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SIGNIFICADO GALEGO DO . lC? DE MAIO
A celebración do 1. 0 de Maio en Galicia tivo coma
características esenciais a concentración de forzas na
cidade de Vigo, onde se rexistrou a meirande
movilización e a polarización desta xornada arredor
de dúas alternativas sindicais
con claro trasfondo político.
Se ben na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra
se celebraron manifestacións e . festivais
impulsados polas centrais sindicqis de ámbito
estatal, éstas tiverçm un carácter máis ca nada formal.
Foi en Vigo onde a movilización amosou unha maior
in")portanciê cuantitativa e cualitativamente, concretándose
na celebración de dúas manifestacións convocadas
en base a ouxetivos ben diferentes. Pola mañá, convocada
pola 1NG celebrouse unha manifestación q~e

Bueu:

,

un náutico _sobor da praia
Os mariñeiros !3 veciños de
Bueu opóñense rotundamente á
apertura do Club Náutico. promovido polo ca sino da vila. que foi
co nstruído con material prefabri cado sabor da única praia de abri-

go da zona e na que os mariñeiros
desenrolan as súas actividades de
reparación dos barcos e bateas
así coma de secado das redes.

Páxina 8

contou coa asistencia de oito milleiros de persoas
e cuios ouxetivos centrais se concretaban n3
defensa da autoorganización dos traballado res
galegos, a loita contra o Pacto da Moncloa e a
reivindicación de postos de traballo na nosa Terra
Pola tarde, e cunha asistencia que se pode cifrar entre
dez e 1 2 mil persoas, levouse a cabo a manifestación
convocada polas centrais sindicais españolas e
que contóu co concurso dos partidos PCE, PSG, MC,
PTE, POG, PSOE, LCR, PCE (R), PGP e FRAP. Os o u xetivo~ cb
mesma, dentro da dificultade de definilos dado o
confusionismo que froleou ao longo de toda a
marcha, serían a devolución do patrimonio
sindical, a defensa do proiecto de Lei de Acción
Sindical na Empresa e o problema do paro .

Afganistán: _
xiro q esquerda
O recente golpe militar de
esquerdas no país máis emprobecido do mundo e que limita coa Unión Soviética. Afganistán, vén derrubar ún dos
máis tiránicos réximes pra
-abrir unha esperanza ao progreso social.

P6xina 14

Catalunya

Acordo secreto
con Suórez
O President Tarradeilas,
despois da súa longa viaxe de
quince días de duración a Madrid, non quixo facer públicos
os acordos tomados co Presidente Suárez «hastra que seña o
momento oportuno», non máis
aló de quince dfas en que entrarán en vigor.

Póxina 13.

Eleccións
ás Cámaras Agrarias
As Cámaras Agrarias, nacidas
ao remate do século XIX, pasando
por diferentes etapas asegún os
distintos réximes políticos, están
agora ao alcanzo dos labregos.
anque as súas atribució~s señan

moi limitadas pola lei gubernarnental e os caciques empreguen
a fondo as súas artimañas pra facerse co contrai das mesmas.

Páxinas 10 e 11

en poleiro alleo
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ESCRIBANO
DE CACIQUES

das argalladas co soborno, o
engano e o chantaxe, armas
dignas de persoeiros sin eurúpulos cales son os «protexidos))
En «La Voz de Galicia)) do día
de don Augusto Assfa. ¿Ou
2 8 de abril Augu sto Assfa , na
seró el, o protexido?
st:1a «Carta Abierta)>, embiste
O don Augusto, «amigo)) de
con tra as Comisións Labregas
con evidente mala uva : <<só/o el Franqueira e outras herbas,
tén que defender forzosamenotro día, los labradores gal/egos
te os lobos 1da sóa camada,
mostraron lo que la presencia
pra ben da súa faldriqueira e
de ánimo y el valor pueden condo seu xornal. Tén que atacar,
seguir. Intimidadas las autoridades, las partidas de la porra , polo mesmo, aos labregos,
que polo visto na loita da Cuocampeaban por sus respetos,
ta Empresarial, na folga do
sembrando el terror v la leche
carrele1as adelante, hasta que leite, etc., semellan dispostos
a coller a basoira e barrer do
los labradores dijeron basta. Só/o n unas cuant as horas las ' noso agro a sarna do caciquispartidas cJ la porra, afectas al mo.
Pro o sef\or A11Ja, admiraterror maoí ta, bajo la denominnción Comisións Labregas de- dor incondicional da «contundencia)) inglesa, non entende
nada do que acontece non no.:.
so pars. Por eso compara as
loitas labregas en Galicip cos
incidentes dun hotel inglés, e
por eso lles colga 61 Comi1i.6n1
Labregas o sambenito do terror maorsta. Sin dúbida, este
«granxeirO)) de X·anceda,
aprendiz de «lord», c~ida ter
dereito a insultar e calumniar
a_quen lle pete, con argumentos, certamente torpes e paifocos.
O caciquismo puido ~.uscar
escribano móis avisado.

. llpmeci ron com o por ensalmo
de los campos gnllegos, igual
<¡u ' los piqu t s d I Claridges
clr1s11p 1r ci ron d Book Street,
pm 1 volvN
p I r p a tatns, hac11r rnm 1. o ft(•gor cerolas antt• /1 con tunclt•n /1 d lo pro
¡ii<'t 1r/n.' >!.
01 lobregos galegos, rexo1
no def n CJ do seu, tef\en
omosado dabondo a mola lei
qu lle tef\en a esa morea de
caciques, que inzan o noso
ogro. Cando non poden asoballar ao seu gu1to, como
aconteceu na folgo do leite, 01
caciques non dubidan en organizar partidas pra agredir
aos labregos en folga; parti-

UN HUMILDE
LABRADOR
Aínda que no escrito xa comentado o señor Assía afirmaba
que, «en pacas horas)> as Comi sións Labregas «desaparecieron
como por ensalmo de los cam 1Jos g 11 gos», ao dia seguinte
ocli unh nova ((Carta Ablerta»
n co nt rn s que nas Eleccións
1- Cám r s Agrarias somente
podo votar aos franquistas ou
ós Coml Ións Labregas por non
hab r outra alternativa. O señor
Assla co seu novo artigo vénnos
d cir que é un mentirán e vén
narrar as súas aventuras de «humilde labrego)>, deses con granxa e periódico particu lar: «Des-
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pués de veintita,ntos años compartiendo con la pràfesión d~
periodista la de labrador, por fin,
ahora, la monarquia cpnstituciona/ me ha puesto en f!I censo de
labradores)).
·
E sigue don Augysto, sin
chisca de vergoña: <<A'dêmás de
darme el vato agrícola Jas autoridades han dicho que, con el .
mismo, puedo ·tomàj .parte- en ;
las· elecciones a las Cámaras
que tendrán /ug.ar el d,ía 21 .df!
mayo)>.
Máis a.diantEt o señor Assía,
transido de dor, cavila :.«Aunqµe
esta no . sea todavía la federa::
ción de /abradore.s ingfesa o. la
aspciación alemana,, pensé yo,
µ lgo es algo v reflexionando
cuántos son los labradores modestos, o no modestos pero emprendedores, trabajadores, honestos v polftica.mente independientes, q!le tanto hemos sufrido a manas de la corrupción v el
favoritismo dictatoriales en
nuestro A yuntaíniento, vine en
la idea de que teníamos que
n¡ unimos a fin de nombrar doce
de e/los para que se presentaran
a vocales )>. (O suliñado é noso).
«No es ser labrador, no es estar limpio de contubernios, no
es ser independiente lo que es
necesario para ser candidato a
vacai de las Cámaras Agrarias.
Es necesario formar parte de un
sindicato)>.
«En vez de conferirme la fa cultad, a/ conferirme el voto para e/egir a los 12 labradores que

yo creo más competentes de mi
ayuntamiento, lo que me han
dado en la práctica, en fin, es el
derecho a elegir a los antiguos
franquistas o a las Comisións
Labregas. Muv a la izquierda de
los comunistas, compuestas por
agitadores urbanos, afectos a la
ideología maoístã y posiblemente no sin ciertas concomitancias
con el terrorismo, las Comisións
Labregas, que han fracasado en
todos los intentos por introducir
a Cain en la paz del campo gal/ego, no seria imposible que encontraran ahora su cabal/o de
Troya en las Cámaras Agrarias)).

dad de votar para una Cámara a
los franquistas o a. los maoístas,
v usted me· perdonará si apunto
q.ue por primera vez el Movimiento va a tener un voto míor
quién habría de decírmelo. ôe
usted afectísimo servidon>.

Despois desta r:nesturanza
abrumadora de linguaxe bíb lica
con ficheiro policial , láia.se o
señor Assía: «El precio que, por
lo menos pfJra Galicia, les otorga la ley de Cámaras Agr~cqlas a
los revolucionarias, es quizás el
Pf..
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'más grande que haya ofor.gàdq
jamás en Europa a nadje sistema electoral a/guno>>.

t;: re.mata o artigo : «.. .a/guien
me objetará que, en derecho, no
está, ni mucho menos, excluída
una candidatura de doce. independientes, con tal de. qu(J los
doce no pertenezcan a ninguna
organización v cumplan ana serie de requisitos previa papeleo,
que en el agro g,a llego es tarea
poco menor que la de tocar con
un dedo en el ciclo, de mQdo
que de momento aquí estoy vo
pues, señor director, con voto.
pwo colocado ante la perpleji-

Don Augusto Assfa pintase
a si mesmo COf".'la un labrego
«de toda Q vida» e asegún
propia confesi~n ·comparte a
profesi6n period(stica coas tarefa~ agrícolas. Unha ~ofisti
cada. forma de simbiose. Hai
q~,e reconocer, nembar:ga...,tes,
que don Aus~sto sobrancea
p~.lo n::teno~ nunha das (lctiyidades la~regas: a. de sa~~lr· o
este.r.co ... nos 1:eus artigos.
Lóiase o afectlsimo «amigo e
servidor», ¡v.aia vostede saber
de quénl, da Lei das Cómaras, _
esa criatura do caciq1:1ismo, e
preséntase coma. «independente)>, tentando meternos os de-dos nos ollos .. Car.adur~ non lle
falta.
En fin, o señor Au_gu~to_ AssJa molé~tase en, escribir dúa~
«Cartas A-bier.tas)> pra calumniar ao sindicato nacionalista
Comisións Labregas. ¿A quén
sirve, con eto·, este ilustre escribano de ·libelos e mentiras?
Dúas póxinas pra de.cirno,s
que vai votar «al Movimient~>).
Que Ue apro,veite.

A venda en toda G.aUcia, 0'(iedo., Ayilé$, G·i¡6n_,
Bilbao, Sa.n Sebastión, Madri~d, Barce·lo·na, Xenebr:aººº
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Desexo suscribirme ao periódico galego semanal
1
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A celebración do 1.0 de Maio en Galicia tivo coma características esenc1a1s
a concentración de forzas na cidade de Vigo, onde se rexistrou a
meirande movilización, e a polarización desta xornada arredor
de dúas alternativas sindicais con claro trasfondo político.

SIGNIFICADO GALEGO
DO 1.fJ DE MAIO .
OS NACIONALISTAS:
UNIDADE ANTICOLONIAL

USO e UGT, seguidas dunha segunda cabeza integrada polos
partidos aos que as devanditas
centrais están ligadas: PC, MC,
PTE e PSO E, e máis atrás LCR,
POG , PGP e PSG , as organizacións xuvenís dos primeiros, todos
eles con pancartas, e o FRAP e
PCE (R). Logo de ouvirse polo megáfono da cabeza Va a dar co-

. Partiu a manifes_tación convocada pola central patriótica da
Plaza de Port~g9I encabezada por
unha enorme pancarta que rezaba
«pola autoorganización dos traballadores galegos» e «Contra o Pacto da Moncloa» da que termaban
~ Eladio Pérez, Xavier Alonso e
Francisco García Montes, dirixen- mie_nzo la manifestación conmetes e secretaria xeral da ING resmorativa del 1.º de ma vo que reipectivamBnte. xunto con reprevindica fundamentalmente el dese ntantes das organizacións narecho del trabajador al trabajo... incional istas que apoiaban a manitentouse difundir a primeira confestación: Bautista Alvarez e Elvi signa, que non seguiron os manira Souto, presidente e secretçria
festantes : «Libertada sindical»,
xera l do partido comunista UPG.
«Traballo sí, . paro non», e «Non,
Lois Diéguez e Pilar All egue da
non á regulación» sería os primeisec retaría colexiad a da ANPG.
ros coros voceados xa cunha cerBernaldo Fernández Requeixo e
ta adhesión.
Aristóbolo Quinteiro do secretaCantidade de pancartas espa riado nacional das Comisións La llábanse -ao longo da marcha _con
bregas. Dani el Romero do comité
distintos significados que iban
cent ral da UMG e Xosé Miranda
dende «1. 0 de maio pol3 emancidirixente de ERGA.
pación da clase obreira» que a
Ao longo da manifestación
emprincipiaba. hastra «Ascón, '.30 aparecian numerosas bandeiras
lución folga xeral» ou «Por unha
GARCIA MONTES, SECRET ARIO XERAL DA ING:
ga legas coa estreja roxa , símbol©
solución á crise económica, uni«QUE SE RESPETE O DEREITO A ORGANIZARNOS NOS MESMOS»
do Movemento Nacional- Popular
dade <ia esquerda».
Galego, así coma as distintivas
Con consignas coma «Formada amenaza que supón pra a súa
e o significado que tén hoxendfa gas ·igualmente oprimidas polo
das o~ganizacións particip9ntes, e
ción e traballo pra a xuventuçle»,
pra os traballadores galegós com- colonjalism9, de cara a combater o • nación a posible instalación das
pancartas que poñían: «Pdla aubases da OTAN, e tamén a pre- «patrimonio sindi ca l. devolución
prometidos na loita c9ntra a opre- imperialismo. español. xurdindo ao
toorga nización dos traballadores
total». etc. foi decorrendo a manis1on coloní.alista, causante da remate desta intervención consig- sencia de Marrocos coma base do
- galegos» (ING), «Viva a loita antinas de «Galicia Ceibe, Poder Poimperialismo norteamericano e festación hastra o intre en que
emigración e da superesplotación
co lonial. viva o internacionalismo
da clase qbreira no noso país. Es- pular» e «Obreiros. labregos, ma- francés. Rematou espresando a membros do PGP escomenzaron
proletarim> (UPG), «Contra a farsa 1a intervención foi seguida de riñeir:Os, unidos venceremos». No
a berrar «Fóra, fóra, fóra o Pacto
súa solidaridade cos traballadores
autonomista, gobernemos nós a
da Moncloa». respostados coa voz
derradeiro tramo do recorrido en- galegos.
consignas coma «Galicia ceibe,
nosa Terra» (ANPG). «Pola Reforde «Un idade, unidade», mentras
En
semellantes
términos
de
sohimno
nacional
galego
tonouse
o
sin esplotación» e «Non. ·non, non ·
ma Agraria Galega» (CC.LL.), etc.
outro grupo intentaba facerse oulidaridade se manifestou o repreá colonización». Sinalouse asi- e a lnternaciona'I.
· . Encetouse a marcha con berros
vir con «Trabailo sí. paro non>>, e
Sobrance·á a· cohesión e a iden- senante de LAB . pouco antes de
mesmo a situación na que se atode «I N.G. adiante xa» e ao longo
mesmo o PCE (R) berraba «Os
que · Bernardo Fernández , das
pan os obreiros galegos co seu tificación coas consignas que - se
de case unha hora de recorrido
presos agora queremos velqs fóposto de traballo amenazado po- observou no transcurso da mani- CC.LL. . fixera unha análise da sehastra a carballeira de San Roque,
ra>>. Tamén LCR lanzaba daquela a
mellanza dos problemas dos lalos espedientes de crise, regula- festación, e o entusiasmo dos parrealizáronse unha serie de breves
cons ign a de «Unidade pra vencer
cións de emprego. flesibilización ticipantes que levaron a· cabo a bregos cos dos obreiros galegos,
mitins espricativos das consignas
ao Goberno da UCD». e USO, rede plantillas, etc .. producto da cri- movilización, pesia o trebón de e polo tanto da solución, eslanzadas. Espricaban os oradores
feríndose ao problema de Ascón
auga que coroóu toda a marcha, poñendo así a razón da súa· prese
económica
que
se
tenta
cangar
o senso que o 1. 0 de Maio tén pra
berraba «Dende o balcón, non hai
sobor das costas .des traballado- ~ r(la_ntéQ_dose - en rigu rosa forma- sencia. _
os traballadores de todo o mundo, . res. co cal bot~los é _emigración., ción .¡"
sólucióm>. Todo ao mesmo tempo.
O secretaria xeral da ING espricoma data na que se lembra e
Ao berrar o ·PCE (R) a súa con- ·
cou o significado do 1 .º de Maio
Os manifestantes <acolleron: estas·
corimemora aos militantes obreisigna producíronse enfrentamencoma· o dunha xornada de denunpalabras con voces de «Posto de LIBERACION DE CLASE
ros mortos e represaliados por detos co servicio do orde ouvíndose
cia e de confraternidade entre os
traballo· digno na nosa Terra».
E SOBER-ANIA
fender a causa dos traballadores,
logo berros de' «Policía para qué,
traballadores así coma de afirm aOs miles de manifestantes que
ción
patriótica.
Referiuse
á
neceasistiron á manifestación espresaXa na carballeira de San Roque
ron a súa solidaridade cos traba- tivo lugar un mitin no que partici- sidade dun sindicalismo radical
lfadores de Ascón e en numerosas paron un representante do Sindi- anticapitalista e anticolonialista; a
CADRO NEGRO
situación de Ascón, por exemplo
ocasións, dende os megáfonos. cato Obrero Cana rio (SOC) , outro
CADRO BRANCO
- dixo - está' claramente traiciodeixouse constancia da postura do Sindicato dos Traballadores
solidaria da ING cos traballadores Baseas LAB. o secretaria xeral .da nada e vendida á derrota por orEn Estados Unidos, berce do
Por prif11!'ira vez, tras cor~nta das .factorías pechadas, denun- ING e un representante das Comi- ganizacións que· teñe,; nome:
0
de Maio, non se t.elebrou ofi1
.
anos de prohibicións, celebrou- ciándose a postura provocadora _sións Labregas.
UGT, CC.00. e USO.
cialmente este ano a festa dos
se a festa do traballo e do inter- da patronal e espricando as cauO ·traballador canario afirmou
traballadores. O Presidente
nacionalismo proletario, na le- sas deste conflicto coma unha na súa intervención que r¡on é po- OS UNIT ARIOS:
Carter decidiu declaralo «Ola
galidade, coma unha auténtica operación piloto da crise do sec- sible a liberación da clase traba- INDEFINICION E
da Lei».
conquista dos traballadores.
tor naval.
lladora sín a conquista da sobera- ENFRENTAMENTOS
Asemade salientaron os repre- nía das colonias. Falou logo dos
sentantes da ING q1,1e falaron du- sectores máis importantes no seu
A segunda manifestación sería
rante o recorrido a necesidade de país, a hostelería e construcción,
convocada pra as ciñco da tarde.
froito da forma que adopta o colo- Encabezaríana as centrais sindique os traballadores se unisen na
cais convocantes, CC .00., CSUT,
• lóita coas clàses populares gale- nialismo nas Canarias, así coma
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((VA A DAR COMIEN ZO LA MANIFESTACION ... », QUE PASOU POR MOMENTOS DE
AUTENTICA GUERRA DE CONSIGNAS.

si tenemos al PC» e «Se siente, se
ve, la traición del PC».

longo da marcha - mostrando logo solidaridade cos traballado res
de Arxentina, Chile e dos países
africanos. José Antonio Moreno,
da CSUT, mencionarfa o apoio de
todos os partidos de esquerda á
Lei de Acción Sindica l, antes de
que os representantes de USO e
UGT - éste en español- se referiran, entre outras cousas, ao conflicto de Ascón.

Decorrerla pois, a manifestación no medio dunha certa confusión provocada pola variedade de
consignas lanzadas ao mesmo
tempo polas distintas organizacións participantes, hastra chegar
ao náutico, na esplanada do cal
un memrbo de cada unha das
centrais convocantes (CC.00 .,
CSUT, USO e UGT) se dirixirian
aos asistentes.

MITIN DO
MNPG

Eduardo Fernández, de CC.00.
falarfa en favor da lei de Acción
Sindical e do Estatuto do traballador como metas a conquerir
- opinión compartida en gran
parte das consignas lanzadas ao

Deica a hora en que deu comenzo o mitin conxunto do Movemento Nacional- Popular Galego (MNPG) , celebrouse unha festa popular na que actuaron unha

·UNHA GRAN MARCHA PATRIOTIC• E UNIDA: ¡FORA O PACTO DA MONCLOAI

chea de grupos musicais e c.lntantes coma Arrabaldo, Tangara ño, A. Seoane e R. Romaní,
Faíscas do Xiabre, Honorato
- delegado da ING na empresa
Regojo - e o popular humorista
O Xesta!.

hoxe é xa unha realidade coma
nac_ionalis tas -dixo - son aquecentral galega reconocida polos
les ,que pretender ocultar a reali- .
traballadores, con máis de 900
dade diferenciada dos traballado . delegados nas eleccións sindicais
res galegos, son aqueles que pree con presencia na maioria dos
·tenden levamos por vieiros cosmopolitas negándonos o dereito
conflfctos obreiros do noso pais.
Xavier Alonso, membro da dide orgañizarnos a nivel galego. 'Se
decimos defender os intereses da
Perto das sete da tarde esco- rección da zona de Vigo da 1NG,
clase obreira en Ga_licia, se nos
menzou o mitin no que interviñe- espricou a política do Goberno eschamamos internacionalistas, teron Bieit o lglesias, secretaria xe- pañol e da patrona l da crise do
mos que xuntar a nosa voz á do
ra l da UMG, que espuxo a situa- sector naval e o desenrolo do conresto dos traballadores do mundo,
ción de op resión en que se atopa - . flicto de Ascón no marco desta
pro tamén temos que decatamos
a mocedade traballadora galega; crise, crit icando a actuación das
que eso é o que cfeben facer os ·
a A NPG est ivo representada por centra is españolas que coa súa
demais connosco, respetar o dePilar Allegue, da secretarfa cole - actuación imposibilitaron unha
r-eito que temos a potenciar orgaxiada, que manifestou o apoi9 á saída favorable aos t raballadores.
Francisco Garcra Montes pe- nizacións galegas, o cal no eido
movi lización do 1.0 de M aio e clasindical concrétase hoxe na ING.
rexou o papel que á Asamblea lle chou o mitin clarexando o verda O acto rematou co canto do him;
correspon.de coma frente intercla- deiro significado do internacionano galego e da Internacional.
sista e patriótico ao carón dos t ra- lismo proleta rio. Os falsos interballadores e as clases popu lares
(<XUNTAR A NOSA VOZ A DOS TRABALL~DORES DO ~UNDO»
galegas. Bautista Alvarez espresou a solidaridade da UPG -partido do que é presidente- coa
xornada convocada pola IN G, suliñando a actitude represora e discriminatoria do Goberno Civil que
nun principio tiña prohibida a manifestación solicitada pola central
nacionalista.
~-=,,..-~~~.....-~~~~-...

Alfredo Suárez, do secretario
nacional da ING, destacou a significación que tén pra os traballadores galegos esta data polo fei~o
específico do colonialismo que os
pón nunha situación particular,
sendo precisas organizació11s pro. pias pra poder loitar contra desta
·~situación. Conscientes desta ne-ct. cesidade , erguemos a ING, que· act.
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AS PONTES:
-

'

Destruir
os~. ·nosos ·recursos
Na bisbarra das Pontes de García de Rodríguez, ao pé
mesmo da vila, nun chan que se espalla sete
kilómetros deica os outeH·os de Capela e Espiñaredo,
esplótase dende hai anos un xaDemento de lignito dos
máis importantes do Estado español. Xunta co de
Meirama, tamén na provincia da Coruña, ambos
xacementos podían supoñer unha reserva enerxéticà
de primeiro orde.

ticos pra emprega la fóra da _nosa
nación.
O lignito úsase pra a obtención
do hidróxeno mediante desecado
e gasificación. O outro elemento,
nitróxeno, indispensable tamén
pra a síntese do amoníaco obtfñase do propio aire. O proceso, que
_ empezaba polo tanto no lignito,
- tiña Goma ouxeto a fabricación
dun abono que voltara á terra
dous do~ elementos principais
que os vexetais necesitan pra o
. seu crecemento e desenrolb: o ,
nitróxenó e o calcio, necesarios
pra as terras galegas carentes de
cal pra c,orrexir esa anterga acidez
da materia orgánica.
O lignito ·estr9guido na <(Corta»
·-era · levaé:lo deica o pé da factoríã .
nuns yagóns. A mina, chamada
hoxe en día ENFERSA (Empresá
Nacional de Fer:tilizantes, S. A.),
producia unhas , 300 Tm. diaria- mente de nitr:àmón. Ambas as
dúas ·matarias primás, lignito e
caliza, procedían de Galicia e a ela
voltaban en parte baixo a forma
de abono. ·

- DE NOVO,· DESPIDOS

«A MAIS ALTA CHAMINEA DO MUNDO», UN ORGULLO QUE CONTAMINA.

G_ONZALO AGUIAR CAX_ETE

•

Co camt:ieo'· de prepiedade, da
- mina de- lignito, de ENFERSA a
ENDESA as :consecuencias déixanse notar axiña : a pequenª cen tral eléctrica deixa de traballar: Do
mesmo xeito que ENFERSA detén
- o ano pasado o proceso de obtenGión de amoníaco a partir do ligni- to .. As iñstalacións péchanse e o
material podrece na máis tristeira
. e absurda sorte'. O amoníaco, in- dispensable'- pr9_-facer o nitramór:i,
chega ás Pon.tes en camións cisterna dende Avilés ou calquera
outro lugar de producción. Namentras, cento cincuenta homes
perden o seu traballo.

do río. Eume, tamén ao pé da vila,
No ano 1942 a e_ntón Empresp
a xigantesca central té.rmica da
Nacional· Calv;à Sotelo escornen- . - E~-pr~~a 'Nâ~iÕnàl de.-.Élêct;icidàzou nas Pontes os primeiros trade (ENDESA). O ouxeto da mesballos de investigación e reconoma é a producción de enerxía
cemento da mina de lignito . eléctrica: · 1.400.000 Kws. /hora
Coñecida a utilidade do mesmo
de potencia total entre õs catro
coma materia prima, ergueuse grupps, e que queimar~n duas-.
unha central termoeléctrica dun- centas.....toneladas de lignito cada
A instalación da central térmiha potencia de 32 .000 Kw. que
hora. A famosa «chamin.ea máis ca das Pontes, construída con
comenza a traballar a partires de
man de obra especializada de fóra
alta do mundo» botará ao aire un1949. Dez anos máis tarde a em- ha cântidade de anhidrido sulfuro- do país aínda que o peonaxe fose.
presa comenza a fabricación de
galego, significa a destrucción
so que sería a ledicia de calquera
abono, o nitrato amónico cálcico, fábrica de ácido sulfúrico, e que, - nun plazo non superior a trinta
coñecido· por nitramón, e que suen definitiva, espallaráse . sobor anos dunha materia prima que
poñía un novo xeito de aproveitaconstituía unha importantísima
das terras e pastos de moitos kilómentÓ do lignito.
reserva ener:xét~a, pra a producmetros á redonda constituíndo un
axente contaminante máis. Unha c ión dunha enerxía eléctrica que
NO AIRE ANHIDRIDO
electricidade que será producida á Galicia non necesita nin vai emSULFUROSO
conta dos nosos recursos enerxé- pregar.
Hai anos xurde, da outra banda
CENTRAL TERMICA DE ENDESA EN FASE DE CONSTRUCCION.

À celebracl6n deste 1. 0 de Maio en Galicia evidenciou
fen6menos polfticos de grande importancla. Por unha
banda as forzas nacionalistas celebraron o 1. 0 de Maio
dunha maneira moi coherente, baixo o principio de que o
internacionalismo proletarlo terá coma condici6n previa e
básica a aceptaci6n das loitas anti-coloniais e, xa que logo, o combate contra de todo tipo de sucursalismos. Por
este motivo a ING -lnterslndical Nacional Galegaplantexou todos 01 seus actos e actividades en solitario,
apoiada polas forzas pollticas que, na nosa naci6n, teften
un programa claramente anti-monopolista e anti-colonial. En mitins, asambleas e, fundamentalmente, na
grande manifestaci6n que se celebrou en Vigo, -pesia
todos os atrancos que nun principio puxo a autoridade
gubernativa e máis tarde ás desfavorables condici6n1 cli.máticas- quedou demostrado que a Central nacionalista é unha realidade considerable no panorama sindical
da nosa naci6n. _
A ·CLARIDADE DOS NACIONALISTAS
E de agradecer_a claridade política nos plantexamentos,
a correspondeneia na teoría e na práctica respecto do que se
defende a q_
ue nos tén afeitos o Movemento Nacional- P.opular Galego en todos os seus niveis organizativos. Non acon tece así, ner'nbargantes, nas organizacións formal e realmente
estatalistas que sempre coinciden nas súas actividades por
hostilidade manifesta contra do nacionalismo. Non se pode
entender doutra maneira que en todas as manifestacións
convocadas ¡:>or CC.00. e 'máis a UGT, ás que se adheriron o
rest0 das Centrais_ Sin_dicais _españolas e todos os partidos
políticos ·agás os devanditos, houbera consignas contradictorias, enfrentamentos yerbais. e mesmo represión corporal.
Non déixa de ser paradóxico que radicallsimos grupiños de
estrema esquerda colaboren en ·engrosar as ringleiras de manifest.acións cuia rentabilidade van recoller esclusivamente
CC.00. e UGT.
Aí-nda máis solprendente pode resultar que partidos políticos autotitulados proletarios, obreiros e independentistas
vaian coma mansas ovellas ao rabo do sucursalismo e do reformismo máis declarados que esiten na nosa naoión. Son
paradoxas quizaves dun país colonizado no que o sectarismo
- pode chegar a ofrecer espectáculos delirantes aínda que totalmente lóxicos. Por se nori o souperamos, este 1 .º de, M aio
vén demostrar de ·novo que en -Galicia a nlvel real só ésiste
nacionalismo popular e español smo , con variadísimas caretas, pero españolismo ao fin e ao cabo .

CAMARAS AGRARIAS
As P..rósimas eleccións ás Cámaras Agrarias reproducen
ao nivel do campo galego, en certa medida , o panorama sindical qt¿e se dá na industria e nos servicios. Pesia as moitas
dificultades que representan unhas elección plantexadas pola
Administración desta maneira - e do que xa informamos
· c'Umpridamente en anteriore.s números de A NOSA TERRA.
completándoo co reportaxe que incluímos nas nosas páxinas
centrais - esiste concidencia na importancia fundamental
que tén a participación par aconsolidar unha ou outra alterantiva no campo e pra procurar solucións aos problemas do
noso mundo labrego. -A alternativa que ofrecen as CC.LL.,
sindicato nacionalista e anti-monopolista, única alternativa
realmente anti-caciquil e anti-colonial, resulta ser a verdadei ramente perigosa pra os enemigos tradicionais dos labregos
galegos.

OU CC.LL. OU «MOVIMENTO... »
Ninguén ignora os ataques de que son ouxeto por parte
da reacción máis descarada as candidaturas das CC.L. ., o sindicato con maior tradición de loita , con maior esperiencia e
con maior implantación no noso campo. Alguén chegou a polarizar tanto a custión que afirmou que somente se podía votar, ou ás CC. LL., ás que calificaba de «terroristas» e «maoístas» ou ao «Movimento». Deixando ao marxe a ignorancia dese alguén en materia de política galega, o que sí é certo é que
efectivamente no noso campo vaise votar ou anti-colonialismo ou colonización, ou anti-monopolismo ou conciliación
cos monopolios.

CACIQUES E EUROPEIST AS
Frente ás CC.LL. está sobre todo o poder caciquil que se
apoia no aparello administrativo do Estado, as agrupacións
coma USAC ou mesmo a rede cooperativista UTECO e diversas candidaturas áutodenominadas «independentes». A pesares do grandes medias de presión e de represión qon que
contan, producto de todo Q apoio estatal, é dunha grande importancia pra os labregos galegos desmarcarse de semellantes propostas, como tamén o é manter as necesarias reservas frente a candidaturas aparentemente anticaciqufs, vencelladas a alternativas políticas españolas e, o que é pior, partidarias do ingreso do Estado español no Mercado Común Europea, feito que traguerá un maior reforzo do poder dos monopolios no noso agro. Esta alternativa, repres¡;¡ntada polas
SS.AA .. SAGA ou SILGA. aínda que pouco introducida está a
·cumplir ouxetivamente a función de confundir e de colaborar
no hostigamento á alternativa anticolonial de CC.LL. En definitiva, as eleccións as Cámaras van reproducir a conflictividade política dun país colonizado .

NACIONAL
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de
Accidentes
do
Tréiballó
A millor
~garantia ·.,

·pr.a as
empr~sas
OS VECIÑOS OCUPAN 05 CHALES EDIFICADOS SOBOR DO MONTE COMUNAL.

galegas

.Q Giove: es~cular.. co -.c han alleo
Os v ciños de Balea, no axunta mento do Grove,
ocup r n o p sado dfa 2 9 as terras dun monte
mun 1 qu d nde se pre lles perteneceu, e sabor
1
tá onstruíndo un complexo resid.encial
o
r unha ducia de chalés coas súas
respectivas zonas axardíñadas, promovido por un
particular conocido, dada a súa orixe, polo «Catalán»,
e que non dispón de ningún tipo de licencia - nin
siquera municipal - pra levar a cabo as obras.
1

Por segunda vez os veciños de
Balea ocuparon o terreo penetrando nas pare las de xardín
coas vacas e ovellas que dende
toda a vida viñan aproveitando a
riqueza do monte que hai catro
anos lles foi usurpado e que a pesares das sentencias favorables
aos veciños ainda non ll es foi devolto.
O IT':Jnte, cunha estensión
comprendida entre douscentos e
trescentos ferrados. foi dividido
no século p~sado na súa parte superior, en sesentedúas parcelas

de dous ferrados cada unha e que
foron repartidas entre os veciños,
deixando o resto, con saída á
praia, pra posterior almacenaxe
de madeira e dos aparellos da
pesca.
A historia do roubo do monte
comenza cando o Sr. Alayo, o
«Catalán», merca algunha das parcelas de dous ferrados en que o
monte fora dividido e, de xeito totalmente ilegal, comenza a
achaiar o terreo das demais parcelas, que eran propiedade privada, e do monte comunal que limi-

«ANTES TIÑAMOS MEDO PERO AGORA XA O PERDEMOS E NON CONSENTIREMOS
QUE «O CATALAN» NOS ROUBE O QUE E NOSO».

taba cunha das millores praias da
zona de Lanzada. As accións legais dos veciños, actas notariais,
denuncias, etc., non serviron pra
que as obras se paralizaran en
ningún momento, mentras vían
coma o «Catalán» edificaba primeiro un espléndido chalé de
máis de douscentos metros cuadrados de estensión, ao que se
trasladaría a vivir coa súa família,
pra logo ir erguendo no resto do
monte dez novos chalés que axiña
se poñerían á venda a precios
sustanciosos, sendo «adequeridos»
dous deles por un médico e un
abagado que se convertirían en
defensores do negocio do Sr. Alayo . .

APOIO DA AN-PG
AOS VECIÑOS
As accións legais dos veciños,
coma propíetarios das tenzas particulares ocupadas e coma usu-

fructuarios do monte, tiveron · coma resultado dúas ordes1de derrube sabor do chalé do catalán, sin
que de momento se executara a
sentencia. Entramentras, os veciños están á espera de que o Xurado de Montes se defina sobor
da situación do monte comunal
afectado. Tres anos de agardar a
recuperar o seu · é moito tempo
pra quen non teñen 'onde botar o
gando e ven a amenaza, cada vez
máis prósima, de que lles acoten
a praia. Dahí que, pesia as- coaccións e á presencia da Guardia Civil, se decidiran por segunda vez a
paralizar as obras e a ocupar o lugar apoiados pola AN-PG. Durante a última ocupación, ún dos prop ietarios, médico Vilagar.cía ,
achegouse aos labregos pra manifestarlle que «quería conocer a los
que /levaban a las vacas a merendar en su jardfn», producíndose un
momento de. tensión ao manifestartle os labregos que os que mercaban en tales condicións eran
cómplices do roubo.
A estas alturas a, xente empézase a preguntar o que haberá de' trás da urbanización: unha urbanización situada nunha das zonas
de maior auxe turístico de Galicia,
e a escasos metros. do complexo
«la Toja», onde a especulación do
chan é das maiores da nosa nación e o futuro turístico parece estar asegurado. ¿ Cómo é que se
permite dun xeito tan descarado a
usurpación, incluso, da «sagrada»
propiedade privada? ¿ Cómo estando tan clara a lei pra os veciños, a xusticia non se deixa ver?
¿ Cómo o axuntamento permitiu a
construcción sin permiso municipal?
Hai moitas cousas escuras no
Grove e a pacencia dos veciños
está empezando a resentirse, sin
que pareza que esteñan dispostos
a deixarse roubar mediante a «política dos feitos consumados».

G;-Mola, 12
Pontevedra
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O esforzo e a constancia por levar adiante un certo
didactismo atraveso do feito teatral, a
honestidade lisa e a identificación cos intereses
populares poderfan definir a un intelectual
español· coma Alfonso _Sastre quen, ademáis,
soupo 'contribufr de maneira tmp-ortan_te
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no eido firosófico da creación cultural no noso
tempo, un intelectual español pesimista
respecto da esquerda dese país pro
entusiasta da realidade dos movimentos
nacionalistas, que espón con grande
respeto as súas posicións críticas.

ALFONSO SASTRE
-«E$~ivei1 sempre ~lo "1ilitancia do inteled ual».
¿C6mo ent1endes a evolución
da esquerda española?
Eu non ter"lo relación orgánica
con ningún grnpo ou partido, son
un observador · dende o esteri0r
dos problemas · que plantexa a
unidade da -esquerda anque podo
decir que, e ao través dos contac-·
tos que mantiven derivados sobre
todo da miña actividade no teatro,
tirei unha impresión moi negat.iva
da marc~a das co1:.1sas. Cando volte i de Burdeos, do esilío, di?nte
da perspectiva dun embrión de
democracia bur.guesa, pensei que se_iba prodÚcir unha forte ténsión
cara a ,unidade da esquerda re·.10lucionaria, ~oidei.:.que tería ae ser
así, que non era senón unha cons ~ cúend,a das condicións que sé estaba"n cóñquista Ãdo e êntr:ei enc~ntacto· con díferentes· partidos.
Pero na mina opinión non hai vocación de unidade, aíndã que' figure na lite.ratur-a de todos os partidos da esq1Jerda revoh.~cionaria, e
non é que a· proeeso -esteña estancado hoxe -esa sería unha situàc ión momentánea- senón
qu e non esiste o tal proceso. A esqu erda revolucionaria española
traballa en illas, cargada de prexuídos, chea de sectarismo e
dogmas que privan sabor dunha
línea de superación destes vicias.. . Máis ou menos, esta visión
ta n pesimista é a que teño nestes
intres.

De calquera xeito o peso poUtico en España non o leva esa
esquerda 6 que te réfires senón
a, chamésmoslle, tradicional.
Sí, eu referíame aos partidos e
grupos situados á esquerda do
PCE . Se se tratase dos partidos da
esquerda parlamentaria entón a
miña opinión redúcese a pensar
que son reformistas e pactantes.
Neses partidos non reside ningunha virtualidade revolucionaria, pra
min. Non quero decir que ·a súa lfnea, dende un punto de v.ista crítico, sexa ignominiosa ou que comporten unha terrible traición a un
proceso revolucionaria, porque eu
mesmo teño as miñas dúbidas sobre cal sería unha alternativa revolucionaria e eso resto moita forza 'á hora de facer unha crítica severa do camiño reformista do
PCE, por exemplo. O PSOE xa tén
tradición reformista, non é unha
novedade, aínda que .agora precisamente no PSOE se albisque ás
veces unha tendenCia máis radicalizada, fenómeno que sempre
se produce nos partidos socialistas de estructura social-demócrata que lles permite agromar estas tendencias. Todo · esta configura a miña opinión pesimista so. bre a situación.

E nesta situa ci6n, ¿c6mo verfas a . postura do intelectua l
progresista , c6mo pode Intervir
socialmente?
Ahí está, ahí está o problema, e
na miña biograffa . esprêsase un
pou co ouxetivament e, porque

sempre pensei que o intelectual nacionalismo burgués. A posibilirevolucionario tería que compra- dade e a realidade de posicións de
meterse na loita política .dun xeito
carácter nacionajista e revolucio-orgánico. Estiv~R sempr e pola· mi~ nario non son comprendidas nin
litaAcia do ·intelectual e- non pulo i:iolés' iotelectuais n-ifl polos parti'compromiso máis ou ·menos abs- - dos da esquerda española. Deste
tracto e moral estilo Sar:tre, por xeito, o feito de que partidos coexemplo. Eu fun_militante do PCE _ma ORT ou o. PTE sigan tendo _
nos anos duros do franquismo e efectivos en Euskadi, por ·exemagora ptópome, outravolta, con
pio, demostra que n9n entenden o
que son unha especie de intelec- · problema nacional porque senón
tual clásico, independente, con
deixarfane. nas mans cle-organi ~adesexo de integración nalgunha
cións b:as-cas .Sempre _que me
forma orgánica de loita, pero siñ
preguntan se eu me integrarfa
dar acertado ónde poñerme: Atra-- -nalgún partido revol qciçmario · es- •
veso da- miña esperiencia, a funpañol dixen que ún dos problemas
.eióa que vexo é a·de in$istir sem- é non poder militar nun partido
pre' e GOl~borar sempf e eA. toda
españot . que tivese ·efectivos en
aç:ción que comporte un proiecto
Euskadi.
Eie uRidade, nest9 senso --e ·ago- ¡· ~ C9mpargrido .os..d~.us. tipos ~e. _
ra 'paso ao meu oficio, -riÇ>_eidÕ i íÍ~- ·censura, -a -·t1.ãaieioná•; -a direc~
teleétual propio- . e·stou · traba- ta, ou-a.-actu al, a dõ oet1ltamenllando pola constitÚdón dun ~«tea- to, ¿câl ~onsidera1cque...é pior ou.
tro unitario da Revolución Socia- -· ·que é móis dlficultoso de comlista1>. Trataría5€ de crear un gru- bater?
po cop ouxetivos políticos e coa
censura directç era moi grafunción fundamental de servir co- ve e prácticamente non podía
ab_~ters~. porque se. trataba dun
ma tecido conxuntivo aos grupos
e partidos de esquerda. O teatro, sistema · ríxido.., diant e do que ún
polo feito de ter un compoñente
estaba virtualmente inerme. De
imaxinaria, pode permitir a concalquera xeito a loit a resultaba
ve rxencia de grupos e partidos frontal e vfase ben ón de estaba o
que nas plataformas puramente
aparello represivo do Estado e topolíticas aínda non poden ato¡:¡ar- do o que ese aparello impedía faunha das líneas mestras que serse.
cer. Agora teño os meus temores cialismo no mu ndo nestes invirá de guía nos anos vindeiros.
¿Entre os intelectuais de · Es- de que a censura adopte formas tres?
De fe ito xa tén xurdido ao marxe
E unha das grand es dores da
paña hai un reconocemento e 'máis sotís, xa as está a adoptar. E
un conocemento das outras cul- perigoso porque resultará ,difícil nosa época o ter que aceptar que do teatro convencional con importancía crecente e cunha orienturas nacionais do Estado?
determinar a función represiva do aínda non se produciu -a pesatación contestàtaria , e íráse á reEmpézao a haber, pero é un aparello e pode pasar que ún se res de que va n algu nhas décadas
cuperac ión do sentimento teatral
conocemento moi serodio e a in- sinta bastante libre. Hai int elec- de esperi encia socialista- un
popu lar perd ido.
modelo que seña válido de maneicomp rensión é grande.
tuais - o que indica certa t osqueComentabas a necesidade de
ra en tusiasta, porque todas as esdade de pensamento - que con ¿Esa despreocupación tén sideran que neste intre. gozan de p~ riencias cristalizaron en aspec- que nas obras de creación se remotivacións ideolóxicas?
libertade dabondo, e non é así, e tos moi discutibles. Est a pode
conoz:a a realidade ou referencias que sitúen ao espectador ...
_mover, e move, a moitos int elecO intelectual español, que é terán de mudar moito as cousas
Sí, sí, é unha línea que eu me
tuais a un certo escepticismo satan crítico e tan atento pra desmi- no eido infraestructurál pra poderpropoño facer e nese senso talaba
bor da viabilidade de novas fo rtifica r determinadas · crencias e mos falar dunha libertade rea l.
dunha literatura realista - non
mas de organización socia l, conideoloxías, viuse impregnado du - Houbo feitos recentes no campo
entendida pra recuperar modelos
rante moitos anos da filosoffa im- da libertade de espresión que ser- cretament e de cará ct er soc ialista,
coma o do realismo socialista e
pero nese senso eu non son pesiperial ista española . Nalgunha vi rían pra esvaer os soños que pomoito menos modelos coma o do
mist a porque pa réceme que as
ocasión eu , por exemplo, diante seían algúns compañeiros intelecrealismo décimonónico -. Penso
esperiencias socié¡] list as son moi
da incomprensión da loita do po- tuais no senso tje que se «xa estanun teatro no que o reconocenovas, que a constitución dunha
ba baseo, díxenlles: vós que so- mos a gozar dalgunha libertada».
mento da vida cotidiana se produdes tan críticos admitides coma Refírome ao redoble, ao forte re- -sociedade socialista é un proceso
za, reconocemento que serviría
tan complicado que esixirá moito
un fetiche a España dos Reis doble que significou pra a conoen~
coma fío conductor pra a com tempo pra que se poida facer un
Católicos, non a sometedes á vo- cia a represión aos «Joglars». De
prensión dos aspectos máis proxuício definitivo sobre se tales forsa crítica ... A incomprensión ma- súpeto viuse unha represión tan
macións poden adequirir un ca- - fundos da realidade, chegar a ela
niféstase en términos caricaturi- dura, tan dura e terrible coma a
atraveso do reconocemento dos
rácter ópt imo pra a convivencia
zadores e noméase aos movimen- producida na vida de Franco.
aspectos máis superficiais da
humana. Paréceme que o soc ialistos nacionalistas de ll)aneira peio¿Qu' opinión darfas, afnda
mesma realidade . Este é un pouco
mo está nacendo, os modelos esrativa, entendéndoos no marco do que fose a nivel sensible, do 10·
o estilo de traballo que propoño,
tán cheos de contradicçión s e hasin querer decir que eso houbera
berá que seguir loitando. Mais
de determinarse coma propio dun
ocurre que esas cont radiccións ti veron tal forza e t al vi ru lencia que teatro socialista actual , creo pois
na grande riqueza de estilos, o do
o movement o socialista preséntase grandement e fragmentado e o teatro máis festivo que presenta
os caractereres lúdicos da esistraballo cara novas formas de unitencia humana, no que se produza
dade encontra do imperialismo
un estalo de ledicia, de reconoce terá de ser grande.
E atraveso do traballo tea- mento da alma nacional, tratán.trai, ¿qu' posibilidades hai de dose de Galicia , do teatro especachegarse aos elementos para- táculo no que ún r.econoce as
teatrais de calquera cultura po· súas raigañas aínda que semelle
pular, moi acentuad~, por un teatro separador do cotidiano.
E outra línea de traballo e tamén é
exemplo, no caso galego? ·
válida.
P~nso que nese camiño vaise
MARGARIT A LEDO
traballar cada vez máis e que é
1
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NACIONAL
Fruime: o monte é noso

Bueu: un club sobor da praia

Convocada polas Comisións
Labregas e pol~ As?mblea.
Nacional- Popular Galega, celeb·rouse o rpasado sábado 29 unha·,.._
manifestación encontra da adxudicación do monte de man común
de Fruime a don Ramón Laíño . de
que xa tén informado ANOSA TERRA.
Milleiro e medio de persoas
percorreu as rúas de Noia cos berros de O monte é dos veciños e
non, do Laíño, Caciques fóra da
Terra nosa, A AN-PG polo monte
loitará, etc .. rematando na Alameda onde baixo unha intensa chu via tivo lugar un mitj n no que falarían Francisco García, da comi· .sión de veciños de Fru im e, e
Ramón Valcárcel , crego de Sésamo. que se refiriría á defénsa qu e
as Comisións Labregas viñan facendo dos intereses dos labregos
galegos, citando un recente artigo

de Augusto , Assía. ese señorito
que tén unha granxa de vacas en
Xanceda e que vive en Madrid.
. lnterviría a continuación Bernaldo Fernández, do Secretariado
Nacional das Comisións Labregas,
tocando a necesidade de sacar
ao.s caciques do seu niño, gañándo/les qs Cámaras Agrarié}s. remata ndo o acto co himflo galego logo de que un rapaz de Huime esR,uxera a ev idencia da própiedade
do monte por parte dns vecrños:
Foi de _meu abá, de miña aboa, de
meus pais e meu dende hai 24
anos que nacín ... E .o señor Laíño
que va ia a Fruime cando queira,
pro dereitiño pola carreteira e que
non m ire pra os lados, que alí non
tén nada de seu ... Primeiro metéronnos medo de pequenos co
papón, de grandes coa Guardia
Civil, e agora o Laíño quérenos
meter medo co xuzgado.
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c1 011 , veñen creand o en Bueu un
clima de tensión de tal índole que
unha maioría de socios do casino
- entidade promotora do náutico - chegaron a borrarse do mesmo.
Mariñeiros, m e mbros do
SGTM, vixi lan o edificio do náutico pra evitar que os directivos introduzan alí o mobiliario. cousa
que xa impediron en tres ocasións.
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Os minusváliclos gale9os polos seus dereitos

s
Nnm ntras. o rnari1ieiros mani1 staban a repul a por tal concesión es ti rn nela qu e o acordo . por
rn<is qu e fora firmaclo en nome da
t1so mbl ea. to márao som ente a di ro ' tiva.
O descontento dos mariñeiros
p sca dores de Bueu é cada vez
mt ior ante a gravedade dun problema que os afecta directamente
o ante o cal a actitude co-axunta-

m •nto ' pa iva ; mentras que anos
at r s t ' n negado a concesión da
in t 'lación dun varadeiro na mesma praia . pese a ser considerado
n cesaria polos mari1ieiros, neste
ca o permitiu a construcción do
n ' utico a pesares de que non está
nada claro que esta entidade seguise os trámites necesarios.
As amenazas de morte aos mari1ieiros máis activos. aos propietarios dos bares onde se colocaron carteis espricativos do problema. a negación . por parte do Gobernador Civil de Ponteved ra .
dunha solicitude de manifesta-

Convocada pola Coordinadora
de Minu svá lidos Galegos. vén de
ce lebrarse en Santiago unha roçla
el prensa co gallo da presentación dunha campaña de información á opinión pública sabor da
problemática deste sector de
marxinados sociais.
Asegú n os seus represe ntantes, a devandita Coordinadora
const itl'.1 ese coma un organismo
provisional de cara a xuntar os esforzos dos grupos de minusválidos esistentes en Galicia co fin de
facer unha campaña informativa
nos medias de comunicación. así
coma pra levar adiante conferencias e actos diversos de cara a
concienci ar aos disminuídos físicos aínda sin organizar e espoñer
á sociedade galega en xeral a rea-

lidade da situación opresiva na ·que se atopa o minusválido galego.
No curso da roda de prensa
amosaríase unha disparidade de
alternativas en canto á interpretación da marxinación dos disminuídos físicos , discrepando sobre todo - e a pesares da coincidencià
de todos os grupos asistentes no
tocante aos ouxetivos da cam p(!ña - na perspectiva política do
problema.
Por unha banda. defendíase ·o
apoio ao proiecto de Lei que, en col dos minusválidos. tén presen tado no Parlamento Español o
diputado Trías Fargas. Namentras. outro grupo xuzgaba ambiguo o citado proiecto «destinado a

crEfa r un ha imaxe política polo
diputado que o presentou e non a
reso lver a problemática específica
que t emos eñ Galicia os minusválidos».

Santiago de Chile. 26 - bajo
T elefonos 59 96 39 • 59 99 72
SANTIAGO

LIBRERIA XA

Distribuidor
FERRETERIA·

Vila de Negreira, 3

Tlf: 261975

A CORUÑA

SILVA
PONTEVEDRA
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Unha das posturas tendía , pois,

a solicitar dos responsables da so-

ri

ciedade solucións pra o problem a
dos minusválidos e a outra , en te ndendo que a opresión dos mi nusválidos tén raíces políticas.
plantexaba a necesidade de que
ést es, coma sector marxinado. se
integren nunha perspectiva política de l0ita que os conduza ·á liberaciónJ unidos ás clases populares
galegas.
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Polo de pronto_a campaña vai
ad iante . escomenzando xa o tlía 3
de maio.

POIO: S~MAFOROS ·'
J.!RA ó CRUCE . .

BRU
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Membros da Asociación de Veciños «0 CASTROVE» de.{ Poio.
despois de solicitar unha ~ntr~tiis
ta eo Xefe Provincial de Carretei -'
ras da Provincía de Ponteved ra .
foron recibidos polo citado señor.
Na conversa, ·tratouse dos problemas de tráfico· no Axuntam'ento de Poio.
O Xefe de Carreteiras dixo que
en breve se rêmçitarían as obras
de pintado de estradas qúe levé!n
a cabo, e que despois se estudaría
a posibilidade .d a "colocación dos
semáforos qt.J~ a Asoc::iación de ,
Veciños .«O. CASTROVE» solicita
pra o cnic~ de .Campelo- Muíño e
no tramo de_ ('.ombarro.
•
. Mentras estes semáforos non .
se colocan , o Xefe de Carreteiras
prometéu sinalizar as citadas zonas, co fin de evitar os accidentes
de tráfico que_ frecuentemente s·e
veñen producindo.
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INDUSTRIAS CONTAMINANTES
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Perto, _m.oi ·perto de Pontevedra capital estón
ubicadàs dúas industria.s ' contaminantet de dis- '
tintas car~tetfsticas & efeuto~, -p..ro que po'ften
en perigo a saúde e móis o ben estar dos móis
de cerr'mil habitantes de Pontevedra, Marfn e os
pobos dos arrededores -Combarro, Raxó:, Sanxenx_o, Seixo, Bueu~. Elnosa (E1ectroqufmica
dei Noroeste Sociedad Anónima), adicada. ó
producción de cforõ e sosa pra a Empresa Nacional de Ceíutosas, S. A., dispón de cincocentas toneladas almacenadas .en ci:nco grandes tan.q ues
destinados pra tal fin no recinto _da propia f-actoría, instalados sin permiso munidpal nin o-móis
mínimo control por parte das autoridades res·ponsábfes e qu!' constitúen un perigo real pra toda a poboación dada ~ª tos~cidade do clor-o, àp.ar: .
te dos rêsiduos de mercurio ve-rHdo-s. na rfa··e: qu·e
atraveso dos marisc·os e peixes pasan ao 'org~
nismo humano.

O ácido sulfúrico é un líquido ·aceitoso que .pro- duce fortes queimaduras B que
contacto ·coa pe/ a destrúe totalment.e, carbonizándaar ad\/eftindo 0 /
manual do peri~ da bota~ auga sol:>or deste -ácido e
reéordándofles aos operarios Õ nat?· esq1::1encer que
na Tnterior çib-s recipentes metálicos qua teñan ou
tiveran ácidd e esteñan totalmente pechados certo
tempa pode haber concentracións de hiór6xenos en
proporci(ms- esplasivas. (4 ao· 75 por 100 en volume). -

en

En canto á s·osa esclarécese que o hidrosido óe
sodio é un sólido branco, h.idroscópíco, q.ue queima
a p'el e os olíÕs, polo que hai qu.e evitar a súa caída
sobor do corpo .e máis a roupa. O ~mesmo vén deci-r
encof _do ácido c.lorhídri·c o, gas iRcolorn _de- cheiro
fo'r te ~ a€edo sabor.
~
·

O doro posee unha grande aetividade químic-a

e combínase, frecuentemente en frío, -coa maiõr

parte dos o'u tros corpos simP.!.~$;. de~~l'tipeñando -õ
pape·I dwn . . .elemento monovalehte n~gativo .. Ao se
combiri_
ar -co h-i.dróxeno dá écido c;;fo_rhídrico. ,Con 'sosa, en solució.n dill:.líGla e· en frío, dá únhã mestwa de cloruro e_ hi poc lorfto s.ó'dico · chamaq~ salJ d~ xávef ·.
ou ·lexía de branquéo, q-1:.1e é- a que/ s'irvé
as lava--: ,;.
dos ê. ~ranqÚeo da P.ªS-~a ae -_papel de ¿~l(jlosa_s.~ -

pra

A p_ropi_a empresa ~ln_osa;_ nf¡s-sblas Normas. b.â~
sicas de seguridad aclara que o cloro é un gas de
cor marr¡:ja, non inflamable, pon cheiro fedor.ente e
abafante -que produce alritación no nariz e na gorxa
e que tén efectos mortais., estaofucendo que en caso de calquera fuga os operarias deben dis¡jorrer de
máscara antigás en perfeutas condicións.
En caso de fuga de el0ro o manual de réxime
interno recomenda atravesar a nube qe gas en d.frección perperréHcular ao vento e nol1' aprfJsimars-e
nunca s-in máscara antigás, non correr, e se-a-contaminación é forte o personal de socorro deberá ir suxeto a unha corda por debaixo dos brazos
así os
compañeiros poderán rescatalos- da zona perigosa,
se observan síntomas de c.fesfalecemento ou calquera situación de emerxencia. Cando se produzan .
fugas de cloro de tal magnitude que as máscaras
señan ineficaces- hai que recurrir aos equ;pos de ai- '
re fre_sco, autónomos. ou semiautónomos. ~stes
equipas son os que aportan, osíxeno nestes casos
de emerxenda.

e

ltistorias de esmagados

1

Respeuto do hipoclmito de sodio , ademais do
seu alto poder corrosivo, endesamais se debe mesturar_hipocloríto con ácidos, xa que se descompón
despre.n dendo cloro de xeito súpeto. ·
En referencia ao hidróxeno especifican as normativas internas que citamos que ao contrario do
cloro é ínflamable e que misturado ca aire (no intervalo de 4 ao 7 5 % en volume.J fàrma unha meçduradetonante orixinàndo unha esplosión.
A des_cripción destes prolixos detalles sobqr das
··ma.nipulaci-óns que~eñen ~ue fà<::er os operarios e q
perigo que corren, non v_eñen- máis a conto ca pra
qu-e o lector se· elecate da perigosidade e tosicidade
dos productos que emprega Elnosa e ê:ta posibilidade dun aceidente por esplosión, iricendfo, descarga
e-lé·ctrka, caída de raio , fuga de gas, E!tc. Conse cuencias que poden moi ben saír dõs límites da fábrica afectandD á pobación pros1ma sin que haxa
previstas mea1das efectivas de seguridade.
Na Primeira · Guerra Mundrat, no ano 14, empregouse o gas cloro tGma arma de esterminación ,
chegando os combatentes a- un acordo de non utifización polo seu poder me'rtífero. RBcibiµ o n-orné de
ga abafa.n-te .
Efe-ctivamente o cloro gas ao.- re-spirarse, en
contacto coas mucosas das vfas respira-torias, produce un grave efect0- Gaústico, orixinando a morte
.innÍediata. por edema agudo de pulmón é paro ca.rdíaco. A intosica-ción crónica prodúcese nª rnanipu~
la'Ción orixinando lesións cutáneas do acné dórico.

~--

As consecu.encias dun escape de gas en Elnosa, se rían futais .pr.a os miles de persoa s que habit.an
aquela .zona.
Sev é'so, Minimata, Tolón . son exemplos de accidentes .que -poden ocurrir, coa particu laridade de
qu-e no caso de Elnosa a morte sería un resu ltado·
posible e irreversibfe.
Elnosa , adem:áis , deita residuos por un aflu ente,
común cqrt Celulo s·as, rni Ría de Pont evedra - ou trora farturenta en mariscos e peixes - ,· principalmente residuos de mercurio.
A ría de PontBvedra presenta concentracións
de mBrcurio superiores ás to leradas legalmente e
resulta polo tanto nocivo calquera producto dela estraguido. O mercurio inorgánico pode penetrar no
organismo_ atraveso de vapores - neste caso a absorción de tósico féaise nomeadamente no sistema
nervioso central - ou en forma de sales que teñen
as maiores concentracións nos riles . Os síntomas
ini ciais de hi dTixirismo (contamin ación P,Or mercu rio) obsérvanse n·as mucosas da bo ca con estomati te (inflamación na boca) , larinxite, xinxivite (inflamación das enxivas}. manifestacións nerviosas
, ttémb loreS', eretisrno síquico , hiperemotividade, axi tación.). O perxuício ren al xa evidenciado pola prot.ei-runia e edema está confirmado pola presencia de
c.élulas epitaJiais na sedimentación urinaria . A eli minación- Uíinaria do metal pódese acelerar con
axentes quelantes coma a N -acetil - 01 -penicelamina
(Annafa of Intern ai Medicine , 76 , 11 ·19- 1 30 ,
1972).

O enveleñamento, agudo ou crónico, por mercurio presenta un cadro de neurastenia, trastornas
sicolóxicos, parestesias (alternacións da sensibilidade), hipoacausa (reeuccióri da audidón), atasia xeneraliz~da (falta de coordinación na locomoción),
canseira, e'spa-smos, parálise. Nos casos estremes
c;:hégase ao coma e ao ésitus (morte) . As pescudas
por autopsia confirman que o metilmercurio desen volve progresivamente a súa tosicidade a nive·I neu roencefálico .(Lou:ría e colabóradores, College of
Medicine- and Denttristy, New Jersey). A Food and
Drug Administratión limita o consumo asegúfl a no-cividade, establecen~o, pra- ql:Jen por motivo profesiôna 1· teña que estar esposto á àcdón do metal
mercurio orgánico, o nível másimo fisiolóxicamente
admitido . en Q, 1 microgramos por cada gramo de
sa'ngue .

Por X. M-ARIN

NACIONAL
CAMARAS AGRARIAS:
AS ELECCIONS
DA GUERRA E DO SUSIDIO
As Cámaras Agrarias naceron ao remate do século pasado, pasando por
etapas diferentes, con atribucións tamén diferentes cont~ridas polos
distintos réximes políticos.
Nun Decreto do 2 de xunio do 77 establécense as Cámaras coma corporaci.óns
de dereito público, sin lles atribuír unhas funcións concretas. Este
decreto amplíase con outro (320/1978) do 17 de febreiro deste
ano, polo que se establecen normas pra as eleccións a estas Cámaras
Agrarias. Fundamentalmente serán órganos de consulta coas
mesmas funcións ca as Hermandades de Labradores, sendo, mesmo,
herdeiras do patrimonio déstas.
As accións reivindicativas corresponden aos sindicatos e as
Cámaras desenrolarán funcións
de servicios e xestións administrativas (organización dos servicios comunais, estipulación dos
servicios de loita contra o pedrazo, xeadas, queimas, etc.}. A
Aclministración pode tamén del gar nelas funcións de carácter
t ' cnico e conxuntamente des nrolar a función de consulta
de t m s agrarios. As CC.LL. califi an as Ct'lmura Agrarias com org nismo creado polo Goberno obedecendo á necesidade
d lav ri/ s a car ás Herman(f, de e co ·1 intención de crear

qu
proi
p ii 1 s r nlic .,
tr n formando candidatura de
«independentes» ou apoiando

sindicatos como pode ser o
USAC na Coruña ou o do señor
Franqueira en Ourense . Os funcionarias das Hermandades siguen nos seus postos coma funcionai-ias do Ministerio de Agricultura en escada a estinguir, o
que lles confire unha facilidade
de contra i que non pasee ningún dos sindicatos de labregos.

O RETRASO
As eleccións estaban programadas pra o 30 de abri l e por
proposta do Min~stro de Agricultura ao Consello de Ministros
aplazáronse delca o 21 de maio.
Esto é clarificador: por unha
b, nel o PSOE non tiña artellatlas as súas candidaturas, facía 11
f lla máis tempo, e mesmamente UCD, que recibe unha
n! so luta negativa por parte dos
IClbr g s ra incorporárense nas
súas candidaturas, por máis que
cli ntara a suba do subsidio, a
«adhesión» por parte dos labregos gfguelle sendo cativa.

O avance organizativo das
CC .LL. , contando antes do 20
de abril, por exemplo, con máis
do 70% das candidaturas de Lu go artelladas, e cunha forte credibilidade no campo galego,
puido ser outro dos motivos polos que o Goberno retrasase as
eleccións.
A Xunta Provincial do Censo
é a encargada de informar aos
labregos e aos sindicatos, ásí
coma de elaborar e correxir as
listas do censo, previa consulta
a Madrid , consulta que viña tardando cinco días, feito que obrigou a ter que actuar medio ás
cegas ou déixar pasar o período
de tempo estipulado. A cam-·
paña electoral e as tramitacións
burocráticas resultan por · demais dificultosas.
Na Xunta Electora l, que aínda
non está constituída, estarán
tres representantes ·de tres sindicatos, elexidos por sorteo, e: o
resto dos compoñentes serán
un abagado do Estado e funcionarias do Ministerio de Agricultura. A esta Xunta compételle a distribución das mésas electorais, a designación dos presidentes. e todo o relacionado con
esta última fase do proceso
electoral.

LISTAS E ELECTORES

ll.J
Cl:l

Nos ·axuntamentos de máis ~
de 250 censados preséntase lis- ¡¡¡
~
tas pechadas con doce candida«A NOSA ARMA E A UNION»
tos e cada elector darálleo seu
deras en Ourense e coma S/I
voto a unha destas listas; nem- votar, o que representa unha
bargantes, aos axuntamentos de
marxinación dos labradores no-: GA en Lugo.
menos de 250 censados covos, convidándoos á emigraAS CANDIDATURAS
rrespóndenl les 8 vocais e cada
ción. Esta marxinación, asegún
elector votará a seis candidatos
opinións recollida"s por A NOSA
O sindicato con maior in ·
entre todos os que se presenten, TERRA, é co afán de perpet1Jardencia no agro galego é hoi
se, coma gobernantes dun orgaen listas abertas.
CC.LL., que asegún membros
Todos os electores poden ser nismo que debe ser dos labreÚéJS or
Secretariado Nacional supera
candidatos, agás os que señan gos, os que gobenaron às Herf 5 mil afiliados e que foi prol inciais
mandades de Labradores.
Presidentes de Diputación ou
gonista das loitas e moviliz e, des
Varias organizacións sindialcaldes ou teñan un cargo púcións que marcan o movemen
cais presentan, xunto con algunblico concedido por decreto,
agrarià galego dos derradeir
que señan funcionarias do Mi- ha de «independentes», candidaanos. Presentan candidatll
nisterio de Agricultura ou dos tura pra vocais das Cámaras
nestas eleccións nun 80% d
Agrarias. Asegún os labregos na
seus organismos autónomos.
axuntamentos . de Lugo e
Son electores os titulares de es- maioría das zonas da nación hai
máis da mitade dos axuntame
plotacións agrarias, os seus fi- só duas alternativas: votar aos
tos nas outras zonas.
llos maiores de 18 anos que es- propios labradores que se preAs liñas de actuación das C
teñan pagando a Seguridade sentan na candidatura de CC.LL.
misións Labregas neste sens
ou votar aos caciques de semSocial Agraria (censo), así coma
concrétanse en tres puntos: D
os socios de cooperativas agra- pre, que se presentan coma «insaparíción das Cámaras Agr
rias e de sociedades agrarias de dependentes)) nalgunhas zorias tal e coma están pensadas
transformación. Cecais máis da nas, coma USAC ou FEGXA na
transformacíón delas nun org
mitade dos · traballadores do Coru/:,a, comà Asociación Pro- · nismo de contrai sabor do N.
agro galego quedan sin poder vincial de Agricultores i Gananis'terio de Agricultura, Devo
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Almería, por ejemplo, ·estamos
cerca del PCE.

~o Patrimonio das Herman~s

1'

e Honradez e defensa inixente dos labregos gale. Coma fin último, as CC.LL.
t n conquerir a Reforma
ria Galega no camiño dunalicia ceibe e popular.
úas organizacións sindicais
inciais, unha delas en Oue, desconocid.a hastra o de
a, «Asociación Provincial de
1 ultores
y ·Ganaderos» á
bra da que se alberga o
r Franqueira, e outra na Co, con algo máis dun ano de
, USAC, cuio secretaria xeo señor Corzo, terratenente
ñés e propietario de máis
200 vacas, control.ador das
mandades de Labradores da
uña e, aínda que el o desntiu, achegado ao partido de
D, plantéxanse os mesmos
etivos: desbancar aos labree gobernar as Cámaras

máis persoeiros vencellados a
determinados sindicatos que
pouco teñen que ver cos labreE caract~rístico·, fundamengos, e fallan, nembargantes, poAs SSAA están espalladas
·t almente na província dâ' Cobos enteiros afiliados ás CC.LL.
por toda Galicia aínda que a súa
ruña, o número de candidaturas
e nun principio non estaba tam presenda é reducida e a súa acindependentes apoiadas por -orpouco un bon número de cadros
titude de apoio ao pacto da
ganizacións políticas de dereitàs
deste
sindicato en toda a naMoncloa failles perder credibilie por cooperativas-~· a fiabilidade
ción. Esto era unha queixa conPreten·
dade
ante
os
labregos.
destas carrdidaturas é reducidítante dos sindicatos democrátiden que as Cámaras sexan unha
sima e a alternativa frentê~ ás
cos e aínda non está subsanado.
institución máis do Ministerio
Cámaras é tamén caciquil.
En resume, diante das elecde Agricultura no campo, coma
- Mentras, na zona de Ourencións
ás Cámaras, aqueles que
IRYDA por exemplo.
se, fundamentalmente en Sanestán vencellados a algún orgade, tén certa presencia o SAGA,
nismo oficial mostran un gran
Todas estas organizacíóns
conocido coma «o sindicato dos
interés por formar candidaturas
agás ãs CC.LL., tanto as de decuras», e sin saber cál é a súa alde «independentes» e illar os
reitas coma as chamadas de esternativa âs Cámar~s, _ presénta
sindicatos de clase. Por exemquerdas, comp'arten a opinión
se co seu nome nos axuntamenplo, o Sr. Rosón enca~gouse pode que a Cuota Empresarial era
tos que lle é posible e coma in-:.. inxusta pro non se movilizaron
la súa banda de movilizar aos
d~pendentes onde Aon pode
diputacios de UCD en Lugo pra
porque din: «pagar hai que paformar candidatura soio; na profacer candidaturas e invita os lagarn. Todas, menos as SSAA
vincia c:le Lugo, concretamente
bregos a votar cun~a carta
que estiman máis importante
nà Terra Chá, acc_iàna~ o SILGA,
«afectuosa» que lles manda.
subvencións pra o pienso, coi·sindicato marelo, nacido venceAs amenazas e coacción son
dan preciso un precio máis alto
llado a xente de Estensión Agraconstantes, por parte de mempra o leite e todos falan de que
ria e das antergas Cámar.as cobros de UCD e AP, singularmenson os labregos os qu.e teñen
• ma o señor Pena Rábade, hoxe
te. Aos candidatos das CC.LL.
que estar nas Cámaras ...
federado con USO e cecais con
ofrécenlles cartos pra que non
certo apoio de Alianza Popular.
se presenten e aos vellos dinlles
MATUTE E COACCIONS
O SAGA, aínda que a hexemoque lles van quitar o subsidio,
nía é dos fndependentes, dos
presentándolles as Comisións .
Unha das normas establecicregos maiormente (o de Sta. - das é que non pode estar no
Labregas coma un sindicato coCamba, o de Grou, o ex-crego
munista e facendo memoria da
censo electoral ningunha persoa
Mosquera do MC, e hastra hai
Guerra Civil.
allea -aos intereses do campo,
Agrarias. Son a alternativa de
pouco Celso Montero, tamén
Aos labregos, nembargantes,
pro
esto
non
deixa
de
ser
só
teoUCD, cun cariz «democrático»,
crego, do PSOE), está apoiado
chegoulles
outravolta a hora de
ría.
En
varias
axuntamentos
xunto co CNJA.
por varias partidos políticos que
enfrentárense cos caciques e o
aparecen nas listas labregos que
tentan ·espallar a súa liña políti-:día 2 l vanse votar eles mesmorreron hai tempo, emigrantes
-O CNJA presenta candidatuca e privan ao sindicato dunha
mos.
xa
os
mesmos
veciños
non
que
ras co nome de FEGXA, como
alternativa uniforme nos distinconocen, médicos, notarias e
parece chamarse en Galicia,
LOIS CELEIRO
tos axuntamentos. A pregunta
aínda que a súa incidencia que¿qué é o SAGA?, responde un
da reducida ao axuntamento de
afiliado, é a ver se conseguimos
Arteixo na Coruña. Un membro
algo, como di o, señor Abade, sin
da dirección, José M .)a Pedrei- pedir o que non esteña no Pacto
ra, por máis que se negou a darda Moncloa.
nos información, ·encadrou o seu
Dúas opcións máis que teñen
sindiq3to dentro dun marco ·
os labregos galegos á hora de
apolítico e independente. Pola
votar son o FTT e SSAA, que na
súa banda, un técnico que se
zona
de Ourense nalgúns axunprivou de decir o nqme, pro que
tamentos, - van xuntos, noos vedños conocen coma «0
me do que teña maior incidenAndaluz», coméntanos que o
cia
no axuntamento, noutros
seu problema é a identificación .
van
coma independentes e na
que lles dan co nome de «Jóvemaioría
dos axuntamentos de
nes». pero lo que importa es el
Galicia non se poden presentar.
espíritu, no la edad. No apoyamos - engade- ninguna alterO FTT é de recente instauración na nosa nación. Hai pouco
nativa política, por ,nás que en
que o PSOE tomou esta decisión pra retirarlle o apoio ao SAGA.
-
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DIMITA, SR. PRESIDENTE
XOSE LUIS FONTENLA R.
Nós, na cionalistas galegos demócratas, que por
imperativo cronolóxico non vivimos a guerra civil
española , que pra rrós é histeria , á altura de hoxe,
do noso tempo , temos dereito a demandar e esixir
que os dereitos da nôsa Nación non sexan asoballados, aldraxados ou perxudicados .
Polo amaño electoral do 15 de xuño feito cunha lextslación especial en proveito, por e pra os partidos españo li sta s, centra listas, non temos os galegos verda d ires representantes nosos no Parlamen to sp ñol pra esixir unha Constitución Federal q1:1e
r spete e garantice os dereitos nacionais de Galicia ,
ela nosa Na ción , e os das súas clases traballadoras
e populares.
Na Xtmta de Galicia, institución de «pregoberno» ga lego, sometida e controlada desde Madrid e
polos partidos españo listas e sucursa listas - UCD,
AP , PSOE - , tampouco non temos voto.
Non t emos voto, mais temos voz. E esta voz
nosa, naciona lista e democrática, obriganos en conciencia a esixir dende xa en nome do noso pobo a
dimisión do Presidente da Xunta de Galicia , Excmo.
Sr. D. Antonio Rosón Pérez, a proclamar a todos os
ventos ror toda a nosa Terra DIMITA SR . PRESI DENTE.
Non ntramos en políticas de part ido nen en in1 reses de grupo; estamos por rib a diso. Queremos
un futu1 o Goberno galego independente de Madrid ,
1b el , suxas ligazóns, que po ida lo itar algún dfa
íltr o • f rt , 11 xust cJef nsa dos intereses do Po1 o Ga l oo, f1 rito i. o colonialismo, a depende ncia e
·10 a olJa ll am nto fl que nos tén some tid os o Esta do
prn~ol.
Com na ionalisl s g legos temos a obriga
11101L1 ' o d 1 1 .it o el . p ,cli r a di misión cio Presidente
. A11t oni íl són P r 1 , non só po lo

m-ecanismo mesmo de ascenso ao cargo, en que
falta a lexitimidade 'que outorga a vontade soberana
do noso Pobo, 'senón tamén, nesta ocasión, porque
a súa presencia atranca unha institución que, aínda
qúe non naceu ben, representa un Goberno Gale.go
«posible» qve nun futuro realmente democrático pode s~rvir cos nacionali~tas no poder, á rosa Nación. ·
Non é admisible que, por mor dunha pe_!soa se
poida pór en custión un.ha ínstitución de goberno.
Tanto tén agora o pensar que en Euskadi e ~Catalu
nya sarían trunfadores os vencidos d9 guerra civil e
en Galicia os vencedores. Xa o dixer:nos, non queremos entrar en histori.as du pasado. Non participamos na guerra civil. Coma riaei5:malistas galegos de
hoxe insistimos: Dl-MITA, SR. PRESIPENTE
Exemplos tén_a hist~r~a máis reçente, dentro da
política de «cabaleiros» que aínda se l~va ria .democracia formal , que ños perrnite non' admitir disculpas ou pretestos. DE?sde Ni><;on, obrigad~ ff di·mitir
perante a posibílidade dun procesamerito («impeachment») até un Willy Brnadt que tivo que dei.xar o poder por errÇ>s dun home da súa confianza .
Certamente hoxe · non dimite, endemaL níngún

-M(n istro do 1nterior ape'9fl res de que hax~- mortes
~ inxustificadas

de cidadáns na rúa ou na prisión,
mais a nivel de Presidentes. aínda priva ese «bon
co;;tume» de . cortesía políticà ~ -·

Nós, en nome do Pobo Gã jego, coma n9cionalistas -demócratas, ollando par~ _ atrás sen ira, decimos unánimemente DIMffA · SR1 PRESIDENTE.
Decímolo sen pensar no presente, mais esixímolo
.pensando no porvir, por se algún dra ~ a Xunta de
5á.licia .e outra & instituc1óns p01íticas' fosen real m~nfe democráticas e populares e e-stivesen ao ~ser;..
vicio ' da nosa Nación- e do rioso Pobe . -
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O CASTRO@ E SARGADELOS'•
SON CENTROS QUE MANUFACTURAN . CERAMICAW+JlE~

GALEGAS E CON -IDEAS 00 NOSO TEMPO~MAIS TAMEN COLA~
BORANDO CO
IO CE
FORMAS.DE GALICIA 0 E-O SE~
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UCD, empezan as abstencións

no 1«? de

MARIA ALONSO
A mareira producida na Uni6n de Centro Democrático pola
conducta dalgún dos seu~ lfderes ·e a impgciente espera do congre,.so ·~onsfitvlnte, con~erti_..,se nunf1a tempeítade coa doble derrota
parlamentaria, sufrida polo partido do poder na Cámara dos dipu_tados. Por ~sorte, e gracias a esta derrota, o Goberno non poderá
:· , exercifàr_o cõntrol especifico Cla publicidade.de anticonceptivos e os
-j-let!c;fos_.veré(_n ritconocid_o o dereito- á in.mediata asistencia do seu
~ abodad? ~efenior.
·

e
a
o
1-

e
),

Trátase. de dúas millora~s. de esVasco e· defendida, con plantexamentas semellantes ; polos sociapecial intefés. No caso da despenalización dos .. "anticonceptivos,
listas. _Tratápase de conquerir a
~n ha. emenda ~.Qin.unista propuxo presenciá do abagado na fase po- a eÍir:ninacióñ dalgunhas das sanlicia( e non somente na xudicial.
do procedemento. E decir, ·que o
cións que~sob.ar do aborto recaen.
A proposta 'foi derrotada. Os so- ·detidq teña o dereito .:-e a policía
cialistas, pola súa -õanda, e graa obriga de facerllo conocer, co. cias ·ào abster:ciqnismo,. a indisc·1- . ma nas películas - de comunicar
plina ou -o erro dos djputados de_ aos seus far:niliares a detención e
. UCD, conque.riron sacar adiante
de requerir a lnmediata prese ncia
unha das súas emendas: non hado seu abagado.
berá límites específicos á publiciA emenda foi gañada pola opodade de- anticonceptivos pola
sición con só tres 'i/Otos de difebanda da Administración. Non hai
rencia. A victoria contribuí.u, non
- que· esquencer que a Lexislación
pouco, unha desacertada intercontrola xa a publicidade de todo
vención do representante de UC.D
tipo de medicamentes e establece . quen fixo alusión a posibles tratos
entre letrado e detido pra a oculsancións pra os ar.iuncios-engano- sos Gu falsos.
tación ou falseamento dos feitos.
O diputado do PNV lembroulle
DEREITOS PRA OS DETtDOS
que é preciso partir da inocenci a
A asistencia do letrado ao deti- do detido, namentras non esista
do dende o intre mesmo da de- proba do contrario, e canto máis
-tención foi plantexªda en todos ps tén de ser presumida a integridaseus términos polo grupo parlâ- , de do abegado ..
OARSO
fiAtre çis. filas de UCD as absfnentario do Part ido Nacionalista
Moita xente e moita leña foron as cçnacterfsticas_principais da
0
xornada do ~ l. de Maio baseo. Escepto Donosti e Vitoria;-onde as
cousas transcurriron con normalidade, orde e concerto, a tensión e
,•'
os enfrentamentos caracterizaron o resto das manifestacións.
En Pamplona , asegún unha nomella coller a revancha da ver.
ta oficial, a forza pública só lanzou
goña pasada o día do Aberri Egu370 pelotas de gqm33 e uns cento
na cando moi escasos seguidores
cuarenta botes de fume nun acto,
seus apareceron infinitamente ri-.
entre outras cousas, que estaba
dículos frente ás inxentes masas
autoriz ad o. A n:iànifestación
doutros pártidos.
transcu rrira con normalidade e
Solprendente foi tamén a preunhas trinta mil persoas trat~ban
senci.a do LAB , máis numerosa ca
de entrar na Praza do Castillo ·caodos resultados cta s pasa~fas .elecdo a un individuo ocurríuselle acacións poderÍâ deducirse. En total
nea r de xeito desafiante unha
calcúlanse en máis de cento cinbandeira española nunha esquina
cu enta mil persoas as que asistida praza. lnmediatamente algúns
ron a estes actos, que ademais
grupos de mozos emp,ezaron a
coincidiron cunha importante
amanda r pedras cara o sítio no
ponte de entresemana.
que se atopaba. Ao pouco apareceu a policía que despois duns in- .
tres de quietude- - os suficientes
pra coller aire- cargou contra toda a manifestación , producindo
unha vintena de feridos QL:Jé foron •
hospita lizados. A Praza do Castillo
EMILIO VEIGA sou noutras localidades, a convoquedou inmediatamente desâloDo que a semana infõrmativa catalana deu des( entrecolle- cataria ·foi un.itaria, quitado o da
xada.
Polo momento todas as cen- mos tres temas: unha roda de prênsa de dúas horas na que o Presi.; CNT. Así na cabeza da manifestación estaban os dirixentes de
trais sindiçais pediron a dimisión d.e nte Tarradellas intentou. esprícarnos o alcanzo do;. asegún el, positivo
acordo
con
Suárez
despois
da
súa
viaxe
a
Madrid;
a
celebraCC.00.
, UGT, USO, CSUT, SU e
do gobernador, e pra apoiar a súa
0
petición decretaron- paros par- ción -do 1'. de~Maio, e outra roda ·de prensa,· ésta pta anunciar o SOÇ. Feren diversas as consignas
coreadas e moitas delas con boa
acordo definitivo pra a -creaci6n do Partit dels Sociali~te"S de ·c atacia is.
dose de humor; salientamos de
.
lunya.
·
En Bilbao, nembargantes, quen
entre elas a)5 seguintes : «q-ué hacargou foi o PNV. Os· incidentesDúas horas lle levou .a Tarrade- • cións· el é absÓlutameñte fidel ao
brá pasao, qué habrá pasao ... Que comenzaron cando _un grupo de
llas intentar convencemos aos re~
secreto, asf que polo intre pídenos
todos · los currantes noR hemos
· anarquistas empezou a. increpar
presentantes dos medias informa- que confiemos nel cando di que
juntao». Entte o grupo da UGT poao PNV de xeito verbal pra que se
tivos do ésito da súa viaxe; que son importantes os acordos con
díase oír outra que decía : «Fascisfose da manifestación á que se
Suárez e que dentro duns qujnce
como reflexei nqs crónicas -das
tas, burgueses, os quedan pôcos
presentara coma par!ido. A reacderradeiras semanas, elquí non se
días o Consello Executivo da Gemeses». Outra das máis coreadas
ción foi fulminante: o seryicio de .. ve por ningunha banda: «Pldovos neralitat poderá dar conta dos prifoi : «Sí, sí, unidad contra el pacto
orde do PNV, armado de paus,
que non fagades xu(cios á lixeira
meiros traspasos ~xecutivos consocial». E en contraste a que canporras e cadeas, disolveu rápfdacando faledes da Generalitat-frocretados en cada carteira, foito,
taba os de CC.00. : «Aquí no se
mente aos seus increp·adores, invisionai», dixo o Presidente éándo a'según el. da súa viaxe a Madrid.
ven las banderas de UCD». Esitocluíndo testigos
fotógrafos de
se lle remarcou que a níveis exePolo que se refire ao Primeiro
sa foi a celebración do Primeiro
prensa.
cutiv.Ps non se viu ·o é§ito da yiaxe · d ~ Maio, por primeira vez na legade Maio, coa 'Lei de Accíón SindiNunha nota que o PÑV fixo púpqr ningunh& parte, °<<D comunica- .- lidade, pódese calificar, aínda que· cal na Empresa e a qe~olucioo do
blica O mesmo día aCU!tBba dos T!ó~ S"&árez-TIJ.rradellas é iropôrtana~ versións· oficiais se empeñen patrimonio- sindical de fondo.
incidentes a un grup~de J).i:ovoca- - tísimo' e coma todo o cômunicado . ho contrario, de grande ésito. SoO terceiro tema é o da unidade
dores que o atacara e que, consede_spo{s. dtinhas negociagións a..ni-, mente en ~arce ona xa participou socialista no que conflúen 9 PSC
cuentemente, fora obrig~do a de- _ ve/ ~de f3sté!dq nai que lelo entre lina manifestación perto de medio
(Congrés) e a Federación Socialisfenderse.
-. neas»; - engaâiu - despois. «E non
millón de persoas. ·Prõ, ãdemais ta de Catalunya (PSOE) ao que se
vos ~splicito máis é porque non é
da asistencia, e do desenrolo nin
Polo demais é de sàlientar a
engadiu definitivamente a terceira
o intre». Oesto fixo o Presidente
incidentes da longa marcha, outro organización socialista, que comimportante presencia da UGT e o
unt]_a custión de princípios e dfxoelemento destacable foi a unida- pleta os partidos que ocupan esPSOE nas manifestacións. A UGJ,
nos que neste tipo de negociade. Eiquí, ao contrario do que pa- te espacio, o PSC (Reagrupae con secuentemente o PSOE, self

·~

tencións foron sonadas. A máis
destacada, a do propio Presidente
do Congreso. Alvarez Miranda, letrado defensor durante moitos
anos.

UCD, A CRISE

AGUDIZASE
A raíz desta doble derrota , a
Unión de Centro Democrático encetou un proceso de revisión do
seu sistema. À pesares de contar
coa fiel colaboración de Alianza
Popular, o certo é que o p rtido
do Goberno vese negro pra sacar
adiante , por esigua maioría as vo·tacións. E a creba coinc ide cunha
serie de enfrentamentos acontec idos en diferentes lugares a cau sa
dos chamados réximes prea utonómicos.
No conglomerado de 3oc 1aldemócratas e lib-erais, demócn ta cristianos e independentes. que
integraron a alianza el.ectoral que
acudiu ás urnias co nome de
Unión de Centro Democrático, a
crise podería estoupar en calquera intre. En frases do Secretaria
do Partido Socialista Obrero Español , Felipe González, eufórico
pola conso lidación da unidade socia lista, «só a permanencia no poder aglutina á UCD>>. Pero aconte ce que nestes intres nin siquera
co reparto de ca-rgos se conqujre
rematar coas tensións.

. f
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Pá'ises Catalans

Acé>rclo -secreto con

e

ment) do difunto Pallae. [:;tas tres
organizacións· funciiránse nun novo pa¡:tido que se chamará Partit
dels Socialistes de Cataluny a nun
congreso que sê celebrará o 1 5 e
. 16 de Xulio. Na roda de prensa de
presentación , dirixentes dos tres
partidos. Joan Raventós, Josep
Mafía Trigine · e Josep Verde Aldea , ca lificaron o feito de trascendental pra o futuro político de Cata lunya e concretamente do socialismo. Realmente esta fusión
modifica a correlación de forzas
desta nación poñendo aos ·socialistas nunha situación de claro
predomínio, - xa que son ampliamente maioritarios asegún o resultado electoral do 1 5 de xunio,
ao acadaren· aprosimadamente un
60%. Aírida que non é de agardar
cambeos trascendentales da política socialista con respecto á Gener-alitat, o certo é que, asegún os
porcentaxes,_os socialistas de Catalunya a partires de· agora pode·ríanse facer eles cargo esclusivamente do Goberno da Generali ~at.
cousa que, xa o adiantaron. non
pensan facer.

OMUNDO

AFGANISTAN·
XIRA- AESQUERDA

Conversas SALT

Limitación do
arsenal atómico
Os Estados Unidos e a Unión Soviética veñen de ne- USA: QUINCE MIL BOMBAS
goc iar un pequ eno frenazo á carreira do armamento
Agora, semella que o novo
nuclea r cun acordo ao que chegaron en Moscú o
acordo fixará etapas comóns
Secretaria de Estado USA, Cyrus Vance, e os líderes
no desenrolo de novas armas.
soviéticos pra firm ar un tratado de delimitación de e estab lecerá os límites ao
armas est ra t éxicas que rubrique a segunda fase das crecemen to dos respeutivos
arse nai s, pero subsisten aínda
conversación Salt. As «conversa pra a
va rias puntos de desacordo.
límít~c ió n de arm am entos estratéxicos» (traducción
Por exemp lo , os Estados Uni cl:J sig las Sa lt) escomenzaron en Varsovia en 1 971 dos temen o modernísimo
e é ún dos logros máis vi sibles da polít ica de
bombardeiro ruso «BACKFl R E» e a construcción polos soclistensió n mutua.
J. J. NAVARRO - Ll. MOIX
O ouxetivo final el s Sa il é
limit r. e a longo plazo ciism i-·
11uír, os arsena is atómicos q ue
pos en os U SA e a UR SS
poís representante do imperia-

lísr no o primeiro e cios países
socio lis tas o segundo. e cu ia
is tencia foi ún dos eixos da
política el
stado mundia l
el 'll rl qu • os rlous países enc ,tdron
i.'tt confrontL ción ao
1 •rnnt<'
ri, S
111c ln Guerr
Mt111rlml. especia lrn ~ n t e ciu
1drit ) o
, 110 ria ch m el
«(Jllf'I 1 U ft Ít >>.

·u

ve llCf'I ll Ollll1i
el t r u it!LJ o se u
ial.
S uuíu ó «guerr
frí » e
co .si LPnci pélcífi ca (US A e
URSS s ~g uian consiclerándosc m lv rsi.lrios pero d sbotaln111 ( posibilick de cle ~grecli rcli r ctum nte). e logo a
«ciistensión», cuio sprito de u

lu ga r ao inic io das conversas
ac tu a is.

No contesto de inestabilidade poUtica que deixou
Gran Bretaña no sul de Asia, ao desprenderse do seu imperio colonial, Afganistón representaba, sin dúbida, .o
pafs móis estabilizado. Frente aos graves problemas de
convivencia étnica, relixiosa e s.ocial que se plantexan
afnda en zonas coma Pakistón, Cachemira, lndia ou Bangla Desh (sin f~lar do niño de avésporas de Tailandi~,
afectado polo conflicto xeral indochino), certa~ aspiracións afganas sobor dalgunhas t·erras veciñas de Pakistón
· foron «pecata minuta», que, ademais, nunca chegaron
ao enfrentamento armado.

viéticos de máis misiles pesa- dos coma os SS 1 8 con capa cidade pra destruír enteiramente as grandes cidades.

Pola súa banda, a URSS
AS CONVERSAS
quere limi tar a producción
americana do cohete miniatu A pri me ira ronda destas
conversas durou catro anos , rizado «G RUISE» e o seu · des- .
pregue en Europa Occidental e
s il an ados por múltiples períoque o novo acordo lle deixe as
d os de let argo debidos aos div ersos enfri a mentos das rela - · mans li bres pra' aumentar o
e ió n s so vlé ti c o - americanas número de cabezas atómicas
en activo.
cada v z qu e nalgurrha banda
A ctua lm ente os misi)es
clà m undo se produ c ía unha si USA - todos de cabeia múltu cló n cl e conflicto.
tiple montan un total de
P "r'O ao fin , en Marzo de
quince mil bombas atémicas,
1 9 75 , o Presid ente e Breznev
mentras qu é a URSS non che firrm 1rn n n Vladivostof un pri ga á mitade desa c ifra .
111 iro t 1r1tud o que deixaba en
Pese ao se u empeño en sa / .4 00 os mi s ll s interconti • car ventaxq, dos acordos, amcél ci a p ais podfa
bos países eces itan un resul 1
st al 1 cí tímidos
tado positivo das conversas
co ntrai de arSa lt ; os Estados Unidos pra ter
un respiro nos enormes gastos
qu e implica a carreirá de ar111111 cl io ta m nte
nce touse
mamentos nunha época de
D s ÇJUnda f - se d s Salt, moito
crise económ ica, e a U RSS
m il i p lit:Jg ud porqu e nos úlpra distraguer parte das su t imos unos a evo lu c ión da tecmas que adica á defensa e
noloxít bé lic de ixa distinguir
emprega las nun axeitado demenos el ram ente o qu e é un senro lo económico, arnai s de
hc ann estrat éxi ca, e porque
referirse nas declaracións pút<Jn to ame ri ca nos coma soviéti co ciese nro laron novos inxe- blicas á necesaria «distensión
int ernacional» e a asegurar a
n ios aos que non qu eren repaz mundial.
nunc iar.

CAR TER E CYRUS VANCE, PREOCUPADOS POLA «PAZ»

X. A. GACIÑO
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Nun país probe, miserento, a mona rquía feuda l foi a súa
f.orrna de goberno até 1973 , ano no quê Mohamed Daud,
curmán e cuñado do rei Zahl r (fillo dun xeneral que derrocou .
no 1929. a un monarca que t entou «modern izar» o país}. dera
un golpe de estado e proclamara, ao ano seguinte , a República.
A longa fronteira que tén Afganistán coa Unión Soviética
influíu tamén na súa política interna e esterna. As diferencias
afganas con Pak istá n provocaron unha certa fri cc ión cos Estados Unidos. até o punto de que , entre 1953 e 1963 - en
que o devandito Moh amed Daud foi primer ministro - . se
desenrolou un certo achegamento á Un ión Soviética, que foi
cortado bruscamente no 1963 , cando Da ud quixo achegarse
máis, coñecéndose entón un enêlurecemento dictatorial da
monarquía afgana até que , dez anos despois, Daud tomou a
revancha. Pensouse, entón, no vran de 1973 , que Afganistán
voltaría a unha discreta amistade soviética. na que a venda
do gas natural proporcionáballe unha importante axuda
económica da URSS. Pero a proclamación da República
- feita cun ano de retraso , respecto á data do go lpe de
estado - non co nl evou o proceso de reformas sociais e políticas en profundidade que esperaban os seotores máis progresistas. Pola súa pa rte. a URSS contemplou con~ certo re-cela o golpe de Daud .
O cérto é qué a nova Rep-úbl iea a'fgana defraudou a moitos sectores que, nun primeiro momento, estiveron detrás de
Mohamm ed Daud. especialmente aos ofic iais mozos, de ten dencias ·esquerdistas, despois duns primeiros anos á espera
do camiño que fora tomar definitivamente · Mohammed Daud,
con vertido en 1974 en xefe de Estado . primeiro ministro e
ministro de Defensa e Asuntos Esteriores. Pero o camiño em pre ndido. polo novo «home forte¡¡ de Afganfstán, que se arrodeou de ministros e colaboradores pro-occidentais, non satisfixo a es~ectores populares. En riadal do 1976 tivo lugar
o prim~iro intento de golpe contra Oaud . Rumores e intentos
repetíronse dende entón. En febreiro pasado, fracasou outro
golpe, e. finalmente, o levantame nto militar de agora trunfou.
Anque as noticias son aínda confusas, parece claro qu~ a
tendencia destes golpistas é de esquerdas, sabor de todo ao
nomearse ao comunista Taraki coma novo xefe de goberno,
respaldado polo recoñecemento da URSS , primeiro país que
prestou o seu apoio ao novo réxime afgano. Terá que pasar
algún tempo , de todas as maneiras, pra que a nova situación
se consolide - a posibilidade dun contragolpe dereitista non
hai que descartala - e pra que coñezamos a verdadeira
orientación dos novos gobernantes de Afganistán , un país de
poboación maioritariamente musulmana (cunha minmía hindú) que vive sometido aínda , en boa medida, a un sistema
feudal.
.
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«0 estadia de Balaídos foi \Úctima dunha masa' .
dunha verdadeira- profanaCión deportiva».
Cando chego a Abelendo,. en Moaña, un mozo_
e vinteçatro anos está agardando a miña vi~ita. Por
etrás da súa. casa, o monte, e ao ren.te a carreteira,streita, remendada, con moitas curvas. Todo esta é,
amo ·axiña , leredes, canto tén a- noso amigo Durán
ra facer os $eus entrenos diarios --:-<mo inverno
astra facía dous cada dfa, ún pola mañán, dando as
inco, coa rioite aínda pecha, e o outro xa polo solpor,
espois de vir da Comandancia de -Mariña, en Vigo,
nde me atopo facendo a mili -e onde tamén conto
con todas as axudas pra poder entrenar ao meu
ire»- .
Aos .t eus vin1 e~a t ro anos· coi- - peque no non se ch-e ga a f aeer de-·, ~
damos nós que xa tés un ha porte en seria, de grande xa é
grande . morea de tid uos e de -moit-o máis di fícil afacerse.
. ¿Cál •é · Q mqntaxe dunha -'
trunfQs que non sempre foron
com·pet.iéió n atlética?
gañados na Terr-a ...

to tota l é a dos mil cinco cen t os , é
un ha proba de velocidade . resistencia e fondo; o cross, no que
empece i, deume moi t as sa tisf::lcció ns, pr.o a ve rdade ira medida
dun deportista ha i que da la na
pist a, en loita contra o cronómetro, con t ra ese tempo que te vai
marcando, é ahí onde aparece a
verdadeira posibi lidade de selo ou
non no atl eti sm o, anque tamén
teñan pra min moito méri to as
probas ao aire lib re e non quero
decir con esta que o pedestrismo
ou o cross sexa n de máis cativa
ca li dade. non . é sinxelamente distinto.

¿A qué rapaces galeg os destacarras ho ><e d en tro do atletismo, dentro deste horixonte a(nda neboento no que se desenrola a vosa activ idade?
Os rapaces do equipo xuvenil
do Celta, en cross, gañaron este
ano todas as probas en Madrid,
cómpre agarda r de las o millor; tamén eiq uí. en M oaña, ha i outro
rapaz que se chama M ari o, con
quince anos. e que, se non se pe rde noutras cousas, eu véxo ll e un
porvir moi bon; e xa no Celt , lbarriz, Freitas, Guillermo. .. rapaces
que promet en moito pra un futuro
non moi lonxe dentro deste deporte en Galic ia; apa rte tamén
dout ros que poida haber na Xim nástica de Pontevedra, o Comésaña atléti ca...

Pois no inverno , dende .novem Boe no, pensa q_ue eu fago atletismo dende -hai uns dez anos ; bro hastra marzal , faise o cross.
dende o an<?_ sesenta e oito veño en circuítos de monte, con lama e
d1uvia ... tamén en. pedestrismo;
participando en infantís, xuvenís,
xunior e senior ; en diciembre dese xa no bon tempo faise en pi·sta;
ano gañei en Pontevedra unha son as federacións provinciais as.
proba de infantís, foi o meu pri- que corren coas organizacións,
me iro trunfo a un nivel provincial , por exemplo este ano, nos camdespois tamén quedei de cam- peonatos galegos en Ourense. foi
péón ga lego de cross, en Castre- a federación dalí, pro sempre conta coas axudas das outras federalos. despois fun correr a Palencia
e cheg uei ás finais dos seiscentos cións galegas, que colaboran cos·
xueces, cronom·etradores, etc ..
e dous mil metros; nos infantís
etc.
.
ga legos batín os records dos tres¿Algo que agora mesmo quiFalamos antes dos primeiros
centos, s~ isc e n.tos e mil metros;
xeras decir e que a min non me
pasos, das escolas; pro, n;o suno ano setenta quedei campeón
pete de· perguntarcho?
posto de que chegue a _h aber
de España de xuvenís dentro da
Pois, sí, decir que eiquí en
esas instalacións precisas -nos
especialidade c;los mil , facendo un
Moaña, parece mentira que os r
colexios, un rapai:, aos catorce e Salgado, dous atletas que sem- setenta .e oito e as pistas non apa- paces non teñan ning ún sí tio onde
novo record en pista cuberta; ao
receron. é máis. o que se fixo no
anos sai f6ra. ¿Con qué se ato- pre tiven coma unha meta.
ano seguinte fun outra vez camfacer deporte, nin un ximn asio.
Imos falar agora un pouco estadio de Balaídos foi unha ver- nin unha pista ... , nada · de nada ,
pa, cóles son as axudas nestoupeón e quedei de segundo nos oidun tema que eu coido non de- dadeira masacre, un estadio mu- somente un campo de fútbol de
tro nivel?
toce ntos metros ; fun campeón de
be ~ de ser al_leo á vosa vida denicipal non se pode profanar dese
Pois, desgraciadamente cáseEspaña xunior nos anos setenta e
calquera maneira e ren máis, boeportiva, a sanidade: ¿c6mo e xeito. o que alí se fixo foi unha no . sí , temos malas carreteiras,
do us. setenta e tr-es e setenta e que nada, o único que lle quedà é
cóndo vos fan os chaqueos mé- profanación coas pistas:· quitaron onde eu sempre te1io moito medo
fichar por un clwb que esteña fecatro, dentro dos oitocentos e
dicos?
.
dúas e-a/les, tiña seis e deixaron
derado, no meu caso foi o Çelta;
rlous mil cinco centos ; no setenta
a torcer un pé , e o monte, que anEu , namentras que estiven ei- catro, puxeron un foxo que é do
eu dende os catorce anos e diante
e cinco fun o campeón dÓs mil
que a m in me gusta correlo, non
de fichar polo Celta fixen os entrequí en Vigo, prácticamente ·non fi- máis antiestético que poidas macinco centos e no ano da olimpiame é dabondo pra entrenar pra a
nos ao meu aire . polo mo11te, pola
xe ,""'. ningunha proba médica; xa xinar cara un estadia, aquelo hoxe
cia quedei campeón universitario
pista . Resumindo, que nas vila s
car-reteira, vestido coa roupa de
cando estaba en Madrid, na resi- non é tal estadio, aquelo , é un
rios mil cinco centos e cheguei á
gal egas non hai ningunha axuda e
dencia Blurne, facíamos ao ano campo de fútbol e non máis; teandar normal, chegaba á casa sufina l ci os oitocentos metros ; todas
moito medo teño cle que todo estres ou catro recoñecementos to- rían que ver cómo está de coidado
dando, mudábame e ao outro día
estas son pouco máis ou menos
ta siga así pra máis adi ante.
o do Porto, con 'pistas ¡Jra cicliso mesmo; hastra.que me federei e tais, faise logo unh~a comparanza
todas as probas que teño feito eu
Son as sete e medi a do serán.
antre os chequeos do mes de no- mo, carreiras,· mates e ademais _ Entre os piñeiros e os alco litos de
entón xa pasou a ser doutro xeito,
en pista ; en cross fun tam én o
vembro e os do mes de xaneiro, xoga nel o equipo de fútbol dalí; e
tiven un chandal, un entrenador,
ca mpeón galego en infantís, xuveAbelendo , en Moaña , deixo ao
alí vense moi ben as diferentes al- que non digan agora que foi -polo
que aínda é hoxe pra min o m~llo
nís, xunior e senior; neste ano , en
amigo Durán , unha vida de vinteteracións fisiolóxicas de cada atle- Celta, se o axuntamento non
riño que teño coñecido: Alfonso
Ourense, quedei tam én campeón ,
catro anos que fai atletismo , xa
Ortega Casasnovas, co que seta e asegt'.m o dictame do médico aprobara o proiecto de achicar as
nos campeonatos que se fixeron
que como el di. «un pobo que fai
así che dan ou non o permiso.
pistas e facer o foxo, .i lsto non se
gu ín sempre; €1espois, xa en Mano me ~ de febreiro en Luintra; no
deporte é un pobo sa rn>. Os seus
0rid e na residencia Blume, ao
E no caso de calquera acci- facía ; unha pista de tartán en B_r- pais déronlle alento, tenrura pra
ano setenta e dous participei nun
tempo que estuciat;>a meJ11ciñ~. 19u- . dente, un fallo ~ardfa!=O, unha laídos era do millar proveito pra
encontro déportivo de pista, ltalia,
poder chegar, e el agora . neste día
;nsuficiemia -de calquera "tipo... nós, pro así andamos e así anda · de .abril. déixanos a carón dos
xérnnme· outm entrenadet:, pr:e 0
España, Francia , nu__[l'les de Sari·
·
Boeno, pois eiqu1 hai a mutoa- todo~
seu ·xeito non ·o atopei
proveito
tiago, ao m!3s seguinte fun _a Ro-:
seus trofeos, das súas medallas,
pra mfn e agota estou no11amente '!idade elos deport-ista·s~ que é'quen - . Y,exo que xa estás con . .roupa
ma correr nos xogos de Fiseç; no
dos seus retrate>s. Un mozo galese fai cárrego desto; non sei moi de entr~nar. ¿Cóles son ai corncon Ortega.
setenta e tres estiven nas semifigo que trunfa correndo.
ben cómo decircMo; ~a que eu .petjcións coas que axiña te tenais d,os campJiQnatos de _El)ropa
PINTOR
· · _ 't;Qát é a ,tú_a o..pinión do pr~nunca precisei de tales çuidados, rós que medir?
: e x;:i a partires dese tempo-.pàrtici~
. _sente~atlético - g.alego?
·
pro polo que sei dalgún caso, a
Sí, vou aos carnpeonatos da
pei sempre coa sele-cción españoBoeno, pois neste intre non o
mutualidade ésta pór:tase bastan- Mariña, en Ferrol. no mes de San
la. hastra o ano pasado, nos. cam vexo nin moi escuro nin moi claro,
te ben.
Xoán, despois aos campeonatos
• peonatos do mundo de cross, que
vouche d~cir que se atopa rnm
.
¿C6mo resposta a Federaci6n de España, no mes da Sega, e
foron en .Dusseldoff, en Alemania;
e o-campeonato méis importante · temp~ çie . ~ra.nsici6n:. eiqul. f.acíqf.l- --Galega deste deport.e diante de despois aos -campeonatos de Eunos falla unha ou dúas pistas de
calquera iniciativa vosa, qué ropa, que este ano fáránse en Pra que fixen foi o campeonato muntartán, un material que nGn se coBuyo (Coruña); S. Santomé
ax~das vos prest<1•.. ?
ga, pra os que conto de certo fa . dia! militar de cr.oss, en Ro-ma, o
rrompa, que costa pouco mantelo
(Celta) ; Manolo (Celta) ; Tapia
Vouohe decir qºue non h~i unha cer esa marca mínima que me
día seis deste mes.
e que.--é o millor pra os sitios coma
(Lugo); Richard (Coruña).
verdadeira federación galega de permita estar neles.
Sabemos que en moitos dos
Tí eres un atleta de fondo e
Garda (Coruña) ; Corral (Fedeportes, . os- . rapaces galegos . o noso onde chova moito e o in- atletismo, son as catro federacións próvinciais as que se axu- - de cross...
,
rrol) ; Nando (Ferrol) .
-at6panse <on ahancos, apouca- verno, é oáseque sempre. Sí, o cross encántame, o pe' Suórez (Celta); A. Castro (Co' Todos temos na_ nosa voca- aan pra resolver os problemas
dos nas súas aspiracións ...
ruña); Xan Lufs (Ourense).
ción un nome ou uns nomes aos que se lles poidan plantexar; eu destrismo, o correr en carreteira
Sí.!.. coma sempre o principal
problema é a~ll'a .. insta,ácións; - 4-:.cales,inos guJtarlo semelJar dal- . quero decirche eiquí respecto tamén; as prooas de millores reSUPLENTES : Millón (Fegunha maneira, ¿ti tamén tive- desto que Vigo tíñanos prometi- sultados meus son as de oitocen nos colexios aínda estamos nó
rrol). Canosa (Celta), Marque
do unha pista de tartán dende o tos e de mil cinco centos metros,
che moitos?
be rce, aínda se sigue facendo de(Pontevedra ), Pousada (Coano sesenta , no estadia municipal a que máis me gusta é a de oitoSí, cando empecei eu no Celta
porte sin roupa axeitada , sin pisruña).
de Balaídos; estamos xa no ano centos e a que me enche dun xeita s... ; e como tí sabes ben , se de
estaban os olímpicos Carlos Pérez
r
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DUAS REFORMAS
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO

A primeira das reformas comentadas refírese á regu lación dos anticonceptivos que ao fin pasou polas Cortes;
foi con todo unha reforma de «sf pro non». Suprimiuse o
artícu lo que penaba a propaganda e a venda de ar:1ticonceptivos pro ao tempo tratouse de m anter as mesmas
prohibicións doutro xeito.
Por un ha banda, en canto á vend a de anticonceptivos
probo use, non sin discusións, a penalización do suministro e despac ho de an ti con ceptivos sln cumplir as formali dades re ramentarias; nova mente, por exemplo, as vendas
sin r ce ta pocl n se r casti gadas. e desta os botlcarios xa
non terán á op inión pC1b lica da súa banda; va ise xogar coa
iuno1Ancia ela xen te o coa suposta aprobación democrática rlun obstáculo ao con trai da natalidade e á planiñcación fam il iar. A nova prohibició n incluíuse entre os delitos
ncontr da sa(1de pública pro era absolutamente inneceSélria agás que, coma parece que pasou, non se trate de
rlefencler a salicle senón a moralida de novamente. Efectivamente, t ratándose en moit os casos de productos químicos e que coma t ales pod en nalg úns momentos chegar
íl ~er perigosos, lóxicamente é doado evitar a súa venda
incl1scriminada; pro no Código Pena l esistían xa delitos
que contemp laban a vencia ant irre gramentaria de medicamen tas e a das sustanclas que puideran ser nocivas pra a
sm'1rle e non precisabamos un novo artigo que sinalara.
que irc mos ou non. a perigosidade por principio dos anticonceptivos; pero como pra a maioria do Parlamento parPce que os anticonceptivos sig uen sendo un pecado,
camllOaron o número de arti go e quedáronse tan felices:
" v •nela dr Dnticonc ptivos sig ue tendo obstá culos. Unha
b ci mu l t ~ , un mesiiios el cad a arri sca o boticario que
11 11 c.t.impla
cllsposic lóns qu e marcará o Goberno; eso
"lí, 11 mt1ll 10. pocl rán m rca r vinte tubos de aspirinas e
~.t1lc. iclor , qu 11on
ma la c usa pra a saúde pública .
Pr i r mn nr t do sto cl isc utiuse logo a posibilidade
el . r ç¡ultH p r el cr •to a publl cicl ade e o contrai farma t •utic..:o el i. untico n ,ep tivos. Ahf quedo t1 a derrota da
UCD t ndo opo lción con eg ulu eli m in ar a posibilidade
el• qu • o iu li 1110 ¡ or1n Hmit ti publi cicl arl ; e con todo
pt 11• o qu 11 11 111ollll tr él t¡ll cor tar n t as unto. Porque
ri .I< 1Plto (1 infor 1ni1t Ión 111 n s lm
, 11 qu se poida fat t!t torlo tipo d
pul>lic,i<l11clo sob t el
nti concoptlvos,
qt11' 110. IH1111lirnd1 011 cori r111u n i s dun tlp de dete rxento ou p 1 tu ch• dt•llt is. O ci r it ! inform c ión n st e cao te' 11 que ~or nl¡¡n 111 i s ri : pod h ber pro blemas de
ll'cll<uo. 111 0111ptll ibi licl el ·, r ttcció ns secundarlas, e
p11 · .i timo t111'1 1 in f 11rn1 ión v r z e médicamente con :

~

'

•

trolable: precisamos cursos e seminarios serias sabor do
contrai da natalidade e a planificación familiar, e sabor de
todo que tal custión poida ser enfocada atraveso da Se.
guridade Social. porque non esquenzamos que hoxe Pot
hpxe a meirande parte da poboación non tén máis canse.
llo médico ca o que poida conquerir da Seguridade 0.
cial. O triste é que de todo esta non se falou no Parlamento e con todo «a real oposición» e a prensa quedá ronse tan contentes coa xogada que lles fixeran aos da UCD
aínda que o tema quedara i:io aire.

Non quixera deixar pasar sin falar un chisco delas, as dúas reformas que aprobou o Parlamento esta
semana pasada e que tendo, ao meu entender, interés dabondo por si mesmas, foron escurecidas na
prensa, que se centrou moito máis na an,cdota que
supuxo a parcial derrota da UCD na súa aprobaci6n,
esquencendo comentar as repercusi6ns das mesmas.

SAUDE E ANTICONCEPTIVOS

s

«CHAMEN AO MEU ABOGADO»

A segunda das reformas da semana refírese aos clereitos dos detidos; moita xente pensaba aínda que no Es~
tado Español. coma nas películas americanas, o detido
podíase negar «a falarn como non forn en presencia do
seu abagado ; máis _dún enterousé o día que na comisaría
escoitou as gargalladas que tal frase producía e mi rou
que deica que fixo a declaración e pasou ao xuzgado, e
moito máis dalí á cadea procesado, non puido falar co seu
abegado.
Así, o labor dun abagado xa non estaba en aconsellar
sabor da declaración, en espricarlle ao detido as reviravoltas das leis e indicarlle qué cousas o podían perxudicar: canda chegaba só podía defendelo das posibles meteduras de pata e da súa propia confesión en moito~ casos.
A reforma actwal permite nomear abagado dende o
mesmo intr8'de ser detido, chamalo, esixir que se presente na comisaría ou lugar de detención, negarse a declarar
nameiltras non esteñ'a presente e consultarlle se mpre
que se queira. Temos eiquí unha das conquist.as máis len- liB!m~
{as e máis árdigas en favor da seguridade xurídica. -0 dereito que o proiecto da constitución establece a non declarar encontra de si mesmo só tén sentido se o detido
conta co conseilo dun técn ico dende o mesmo_ intre da
LEMBR
súa detención.
XARDI
..i;:::,,
Xunto a~.dereito a contar coa presencia do abag ado
DE SIS
introdúcese tamén unha importante innovación : .o de reito
Cand
.,,~f a comunicar a detención á família. A cousa é tan clara
1
rradeiro
• que non precisaba comentarias. Pro é terrible pensa r a
Sistallo
cantidade de anos durante os cales unha familia ignoraba
axu ntar
a detención dún dos seus membros caíndo na Jñtranq uiliTerra CI
dade e· mesmo na desesperación pensando en todo. t ipo
Feira e
de desgracias cando un aviso ou unha chamada tel efó nipor me
ca podía clarexar a situación.
,
da que
Xa o saben . Agora sí que poden decir que non farán
Vill alba
ningunha declaración namentras non esteña presente o
da pa ~
seu abagado.
parroq1
go o 1
":~<.,~
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Chá QL

da terra asoballada
CHAMAMENTO
ECOLOXICO
CONTRA AS EMPRESAS DE «CELULOSAS»
E «ELNOSA»DE PONTEVEDRA, QUE A TENTAN E POÑEN EN PERIGO O EQUILIBRIO
ECOLOXICO E HUMANO DE MAIS DE CEN
MIL GALEGOS
A «ASOCIACION PARA A
DEFE SA ECO LOX ICA DE GALIZA)> (ADEGA). de Pontevedra.
fai un CHAMA ENTO ECOLOX ICO a todos os galegos sobre a
graver1ade do desequ Uibrio
ecoló)(ico que as emprnsas con
tamlnantes de CEl...ULOSAS e
ELNOS.A cie Pontevedra están a
producir mo entorno ambienta~
do litoral e da Ria. con peri osas
consecuenc~as para máis e cen
mil habitan es das zonas rnibeircmas. de Ponte edra e Marin.

ADEGA como xa tén dito en
moUas oi::asi,óns ante a opl11i16n
p1~b'lh;a 'ª as mesmas autorlda
des. en mesas redondas, cO"nfe-

LULOSAS , S. A.» e «ELECTRO-.
QUlMICA DEL NOROESTE. S.
A .» (ELNOSA), vencelladas ao
INI , están a incumplir a lei ante
a pasividade total dos cidadáns
e das autoridades responsables.
A «EMPRESA NACIONAL DE
CELULOSAS DE PONTEVEDRA. S. A .» non cumple o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas e Perigosas de 30 de novembro de
1961 .
A «EMPRESA NACIONAL DE
CELULOSAS DE PONTEVEDRA, S. A .». non cumple tam pouco a lei sobre contaminación
atmosf érica de 22 de Decembro
de 1972 e o Decreto de 6 de
Febrei ro de 1975, que determina os Indicas de polución atmosféri ca tolerados, sen que se
fagan as inspeccións pertinentes polas autoridades competentes.
A «EM PRESA NACIONAL DE
CELULOS AS DE PONTEVEDRA, S. A» tampou co non cum ple a propia Resolució n do Minist,erwo de Obras Públicas- Dir1e,c1ción Xera l de Porto s e Sina~e·s Marltlmos. que a autorizou a
ins afarse, de 30 de Xuño de

rencias e toda clase de a 1 idades. man é que as e
esas

1958,
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A(. • PRESA NAC IO N AL DE
DE

PONTEVE-

DRA, S. A» non cumple tampouco as disposicións que se
derivan do Pian de Ordenación
do Axuntamento de Pontevedra,
que teñen declarada a zona coma d~ espansión e residencial,
nen as derivadas do Ministerio
· da Vivenda de 1 6 de Outubro de
1970 que prohibiron a ampliación da fábrica, e ACTUALMENTE ESTANSE A FACER POR
«CELULOSAS» OBRAS CLANDESTINAS, SEN PERMISOS
DAS AUTO RI DADES. SEN QUE
SE TOMEN AS MEDIDAS LEGAIS PERTINENTES POLAS
AUTORIDADES CORRESPONDENTES.
«ELNOSA» non cumple o Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas de 30 de Novembro de
1961 .
«ELNOSA» tampouco non cumple as oondicións fixadas na licencia
que lle permitiu instalarse coma
industria productora de cloro e
sosa en 8 de Marzo de 1967 .
por neglixencia e irresponsabilidade das autoridades que lla
concederon.
«ELNOSA» vén de instalar,
tamén clandestinamente e sen
autorización das autoridades
competentes, cinco tanques de
armacenamento de gas cloro de
100 tons. cada ún , o que ainda

aumento u máis o perigo CONTRA A VIDA DOS HABITANTES
DE PONTEVEDRA, MA~TN E
POBOS RIBEIRANOS , QUE PASAN DE MAIS - DE CEN MIL
PERSOAS.
ADEGA de Pontevedra, de
conformidade coa súa finalidade
social «promover, fomentar e
defender o equilíbrio ecolóxico
de Galiia, tanto na súa fauna e
fiara coma no ambiente que as
sustenta e loitar como esixencia
imediata da ecoloxía humana e,
polo tanto da saúde de ben estar do Home Galego, para que
en Galiza sexan aseguradas as
condicións axeitadas, obxetivas
e ambientais para o desenvolvemento integral da súa Poboac1óm>, quere unha vez máis.facer
pública a súa máis enér-Xica protesta pola polución que ambas
as dúas empresas «EMPRESA
NACIONAL DE CELULOSAS DE
PON_TEVEDRA, S. A.» e «ELECTROOUIMICA DEL NOROESTE.
S. A, «ELNOSA>>, están a producir tanto na atmósfera coma na
mar, na terra e. na saúde do ser
humano, pola actuación culpable e de vulneráción da lei que
siguen a facer en clara agresión
aos lícitos dereitos .á vida e ao
ben estar dos galegos afectados. e polo grave perigo que supoñen de ocasionar a morte, incluso de moitas persoas, en ca-

so dun accidente grave por incendio, esplosión . caída de raio
ou outra eventualidade.
ADEGA de Pontevedra de·
- nuncia inclusive a aparición .de
doenzas típicas en habitantes
elas zonas de influencia da s fábricas mencionadas que posiblemente proceden deses focos
contaminantes . por infección de
vías re spiratorias, alteracións no
sistema nervioso central, lari nxite, xinxivite e outras ·con carácter xa cró nico , aparte das ag resións que esas fábricas están a
facer ao medio mariño da Ría de
Pontevedra, logrando trocar zonas amplas da nosa Ría en pu ntos abióticos e de moi difícil recuperaci~n biolóxico-ecolóxica .
ADEGA de Pontevedrn atraeso deste CHAMAMENTO ECOLOXl STA demanda solidaridade
e apoio de todas as er:itidãdes e
organismos interesados na defensa da VIDA. DO MEDIO G~
LEGO e, concretamente neste
ca~o. da Ría de Pontevedra e
dos seus asentamentos poboacionais de home, fiara e fauna .
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A gaita gaJega non abonda
oito nas representaciÇms da
rte, ceca is porque a mesma ar-:cáseque sempre , tomouse
'ma patrimonio esclusivo dos
< ntelectusis» ou academicistas
echados da cidade que seguían
5 normas e guieiros impostos
olas gacetas ou os cenáculos
e café. A arte imposta, predicaqa por teléfono_ ou pofo rebiricaalleante manifesto, non fai
outra cousa dende o seu paternalisrno .ca refugar e coutar a
orea tividade, a inxenuidade e a
i nción comunicativa que tén a
rte dentro dei seu medio.
Pois pÔida que por esta meso a gaita, . instrumento rural,
astorll, do pobo cen ·por cer.i :
mon apareza· m~is representado
as grandes catedrni·s , qwe ·dai uela serían
cqma ~ caixór:i de
astre de todas .as manifestacións artísticas:-.0 mes.mo 'Més-.
re MateD percur9u non póñ"erlle
a algún dos Vintecatro Músicos
o Pórtico da Gloria unha gaita.
O Pórtico. era a meta . dun ca ~ .
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ELLAS
EPRESE.NT ACIONS
EGAITEIROS
A ARTE DO POBO
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miña universal, de.moq~tico, e P
gaita era cousa do mente, dos.
titi.riteiros ou dos buf6ns, a gaita
era _o símbolo da s.ensfbilidade
duñ pobo... Mateo esgur.rfpase
como pod§ e o Pórtico da Gloria
queda siJJ o son do roncón e do
punteirõ.
Non ?banda en Compostela o
gaiteiro representado no canicelo 'C.la «Casa Gótica» ol!.l o do patio do Hostal, cecais houbera
máis, pro non che§aron deica os
r.iosos días. Será en ·Risadavia,
en Esposende·, en Melide ou JlO
Montefaro onde o artista do pobo interpreta o que ve e o que
sinte, deixando un retrato si:_
colóxico do seu entor'n o e dun
.tempo pàsado.
_ Asegúrase que a representacién má is vella dun .gaiteiro
seña o capitel de Melide, do
século XI. Abe-ira de l están dous
frades, unha muller que semella "
· incii·ar a ;g9rxa .p'ra cantar e· outro ·
músico que acG>mpaña cun laú'.:. -de., Alvarez Carba llido. · di ~6
.1901- que o tér:i na s.úa --coieC.ció.n .privada. De :xeito semellan:.
te pasa cos gafteiros qu·e deica
hai trinta ar.ias -estiver.DA nas
igrexas de Santiago e· Sta. f\:1aría

Pola outra banda hai representacións amañadas con sátira
ou desprecio. xa polo mesmo
feito de representar un bufón
gaiteiro· nunha «misericordia»
sabor da que pousan o traseiro
os membros do coro nas grandes igrexas, coma pasa na figura
do século XIV en Celanova , ou
na do convento de Yuste , onde
é un porco o que toca a gaita .

da Cort1ña, pro que qa noite _pr_a
o:içiñá <;lesapareceron coma se
fera co,wsa do demo... mesma· m-eríte unh.él · pérsecución~da· que
~dá 'cor:it.a Coba·s Pazos nó seu li-b!o «L~ qait:a _Gallegâ».
.

~-As_ representa'cións de gait~i:..
ras va.rían, a·según ·a ideolo.xíà do .
artista: , hai gaiteiros tratados
con realisniô coma ós das Can.:,..
tigas de' Alfon.so X, nos que se
ve uhha influe:ncia gal'ega 6 tra
tar o miniaturista os tipos e a·s
paisaxes; Galiêra daquela ~estabá
preseme eñ tbclos ós eidos · dã
4

cultura. Outras serán moi idealizadas deica ·poñer anxos coas
qu~ixadas inchaaas pra darlle
·folgo á gaita tal coma no sartego do cabaleiro Brcios López en
$ánto _Domin_go de Ribadavia.
ou o a·nxo de Montefaro, hoxe
no Museo _de San Antón da .Coruña ._ que no seu voar á'xil, átraveso da clave do arco, vai tocan do .a gaitá,~ coma quen non quere a cousa. Nesta idea e r:iesté
xeito de tratar o gaiteiro hai . un
Vef1Cello que fai desta escultur~
en can.terí~ un.ha xenial obra de '
arte.

andando à terra

Algo semellante a estas «misericordias» de madeira pásalle ós
canicelos das nosas igrexas romá_nicas, considerados tam én
coma pezas de soporte, elementos arquitectónicos de segunda
clase. e nas que se tiña por costume- representar os vícios, os
símbolos paganos, o mal. Pois
neles, tamén se poñian animais
tocando a gaita. E velahí en Esposende do Ribeiro un gato que
coma un trasno enceta unha to. cata na súa gaita grileira, coma
quen di un xeito paganô castiga do no canicelo do tornachuvias.
O au.tonoxo á cultura e o agarimo á nosa identidade é cousa
da que os artistas non poden fu_xir: o tempo rexistra as ideoloxías_hastra· dos artis.tas «apolíti-·
COS».

M. HORTAS VtL·AN9V A

LEMBRANZA . DO"
XARDIN DO PAZO
DE SISTALLO

os agros inmensos que chucha :
- _
[f.avonia;
os agros ínmensos e as cambas
rque 'tan.
L'.
f
Cando remataba · o vran d~
Sistallo linda tamén coa · a_n ~
rradeiro, achegueime a Sistallo·.,
terga Lag_oa de- Cospeito que
Sista llo é t:Jnha parroq.uia do
oon tén, s.ulagadas~ as cidades
axun tamento de Cospe~to, na - -de Lucerna e de Valverde , hoxe
T.erra Chá lugue~a. que linda coa
co nvertida nunha estensa pra·Feira do Monte, río Támboga
dería. Teño sentid_o decir, ·cando
por medio e cruzada pola estra era neno; que a Lagoa, na prida que vai ·da Feira do Monte a
maveira e no vran , según iban
Villalba ou viceversa. Esta estra .baixando . as àugas. , no terreo
da pasa tamén por Rioaveso ,
que.. qu.e daba . ó d.escuberto,
parroquia onde-.exerceu .de cr~
man..tiña oas. vacas _de ?ete pçirro:go o prirne'iro poeta da Terra
quias. Sete, como é sabido, é un
Chá que merece nome de tal, o
número máxico. ·
vill albés Xosé María Chao Ledo .
.·En Sistallo esiste ún dos máis
En Rioaveso foi ond e Chso Le_
fermosos pazos de Galicia. A
do, segura mente, ollou, cos
ed ifícación é do sécu~o ·xv111 e
oll os e a sensibilidade ben aberperteneceu a família Verdestos, ondea r as grandes centeei Montenegro. A edificación, con
ras chairegas que lle inspiraron
elementos barrocos, é moi proún dos seus mellores poemas, A
.porcionada e fermosa . Unha.
volta de Primaveira, do que
verdadeira delicia. DBstacan unson estes versos:
ha esca leira de pedra lateral e
as · chamineas de cantería labraO noso labrego sorrindo ademida, das máis fermosas que coE~
nozo. O interior, dentro do que
os agros inmensos que veñen e
cabe, estaba bastante ben con· [Van;

se·rvádo. Nas .páxinas do libr:o depoemas «TERRA CHA» está
e1;1o_cado o pazo:
¡Pazo. ae Sístallo! ¡Arquíte'ctura Í ·
¡Milagre de pedra ·e de be!éza!
¡Oué feítura_ fermosa, xusta, pÚ~
.
t
.
[ra! .
¡Oué QUta nobreza a túa 9obre[za!
Según se .entraba no pazo,
vindo da Feira do MóAte, habJa
un paseo con grandes álbores
que desembocaba frente 'á fachada principal. A mau esquerd~ estaba o~xardí.1:1. l:Jn preciosísimo xardín con buxos, mirteiras, o seu l;::iberinto -breve coma un salouco- en espiral e a
súa fonte. -Un xardín entre' dazaoitesco e romántico, co seu ar
melancónico, cun recençlo a vella,:; rosas, no que cantaba o
vento, misturado cos reiseñores,
fonentre _as albores e a gua
te. Unh-a auga limpa e _
c ristaíña
coma uJJ verso de Vir'*ilio. Todo
esta, que pode semellar un pouco - ou cecais un moito- cursi, é fermoso e reconfortante
porq11e é verçiadeiro. Trátase
dun eiçlo da sensi,bilidade huma-

na

nç¡ que está qu.e dando a .monte.
. O caso é que o pazo de Sistade donos. Os
Vercies- Montenegro, que viven ~
en Madrid dende hai algunhas .
xeneraciós. venderon, hai un hC?s anos, o seu vello pazo familiar. Os novos donos, ó ben visto, son unhas comerciantes de
. Lugo. O primeiro que fixeron fo.i
«ordenar» - esta' de «ordenan> é
unha metáfora unhas_ reformas no pazo . Non sei cómo
quedaría o interior. No esterfor
as refo'rmas, 6 meu enten er,
foron pior que horribles: foron
~ arrepiantes. Primeiramente sustituír-on, no edifício do pazo, a
vella lousa do país, que era a
propia, por pizarra moura e cua dradiña que non vai co edifi<?i~ e
que lle senta, pra decilo con frase popular, como a canga á porca. Logo cargaron, quero ·decir,
cortaron as álbores da eAtrada,
que pra n.ada estorbaban -pois
deixaban paso máis que d~ sobra prós coches por moi anchísi mos que foran- a non ser polo
visto ós novos donos. E desfixe-

·110 ca mbeou

ran, mellor dito, asesinâron alei vosamente o vello xardín. No
seu lugar construíron unha mo ~
·derna piscina que, noutro sitio,
non quedaría mal. E fixeron un
novo xardín, convencional e .ab.surdo, moi de gusto de novo ri co, cunhas pontes e un pombal
verdadeiran:iente ridículos. E to do pechado a cal e canto .
O contemplar tales feitos. pra
darlle canl~ ó meu cabreo. escri bín unha elexía, que é como os
sentimentales ·desafogamos ás
veces, protestando pola mor:te
do xardín, meu vello amigo e
confidente. E lembrei, cheo de
tristura e carraxe, un dito que lle
escoitei, hai anos, ó meu ademirado Anxel Fole que dixo que
era preciso crear unha po~iéra
da cultura.
Porque o pazo de Sistallo ,
queridos .leutores, é un pouco
patrimonio de tódolos cheiregos
e de tódolos galegos. E tamén o
seu xardín. Un xardín que tiña
máis de dous séculos de edade,
non se pode arrasar, asesinar,
así coma así.
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UN PROBLEMA
DE ORTOGRAFIA:

o x ou os

1

-MARIA PILAR GA.RCIA NEGRO
go; o ano pasado, saíron unhas
Bases pró unificación das no.rmas lingíHsticas do galego e,
punto arriba, punto abai_xo, pódese decir qt:Je as custións que
aínda plantean problemas son
xa moi poucas . Na escritura do
noso idioma non hai o caos nin
a anarquía que àlgúns aínd.a
empregan comó coartada ·pra
non o utilizar, pensando.se cadra
que a postura política diante da
nación e o idioma que lle pertece sqn realidades separables.

A normativización dunha língua implica, de primeiras, unha
escolle ita das formas que a escritura ha consagrar e fixar defi-:
niliva mente. O noso idioma, por
un tempo, foi como un campo
esperimental anele- inzaban todo
tipo de solucións, algunhas delas fa lsas ou antigalegas. Os escritores tampouco non tiñan unha norma á que se ateren e a
Pero volvamos á orto_grafía .
dispa ridade de opcións era, en
As Normas ... escolleran (por foocasións, moi .g'rande. Hoxendía,
netismo e pm comodidade) o S
cónta se xa cun·corpo considera- - pra representar o grupo culto
ble de traballos rigurosos sabor
- -ks - de palabras q1,1e o esdo ga lego; a Academia Gallega
pañol escrebe «ex-amen», «éxipublicou en 1970 unhas primeito», «explosión», etc. Daquela,
ras Normas ortogróficas e
en galego ficaban escritas: «esamorfol6xicas do idioma _,gale- - e me»,

adopción de tal grafia que simplificaba o grupo culto, debíase
fundamentalmente a que e'n gal~o o X representa o fonema
/s/ de palabras como «xente»,
«Xa», «xugo» ... As Bases ... revisan este criterio e optan por
manter o grupo culto grafiado
por X, aducir:ido pra esta, entre
outras, as seguintes razóns: a) a
éoherencia da- escritura cos outros grupos cultos que se manteñ.en: abstracto, optar, pugnar ... ; b) o achegamento á ortogratía portuguesa, ·que escribe
«exame» mantendo o grupo culto.
Aínda sabendo que o problema merecería un tratamento
máis pormenorizado e sinalando
de entrada que defender a reducción do grupo a S é xa, se
cadra unha batalla 1=1erdida,_

imos así e todo preconi~ala polas seguintes razóns:
1. - 0 criterio de eco'nomía e
de simplificación que guiara as
Normas ... : o X é a letra quE: representa en galego un fonema
moi rentable e buscar outra gra- fía pra outro ou outros son.idos
(o S pra -KS - ) non é máis ca
poñer en práctica o principio
económico dunha letra pra cada
fonema, previndo así confusións
innecesarias.
2.-0 galego é unha língua
colonizada e esta conleva, entre
outras moitas cousas, que os
se~s falantes, ou a inmensa
maioría, son analfabetos nela . E,
aínda así, a nivel popular, rexístrase unha identificación da letra X co fonema ;t; (pénsese na
!ectura..de palabras como «anexo», que con moita f~ec.uencja se

realizan como o x de «xente»,
«xemern ou «xantar».
3. - Défender, dado o anterior. a volta á escritura etimolóxíca (segundo a cal escrberíamos «hoje», «jeito», «gente», etc.)
parécenos hoxe por hoxe un paso atrás e non un avance; tampouco a longo prazo ou a medio
prazo non nos parece rentable .
Algún ensaio deste tipo xa o
houbo (pénsese en título coma
«Majina ou a filla espúrea» de M.
Valladares ou «Conceición singela do ceo» de Correa Cal derón) e non prosperaron , anque os tempos eran outros, na turalmente. En suma, unha definitiva ortografía do noso idioma
vai depender, ese é o noso criterio, ·de circunstancias esternas
(que non alleas) a el. e o ensino
oficial e xeral da lingua vai aportar nov~s datos a esta custió .

GUIEIRO
CINE
PADRE PADRONE
O Est do itali no non escapa

á problemática que teñen cáseque todos os europeas: a opre
sión e, ás veces, a colonización
d e determinadas nacións. A resposta a esta problemática por
parte clun cine, supostamente
democrático e t eóricamente
marxista , non podia ser máis
sintomática dunha impotencia e
dunh <lcshoncstidade . A impotcn cia e 11 deshonestidade do
nsimil · c ionlsmo italianlsta de
osquordns.
A actituclo int rpretativa dos
autores consisto en icl ,ntificar a
realidade nacional sarda cun ha
re" !idade labrega retrógrada .
oscurantlsta per se, por autoritarismo patriarca ! esplotador,
que se reproduc e a pesares do
abne gado esforzo das autorida cles ita lianas por espallar cu ltu ra
a tra veso da escola, pra séllvar
aos meniños das redes p aterna . 1\índa por enribà, esta soei ri , de non pensa máis ca nun
np tito sesual animale sco, en
tóndr.ise literalmente, sornétese
n unha relixiosidade ceremonio -

. C;
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no cuartel, consigue alfabetizar
e asimilar á língua e cultura italiana, fiestra pola que teñen entrada ao mundo intelectual e
científico moderno, aos mozos
brutamontes e ignorantes. Especial importancia tén a utilización, por parte dos irmáns Taviani. progres italianistas, dun
símbolo coma o da bandeira,
que, en m a rcha trunfal polos
campos de Cerdeña , marca a
posibi lidade de salvación pra os
sa rdo s, grncias á súa pertenen cia a un Estado industrial da
Europa O cciden tal. atraveso do
ca l. por se fora pouco, poden
çhegar deica Alemania (emigración, música clásica e valses
vieneses, coma representativos
da viabilidade da fuxida do escura ntismo que os abafa). Postos así, nada de estraño tén que
as rapazas sardas soñen con ser
coma Mina, voz representativa
ela canción industrial italiana. A
saída consiste en negar o propio
país, fuxir del, salvarse indivirlualmente por medio da cultura
e cio estudo. O problema real
5ardo está falseado recurrindo a·
unha visión que nàn é rigurosa
nin siquera dende o punto de
11ista etno lóxico. O ocultamento
::la realidade colonia l sarda ñon
1ode ser máis evidente , por ser
:;ruelmente torpe e artísticanento in eficaz.
Os irm 'ns Taviani quere n rei<e norar Cerderia pola vía do
::ino tolaclo co lonizador culturnlista e intelectualista. Por esta
via. Cerdeña ao máis que pode
aspirar é a constribuíí con forzas
ela cultura, acomplexadas e
cl1 a de auto- odio, ao engrosa m ,nto do PCI. Por certo , o rapaz
el p lfcu ln chega a ser doctor
m Dial ct o l xla sarda pra que
¡u ,el móis clara a posición an -

.

.

..

topoloxista asimiladora da pefícula . O mesmiño que fai o Instituto de la Lengua Gallega.

CARLOS SERANTES

MUSICA
CONVERSA CON
CARLOS Vl~LANUEVA
O GRUPO DE CAMARA DA
UNIVERSIDADE fará a súa_presentación oficial o día 11 de
maio , na Igrexa da Universidade, as oito do serán. O seu director , Carlos Villanueva, é PNN
de Historia da Música e a súa
investiagación mu·sicolóxica dirixi use
primordialmente . aos
Mestres de Capela da Catedral
Compostelá. Falamos con el do
seu labor e máis do labor do
grupo.

1~
unhas tres horas de prograf}1a.
Xeralmente, traballamos sabor
da marcha e non estabelecemos
a instrumentación definitiva até
o ensaio final. Temos no programa Cantigas de Amigo de
Martín Codax, Cantigas de Santa Marí,a de Alfonsq X, Poíifonía
Española, Mestres lnglese.s e
Franceses e Mestres de Capela
de Catedral de Santiago. A confección dos programas • de con. certo f acemolá en base· ao pú.. /;;fico, esta · parécenos esencial.

" ¿C6mo estÓ

·c oiiece-

ff

mento actual êncol dos Mestres de Capela das Catedrais
gale.gas?

López C51/o tr.aballou, cunha beca 'da Fundación March,
no tema. Este Úpo de traballo
tén vario!> pasos previas á publicación dos materiais. O primeiro
O grupo naceu de un caé a confección do catálogo de
sual. Coñecín a Xosé Antón
obras, o de Santiag.o xa se pruMéndez e a Manuel Arias, que
brjcau e estáse prepàrando a
tiñan un cuarteto de frautas d6publicación dos das outras cateces. Vimos que o grupo non era
drais-galegas, que son~máis promoi acadado no eido instrumenbes. O material compostelán é
tal, pro tiñan unha moi boa conimportantísimo,
V.aquedano,
Yangyas, Melchor López, Buono
xuntación e podía ser un punto
de partida. Eu, aportei a guitarra
Chiodi.. . son músicos esce/entes
e a súa obra amosa a fa/sedade
e o violín. Lóxicamente, o pri··
do tópico encol da probeza do
meiro tempo foi i de empacho
barroco per¡ins.ular. Eu concretamusical. Logo, aló ppr abnl do
mente, fi¿<en o meu traballo en7 7, consultamos con López Calo
col das c<Lamentaciones)) de Vae éste esco itounos unhas. cousas de Vaque(iano e Encina ;.- quedano e agora estou rema- aínda non comenzáramos a
tando outras obras pra ceder/las
tocar monodia -. O-Padre Calo
aos grupos que as soliciten pra
i/usionouse moitísimo e pediuinterpreta/as, Pro, voltando ao
nos que .s eguíramos adiante: Eu
que (a/aba da investígaçión, logo de construír o catálogo da Caaínda non estaba contratado pola Universidade e non tiña moi
tedra/, compre facer o catálogo
claro o que f aría, pro a partires
de lncipits - g escomenzo das
do outono estabilizamos as couobras - . Esta estáo a facw Lósas e e/eximas xa un programa
pez Calo pra R/LMS, que é unha
contando coa colaboración de
institución internacional espeMaría Xosé, a soprano, e de Micializada no tema. Eu encárgoguel, o violinista. Así montamos
me dos lncipits . da Catedral de
.
.
.

! ANOSA

Santiago. Xa feito esta. é can
chega a hora de preparar as Pa
tituras pra inte.rpretaci6n. Pen
No lírr
que en Ga!icia esisten grupo
capacitados ¡jra interpretar gra
parle déstes materiais. A o
questa de A Coruña, terra a N
sa, Ars Musicae e espero q
nós. P,ra outono espero PGcl
montar algunhas
restos e
Ars Music.ae.
Xa montadas as obras, fai fa da .que
craustro
lla actuãr. Coma xa che dixe
dade dur
agora nós temos un rep ertor
da hosp 1
limitado a ccwsas moi sinxelas
tral e ot
polifonía a catrQ voces, danza;
elas o P'
inglesas e francesas e algo qu
ha tercE
penso .é moi importante, as Ca11•
unha re
tigas de Amigo de Mártfn Co.
non de!
dax, que se ben están publica.
medio
das e grabadas, caído que cóm.
pre reconsiderar o tema da súa desa me
derrub~
interpretación dun xeito máis
pouco.
científico.

Pra rematar, o problema de
instru mentarium ...
Efeot/vamente, os instru.
mentas sonche moi caros. Ago.
ra qúeremos mercar unha zanfo.
na e algúns instrumentos de
vento. Tam én andamos a buscar
un viloncelista, a ver sé alguén
se anima e se pón en ·contacto
connosco.
Pra rematar, e pola nosa banda , engadiriamos a nécesi daclé
non só da actuación do Grupo
de Cámara da Universidade . Tamén pedimos atención a estas
obras P<2r parte de RTVE -basta nte _proba,ble, polo interég
amosado por Tomás Marco - e
por· parte dos sellos discográfi·
cos galegos, Xeira e Abrenté.
Non hai moito, Jalabamos nestas páxinas da grabación de
Chinchecle fixG> das obras dos
compositores aragoneses do
XVIL- Oue se espalle o exemp{o.

.

XOAN M. CARREIRA
·'5.~
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Miguel Oocampo: mo t1 do ctibu
xos n.J Gnl ria AD RO dtJ Coruñn
(de 1 .30 o 22).
Vlctor Corral: mostrtJ d
scu lturn
abert 1 hn, tra o 13 de moio na
ASOCIACION DE ARTISTAS da
Coru11n (de 20 a 22 lab. e de 12 a
14 fc s t.).
Pedro Pont Ver961: hastrn o 16 de
mDio na Galeria GIANN INI da Co
ruñJ (d 1 1,30 a 13,30).
lsidro Alvariño: mostra de óleos na
Caixa do Aforros da Coruna e Lugo da Coruiia hastra o 12 de maio
(de 19 ,30 a 22).
Eu1taqu1
i o Segrellet: óleos na sa la
do Banco Simeón do Ferrol hastra
o 10 el maio (do 18,30 a 21,30
lab. e de 12 a 2 dom.).
lugil e: mostra de pintura e gmbado na s la da Dlputación.
Alfonto Costa: óleos e grabados na
Galeria TORQU ES de Santiago.
Oentm da mesma esposición. un
ha oarpeta co titulo «Tempo d
Compostala» con 1O augafortes
d' Costa e 2Q poemas de Garela
Bodaño. (de 19 a 22 lab. e de 12
o 14 test ). Hastra o 20 de maio

LIBROS

.

·'

Os irmandiños de Danlel Cortezón .
Edición do Castro/teatro. Premio
«Santlngo Rusiiioll> do «Xé festival
de te, tr de Siges 1977». 250
pws.
Un Programa Económico pra un
Goberno Galego de Fernando
Solla. Xos Antón Alonso
Xosé
Lois Burgos.
libro negro da Galicia electoral de
Baldomero Cores Trc smonte. Edl
ción da Asociación de Libreiros
Galeç¡os . Edición non venal pra o
«Dia das Letras galegas. 1978».
A voi reencontrada de Arsenio de
Busros. Edición do autor (poesia).
70 páxs. ~Portugal

A Nosa lingua: encol deste tema e
co gallo do «Día das Letras Galegas» a asaciación cultural «0 SACHO» de Padrón convoca un concurso de contos e poesía galegos
en tre os rapaces de EXB e BUP da
bisbarra, establ ecendo tres c<ltegorías: hastra 5. 0 , de. 6.0 a 8. 0 e de
BUP, caritando cun premio de
proso e ou tra de poesia pra cada
cotego ría, consistentes nun late
de libros a cada gaiiador. A estensión dos traballos será de ún a catro folias pra prosa e de máis de 12
versos pra poesía. debendo ser
entregados denantes do 13 de
maio na dirección dos respectivos
co lexias da bisbarra

.TEA_TRO .

.

'. . . ··-

A benfadada hi1toria do coitado
Bamboliña1 será posta en escea
pola ESCOLA DRAMATICA GALEGA no local dà Sociedade Cultural de Sada (A Coruña), o sábado 6 de maio ás 8 .30 da tarde.
VI Mostra de Teatro Galego organiz da pola Agrupación Cultural
ABRENTE, aberta a todos os grupo que esteñan por un teatro popular
esclusivamente galego. A
mostra s rá ao aire libre en recinto pechado debendo solicitarse a
inscripción denantes do 5 de
maio á que deberá engadirse o
nom e domicilio do grupo. A
Mostr terá lugar a partir do 17 de
San Xoán do 1978. (Abrente, Rúa
do Oliveirn . 2 Ribadavia , Ouren-

s )

El caballo de hierro (1924) de
John Ford. Dentro do ciclo que,
adicado ao cine clásico norteamericano. alémán e ruso, organiza o
ATENEO DA CORUÑA. O mérco-

les, 1O de maio ás 8 e media da
tarde.
Metrópolis (1926 de Fritz Lang.
Dentro do ciclo de «cine espresionista alemán» 16 mm. no Salón
, de Actos da Dele·gación Ptovincial
de Cultura (Rúa da Habana , 105)
ás 10.30 da noite organizado polo
Ciné-Club PADRE FEIJOO de Ourense . (0 material fílmico está cedido polo lnstituco Alemán de
Madrid) .
AI granó, cariño (1967) de May
Spils. Dentro do ciclo de «Ci:ie novo alemán» no salón de actos da
Delegación Provincial de Cultura
ás 10.30 en 16 MM .. organizado
polo Cine-Club PADRE FEIJOO de
Ourense (material fflmico Gedido
polo Instituto alemán de Madrid).
No mesmo local todos os sábados
ás 11 da mañá hai no mesmo local sesión de cine en 16 mm . pra
·nenos.
la sangre de un poeta, corto de
Jean Costeau. no colexio da Salle
o martes, 9 ás 9 da noite organizado polo Cine-Club ANUE de
Santiago.
Porcile ( 1 969) de Pier Paolo Passolini no Colexio da Salle de San'tiago o martes. 9, despois da proiección do corto. Organiza ANUE

ACTOS' . .

.

.

Verbas Xeitosas e Suso Vaamonde: recital no Salón de Actos do
Instituto Masculino de Ourense o
6 de maio ás 7 da tarde. Organizan as Comisións Culturais do
1.N .B.M. Orense (Precios en función do que cobren os cantantes).,
A Igrexa Católica e a galega e as
linguas dos pobos. Conferencia
de Manuel Espiña dentro do ciclo
adicado a «A Igrexa galega hoxe»
que organiza a Aula de Cultura
Galega do ATENEO da CORUÑA,
o xoves 11, ás 20 horas, no seu
local (San Andrés. 143, 1.0 ).

1 S horas de Rock coa participnción
dos grupos Argu s, Ct:atro. Espectro. T.k.h.o .. Preludio, Agra, Fun!.<Diodro, Yedra e Azúcar. O 6 de
maio en Vigo.
tceberg: actuación no Pab.ellón poli deµortivo do Obradoiro de Santiago pra o 11 de maio. xoves.

DISCOS

· . -

..

Johann Seba1tian Bach: Misa en si
menor BWV 252. Gachinger Kan torei. Director, Helmuth Rilling.
CBS S- 79307 í3 Lps.). (Precio
oferta e normal 1.375 e 1.725
ptas.
Música Regional Gallega. Banda
Municipal de Lugo e sección de
gaitas. ÇOLUMBIJ\ C 7237. R.
Martin Codax: Cantigas de amigo.·
Carmen Orihuela. María Aragón ,
Laia Ouijano. Atrium Musicae. Director Gregorio Paniagua. HlSPAVOX HH2. R.
Mú1ica .Catalana ha1ta el 1iglÓ
XIV: Caoilla v EscolBnía del Valle
ae los Caídos. Atrium Musicae.
Dtor. Gregorio Paniagua. Director.
Ochoa de Olza. HISPAVOX -HHS

3.

(•)

~

A NOSA TERRA tén interés en in·
formar cle todos os discos galegos
exist~ntes no mercado. Por esa
r.ion se pode' interpretar a súa incl1.1sión na Axenda coma recomendación. A partires de agora os
discos galegos recomendables levnrfm un R ao pé da reseña. Todos
os discos non galegos que se engadan na Axenda estarán. polo
demais. recomendaaos
...

.

...

~
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FEIRAS. E MERCA.DOS.

..

>._.

Vernes, 5: Valdovino, Rianxo. Teixeiro e Portomouro na CORUNA;
Chantada , Pedrafita e a capital en

LUGO ; Cu·aledr? e ~ MEJzquita en
OlJRENSE: e Ponte ·caldélas en
PONTEVEDRA
Sábado, 6: Oleiros. Cerdido, Porto
do Son. Noia, Sta. Camba e
M esón do Vento na CORUÑA;.
Monforte , Sarria e Gontán en LUGO; O Barco en OURENSE; e A
Cañiza. Redondela e Silleda en
PONTEVEDRA.
Domingo, 7: San Saturnino. Pino.
Sobrado, Ares, Carral. Muros,
Noia e Negreira na CORUÑA; .So·
brado, Palas de Rei, A Pontenova.
Castroverde, Barreiras. Cervo, Viveiro. Villalba e Vilameá en LUGO;
A Rúa. V!l~rdevós, Bêariz e a capital en OURENSE ; e A Estrada en
PONTEVEDRA.
Luns, S: Arzúa. Padrón e Mazaricos
na CORUÑA; Escairón, Castro e
Sab er en LUGO; o Bolo e.Feás en
OURENSE; e Vilatuxe en PONTEVEDRA.
Martes, 9: Curtis, Valdoviño e Car·
balleira na CORUÑA; Lourenzá.
Parnda de Montes e a capital en
LUGO; Doade e Maside en OURENSE; e Guillarei en PONTEVEDRA.
Mércoles, 10:- Bergondo. Narón.
Guísamo. Neda e Padrón na CO·
RUÑA; Antas de Ul'la . Quiroga.
Páramo. Guitiriz-; Ribadeo e Castro
en LUGO; e Ã Gudiña e Ribadavia
en OURENSE.
Xoves, 1 h Boiro, Boqueixón, Teo.
Moeche, P?padoiro4 Vilarmide e
Santiago na COAUNA; Póboa de
Borullón en LUGO; Barbantes e
Verín en OURENSE; e Dozón e
Gondomar en PONTEVEDRA.

Pregamos 61 A1odacl6n1 cultu·
rai1, a1oclaci6n1 de vedftot, cfrcu·
101 culturais, etc. no1 comuniquen
a programacl6n de acto1 cultural•
e de todo tipo con quince dla1 de
antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprida lnformàc16n. Moita•
9racla1.
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-cRUCIGRAMADARIO XOHAN CABANA

No límite da~ provincias de
Ourense e Pontevedra, carreteira nacional 120 de Villacastín a
Vigo, atópanse ~as ruínas do -que
foi !lastra 1.834_mosteiro cistercense de Santa María de Melón . .
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Hoxe vai o noso S.O.S. po.los
restos desta casa monástica
da que aínda queda parte do
craÚstro das proc.esións (propiedade dunha família); do craustro
da hos¡;>ederfa (propiedade doutra) e outras edificacións, entre
elas o pombal (propiedade dunha terceira). Todo o edifício é
unha romántica ruína e o que
pia, da d(;? Oseir-a, mosteiro tanon des.apareceu no século e
mén do cfster na mesma provínmed io de. abandono, dende a
cia de Ourense.
desamortización relixiosa, vai
· Do que foi casa conventual
derrubándose hoxe pouco. a
temos: catro ou cinco arcos
pouco.
-'-non lembro neste 4ntre o núAsegún teño oído, estando
mero esauto- do craustr.o -das
Fraga no Ministerio de lnformaprocesións, xoia artística do
ción e Turismo, cando daquelo
século XVI, moi semellantes aos
da febre dos paradores naciode Armenteira e Oia. O pouc·o
nais, visitou as ruínas do mosque queda esta prósimo a caír,
teiro e quixo arranxalas un pou- - pois as raíces das silvas e dos
co e facer ali un pequeno para- ' loureiros.van facendo regañar as
dor de montaña. Dous dos- tres
xuntas e caír as. pedras. E aconpropietarios estaban dacordo,
sellable -se se tén a. fortufla.de
pro non quixo o terceiro. I! asf
poder entrar- non pasar por
sigue. Esto ofno, non. teño conôebaixo dos arcos, pójs as .mái!?
firmación «oficial».
das doelas están fóra de. sítio. O
mesmo , pasa· con outra grande
Coido importante. dar algunestancia abovedada que está
has notas históricas pra que toapregada a este craustro. Ao sedo seupan por quén damos este
g u ndo propietario pertenece o
S.O.S. Este Most_eiro foi fundacoñecido por craustro da hospedo no reinado de Alfonso VIi o
dería ou tamén da porterí-a. FálEmperador, por monxes vidos
talle todo un lenzo, estando tada Franza. A parte máis afltiga
mén prósimo a fundirse, por ter
- e tamén a máis -important-eo piso de madéira. Tam'én nesta
corresponde á nave do cruééiro
mesma zona atópase, entre oue á cabeceira da igrexa. A nave
tras dependencias, a· cociña DlOmaior e laterais, foron derrubanacal. Aq piso primeiro non deidas no sé cu lo pasado co gallo
xan subir -non se pode-, todo
de que ameàzaban rundirse. Ené silvas e escombro. Este craustre todo o conxunto monumentro é semellante ·ao de San Clotal, hai que destaêar a xlrola ·éon
cape liñas radiais, caso' moi raro
dio. A t erceira parcela corres-
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ponde o resto do edificio: Non
sabemos qué hai alf porque non
puidemos entrar. Destaca no ·
conxunto o pombal, símb9lo de
poder:
Coidamos que Melón, coma
outros edificios do mesmo estilo
-non nos esquenzamos que
aínda hai pouco tempo que foi
vendi_do o mosteiro de Oia, cando debera ser mercac:fo polo g_o - berrio e adicado a centro Gultural-, é merecente de ser conservado pola Administración.
Son o másimo espoñente dunha
época, boa ou mala, e que por
moito que desfagamos non lle
quita.mos a fame -e o traballo ás
xentiñas que os tiveron que facer. Cando se derruben os derradeiros arcos do craustro das
procesións de Melón, desàparecerá unha xoia arquitectónica.
que nl:mca máis se voltará: a repetir. Sí é certo que alguén dirá
que cos moimentos non se vive,
pro tamén é certo ·que non es~iorban.

Na man de todo~ está a def¡;¡nsa do noso patrimonio artístico galego, tan mal parado e tan
esquenciêlo dende sempre.
Me1:6n é ' unba das mostras : ~·.

CLAUDIO G0NZALEZ PERU
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HORIZONTAIS
1.-Rafez, malvado, traidor . Ataños de barro.
2. - Pedra de cuarzo arredondada. Engordan. 3. -Ao rovés; que tén as cualidades do ouro (fem.). Mes. 4. -Conxunción. Xefe celta. 5. -Artículo. Acios. 6. - Lugar de
perto de Lugo. Amiga, confradada. 7. - Conxurtción. Ao
rovés, cousa polq que se loita. Brando. 8. - Monarca. Pelexadora. 9.-Artefacto pra meter líquidos nas botellas.
Cheiro, presinto. 1-0. -Estación de ferrocarril, entre Lugo
e Sarria. Conxunción. 11.- Ao rovés, o que se agarra coa
man (plural) . .

VERTICAIS
1. -Empezar a esistir. 2. - Cadrase, axeitásese. Ao
rovés, seguranza. 3. - Viaxen polo aire. Ao rovés, enfeitala., Rerfeucionala. 4. -Escoitar, sentir. Que tén cuatidades
positivas (fem.). Contracción. 5.-Gaba, eloxia. Es.colla.
6.-Máquinas pra facer madeixas. 7. - Lingua romance.
Rexión de Grecia. Condicional. 8. - Nome que se lle deu
ao idioma catalán (en catalán). Regalar. 9. - Ao rovés,
louba. Donos. Consonante. 10. - Bótense fóra . Descansa
totalmente. 11. - Negación. Certa elas de can.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 14 ~
HORIZONTAIS: 1. - SORO. NAEC. 2 . - ASOU.
ORRU. 3.-L ARRINCA. O. 4 . - NENIA. OIRON . 5. - V.
V. 6.-EUXEA. 7 ..,-- F. R. 8. - ANOXA. GAFOS. 9. - X.
FERRADO. O. 10.-AS. Á. R. SE. 11. - ROER. OLEN.

ANUNCIOS· DE BALflE
Véndese guitarra española en
bon uso por 4.000 pts.; razón
Carlos Gonzólez Graf\a, c/Muelle, 88, baixo, Manif\05, Fene,
Ferrol, · A Coruña.
Mercaríamos sillas en bon estado. ou bancos ou calqÚera outro _
material de oficiri_a (mesas, arquivos ... ) Chamar ao Tlf. 351364 do
Ferrol en horas de oficina.
Merco alcordeón de segunda
man. An}onia Rodriguei,
Campo do Gaio, 2,. baixo.
Santiago.
Merco 'tenda de campaña usada .de 2/4 plazas. Chamar a Manuel Vázquez, _tlf. 557441. r
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Vendemos peixes de aúga
quente, especies GLJPPY e máis
GOU RAM 1. Precio a convir.
Razón: Santiago de Chile, 20,
3. 0 -8, Sal'.ltiago.
Busco quen me poida yender,
alquilar ou prestar «0 Fidalgo»,
de Xosé San [ufs Romero. Millar mercado. Anxo Rabuftal.
Avda. de Vilagarcla 28, baixo, Santiago. (Só falar con An·xo).

Desexo entrar en contacto
con persoa ou persoas con conocemenfos musicais sabor dos
temas se§uintes: Música
Galega-Portuguesa actual, Música Celta e Música Galega de
todos os tempos. A ser posible
cha mar . canto ~ntes : aõ tlf.
ê52390 de Pontevedra (Pre- .,.
gu ntar por Beatriz).
Gustaríame conocer opinións
en prol ou en contra das salas
de festas e discotecas e outras
alternativas prá mocedade . .Escribir a Xos_é M. Sendln, Salvador Moreno, 7 l. Pontevedra.
Chapista bon. Damos ent_rada
no negocio. · Condiciõns moi
ventaxosas. SEAF-PPO ,d.e Pontevedra de 9 a 3/Ref. Ca~da.s.
.Outros informes no Tlf. d_
e:c ·a ldas 31.8.
Quero establecer contactos
con Bandas Populares e Coros
de toda Galicia co ouxeto de
conquerir información pra realizar: un traballo. Escribir a Carreira. Apartado 180 de Santla·
go.

Señora directora: Dende a
emigración v.an estas líneas coa
miña máis sinxela . noraboa por
' levar adiante-unha empresa tan
difícW como €i a de resucitar un
periódic0 verdadeiramente galego que mostre sin tapuxos a auténtica realidade da NOSA TERRA. E co rogo de que publiquen est_a «poesía» que quere
ser un saúdo a todos os irmáns
que dún ou doutro xeito ~oitan
cada día por unha PATRIA CElBE.

TABOLEIRQ: «Eu son Balbino. Un rapaz da aldeia.
Coma quen dis un ninguén. E ademais, p_robe». (Xos.é ~ei
ra Vilas: «Memorias dun neno labrego»). •
CHAVE: Al ANANOS; B) QUEILA; C) DENGUE; D) ·
PENDON; E) NABIZA; F) MOUROS; G) BURELA; H) DIA;
1) BEN; L) CAN; M) PIA; N) MEU; 0) DIS.

E niste caso, e do Galego-portugués, non é inventar r:iada,
senón voltar as augas ao rego
polo que tiñan que correr todos
o~ séculos de colonialisrno · na
Galiza.

Rachemos as cadeas.
Volte.m os a vivlr.

O catalán dista máis do Malhorquí e do Valenciano ca o Portugués do Galego; e as tres primeiras variantes considéranse o
mesmo idioma, é dizir, que o
Catalán de Valencia e o de Barcelona son máis diferentes ca o
Portugués do norde do Galego
de Pontevedra . Así coma o Espanhol de México e o de Oviedo
ou Santarider non son iguais sin
deixar de ser a mesma língoa
escrita.

XOSE M. PONTE BARREIRO
TARRAGONA

O, ID~O"'A

O DEREITO
A SER
GALICIA:
magoada pola carga
da triste emigración;
asoballada pola bota
da salvaxe opresión ¡
hoxe, con un berro na noite
ase.g uramos que a túa loita é
.
a loita cfa. razón·...
Menfras ceibo ésta~ 'verbás
cara ao vento,
esta pregun.ta estóupame na sen.

--0 camiño que tés escomen-

SOLUCION AO TABÓLEIRO DO NUMERO 14

porque un pobo· que loita
tén dereito a esistir.
Pero_érguete e anda,
non te quedes así
que· as pedras non se moven
¡se non as moves tí l

zado
¿quén o rematou, quén?... Ergue do chan, meu pobo,
sigue a túa loita.
Xa non podes decir
«ning_uén me- escoita».
Que xa naide che diga
a onde tés que ir

A~igos de· A NOSA TERRA;
Desexándevos moita sorte co
fermoso periódico, poñome a
escribir dúas letriñas para cas
publiquedes se é posible.
Eu sempre me preguntei por
qué se o Galego e o Portugués
foron ~ nun . intre o mesmo idioma, ·a Real Academia e os escritores e periodistas adoptan fórmulas castelanizadas en vez de
optar por normas que foron Galegas un día e siguen sendo Portuguesas coma por exempro:
DIZIR, TRABALHO, IRMAO,
DINHEIRO, NOSSA, POVO e incluso o uso da ç. Así por exemplo na Revista Grial aparecen
palabras coma: ASSIMILAÇOM,
ATEN(;OM, máis achegadas ao
Portugués. Pois non sexamos
ilusos, as língoas minoritarias
deféndense moi precariamente.

Xa sei que o Galego parlante
non di, ao menos a maioria,
«serviço» pero tampouco di «pov0>> e máis no Galego escrito
9sase:
Se o Galego dominando' o
seu idioma enténdese con cen
milhóns e pico de seres aínda
hoxe, loitemos ao menos para
que non chegue o dia q~e Galegos e Portugueses tenhan que
fazer uso do Inglés ou do Espanhol para poder entenderse. lsso
sería o que algum quixera que
suzecera.
Moito atenta mente:

M. ª ARAZELI ARJAS ALV AREI

AS ARELAS DE INMORTALIDADE DO HOME:

OS MENIÑOS·ENXEÑO DE LABORATORIO
ADELA FIGUEROA PANISSE
Atraveso de diversos medios de comunicación
vénse de enterar o grande público da esistencia do
primei ro men iño- enxeño feito en laboratorio, que xa
tén ca torce meses de vida e se presenta coma un menirio norma l. Con anterioridade o público en xeral fora
informado da posibil ici ade de in seminación artificial e
mo mo d posibilidélcle de obter reproduccións de seres nnimnis, lncluíndo o hom , ln vltro.
A notic ia qu e chega agora de Estados Unidos é
rl iforon to: tríltase da feitura dun ser humano en labor torio por medios téc nicos polo sistema de cloniza ción. S gunclo dec lara cións dun xornalista clentificista
nme rica no, David Rovirk,xa esiste un meniño reprodu ciclo en lauoratorio polo sistema de clonización, a
imaxo o so m oll nza dun multimillonario ianqui que
closexa perpotu arse a si propio e acadar a inmortalidade por re produ cción de si mesmo, dunha célula do
seu co rpo, sln interve nción doutra célula femenina,
un lia espec ie de Fausto dos nosos tempos.
A espe rim ent ación, ainda que foi riosta en dúbida
por nlgúns científi cos e biólogos e que David Rovirk
afirma que ó verdadeira. xa foi feita a outros níveis e
con iste na pos ibi lidade de obter un meniño ciánico a
nart ir dunha das células do corpo dun proxenitor, un
inclivicluo completo qu e procedente dunha única célula 1 va parel las os mesm os caract eres xenéticos de
qu n proc do. O novo ser orixinase a partires do prace o ch 1mnclo co lon izació n (de «cloning», fra0mento
:.uc innurlo cilmho co lonla ) cio mes mo xeito que se re pr orl11co un x r, nlo clu11 h ponl ou que dun tocón
rfunlld nll 1 conH1 o .uc, lipto agro man <<fillos» espontd1wt1r 11 ·ntc .
O f lto n si no n tén n da de cstroordinarlo ollado

mt• 1no•, crtm10•.omc1 , os rno mo xP- n , , elo x ito que
s H1 11 11ilt1h (1 011 tr <1 o qu u111lt1 ponlo dunha albro a
e t1trt1 do rn .,1110 tr onco, con inciividLk lidado de poden 11 1111 dr.i r inclo1w ncl nt 111 ' 111 cacta unhA pola súa
1i,11 1d(1 011 •r 111do u1111íl lbr comrl t . A esta comu 11id,Hil' do inci iviclu s icl ' nticos xen tl cam ente cháma ·pl\ P!-i «c lo rrn , o f it o de os fac 1 por medios artificial 11 11 11 labora tor io, «c lo 11izac ión» ou «reproducción
clónicêl».
Ariqu pu emos o xe m plo dos vexetais, este
f 116111 no non ó somen te propio de les: acontece ta1111: 11 co¿1s estre las do mm. onde se pode reproducir un
i11cfividuo ent iro. como moi ben sa ben os nosos mariiioiros e m riscado ras. a part ir du n dedo ou man; o
mesmo ncontece coas mi ñocas, ca ndo partidas en
dCras partes viven independente mente entre sí coma
indivíduos completos separados; as medusas na fase
cio seu ci clo reprodutivo chamada pó lipo cu mplen un
1 r aceso semell nte de reprod ucció11. Este tipo de reproducclón non sesua l tende a desa parecer conforme
imos Avanzando nas form as máis complexas de vidá ,
senclo susti tuída po la reprod ucción qu e chamamos
sesu 1. co n intervención de dúas cé lulas. macho e fernia.
Un antl ci po en certo sent ido dest a aparición dun
ser a im axe e semellanza total doutro serian os meigos univ it linos que teñen a mes ma dotación xenéti ca, anque prove ñen dunha fecundación sesual. Proveñ n dun mesmo óvulo femenino fecundado por un
mesmo esp rmatozoo, somente que ao encetarse a
ciivisión cel ul r e por unha anomalia orixlnanse dous
m brións en luga r dún. que teñen os mesmos xenes.
Así pois, os seres vivos pódense reproducir asesu lm ente ou s su almente, neste último caso por fu sión de dt'.1 s célul s, macho e femia, proceso diferente da «c loniz ciórn> que precisa somente unha célula .
Cando n dúas células sesuais chamadas gametos
- m ac ho e femia pra ent endérmonos millor - se xonguen os se us núc leos entre amb as as dúas constrúese
. un mat rial xenét ico proveniente dos gametos e atopámonos frent e a unha rep roducc ión sesual. Ese indi" ic.fuo orixinado dese eito valse definir polas característ icas xenéti ca s deriva das da fusión dos gametos.
Todas as especies biolóxicas paseen no núcleo
das súas cé lulas unhas estructuras chamadas cromosomas, cunha forma e número constante de xeneración en xeneración , que é precisamente o que fai que
as caracteristicas dos chamados «pais» pasen aos «fillos». Cando dous gametos - macho e femia - se

xunguen pra formar un ovo ou «cigoto», o número de
cromosomas non se duplica de cada vez porque na
formación dos gametos o número de cromosomas,
por un proceso que se denomina meiose, reduce á mitade o número que é propio desa especie. O home tén
46 cromoso11as por suma dos 23 que tén cada gameto na reproducción, mais que volven a ser 23 na
formación de gametos.
A reproducción sesual é, pois, nese sentido, tan
complexa que obriga a «gastar enerxía» pra fabricar
células coa mitade dos cromosomas que se van poder
axuntar con outras procedentes doutro seso, pra garantir a continuidade da especie.
O ovo producido pola fusión dôs células sesuadas
tén facultades tan prodixiosas que tan pronto comenza a se dividir contén el saio toda a información xenética necesaria pra orixinar células musculares, epiteliais, nerviosas, etc., quere decirse, toda a complexidade dun individuo. Todas estas células que son xenéticamente iguais especialízanse non oustante pra realizaren funcións diferentes e adequireu formas diferenciadas. Algunhas chegan a tan alto deg. au de especialización nese senso que perden o poder de se reproducir, co.mo é no caso das células nerviosas.
Na reproducción ciánica, por segmentación· non
sesuada a partires dunha célula, trátase de facer que
algunha destas células recupere toda a súa petencialiclade xenética, quere dec.iíse, que poida ser tan omnipotente coma o seu ovo proxenitor, nun proceso inverso ao da especialización citada.

o seu material xenético, ou seña, o seu propio núcleo,
que é sustituído por eliminación instalando no seu lugar o núcleo da célula que se quere clonizar, procedente do indivíduo que se quere reproducir coma se
fora un enxerto. Así se fixo co ourizo de mar, coas rás
e tamén, segundo afirma David Rovik, co propio ser
humano.
Este home fabricado, este meniño de laboratorio,
segundo Rorvik, que vén de publicar un libro sobre o
tema nos Estados Unidos («A súa imaxe: duplicación
dun home», Edit. Lippincott, Filadelfia), foi reproducido clónicamente do seguinte xeito: colléuse un óvulo
(ao parecer dunha muller asiática por estar prohibido
o esperimento nos Estados Unidos) e unha célula epitelial do multimillonario americano que quería ser reproducide, buscando a inmortalidade na continuidade
esauta de si mesmo .noutro ser igual. Estas dúas células fusionáronse por inducción química a fin de espulsar do óvulo o seu núcleo e ocupar o seu lugar o núcleo da célula epitelial do home que se quixo clonizar
ou reproducir xenética igual. O novo núcleo intruso
aproveita o citoplasma do óvulo hastra que pola división correspondente forma a «blástula>> que é enxerta-.
da ou implantada nun útero femenino pra o desenvolvemento embrionario do feto que despois nacerá normalmente .coma un méniño calquera orixinado dunha
unión sesual, aínda qu·e o proceso de clonización' non
sexa así, sesual. senón asesuado. O proceso de cloni.zaqión permite ademaí.s a posibilidade de crear varias
meninos múltiples, de forma qué un ser se poida re-producir , a si mesmo xen.éticamente cantas veGes_
.queir_a.
· O meniño resultante, f!Q caso do home, pola inclu~ión .dese núcleo no _citOP..lçisma do ÓVU.IO empres-:
tado, é polo tanto «irmán rTiêlgo» xenéticamente do
ser humano que forneqeu Q ñúcleo intruso. Os seus
«pais xenéticos» son os mesmos pais dese home dador do núcleo e ao non haber reproducción sesual non
hai pais tal coma nós os entêndemos habitualmente.
Non fai_ fal!a ter moita imaxinación pra dexergar o
alcance tremendo deste feito atraveso do cal unha
persoa pode cónsegúir 'vãrias · reproduccións de si
--mesmo· càma se fosa u'íJ r::iovo Narciso moderno, infini!as veces:
As cor:secuencias deste feito poden chegar_a -influír en controles inaxeitados da demografía humqnB;,
semellarrte ao «Mundo Feliz» de Aldous Huxley ou outras coñecidas novelas de ciencia-ficción.

Quere esto decir que a reproducción sesual é
máis complexa e variada do que a reproducción ciánica a partires dunha soía célula, sen «seso». A g'rande
ventaxa da reproducción sesuada , e secadra ún dos
motivos fundamentais polo que foi seleccionada positivamente coma fenómeno complexo de VIDA. é que
aumenta as posibilidades de variación dos indivíduos
e polo tanto as facultades de supervivencia das especies. Neste tipo de reproducción está a esencia da
mesma evolución dos seres, da supervivencia da propia VIDA a nivel superior.
A clonización é unha forma de reproducción asesuai - ao non intervir células de diferente seso- que
consigue a partires dunha saia célula proxenitora un
inciividuo completo, totalmente á súa imaxe e semellanza xenética.
Dende 1950 véñense facendo esperimentacións
encol da clonización e xa en 1952 se conseguiu a primeira rá ciánica, a partires dunha célula de intestino
dunha rá proxenitora .
As células máis axeitadas pra o logro deste proceso reproductivo ciánico son os óvulos, pois ainda que
se conseguiron reproducir c€1ulas procedentes doutra
parte do corpo, éstas formaban unha masa informe e
non chegaban a orixinar o indlviduo adulto. O que se
fai na clonización é aproveitar esta ventaxa dos óvulos
coma entorno - o seu citoplasma- sen ter en conta

. Xenetistas, biólogos e científicos teñen protestado por esta clase de esperiencias. En Estados Unidos
e Inglaterra foron retrradas as subvencións pra estes
proiectos que afectan ao ser humano, cheçiando a falarse da posibilidade de unha biocracia ~u goberno
dos xenetistas. Sobre estas esperiencias e outras r~la
cionadas con bancos xenéticos, determinados vírus,
etc., qu e actualmente se' están a facer en laboratorios
e Universidades tén habido moitas protestas, polo
atentado que poden supoñer contra o ser humano. No
1974, na Sorbona creouse un Movemento Universal
de Responsabilidade Científica, e no 197 5 cento cincuenta biólogos reunidos en Asilomar (California) pediron un contrai destas esperiencias.
A partires dagora, se se confirma a esistencia real
dun meniño ciánico de máis dun ano de edade, cuio
test definitorio sería implantar no pequecho unha
pouca pel do seu pai-xemeo millonario pra observar
se o rexeita ou admite, os men[ños nacidos por reproducción ciánica farían verdade o dito popular de que
«os meniños veñen de París». de California ou de calquer outro laboratorio do mundo adiante donde se fagan estas esperiencias e se renuncie á reproducción
sesuada.
Desde a esplosión da bomba atómica até este envento do meniño fabricado en laboratorio as descobertas científicas semellan precisar un maior ·control
pra que vaian sempre en prol do ser humano e respeten a súa libertada.
Quedan á imaxinación do lector as implicacións de
toda elas destas esperimentacións a nível médico,
moral, social e mesmo polftico.
Pra nós importante e esencial é que en calquera
caso o home sexa a medida de todas as cousas, sen
causar danos, que quede garantizada a continuidade
da especie humana e a súa libertade, sen ditaduras de
ningunha caste e menos a biolóxica.

