'
vehículos -de car re iras -monoG RUP_O 5 ~_ Eiqu _í _e.s!án horno:
legados os ve~ ículos.· de produc- : pi azas que teñen unhas · prescripci6n espeeia1; · no-~ se !les esixe un '. cións comúns ·ás fórmulas ·1, 2 e
mínim.o de producción, tendo · 3. Non vou tratar .a cantidade de
variados apartados - que_ es.i sten
por orixen os ve í culos .homolodentro
deste grupo,. i:;omo pode
gados nos ante rrores grupos . As
modificacións
este grupo sori · ser por exemplo a construcción
do ve ícul ci e as . consecuentes
,todas as autorizadas . pra os
medidas - de seguridade que
anteriores e aínda moito mais "
forzosamente
teñen de -cumprir
ampíias.
As-í,
tempos,
por
as normas que ' esixe o regülaexemplo que. · a cil'ir.drada -pode
·mento internacional.
ser .li bre sempre _que . se lle
Espe(ando sirva de é)craración
·conserve o bl0que · orix~nal e. o
este
breve _comentario, somente
emraprazamento. do motQ I~ . Pómeresta·
·d ecir que se dispoñedes
desel'le modi:ficar á di recciÓn, os
dunha posición económica boa
·fren~s-; a suspensión,~ forma das
ou se ·atopades unha casa ·q ue vos
ale.ta:s, etc., etc. ·- .
pa.trocine e sodes a·ficionados a·
. GRUPO 6: Cf a?i-f ícanse ·eiqu í·:.
este deporte, anrmádevos e ve-ña,
. 'os . veliTcuios · d~ -com'peti.ción 'de
ia competir!
·
·dl:Jas ·plazas · fabric9dos especial-

o ·6:
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Velaí pois as cousas gr andes e
cativas de cadaquén e cerno
f.útbol tenta seguir send a -co
p er xuici9 pra outros dep rtes
m áis de todos e polo tanto máis
p articipativos- a redención de
non matar piar o tempo nas vilas
galegas de terra adentro.
Pola nasa banda, agardamas
qu e .todo._m_illore e nori som c nte
ao nivel deportivo.
PINTOR

XOSE L. CASTELU\NO
BOUZON

_ i;:árreíras. -pech·a-das. · Estes .
í..,. :._,
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e
solprendid-t?·, · pois .eu a . única que cor:10cía era
,augardente de QUindas, e ese día pu iden comprobar qu
.on outras fro itas se poden conseguir bebidas tamén rno'
sat;>roseiras.
'

Cumprindo o prometido no derra-deiro art(cu lo, vou
descubrir . hoxe as recetc;is dos delicios.Qs preparados .que
se pode n consegu.ir aproveitando as nosas riq uez.as e~
~ari e dade ~e , frutas, e o noso 'licor por ~SC€1en~ia, .o
dÜqardente.

As empregadas , por ista. dona '
'-. Amei xas, Peras, Gru,ños, l:Jvas,
de obra conocidas Guiridas.

Moitas das causas das que vou falar son xa coñeéida~
poi a maioría da xente, pero pe ns o que non e·s tá de mais.
recordar a sua pÚparación, pra que unhas causas tan .
nosas non se perdan sustituidas palas bebidas sintéti cas
que nos queren meter a todo trance polos . olios,
pregonando as suas "ventaxas": ·que non engo'rdan,' que
están de moda, que se 1iga .con eias nas discotecas, etc.

,,. Despois de degustar todas istas causas, ao día
seguinte, a índa ·nos tiña reservada unha nova sol presa,
pois cando. chego.u a· hora do aperitivo, en vez de
sacarnos o t ÍP.ico "vermouth ", apareceuf10S cunha
Botella cun 1íquido dourado; cando lle preguntamos que
era aquélo contestounos que era "Xurupia"; eu. nunca
es.coitara fa lar de. tal cousa, e cando ma botou no vas o, e
~ PI obei, soio me pui,den dec;atar de que aparte de ser
unha causa riquísima, a sua base era o augardente, pero
nada máis. Deseguida prestouse a darme a sua receta:

Os· xaropes cos que nos deleitou a

AUGARDENTE DE· H,ERBAS:

esp
ca.
cel1

de
arti

. ,, No pote bota o bagazo, o -augardente e as herbas .que
x~ . venden .nas farmacias, especiaes. pra syá pre.paración,

Pisa a· uva sen o bagazo, recol le o zumo, e sen deixalo
fermentar engádelle por ·cada 12 L, 4 de bo augardente;
non se empeza a consumir hasta despois de Qous ou tres
mest~S como mínimo; a nós deunos a probar .un de.catro
mes S e OUtro de doce e era moito máis rico O máis V ilo,

pero eu penso qUe o millar sería sai r ao· campo busca fas e
?Prender a distingui'las e co.r:iocer as zonas onc:le millar se
dán e baixo ·q ué condicións. .
$.
De'spois, no cacharro 'onde . vai
a ugarde nte,' bota o zucre e azafrán.

Pra· rematar vou dar unha receta doutro ape ritivo da
m iñ a GOi leita; póñense a macerar seis tonas de laranxa en
1 1. de augardente, aos oito días engádese · 1/ 2 l. de bo
viño branca e un cuarto de zucre fei-to caramelo; pódese
consumir aos 15 días.

LICOR C,AF~:

Gastar íame que todo aquel que conoza outras·
preparac1ons, se. non lle importa descubrir os seus
eeretos, que mas mandase pra que todos puidéramos
disfroitar delas, e ademais, pra.que non se perdar.i. ·

AUGARDENTES DE FROITAS:

Co1'1 e·stas preparacións; fo.i coas que
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A ENERXIA NUCL,EAH .
"' E O CO .RPO HUMANO

ii

(Resume . do artículo "Energía
ni1clear y salud" de José López
iglesias, publicado nÓ ~úm. 800 de
"Tribuna Médica", do 27 de abril· c;le
•1-979).

.

' Nas fugas rad ia c.t i"iias ·qLie a parecen
n.as
centrais·' ·n ucleares
hai tres'
elementos
fondamentais:
estroncio-90, iodo-131 e cesio.' O iodo e o
estroncio transm ítense fácilmente a
traveso c::Jo leite. Unha vaca que come
h·erba canta mi nada · tr.ansmitirá a
C9,ntaminación a t¡aveso do seu leite
(1 ). Recordemos que as radiacións
ionizantes póden chegar ao ser vivo
dende o fara .del (a fonte de emisión
e's tá fara do organismo) ou dende o
if!terior (a foAte emisor>a ingresou no
organismo poi a ví• dixestiv.a, ·respiratoria ou. a . traveso do pelexo). Estas
radi'acións ao atr;wesaren os tecidos
orgánicos, producen unha· serie de
fenómenos que poden levar á m.orte
celular.
·
Os efectos sobar dos tecidos e
órgéllos- son consecuencra dos efectos
da radiación sobar das células que os
compoñen. A radiosensibi lidade . dun
t_e cio é directamente proporcional ao
degrau de diferenciación .das suas
células. O que determina a maior ou
menor sensjbilidade dun órgano é a
maior ou menor división das ' suas
células . Así, tecidos coma fígado,
_rile- . rnúsculos, _cefe~ro, osos ... s on os
N. 62 / 18-24 DE MAIO DE 1979

r'.Jáis radioresisten.tés db qrganisrno ,
x
q ue' n ós '·.ind ividuos adu ltos
•::Csentan pouca oci .ni n.gu~ha división
e : están _ formados por cél Lilas
al tamente especializadas; ·pola contra,
as · células , de médula ' ósea, as
x erminais dos testículos e ovarios,
,. epitel io do intestino,
cristali no,
. cél ui'as ·
pelexó,. · son ., as . máis
se' nsibles
á radiació~ hai uns
. "órganos críticos" que pola sua gran
. radiosens.ibil!d aéle
(moita división
celul·ar) e r=iola · importancia que : a s·ua ·
h:Jnción ten pra o o rgan ismo se . se
espoñen a radiación anque seña a·
pequehas dosis, - poden ocasi onar
·
fé·n ómenos graves .

duradeiros canto a dosis de radiación
mutación _ (qu e entre out ras causa~
Esjsten poi s , 3 tipos de "Síndrome
- fora meirande. As gomitonas en gadepode ser prciducida· polas radiacións)
de irradiación aguda":
selle e misión de sangue pala boca,
. que aparece de ·forma visibl e nos
1. rre hral !con varios milleirosde
nariz, intestino, hemorraxia polo
descendentes (individuos anorrnais,
rcis sobr P o ce r hroJ : marte antes de
nariz
·
au
no
pelexo
caída
dj:l
cabelo,
malformacións). A frecuencia de
36 horas.
fondas alteracións do sangue e de'
mutacións _garda re lacións coa dosis,
2. Gastrointestinal (600-1500 rds):
órganos diversos .
tem¡:¡Jb e ritmo de esposición ...
náuseas e gomiton'15 que pro.ducirárt_
' · 4.- 1Fase de recuperación. Pou co e
Os efectos da radiación sabor d os
deshidratación, disminución do volu·
,::!oucs vólvese á normalidade (depen . or'g~nismos . s.u per_iores so[l· consécuen me do plasma, colapso e hastra a
de da dosis recibida).
marte .
cia, non neces_arjamente aditiva, dos
Se o organismo non .sal victorioso
3 . .Hematopoiét.i co (60o'-800 rds):
efec'top , nos seus re~pectivos órgar;_os e •
nesta l9ita prodúcese a marte por
alteracións nos glóbulos roxos (ane·
tecicJos. Os -seres vivos inferiores son
agravación · do conxunto de síntomas
mia), glóbulos . brancas (infeccions,
motio m~is resistentes á r-aaiacióri
citados: As lesións sofridas na médula
leucerr'iia), plaquetas (h emorraxias ).
que os mamíferos; así, do:;is letais OL /
ósea (a mai or parte d0s elementos do
A rádiación pode producir ade:,
50/30 (marte dos 50 por cento dos
sangue fórmanse n.ela) son moi ~ mais: lesións · no pelexo, eritema,•
animais aos trinta días) va rían asegún .
importantes, xa que aparecerían
caida do cabelo, ne-cra;is- do pelexq
o's ·seres·· vivos: h ome 400-500 rads
graves alteracióhs sanguíneas como
(gangrena), esterilidade temporal ou
(2), rata .800 rad~, cabra 20.000 rads, -·
1.
As 'repercusións poden ser .graves
leucemia, anemia , aplasica,. . . (recorpermanente, ·reproducción , anormal
virus e . bacterias 50.0Ó0-100 .000
no c as o dunha pref5ada, xa qu e 'o
demos qu,e a médula ósea · é un dos
dalgún tecido, cicatrices, cancro,
r·ads. .
·
'
embrión, ) w ser un grupo de tecidos
tecidos ·máis sensible.s:
"tec::idos
anemia.s , leucemias, vellez prematurá,
bespois dunha . irradiaciÓn agu.da
con células en rápido crecemento e
er
ítico.s'í.
.ácortamento da vida, tumores .. .
de todo o carpo,. áparecen·· uns
desenrolo, é moi· sensiole á radia ción , · ·
. Segundo a dosis recibida varía o
sín.tomas patolóxicos conocidos co. e un dano do feto, pbr mo·i ca lv o
tipo de marte .e o plazo: de
" mo SINÓROME DE IRRADIACION,
que seña pode afectar moi seri·amente
presentación:
( 1) ' A radiacion acumúlase', non.
que ~e desen rol a. en catro fases, anque
ao ser adulto, · especialmente :coa
a._: Dosis· febles.. A morte ap~r~ce
ciesaparece; tÍ radioactividade que
o ·seu de-sBnlace · depende das dosis
aparición
de,· malformacións. Os
despois .de molto tempo por causas
pas_a· á. auga aparece d~spois nos_
recibidas:efectos
dependen; éntre
outros
re fe rentes
ao
aparato
dixestivo ,
animais que viven nela e·n caneen tra·
· .factores, da · dosis de radiación
1.- Fase inicial. Pouco despois da
(diarrea,
perda , de SCJles, . mala
dons de bastra. máis' de dous mil·Jóns
' irradiación, "" aparece .malestar xeral,
· r~cibida: Sabor dos .órganos repro·absorcióri d'e alimentos).
. de ve.ces máis. que na· auga. Ademais,
_vénigos, ~Pr:i~::iHón dé '' mareo e
ducfores pode. producir alterac;.ións
b.-;- Dosis. meirandes. A . rTHHte '
calq uer sustanaia radiactiva de longa
-algunhas gomitenas.
somáticas.
(perdá
transitoria
da
p.resentase nun prazo ma1s curto .
vida qÚe se verque ~o medio ambente
fecundidade ou esteri lidade perma2.- Fase dé latencia. Aparente- .
, motivada .por alteracións do sangue,
~ar de 0u aedo sempre dan co córpo .
nente asegúna dosis) ou alteracións
mente atópase ben, pois ~ non hai
hemorraxras (P.or ~ falla de plaquetas e . · · db home.· " Ver F . . Bermejo: "A '
xenéticas (aparición de mutacións);
ningún síntoma, anque si s·ign0s
non calla o ~angue), infeccións· (pola
·contaminación na .GaJicia". Ed . do
estas mutaci óns man i féstanse nas
estemos . A duración desta fase é moi
disminu,cióni ~ ow falla ,de ; glóbulos·
Rueiro.
·
variable. .
.
.
segui ntes· xeneracións e són xeralmenbrancos), ane.m ia (~ar falla dos
(2 ) ' Rad. (Rad1atióh Absorb~d
te de carácter regresivo prá especie. O
3.- Período de estad0. Despis da
glóbu.los roxos), agrahulocitosis ...
Dosis).: · é pnha i.mi da de pra i:nedir a
código de información xenética está
fase de - late r:icia , ·· reaparecen os
e :-~ Dosis moi .elevadas. Aparece a
1é/d1ación (e corresppnde a unha do~is
eScrito ,no DNA dos cromosomas, e
fenómenos da fase inici.al é instáurase
absorbida de ··cen e'rxios por gramo ae•
un
cambeo
na
secuencia
dos
un cadro patolóxico no que os ,, . m,ort~ nerviosa ~en que dea tempo a
Leci dq ): •
·
nucleóticos do DNA con'stltue unha
síntomas soi:1 tanto mMs .·graves· e
que se presenten outras alteracións .
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STONEHENGE. ·

que

O-TEMPLO SOLAR

xunguen a

Galicia · coas

nacióm. celtas_

EN SALISBURY

o vaso, e
ser

te de

nte, pero
c::eta:

deixalo
jardente;
s ou tres
'de.catro
ais vello.
1

itivo da
·anxa en

No século. 1, Diodoro d~
Sícitia talaba de que frente · ás
costa'> Galas --e nunha lila maior
que a sua terra estaba o templo
circular <je .Apolo. no que os
h; perboreos celebraban ao sol.
Hoxendía.. e con Cáseque tre~
miHeir-os .de anos.. os xigantescos
monOlitos ·aínda nos .fan cavilar
-na grandeza dos home5 prehistóriQJS da¡ lllas Británicas_ Os.
campamentm.. as bases militares
agora inzan os campos de ·
Sal isbury. dos que na mañá do
il de xunio chegan milleiros de
turistz que con invitación
especial van en romería pra ver a
entrada do sol ao templo
circular. Os raios, na mañá da
entrada do vran, enfían matemáticamente pólos inmensos triliÍ:os
de granito e chegan ao mesmo
altar, o mesmo que nos tempos
da prehistoria. pro con unha
liturxia diferente~

Os precursores do nacionálismo galego, abafados na celtofilia
desfiguraban,.. en certo modo a
realidade ouxetiva da prehistoria
galega. ·pro na s~a intuición algo
de certo ha ía, tora do seu
culturalismo. Nas nacións. nos
fisterras f,fo ~tlántico a índa
están vivas · as semellanzas. O
templo megalítico de Stonehen~· o grande. circo de pedías e <fe.
trilitos oonsiderouse o centró
espiritual daquela febre rolnántF
ca. historV:ista, mode_m ista: o
celtismo: Stonehen~ foi fonte
de inspiraeión pra os nosos
artistas. a sua figura valeu: de
·anagrama.. levouse a esailturas e
pinturas e mesturouse de bardos
e druidas, enseñz da ••raza
atlántica..... ··celta..- Diste xeito.
Gal icia tiña algo que decir frente
ao ·M~iterranismo "greco:latino,. ctbs cataláns, e de todos os
que se gababan das suz raices_
Os galeguista5 da cultura non
iban desencamiñados, pois en
Stonehenge, nas suas lendas, no
seu granito azul. e gñs.. na sua
arquitectura me.gal ítica e naquela paisaxe chá. como a Terra
Cllá. atopábarise uns vencellos

.JI

Pra estudiar o circo de
Stonehenge · compre mesturar
ben sabencias de xeoloxía. de
astronomía. de matemáticas. de
mitolox ía e outras tantas ciencias pra diste xeito sacar une

recinto na noite~ Pois non tal~n
nistas terras chás outros ase_n tamentos ao xeifo do de Stonehenge. q~itado que ista vez. en vez . ,
da pedra. empregouse a madeira.
da que xá non quedan máis que
Q5 b'W-atos · nos que' ~tíveron
áfincados os .postes; tal é
Woodhengh~. que alguén preten,
de ver · ni 1 o estudo limiar en
madeira ' pra facer : o grande
Ainda completa o conxunto templo solar de granito. ·
.· As lendas de meigas; . de
outm circo interior con 23
metros · de diámetro, o das' . bruxos coma Merlín. do d~m~.
...peo.-as azules.... sin pulir eque de beilaríns que quedaron
acollen unha ferradura configu- petrificados· cando danzaban ao
rada ·. por ' cinco x igantescos sol. aínda se · conservan na
frilitos que. son coma os gardiáns comarca• • nisa mesma terra nas
. d~ ·peds:a· central ou do ..altar .. á . ribeiras ,do Avón que hastra n~
que no solsticio do nan chegan .fai . cavilar . no (ÍoSO Avia e nas
coa alboiada a5 p~imeiras raiola~ que esta Amesbury. o -centro do
que parte o Rei Arturo e os seus
do ,sol. h;>ra do grande rn~lnto cabaleiros da táboa redqnda, o
están sínaiadas pola .. Heel _mesmo rei que en versión
studio arqueolóxico se(io.. paísStone··
Pedra_ do talón ... ciistianizada chegá deica Galicia
pedra a pedra estan medidas.:.son
.-peneda ~ 5 mts_ ·de alto qúe á · busta do Graal. o .caliz da
marcos cunha pertecta º'"ientaeSt:a er;tfiada ca ..Sl~ug:ther Ultima Cea e que no .fonde ben
c ·
astral. trazados as~gún un
Stone.. . dende a que parte un _ se poidera ver coma un caldeíro
.
fosó que vai rnuseando o ritual céltico___ .
. Por Stonehen!#le agrama oplan xa cavilado de antemán: ~ moimento que nas suas beiras
Dous - círcns concéntricos- d·íbu.t.én untas- buratos de -desconocida sol ....Here·s come ·the son'' isa
finaíidade. os· buratos de Auvrey canción que cantan os Beatles e
an a - silueta do consun10: o
e ·que puideron ser- basamentos que hastra ten un aquelo de
circo esterior, con 39 mts: de
de ántíguos postes de-madeira ou galego; de certo. o Atlantico foí
.drámetro. é o das 30 pedras de
un camiño_ ·
. xa .-foguei.-as pra Iluminar
..sarsen" que n~n tempo irían ·
artelladas eón dinteles.. dos que
aínda quedan· algúns e qÜe veñen
~r
unha -leéción na arte
. 'constructiva ·eñ tanto ao sístema
de encaixe tiPo ;...mecano:'~ Pota
outra banda. tamén se ignora a ·
pnx;eden~ia das.· pedras e como
. e.-guerian 's·o mellantés- laxas•. cecais polo s~ema de rampas~
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_UN AMIGO
DE MANUEL ANTONIO
-Cando lin o prólogo das
..Poesías.. de Manuel Antonio
levei unha solpresa. Refírome ·á
edicim feita por ...Galaxia·~ no
ano 1972. Nese ..limiar" figura
f,.'Ste solprendente documento
que. copiado literalmente, di así:
'-Xuramos polo noso honore
de cabaleiro e pola salvación de

ndrome
leiros de
an t~s de
iOO rds) ~
i°ducirán

Galicia. nosa soila pátrea. tendo
por testigos a Dios e a nosa
concencia:
l_- Cumprir as obrigaciós que
ternos desde agora IJOf' este
pauto de sangr-e.

PorM. HORTAS·VILANOVA
tratemos como irmáns; polo
tanto. defendei. talar e facer uns
cos outros o · que fañamos con
nosoutros mismos.
O cal firmamos e ratificam0s
ca nosa ·letra e ca nosa -sangre.
P• a t.elo sempre presente.
Marcial Rodríguez Cebrat
Manoel Xoaquín González
Mato.
Manoel Antón Pérez Sánchez''.
Este documento é do curso
1916-17. Os .f irmantes 1:1an
daquela alumnos do Instituto de ,
Santiago e formaban un ..triunvi-

2.- Somos irmáns, oo noso
corpo corre e cercula a sangre
dos tres. noso deber é que nos

rato.. con este lema: .. In
tnnitate. robur"_ E decir.. fortecémonos na tñnidade". Daquela
o poeta ñanxeiro andaba -polos ·
16 anos. de edade. E os
CQmpañeiros de "triunvirato..
ter ían unha edade serÓel lante.

oo

Xoaquín· . Mat~ _ era. -cando
se-:_yidor ·.o coñoceu- un Home _
Dende que lin o documemo.
mOfreU e0 ~cid 'hai UnhOS
fraco .. . moi moreno ~ -dé firmado polos anos 16-17. poi
cantos anos. ·
anteollos_ _ Estaba moi ben · Mato. xuntamente con Cebral e
- Manoel Xoaquín Gónzález
codservado físicamente __ A pri- Manuel Antonio. teño cavilado
Mato. roñoci~o -por . X0aquín
nieira vez que ·talei con el foi no- moitz veces como é que
Mato. rematou os· estudos de
adrió ·da eirexa parroquial de Xoaquín Mato non se espresaba
~iciña. Era nativo da par-rÓquia - Ces'pón_ Estaba na compaña do en -galego. J!t., píimeir;,i vez qu~ . ·
de San Vicente de Cespón,.. no
J>intor -Virxilio Blanco. Lembro ollei . a · Xoaquín Mato non ,
axuntamento de Boirn_ Cespiín . que Xoaquín Mato falou en puiden sospeitar que.aquel home
está trente po.- frente de Rianxo.
español. ·pese ··a ··
Virxilio , coñocera e tratara a - Manuel
Servidor ten sentido,, dende .a
Blaooo e se.:Vidor talábamos en AntQoio. Si o soupera per!J;J11tw
praia de Cesp{Jn. subastar __o . galego. A segunda, vez que falei . ñalle Polo- poeta rianxeiro_
peixe no peirao .de Rianxo. Este con Xoaquín · Mato foi en .Posiblemente · que a versión de '
·xoaquín Mato era eurmao de
Vilagan:ía dP · irosa .. -supoño Matb/ desP<>is de tantoS anos e
Ramón fymández Mato. 'tamén
que .••Arosa.... - . ~ . :! ..ª~ª,. e dada a sua evolucion •. iba ser ben
médico,, aínda que nunca exer- tén que · dar - ~rosa... e non curiosa_ E tamén a opinión que
ceu. comediógrafo, escritor .. xo,-··~musa" como din agora ·. os tería daquel .documento finTiado
nalista -foi o primeiro directQ..- siJperenxebres· e -tamén se espre- · en plena adolescencia._p mellor.
de ..El _ Pueblo Gallego.. - ,
sou en español. pese a que ni~ tán siquera se lembraba det
poi ítico, e, entre outros motios se..Vido.- -como fai sempre-: non E si"·se lembraba. o máis doado
oficios, antigo. 'p..-esidente do se apeou' do galego. Sei que 's ería que o tivera como un xogo
Celta de Vigo. que tan apuradiño . Xoagu in M_ato se ·x'::'bilou como. de nenos. Ou tal vez. non_
anda esta tempada.
mécico en Vilagarcía_
Calque"ira sabe_

máis

menos. Marcial Rodrí-

guez Cebrál - fol- ~diplomático e

que .

do volu·

Por MARIA PILAR.GARCIA NEGRd

can ero,
naturá;

., non_.
e

que.

is nos•
centra~·

nillóns
1emais, ·
longa

1ben te
córpo .
1: "A
:d. do

:orbed

edir .a
dosis

1

:no ae•:

AS PERI FRASES (e 11)
A semana pasada talábamos
dalgunhas perífrases oo frases
verbais moi usadas na nosa
1íngua. Hoxe irnos ver algunhac;
m~s·,, tamén moi usadz e nas
que debemes por especial
ª'etlción para_evitannos o uso de
frases españOlas gal~izadai.
Viam05 per:ífrases de infinitivo.
que -coinciden en ter case todas
un carácter progresivo. As
perifrases ·de ·Xerúndio
en
cambio: imprimen á ,fr~ un .
valor .durativo.. de acción que
continua. Unha
máis comuns ·
é éi do verbo .ESTAR máis un
xerúndio: está cantando, estab~
x:ogando, estarías talando- cando
pqsou;etc_ o mesmo se~tido que
ta ten a perífrase fo~ada por

das

ESTAR máis infinitivo p.-ecedido de ..a .. _ E. sobre _todo.
característica do galego atlántiCQ
(aparece con. frecuencia en
Castelao e
Cabanillas. por
exen:ipl~): está a falar co.seu pai.
está a badua.-. non 1.le fagas caso;
estaba a traballar ' eando o
chamaron__ T a~n ten carácter
d~rativo¡ ctín lev~ matiz progresivo, .a formada co verbo 1R máis
un xerúndio: ~DIOS Indo (intradu.Cibet de _forma literal ao español)
é a resp0~a . frecuente · da
pregunta que se interesa pola
saude. polo trabaUo ou polo
estado xeral dunha persoa. Ese
imos indo (nen ben nen mát con
suxeréncias que dará o cont~·o
e qut!' ,..an mfüs álo·do · 'qo ' cado

tileral· da-fr~) caí · dentro da
aquí, como nOut:.-as~ o caracter dá aabado o U-aballo. está tan ·
arte de responder con ambigüe- reiterativo que lle imí>r:ime a escitado que non •ha talado.
dade. con polivalencia.. e que é.
frase: · a -e sa festa . xa tell i1i9 non dou subido por aquí. etc_ E
ás veces Coo.mo xa ·-vim~
moitos anos.. t.iñao avisado desde rriái~ __usada en frases _nega~ivas r
nalgunha oca5iónJ, un mecanis- hai ·rempo___ Xa suliñáramos precisamente por- indiqir a
mo de defensa do colonizado
unha vez a diferencia entre o ·incapacidade de facer · ou consefrente ao Ct.>lonizadór',, dó some- pluscuamperfecto simple DlXE- guir · algo. E; finalmente, ten
tido ante qu~ ten ~ poder~
RA e o perifrástico TIÑA DITO. tamén sentido perfectivo a frase
As perífrases de participio - marcando os 1imites de significa- formada coa repetición do verbo
teñen o seu carácter espeeífico:
do e uso de ~da un e ~ ternos en infinitivo, que produce unha- '
· dan . -a frase · unha significación fal~do ~amen da impasibilidad! "concentración" semántica que
perefectíva. de éiccjón rematada. de usar no noso idioma o verbo reforza o significado da frase;
Unha das principais é
verbo ''habern como · formante de vémolo- nos versos de .Rosalía.:
TER máis o participio do verbo tempos compostos (nunca "ha- ..eu cantar• . cantar, - cantei/a
correspondente. que fonn~ un.h a bía feito.... sen6n_ ..fixera' .., gracia non era ~oíta ... -0u eh
auténtica voz perifr~ica e pon
nunca ..ha talado... serÍón frases como: "rir. rir.. ainda de relevo ofinitó ou reiterado da ·~talou".. etc_)_ Out:ra perifrase de rimos ,·ben"'...decir, ·decir; non
acción: xa teño feito o trabaHo.. partictpio ·usadísíma· ~ que xa dixo nada. pero talar, ainda
ti iiao dito. moitas vece' _ -nañs comentáramos tamén A· a do ' falou dabondo''... e outras
non lle fac.
r - o ... " t
' ' e!~._
'! ~' >o DA
máis p~srticip io non sim:1 ..-:n- .

ado
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ESTRENO
0;') "ODA 11 PRA LO LA-C~'

T·E.ATRO

tal, da rnari do tempo virá o en corcheas; no 111, id. 'pero en ·..
· ·- · " · - ·
arrequecemento . qo repertorio e negr as e atacando en "-staccato '.·'. .;
SOL, SOL ET
vita lista que. tenta recuperar ·a
a
e
liminación
pler)a
dos
desaxus
'.
no
IV,
-dóblase
a
..
v.elocidade
·
e
.
:·~
ELS
·COMEDIANTS
f:esta, a' ·f esta cotidiana, ·que nos
DE ENR~OUE
tes _ - mínimos...:.. que ás veces 'aise. un contraponto- a cinco ··
.·· fái lembrar aquela ·sonada frase·
X. MACIAS
aparecen . . Xa que teñen prometi- v,oces (f¡:¡got .- . flauta ._ · corno -.
Xógp, ' mGsica, ·'ba.i-le, guiñol; . "~ imax'inaciJ)n a o poder'.' . .
'O Quinteto de Vento da do o estreno de obras da clar:inete- _:oboe) e báixase unha
mómaro·s- e cabezudos .... A fes't4a
A co·usa hai que vela, vivila .
tor_uña ( 1) é un grupo q~e se, _ir:nporta.ncia do ',,cuarteto de quinta menor, vol vendo á situade "Els ' Com~dlants'! .chegou
élisfroit~la. Vel~"i van uhhas folcr~
vén suma ( ao cada vez .mer:ios madeiras" de . Bal
Gay e o ción . de partida. No segundo • Ga-licia espallándose por rúas,
.d as moitas que en tres horas de
· 1ento renacer da cultura musical "Cuarteto de- vento" de Xoan moveménto (B) esiste un soio •• pr az;:;¡ s e teatros, da . Coruña ,. - actividad.e poideran ·sacarsell.,e s a.
de Galicia; Os seus compoñ·entes Montes, '·teremos oeasión de · ~omento a t~mpo de "aliagio";
Santiago, Lugo ... ~ Asistimos to- · iste grupo catalan (fondament e .·
-Herminio Prieto (flauta), El ías volver talar c;Jeles.
nel, o . corno inglés espón unha
.dos coa boca aberta a un . catalán) , que foi pra os t1ú ,
Pérez Martínez (oboe), . Xosé .R..
' Unha mostrado. valor musical :- cantinela rrio9al que mod .i flcan
-·~"p·ectáculo fresco; . f-ondam ente ' poiclemos velos unha.delicia'.
Sierra . (clarinete), José Ferrer do grup·o coruñés fdi a. esplénd i- ·. os· outros instrumentos. No ter(corno) e Manuel Fraguela Dlaz da · interp·reta'ción da "O.da 11 pra ceiro ' tempo, (A.') esisten cátro
(fagot)- son· profesores da Ban- Lol·a C" de ¡ Enrique X. Macías, · momentos: O 1_equival
11 d~
da Municipal e da Orquesta da . estrenada baixo a dirección do A; o 11 superpón os materiais de
Coruña e dan testimuña da autor . . A obra -asegún as notas A e~·B; o 1H é unh~- repetición de .,,
importáncia que pode,n ter estas, no prograrha, -de Julián Hernán~ I; o IV é. unha volta a facer
·agrup-acións como elementos X.e- dei- ' está - composta .c;t e" xeito .. ·combinacións dinámiq1s -pero
n~radores de grupos de cámára que, ·no séu desenrolo, móvénse sobre ·. notas fü_< as- e . leva a
que podan interpretar obi·as do · v~rios elementos arredor desta resolución ·nuri do sobre.agudo
reperto río gal ego e internacionál. -,· con~epció-n da obra: Xogos de do flautín. Xunto qesta estructuAnque · seña· .aínda · ·cedo · . p1'.'."a · dens,idadés sabrepostas .en base a ra _relativamente clásica, : apare. poder cor.itar cun cua rt eto" de elementos rítmi·cos, dinámicos,· cen serias co rhplicacións rítmi-.·
corda, coido que xa €hola de etc. que, éoncebidos--en abstrae- cas polas · diferent~s . medidas
agardar pola aparic,::ión 'dün quin- . to, son tratados '~e maneir~ que pedidas" a ca~fa instrum ento denteto de meta is e dun duo de .. un · mínimo material . cónquira
tro do mesmo compás e que
percu sión _ (teño algunha noticia unha amplitude · de .estructura s ,;, _es ixe a presencia dun director.
de tentat ivas dos . profesores que inte.r poladas danlle un carái::- 1
A obra formalmente está ' ben
Santos e Fragúela pra facer unha te.r formai. · ·
.
.- . conc eb id a e pódese contar entre
1.aboura neste senso) :~ .
.·
"Pola -miñél ba r.da er.itendo que, . o millórd ·. Macías n este aspecto.
Se ben o Quintet o de ' Vento libe rá!Íl)ent.e. pódese consiaera r."·- Es'stef'l p eq.uenos erras na escrita
da Coruña ainda esta nun perío~ a'. ·"Oda 11" ·c omo ur1 ~ .. "lied" i:~ 'que dehotan ün-certo ·desconocedo de ,·'rodaxe" co-rn6" grl!po ; a cÚn ha estructura A-'-B~A'. No · mento -dos instrumentos, opi- "'
p rim eiro movemer::ito J A) esisten" nión que se .confirma. pdla probe
indubidable profesionalidade <;Jos . catro momentos: . No 1, móstrase ~ utili?ación dos recursos. Pero
seus compoñentes consigu e a a célula xeneradora -un intre de .'· coi·do que-o gran defecto da obra
rorrec~iG>n na interpi:étación tan- semitono- que cunha densa ~ é - o valeiro, son sete~ mim.,1tos e ·
to no pi antexamento · ~sté t ico utilización ' de regulado r~s vai'" medio de fondo aborrecemen to
lectura das obras. subi'r unha quinta menor no 11 . · seri paliativ9s. O autor limítase abase · fundamBn - false unha esp9sición do mate1~ ia_Í-; ' aplicar unha- receta máis que ~
con9cida, parec.endo '. máis fac r. - s._
ún exercicio' de clase que . un a '
. creaciófl artística. Pesie a tal , é
prime irá vez que o autor ten ta _
.se riame nte formalizar- únha par- ~~
titur.a sua e ese $· un primeiro -·
paso cara a conseguir ir dendt: o·~
am ateurismo ao profésional_i snio. ~'Ainda que fara . soio por eso, ~
creo merecente de ap! auso . ·a l o la C"; que é o
" Oda- 11pri meiro quinteto de vento de
·autor galega -se non s~ .trabuca
mif.ía dbcurñen-tación-=- .

ª

y

ao

a·

a

XOAN M. CÁRREIRA

( 1) .. - Ca nc ~rto do Ou i nteto · ae .
·vento da CcfrÚña.- Programá: Haydn,
(i¡eeth oven, Gyula, Co"iomer, Boche rini , Mozart e Macías.
Vjgo, .30 . de - abril do· 1979.
Orgaf'!i.zou . "Xúventudes Musicales:,.

e

N.C E RTOS

.1

19 de maio·.....: Coral u nív rs ildr r
de Valladolid . 20 h .- Capela c;la
Universidade. Organiza Universidade
de Santiago .
·
23 -de maio.- Em ilio Cao. 20 h .
Audit orio do Museo do Pobo Gal eq
Santiago. Org .- Asociación de Li·b;e1 ros . .
24 de maio.- Coro da Un iversida'
"de de Santi ago, dirixido por don
Maximino ·Zuma lave. Presen ración
oficial en Santiago . Na Capela, 20 h..
25 de maio.- Coro "Ars Music a'e"
de Ponteyedra e Orquesta qe Vigo ,
dirixida por David Feldmann. Na
Cape la. 20 h. Organiza Unive rs id ad e
de · Santiago e Ministerio de Cultu ra.
20 de maio.- Fa íscas do Xi abre .
M.P .G . Santiago. 20 h.
·.
23 . de maio.- Grupo Universitario
cJ d
aro. Cap u c~inos . Vi go . 20 h .

CINE
V ida. -perdida d-e Ottokar Run ze.
Co r . 94 minutos. Alemani a. Na Cas o
da · Cultura. Rua do ·Conce ll o -9 .
Ou re ns e. 22 de maio :
.
A encaixeira, de - Claude Go retta.
Suita . . Na Casa da Cultura. Rúa do
Concello-9. ü 'urense, 1.8 de maio .
Sonás que cumprirá os 25 anos no
ano 2.000 de Alain Tann e·r. Suiza. id.
25 de m aio. ·
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Esceas de caza na Baixa Baviera de
P. Fleischman. Cine C lub de Marín .
·lo ·Cine Av.en ida· as 10; 15.
.

RADI O NACIONAL F .M .

Real ·.Academia Gallega. ' '. Importancia do p'úblico . na . revelaJ::iÓn
teatral". Discurso de recepc·iór;i de
Xen ¡;iro_Marinas del Valle, coi:i· respos. t;:i de Marino Dónega Rozas.

as

O ia 24 .
9.45. 3· Progr a_rn a.- '
"Página esquecida" .de Fern ando
Lopes G rac;: a, . p9r . Riki Ger ard1i< ·
(ce)lo) e Rafael Senosiaín (piano) :.

DISCOS

da época isabelina e do-utras fram:esas
do sécula ·
deixa ceibe a súa
imaxinación poética , e tímbrica . A
calificación acadada é: de' licioso . Os
dous Lps. o rixinais xúntanse nesta
ed ic ión nun álbum doble qué costa
ao precio dun disco soio". .
CE E-Guimbarda.;- DO 22013/4 .
Grabación.- ; 2· A rrar¡xos e
inte f pretaciÓn.- 9.

-r.v

DISCO DA SEMA
Jotín- · Renbour:.n.-

. LIBROS
O

lobo

Trad ~cciá"n

':SIR

J

HN

Lelo. Canto pra ne o s.
de 0< ohan.a. To rJes. G.aJa-

x ip.
_
O demo Rapatú. Canto pra n eiíos.
T°raducción Xohana Torres. Galaxia.
As tres laranxas da vida. C0nto pra '
nenas .. Traducción de Salvador Lo renzana . Galaxia.
ltawa .' Canto p ra nenas . T raducción de Salv9dor Loren~ ana . ·G alaxia. ·
Obras Completas de Manuel Anto ni . To rno 111. Correspondenci a.
.o

_r__
B_L_IC_A_C_Io_·_N_S__,. _____.;..

·Gatl~ecia. Núrn .
· R vi t ;:i do
Departamen to de Preli istoria da Univer sidade de Santiago .
· Cuadernos de Sargadelos. Núm.
29, 30 e 32 .

. ALOT bF MERRIE ENGLANDES
MUSYK . THYNG & ... " e "THE
LADY 'AND THE UNICORN".
"~4ovo disco do inefable John
Renbourn , ~o 'que partindo de pezas

A Roda:- FALEMOS GALEGO .
Diapa~ón-Li moe·ira
(DIAL)
52 .
5041.
:
Gaiteir'os de Lavadore;-Sampaio de
Vigo.- AIRIÑOS GALEGOS
O i a p_a s ó n - L i m o e i ro
(O 1A L)
. 51-0051.
"Désconocemos estes discos, polo
.que non opinamos' ~·
. .
Paco
lbáñez ...'... A
FLOR
TIEMPO. '
ARIOLA 200.188-1.
· ·,,un Paco· lbáñe:z redivivo -en todos ·
o~ . serísos. Engade un poema do'·
A rci preste de Hita que· lle valeµ ser
· acu'sado de macl:lista en "El Pa_ís '.';
causas ve redes .. . " .

MOSTRAS
O l ibro galega onte e ho><e .

•de toda a oibliografía sobre tema!
galegas. No M.P.G . Santiago, do 17
d e m aio ao 3 de xun io .. Organiz¡,
A sociación de LibreiFos de Galicia.
Xaime Ouessada. En Torqu es.
grahácl os. p;:isteles e o leos. En Cit ani a.
gralJados e postales. De 7 a 1O.
Sant iago .

a
1e nos
frase

ANUNCIOS
.
DE PAtDE
.....

vivi la, .
fotcrs
ras de .
~I tes a
nente -.
\:

!

o· día 17 d e Mni , foi unha
fundazón no · ano 1963 da
Real Academia Galega, en
conmemorazón do p1·imeiro
centenario do libro que
pubricaÍ"a en ·galega á dociña
Rosalía de Castro, e ó mesmo
tempo pra que con ela
lembremos os demais poetas
coma millar ofrenda en tan
siñalado d ía, · dos que foron
groria dfl sua patrea, co fin de
que vivan. sempre no recordo,
como tamén dos mo itos
valores que oxe por sorte
ternos. Denantes non se
festexaba tal lembranza, ·polo
que mo itas deseo ñeclan o
t esauro 1itera'rio dos no sos
poetas. Tristura dá · pen.salo
pero é certo, que haxa xentes
que non sinten nin siquer
polo pensamentb recordan
. tan groriosas figuras que
bril.aron en tempos de antano,
os que ca sua deleitosa 1 ira
en-toaron marabelas á ~ terra
meiga ._
_
En Maio longo e frori-do
cando a pouqueniños vai
d1Pgand a sorint Primave ira
e co men za o fermoso ve rdor

FORA DE CONCURSO ...
?mai
) 17
ni Zé1
3.

1ues ,
~nia ,

10.

CON TO
Padrón, 8 de Maio 1979.
Es ta mos no ano 1988. Galicia é
li br , fálase e escríbese o galega.

nas c ampias, e nos arb re s van ·
nasce ndo as pirmeiras follas ·
entro canto dos paxariñGs, fo i
polo a_c9rdo de ádicarlle este
día a nosa Rosalía, unha,
polo seu pirmei-ro libro e
outra poi a irresistibre emozón
que
sempre sinteu
pola
naturaleza cal balsámico recordo feiticeiro. $eme! !ante, a
ela tamén sintiron .Gon moita
pa1son _ outros insines v.ates
que ó leelos, no fonq_o da
y-alma latexa ~n deleito·so
na~oro de todos os que leven .
dentro do esprito a gran _
emozón que· tén ~ste día. Rosalía, Pondal, . Curros Enrlquez, Lamas Ca ~vaxal ,' Aureliano J. Pereira, ·· con outros
moitos que en P~equeno
espazo
né posible talar,
teñamos un reco[do sempre
pra -eles é sentirnos ledos. no
gran día ºDas . letras Galegas", fixos os ollq.s no azús do _
ceo entre o vermello serán do
crepúsculo, botándo 11 e .u nho s
veizos, ·q_ue 'nas aas dos ventqs·
irán seus ecos camiño da sua
inmortal id ad e.
ANTONTO PRADO Dl:AZ

MANU·EL ANTONIO

··

/

DARIO XOHAN CABANA .

.l
·l
~-

3
4

_Ando a busca o·s folletos
''A Lonxa" e "G'ándaras e
Brañas", q'l.Je publicou ALBE.
(Ou mes~o unba · fotocqpia
·de les). Xosé .Marra. Patio de
Madres 15-tercei·ro. SANTIAGO.

s ..-1o--..--

-:6 .--......~
7

e; ustariame · (nt ercambéar
adesi vo.s con rap áces -~s de
t odo o Estado Españo l, esp e-,
cialmente . Euskadi e Catatu n. ya. Escribide .a .-Xul.lo Fontecha, ºrua División Azul, t cltcei ro. A Coruña. ·

8
9 :_ ._

10
· ~1

Dou clases. a neno~ de prees e deicacuartode EXB.
Ou senón, tamén coidaría
pequenos polas mañás ou p olas tardes. Chámome Mari
Carmen e . vivo na rua das
Hor.t~s-53.. Santiago,

c o l~:ir

'T roco pega ti rías· de part í·
: .dos e orga,nizacipns. fevoiucio:na r.iaias cle todas as n~ciQns ".
Po ñerse e·n contacto ese ribi ricio a M. Carmen Mor.ón.
'R/Pinceles 25. Madrid-18.: . ·

tuvo máis fillos, un morreulle e
ag ra ten dous fil los e du as filias.
Agora teñen u nha casa e saben ·
entender as ley s galegas, e
sáben as cumplir. FIN.
JÓSE LUIS MOTA .DIAZ
Padró-n

CONTO
Erase unha vez unha nación
cham.ada Galicia, na que había
leyes galegas, éran 4 provirici2:1s,
A Coruña, Lugo, Ourense e
' Pont~vedra. Certo d/a na Coruña
ocurreu unha causa moi grave.
Chegou un millonario · de
. Madrid que falaba cast.e llano, e
quería vivir en Santiago. As leyes
de Santiago dixéron~e que tiña
, qu e falar o galega. O millonario
. non quixo facer caso, e segu iu
falando castell.ano.
·
·
Os fill.o s do . millonari o querían ir á escala pero os
.·
·
.
.
·· prn_feso,re.s nonque~1a.n, quei:1 a1-:i
1r . o medico e o medico non o s
atendía . E · entór:i ' tuveron que
aprender pou:c o a pouco~ o
qa l go, a escribilo os fillos e máis

.

Estou a percu ra d e le nd as ,
. can tigas, h·estorias ... sabor do
Carba llo · da Portela . Agrndeceríao _moito e coritestarei.· o
me!..! endeÍ'ezo·: Sindo ' Xavier
Cuñárro
Pintos, · Sala· de
. Dirección (Co~reos). PALMA
DE MALLORCA.

• qu

'

CRUCIGRAMA ·

.

O.ende Madrid prepárase un_
viaxe pra sumarse a MARCHA SOBRE XOVE; Interesados en reservar praza 9 d e ..,;
autob.é s, · chamar ao ·(91)
4675556.
-.

HORIZONTAIS·
1.- Escoite. 2·.- Mo.nte ce n ado. 3. - Espulse ino . 4 - lnterxección de noxo. Demostrativo. Térmo ae comparn inz a.
5._,__ Acordó, trato. Mpnxe. 6.- Marcha r. Esistes. 7 .- Ao rovés,
, pata dun animal. Relix_ioso. 8.- Pronom~. Ring leira : Ao revés,
s,lmbolo do .oU,ro : 9.-· O que queremos que sexa· lega lm .e nte ·o
nÓsó id iÓma. ·i,q.~ Neste ~o~entó: . 1_1.~ P'arte do esquelefü '.

~- VÉRTICAIS
1.-: R~ci11iente d·~ cantería. 2 .'- Encha.'. mantéña. 3.Barco . Onde·está.-4:- Contración. Parente. Nota. 5.- Miro ó
l~n'x.1? . . Fo'lio ciobre. 6.~ Marchai-es. Resoancias. 7 .- Ao rovés, ·
mercado perióc;j ico. Dente máis agude. 8.- Desinencia de
.. aumentaúvo. · Celebrar .. gracia. Vocal repetida. 9.- Valeira,
~' ··~ g6ra : :Ao "rci-vés·,~ pule. 10 ..:. . Onaese g'arda o viñÓ e as colleítas.
· · l L-=- 'O emo st1:atj vo .
·

rapaza" ; levo moitos anos, fora .
dá casa, pois estudiei en Madr'id,
d sque tiña 13 anos, e despois
qu ed ei trabal lan90 eiqu ( . .
·.Tod as estas esplicacións veñen·
a conto de lle poder contestar a
DANI CARES, que escribiu no
derrad ei.ro núm aro 59 e n "A
TER RA ASOBAL LÁDA".

Non estoy daco rd·o coa carta
Faro de luz por somas r~xeitaéia
que escribe. Con toqos os
con interna car.encia defendida,
re spetos que él' non tivo" <?ºª
en t.anto que contada, no' n chorada outra xente, digo que este rapaz
i ó tempo que libe rta engaiolad a. . puxo un youc~ de fanta~í.a (por
Mente non escurecid~, mente alisada, non d~c1r n:io1tat de Nma1s, pra
· te1mas
·
d e corazon
·
, remagari·d a;
sin
. .dramatizar
· ' ~o canto · · on; •non
d. ·
,
f ·d
creo que ·sena ceFto canto a1·1 1.
corazon desangrado. cal eri a
p . .
. "E
d. ··
rime1ro.ses estraor 111a1 .
xurrando .dende a carne esmacelada. :
.
b
. ,,
A. pesares de tei· un só toldado, ·
nos e m~1o_res esta~, _ os ~rises ,
•. ·
· . ·
como d1 el, son, incapaces, e
outro no interno tena, non xo1ado,
,
1d d
· ·
d
.
·
· ' . . .
menos estan o e serv1c10
e.
pms, quenturas vest1a cenitales.
.
.
.
,
-'
·T , f
, h
·
alcumar a nrn.guen. Son personas
· d er~.n ogo~, pir .astes ~~~migas
normais, xente nosa d~ . clase'
fos q~e vdenan .trodres oud~ liga s
asoballada, como se di · agora,
ornecen o xe 1 a e can 1-a es.
.
.
·
.
MAXIM -INO CASTINEIRAS
porque lq .u e · me discute a m_i _n
·
que non son eles os ma1s
asoballados nestes días?; morren ·
DENDE MADRID
coma coellos e ninguén ber.ra por
·
\
eles.
-· ¡ \
. .
Queridos amigos: .
Seg°iJndo.- En todos os anos
O mi-llonario é:hamábase Xo .é
: S.on 'unha muller xa "no n que levo fora da casa (a Galiza .

a

es to u me referindo ), sempre ato; , o . TOTAL APO 10 a al tern at iv'a
pei con simpatizantes da nosa . do" FRENTE CU LTUR.AL DÁ
t eri·a. ¿Non e raro, poi s, que este ASAMBLEA NAGl.ONAL.i.:PQrapaz nunha vac.ación de poucos ·PU LAR GALEGA de adica r o
día s atopara·con esa xente qu~ él
DIA DAS LETRAS 'GA.LEGAS
dí? Ademals,cando. te.ñointerés deste ano T979 a loita POLA
por algunha .cousa, a!gún tr.a ballo O F ICIALIZACION DO GALE(que mo fagan cedo) ou papeleo, - GO.
·
ou calquer cau'sa que sea, nO!J
Pese
ó gran .. respeto ~
·teño má,i's .que · "abusar" un ademir.ación que nos merece a
pouqutño do tan querido acento figura do · poeta ' MANUEL
galega; pra que se me abran as. ANTONIO ...:..tan descoñocido e
portas, e apuren a ~xudarme, tan insuficientemente estudadoenseguida todos .empézanmt;! a . a. AG RUPACION CULTURAL
falar : da terra (moitos non a · CASTELAO coida · un trabal!_p
.c arrocen), dos desexos que teñen prioritario ·e u rxente o acadar a
d e conocela, o.u do fel ic'es que NO RMAL::IZACION DA NOSA
foron nela.Toda a ~ente quera CULTURA~ tódolosnivelespró
Gal iza, e aos gal egos; so mente que . é precisa . a . OFICIALIZAhai que portarse como é debido CION DO NOSO IDIOMA:
pradeixala en bo lugar.
· Cando a ·cultura ·galega teb tan
Así que, rapaciños, ~ facér·. g~aves e urxentes ~roblemas, b
ben . as causas e menos chorar, . adicar un día ó ano a unha figu ra
qu e . de- hágoas está o mu_ndo máis. ou ·menos siñificada da
cheb.
. . cultura ou. da literatura galega, ·
Cos meus mello res desexos:
co id amos é' un acto cultural ista,
MANUELA MARTINEZ elitista, e inéhcaz que o escr itor
Madrid que se "hornenaxeará oficial- - - - - - - - - - - - - - - - - men'te" este ano, o no so Manue l
A AGHUPACION · CUL TU - ~Anton,io, tan grande poet a como
RAL CASTELAO DE MON- ·patriota, estamos segu ros qu e
i=ORTE DE LEMOS fai · público ~- 1- xelta ría. ·
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· XERARD.C) DAS · AIR~S

N-o intre en que a imprenta aparece en G.al j.c ia, o y Fra:LL. Ás í po is, na cidade de Santiago co noc éron e
.' Xa no século · xv:lll, 'p rodúcese un novo
noso país está a -sofrir a "do_ma ·y castración" ele qu e
as irnpr enta .' de Anto1:iio Aldemuride , h.oiciada pÓ 1
frolecemento das letras· (e.spaño.las) e nalgG ns ·dos .
~-- foi obxeto polos Re.i? Católicos~· Ao tempo, as
Bu e.ná ve1Ttur.a Aguayo, a de ·Sebasti á1i Montern,
nosos escritores latexa unha certa'. pre,pcwpaci,ón polos
urií versi.dades comenzan a ser· o . centre éultur·ai"- por
herd ada de And rés Fraiz, e ·a-· de Juan 8aL1tista d
ternás de Gal ic ia:· P.· . Feijóo, • Sarmiento, etc.
escelencia.
.
Clemente ~(c eca·§ Juan Bautista Gonzál ez de San'
P.arel l-amen'ie, a im.¡urenta tén t-amén .. unha .época de
. . ciB me.nte ).
esp l e~dor (a~ p'ri meii::a foi , m5' - Reis "-Catól icos): En
Deica · istas datas, · os' ún icos 1 ibr'os esi'stentes
Gal icia . té.n rnoita · son a .- a . i r(.Íp1"enta· ·d~ ·. Ag ua yo de ·
estaban feitos polos °ce>pistas <;:Jos cor1ve·nt.os · ou da
En1re o,s grabadores, sob ra ncean Ma nuel
"corte". O . cambeo d·e 1ib.ros. manuscritos.~ por - Santiagb ·Buer¡aven:tura' é lgn~ci,0 Agua.-yo, pai e' ti.l lo
Melchor del Prado;· Gam-bino; e Jacobo, Ribera
imp resos débese ao procedini·e nto da xilograf.fa,
respectivamente, .compiien -.n'es1a _é poc·a .coas .mil lores
An~e l de la Piedra.
"inventad_a ·aló pciloséculo -XIV en Alemania. Cor:isistía · · "- im,preritas· e súa 'sona traspasá. as nosas fl·ont~iras, 
· · No século XIX, e coa utilización dos tipos
o inveJ1tO en grabar en ní'ádeira teda unha páxina do
chegando deica ·-Centro-Europa. · A relac ión · deS;tes
..:. fundidos, a imprenta adequire o impulso definitivo
1 ibrn e lago mol i'áda en tinta, irn'pr.eritala no papel .
déica , . . os Rosos djas. Comenza o · "-Re.xurdimento
impresore.s coa corte de Madrid non fol 'tan intensa
lste sistema deu pé r:náis adiante á- creaci.ón_cios. tipos
coma d e.bera~ ser po ias datas que corrían. Dominar on
Literario" e r.io 1808 aparece 1-lbros,_ folletos,
de madei ra, e xa u-e logÓ, á ch a'ni·ada ~i pograf ía.
- a .i m.prenta en .<;Jal icia duran te _u n século, abrangue ndo
x ornais no idioma galego. A publ icac ión d'e testas Pn
·
Coma os mun.xes,
c'oñvenfos vican L a
todo o pensa.m'ento barro¡::o qu~ se estaba a dar . .
gal ego aumenta . a medi da que se in cremen ta ci
importancia do .invento, e sobar d,e todo que xa non
concienciación 'poi ítica e a revalorización da linou a
. Buenaventura ou Ventura .Aguayo era procedente
serían eles os gardiáns. tja cuhura ~ fixeron o RElSible
. d·e· AlhóndÍga (Guadalajara) de onde pasou ·a ·res¡'a'ir erT
cultu ra . galegas. - Cecais que a primeira emp 1l sé1
por cor;itrol ar' todos aquel es arti luxios· que de-ri'd~/:.·o ; ·:Santiago'. "' Casou' coa -filia de Anton-io - Ald-emunde,
editori al ao servicio da cultu ra fara a "Biblio t ca
~strahxei ro estab'an_ a chegar.· Así, no ano 1483 o
cqnocido impre~or do que ·e ra -- oficial, e hers;Jou · o
Gal lega" de Martínez Sal azar, que editou oll 1a
Cabildo Compostelano:.:trouxo aos impresores Juan· cfo
" ob,radoi ro; ·seg u indo - así a marcha · · da imp re'nta .
des con ocidas e esq uencidas. Ao tipó'grafo ferrol <1 llCJ
Bobadilla e Alvaro de Castro pra ·que impref'¡ tase n..
· lntroduciu notab les ·innovaéións rfo arte 'de impr imi_r,
Xosé Fonte la débesel·le a fu nd ación da "Asoci ac ión
1ibros rel ixiosos Benito Vicet.to. cri'ticaría· istá pos-tu·ra
des taca:nd~ os 'gr.abad.os- que acompa~aban aos testes.
Protecto ra de la Ac ade mi a Gal lega" que deu orix; n
do clero . decindo que OS · monxes apro'veitabéin O .
actual. O 'labo r da editora "Nós" deü .continuidade ao
invento pra imprentar misais, "lib(os' ino_centes y .
lgn ácio Aguayo y Aldemunde, filio do an terior, ·
da "Bibl ioteca GarJega" . . Fundada por' Anxel Casal,
mezquinos", ·en vez ,de empregalo· en' beneficio ·da .- · haceu en Santiago ~ fói preparado polo . seu pai' no
foi unha efica~ difusora da nosa cultur a. Entre os
socie<;fade. Poi as da.tas. pe impresión que figurar:i nos
arte de i.rriprimir,· do que se fix'o ca'rgo aos 23 anos . A
xornais debenio-s destacar o quincenario A NOSA
misais, consta que o .primeiro en imprentarse : fo i· o
s1,.1a -mo1:te _non _se sabé s'e f6i o seu xen ro José ~e1~m ín
TER RA ó rga no que foi de espresi ón das "lrmandades
Misal Au riense; sendo ~(11p res-ores do mes~o Gónzá lo
Cqmpaña ou ~s i: s~ fi lla : qu~m . se fi -x o éarg o do
' da Fala·",-e a revista "NOS", dirixida por Risco .Sería
~stablecemento. ~ , 'e~-"'
·
Rodríguez de la . Passéfa e Juan de Pórres no ano
canso o enumerar os títulos e publicácións periódicas
,.· Debido a c;:¡ue sómehte fi'rmaba os --irnpí·eso_s co
1494, po r contrato do conde d~e Monterrei onde
que .e ncetaban a sair nestas datas. Ent re os obradoiros
estaba ubicada unha imprenta. Máis tarde apareceron " . primeiro apel_ido, os estuqiosos-_.do tema, entre eles .
de artes gráficas que publicaron obras en gal.ego nestas
Murguía·, supµxeron . ·a esistE¡nc_ia· doutro Aguayo,outros misais con datas anteriores imprentados no
datas están "Porto" e "Gal í" en Santiago; a imprenta
mesmo lug ac.
"-- anque ·o mEis_mo. M~rgu ía ·a qmite, que moitos d~s datos
"Moret" da Co ruña e "Celta" de Lugo. Pro o labor
sabor ·dos impresores deste seculo son ·erroneos· e
.
O idi'o Y)la empre gado en principio nos testos foi o
máis graade_ na difúsión da cultu ra galega vén da
.. escasos. Ó. mesmo autor resalta que "el. primero y
latín (frol ecemento do Humanismo) pasando lago ·a
·- "Ed~torial · Gala xia", que- imprenta as suas obras
único que diÓ' impulso·9f grab@do en madera u~911do
imprentarse todo .. no español, 1in gua 'do imperio
p ri meho no. obr-adoiro dun xórnal e m_áis tarde nunha
cabezas
y
finales
de
:.
capítulo,
orlas
y
otros
ado'mos
fundado polos Reis Cat ólicos.
imprenta que tén os .máis . modernos sistem_as . de
fue Ignacio Agu9yo v- Aldemunde"'. Os impresos da .
Por principios do século XV·ll aparecen uns versos
imp resió n, ff que nos permite afirma1· que Gdl icia
época consistían· en devotion.ar:ios, breviar ios, ·r-Slaíflno idioma galego, pbta de Isabel de Castro y Andr ade.
conta [lóxe ri·as grandes cidades con irppr~ ntas quP
pas e impresos oficiais .
pero ,descoñocemos se foron ou non i mpren tad os.
gracias ao avance da técnica na im pres ión p er mit en~·
· O Conce!lo compostelano, ñ un info rme do 2 cJ eNesta mésma data destaca coma impreso r Ju an
ti ra da de libros. Dende istas páx in as desexamos qu e
Nadal · do l7B5, 'di que daquel a- -somente duas
Bautista de · Clemente que tén ·o seu obradoiro en
esa técnica esteña ao se1·vicio da cu!tura, galega xa qu e
imp1·éntas -"de buena,. letr¡;¡_ Y . cor re cción" h ai e n·
Santi9go,- como acontecería con "
,t odas as
es!á sigue prepa ra da pra estar ao servicio da impr nta.
· Santiago: a de Aguayo e máis a ·de Sebastián Montero
imprentas que houbo en Gal·icia. 0
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