
PERIODICO GALEGO SEMANAL ~ 

N.0 25. e Do 14 ao 20 de Xulio qe 1978 e 25 Ptas. 

ESTA VEZ FORON DOUS . 

ELNOSA XA MATOU · 

'· 

O Ferrol Países Cataláns A Penouta 

festa· da • • CflSIS 
O -Centro 
catalán 
pr~ Suárt;tz 

Escándalo mineiro 
a ceo aberto '. O partido do Goberno, os alia

d.os da política económica e social 
do Gob'erno, a Xunta preautonó
micá- dÓ Goberno, organizaron o 
pa.sádõ día 1 O, no Ferrol, un acto · 

ceremonioso para esixirlle medi-
d9s de emerxencja ao Goberno ... 
apoiándose ngs trabaljadores. 

páxinas 3 e 4 

Antón Canyellas, líder da 
U OC, agradece a Suárez a 
Constitución e convf rtese en 
home-ponte -ànfrentándose 
mesmo a parte dos seus co
rrelixionarios - pra conseguir 
a unión do centro catalán con 

- perspecti vas madrileñistas. 
póxina 12 

As augas 
curativas-
º reuma, a pai, a vesfcula ... 

moitos auguistas veñen cada 
ano polos balnearros galegos, 
dende Verín e o Carballiño a 
Guitiriz. 

_ páxina 8 

Moitas tbneladas de estaño, 
moitas, e de caolf n e de-tantalita 
saen decote das minas da Penou
ta, perto de Viana do Bolo, en Ou
rense, pra dar beneficios a unha 
empresa que tén diferenciado 

por embaucar os intereses popu
lares e usurpar un monte comunal 
que hoxe os veciños re_claman en 
se rio. 

póxinas 10 e 11 
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A MORALIDADE 
DO GANDO 
ESCOCES 

O xornal ((El Progreso», de Lu
go, false eco dun novo invento: 
CINTURONES DE CASTIDAD 
PARA AN 1 MALES ((La genlal 
idea se le ocurrió a Stuart H/11, 
un agrlcultor escocés que en sus 
ratos llbres de las faenas del 
campo se dedica con paslón a 
dar rlenda suelta a la lmaglna
clón fabricando los más ex
traños artefactos; //der de e/los 
es sln duda el clnturón de csstl-

, dad ut/lltarlo. El ut/lltarlo de la 
vlrtud asemeja en su sspecto 
exterior a aquel/os legendarlos 
clnturones de la Edad Media 
que hicieron las del/elas de los 
cabal/eras de las Cruzadas y 
fueron motivo de desesperación 
para sus sufrldas espos&S». 

B 

Chegoulle a hora ao gando 
scoc'• de sofrlr con vario1 

s'culo1 de retraio 01 rigores 
do feudall1mo. Deica hoxe, 
polo menos 01 cmlmals pplde
ron facer as sua• coutai cando 
11 1 petaba, e lbes das arrou· 
tada1 de cabal lro1 celosot do 
seu honor, mais polo visto, 
gracids a este casto Invento, 
de agora en diante cada bes
ta gardará absoluta fidelida
de ao seu amo. E tan bó dia 
que, alomenos de momento, 
afnda non se lle ocurra a Mls-

ter Stuart Hill restituir o derei
to de pernada pra os sofridos 
animaliftos, agora que 01 hu
manos xa non consintan. 

OSIONISMO 
E OS CAMELLOS 

((Las autoridades de I srael 
han establecido la prlmera el/ni
ca veterinarla para csmellos y 
dromedarlos en el Oriente Me
dio», Informa «El Progreso~, cla
rexando de seguida os humanl
tarios fins desta lnstituclón: trSe 
calcula que podr/J ser utll/zada 
para cuidar a los velnte mll cs
mellos, dromedarlos que hay es
tablecldos en esta zona merldlo
nal del deslerto de Nequev». 

Decótense vostedes do es
prito fiiantrópico das autori
dades 1ionista1, que, si ben 
esmagan -decote os campos de 
refuxiados palestinos, .erguen 
en troques modernas clf nicas 
pra camellos e dromedarios. 
Non é de estranar por outra 
banda a solicitude 1ioni1ta, xa 
que 01 animais mentados le
van con exemplar re•lgnaci6n 
a sua condld6n de corcova
dos ou chepudos ·e teften a 
ventaxa de q.ue non mole1tan 
con reclamacións de patriat e 
denuncias da raplfta imperia
lista. 

PERDERON 
A FLEMA 

((El Correo Gal/ego» do yernes 
dia 7, narra os eventos acaeci
dos no Parlamento Inglés: ((Du
rante más de 20 minutos, los 
debates en el Parlamento britá
nico fueron suspendidos a causa 
de una /luvla Inesperada de ex
crementos de cabal/o». ((El Insó
lito aconteclmlento se produjo a 
prlmera hora de esta tarde, 
cuando desde una de las ga/e
rlas públicas del hemlclclo par
lamentar/o una pareja de jóve
nes lanzó' más de dlez paquetes 
conteniendo las citadas deyec-

cloneu (('E/ prlmer paquete -al
canzó de l/eno -a/, abogado-labo
rallsta Dennis Sklnner, _que con 
un ,ataque de nervlos tuvo que _ 
abandonar preclpltsdamente la -
sala. Antes de que la policia it:1-
ter-.vinlese, y ante-la lluvla de ;ex
cr-ementos, los ,dipotados, . en 
medio del caos general, ·Corr-le
ron hacia las puertes de sal/da, 
mlentras e/; ((Speaker.» de la Gá
mara (presidente) _George Trh<J
mas, declaraba oficialmente la 
suspensión de los debates -du
rante tlempo lndeflnfd~». Antes . 
rJe· abandonar el recinto, los par
lamentar/os pudleron escuhar 
aún los gritas de los manifestan
tes que vociferaban slogan's re
lacionados con la presencia de 
las tropas lnglesas en Irlanda 
.del Norte y el tratamiento que 
reciben los prisioneros po/lticos 
en esa província». 

Os atildados e presumidos 
parlamentarios ingleses, in
mutables diante da ocupación 
militar e a tortura na naci6n 
irlandesa, tórnanse histéricos 
ao verse de súpeto agasalla-
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dos dende as tribunas. Sor
prende, nembargantes, que 
unhos poucos cagall6ns de ca
balo abondasen pra escorren
tar a cabaleiros tan flemáticos 
e afidonados á hfpica. 

OS CANS DE PONTEVEDRA 

O correspons.al pontevedrés 
de «El Correo Gal/ego», no nú
mero correspondente ao vernes 
pasado, amósase magoado con 
toda razón polos escesos eróti
cos e o esprito pouco recatado 
dos cans-Vagabundos, eisí coma 
dos hábitos pouco hixiénicos 
dos cans burgueses: «perros 
aband_onados, sucios de- todas 
las clàses que cuando «e/las» es
tán en celo, _dan por encima es
pectác&Los nada .edificante.s. Co
mó el otro dla·en Benito Córbal. 

-Pero no ,es -a estas a los q.ue 1ta
mos a refef'imos sinó a peer.os 
señor-itos. A todos 8'Sos que, -en 

'/as .primeras.·horas de'la mañana 
o a la e.aída de-la tarde, sus pro
pie.tarios los sacan a dar un pa
s;o y a que realicen. sus-necesi-

dades fis(ológicas. Porque no 
vean comà quedan las aceras de 
las calles despues de esos pa
seítos ... De pur-itito asco .. . ». 

Hai razón na xenreira do co
rresponsal, porque a prolifera

. ción de ians nesta cidade é xa 
alarmante. Os móis maliciosos 
son sin dúbida os de duas pa-
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tas, que levan estercada a 
con_ciencia á- Rfa ponlevedre
sa; gracias a eles, os habitan
tes de Pontevedra e os even
tuais visitantes poden recrear ~ 
as ulideiras cun arrecendo que 
chega deica o óltimo currun- -
cho. Pura colonia, e nunca me
llor dito, e tamén puro noxo. 
Pr.o non hai que preocuparse, 
que xa virán coñ productos 
axeitados pra desbotar o fe- , 
dor e contaminar máis, e.so sí, 
sin que o.s abandone o deso
dorante. Cousas dos cans'. .. 

·E SEGUIMOS 
CON ANIMAIS 

No programa televisivo ((625 
lfneas», adoita sair nos derradei
ros temp0s unha sef.lora ou 

- seilorita que as gasta de-cómi- : 
Ga, encamando personaxes di- · 
verses e tópicos, entre os que : 
non podfan faltar a burr:a de tur- , 
no, f!lUe nos esp"rltos·fr-agu-ados a , 

- carón jo'sblasónsimperiais iden- · 
t'ificase cunha «galleg&~ ycome
r:ientemente adubiada eo •<rtraJe :' 
r:.egional». t _- ; 

Estes detalles , pintoresc.01 · 
non poden faltar eri calqueira : 
prQ9rama que _se prec,ie, létn!.: ' 
brense, senón, das ap.arkióos · 
de ·xan-das BOlás no pa_pehde . 
borr~go,:de Ortig.ueira .en ((Un, ,; 
dos, tr:e.s, responda ot;a ve-z» ; 
pr.o a cómica da ~ue ·falamos : 

· bate todos os records. Nefeu- : 
-to, a , «gal/eguiña» resP.o•ta a 
-unha eacuestq sobor da Refor-
ma fiscal con a•res de bruta e 
de Carmiñalamucha.chaque
vinodelejos e cando se lle pre
gunta a opinión sobor do di- , 
vorcio, contesta a coitada que 
non <«<quer separarse do seu 
Paquiñm>. Dende logo, si fala 
do Paquiño de marras que 
vostedes e eu · sabemos, non é __ 
pra sentirse abraiado da suá 
pasion polo tal · das polainas1 
porque, _ como é sabido, os 
amorfos desta caste non os 
arredá nin a morte. 
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As actividades do día 1 O vi
ríanse concentrar nunha manifes
taci,ó.n ben ce.~emoniosa, despois 
dunha aml?la e c~ntinuada cam
paña nos .m~dios de comunica

_.cióií.. man{fe~tación que, asegún 
non pouça"~ 9plnións, tentou apro
veitar ó- g~aríde descontento . pa
tepte rio ferro! pra ver de neutrali
zar. · moméntáneamente o desen
cadeamento dun confljcto aberto, 
- -~ . ~ r ~ .;- •· . 
CE)~iC( •. º5J 9U~ ,X9 rSISten , noutras 
zo!"l.a~ _ do::~~-~o P,é}.Ís. - Ascón e Re-

-· goj¡3, en Vigo, San Remo en Vila!
. ba',~ Corfi :e.ri ·PôrrLño, etc:- nos 

qui a clef.e"nsa dp posto de traba
. llo está .. no~ centr o ' de calquer 'rei-

• • . .._ · 1 

virn:licación . 

DAQUI A -:f>OUCOS MESES;- .. . 

Nq ri faltaba- tampouco, na 
-..., mesma m?nifesta_ción, qo_en opi-

1].a ra c'on certo escepticismo sobre 
a resposta da xente daquí a pou
cos "meses, esta mesma xente que 
encheu as rua~ do Ferrol, cando 
comprobe_ na práctica en qué con
siste. verdadeiram!3nte ese «pian 
d~ emerxencia», cal é a sua viabi-

. liclade , e en qué quedará . o berro -
. «A crisi? do Ferrol, solución». 

· O úr:iico claro neste df a 1 O era -.i 

o ir¡terés de todos .os partidos, or- ~ 
ganismos e institucións partici- ~ 
pantes por chufar aos t\aballado- ~ 
res coma si Ferrol fose algo apar
te, que houbera que salvar en soli
tario da pantasma da crisis. Fe
rrol, «orgullo de los trabajadores», 
que diría a diputado de UCD Nana 
lnés Vilariño, comprometendo 
aos habitantes da comarca nalgo 
que, anque non se especificaba 
cal era a sua raíz; sería da respon
sabilidade de todos: <<non é un 
{Jroblema nin de dereitas nin de 
esquerdªs» engadiu Xosé Piñeiro-, 
do comité local do PCE, mentras 
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algún asistente comentaba con 
certa sorpresa «¿cómo é que UCD 
lle pide. non sei qué ao G obern.o 
cando ela mesma é o Goberno?». 

DUAS CABEZAS 

Ao pé das oito da tarde, no 
- Cantón de Molins, entre moitos 

observadores, foron aparecendo 
,na cabeza da manifestación os 
máis diversos persoeiros, dende 
alcaldes coma o de Pontedeume, 
activista de AP, ou o do Ferrol, ve
llo franquista xunto con algúri 
máis da comarca, a Santiago ~1-
varez, secretaria xeral do PCG
PCE e varias dirixentes deste Par
tido, codo a codo con Grafño 

·Amarei le - ligadó dende hai 
tempo ás Cámaras Agrarias e pro
motor, xunto con Corzo Diéguez, 
da USAC, o sindicato que repre-
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A NOSA TERRA / 3 

senta aos grandes propietarios 
agrarios coruñeses que manteñen 
lazos evidentes coa administra
ción española -=.-- ; con Celso Mon
tero. senador do PSOE, crego e 
«ministro» de Traballo na Xunta ; 
Meilán Gil, un dos homes máis 
vencellados a Carrero Blanco no 
se u día e hoxe ao presidente Suá-

(Paxa á páx. seguinte) 
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Cisternas Reunidas S. A., po
las mortes de Tarragona e polo 
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rez; Franclsco Vázquez, Nona lnés 
Vilariño, Fernández Calviño, etc. 
Algúns metros máis adiante desta 
cabeza, unha restra de traballado
res de Astano e Bazán -empre
sas da construcclôn naval, am
balasduas propledade do Estado 
ao traveso do INI - aparecian for
mando outra cabeza de corte 
simbólico. 

PRA TODOS OS GOSTOS 

As moitas pancartas que se 
mesturaban entre a ><ente tam
pouco clarexaban moito sobre o 
verdadeiro contido desta manlfes
t clón. As máis oflclallstas, como 
as d UCD, non aforraban declr 
«por le defensa del puesto de tra
be/o» a carón d s que repetfan a 
pai bra mil gr Ira «flnanclaclóm>. 
F' ro t m uco f 11 an as que fa-
cf n r f r nela ntra do P cto da 
Monclo (?)ou Ir x 1 se oom-
batlv s: «M GASA, 264 traballa
dor s n folg , Solldarldade», pre
monltorlas do poslble confllcto 
que todo semellaba ter'ltar encu
brir. 

Discurrirfa a manifestación bai
><o dos berros propagados polo 
servicio de arden, con potente 
megafonla, «Administración, quere-
mos solución» e o apalpable dis
tanciamento e non pouca pasivi
dade dos asistentes. «'Siete //a
mando el nueve. Àcaban de si
tuarse en la manifestación tres 
banderas republicanas. ¿Qué ha
cemos?». Era unha das tantas 
chamadas entre os membros do 
servlcio de arden que ilustra ben a 
teima dos organizadores por con
trolar aos «gamberros», tal e como 
denominaria na posterior roda de 
Prensa Santiago Alvarez ás Isola
das voces de grupiños que non 
parecfan aceptar as consignas e 
que nalgún momento darian pé a 
conatos de enfrentamento. E é 
que cos berros pasaba o mesmo 
que coas pancartas, hablaos de 
t dos os gustos. Nun Intre ouvra
se rt'YB se ve, ya se ve los despidos 
de UCD » ou rt'A crlsls naval que a 
pague o capital» e lnmedlatamen
te a potente megafonla espa llaba 
«todos a unha, pian de emerxen
cia». Pero a seguir, os berros ce
rrábanse na frase «fora, fora, fora 
o Pacto da Moncloa». 

BERROS E PANCART AS PRA TODOS OS GOSTOS, PERO BEN CONTROLADOS 

1 
u a ...., 
~ 

ALCALDES FRANQUISTAS, XUNT-EIROS, DIPUT AOOS, PARTIDOS ESPAÑOLES ... 
TODOS A UNHA . 

MITIN HOMOXENEO 

A Plaza de Armas agardaba a 
chegada da manifestación anima
da pola música pouco antes de 
que dende o balcón do palacio 
municipal, baixo do busto de 
Franco, dese comenzo o. mitin fi-

1 nal. 
Con 1 5.000 persoas, máis ou 

menos, enchendo a plaza, Marra 
Teresa Navaza presentou aos dls
·cursantes. En primeiro lugar falou 
Arturo Otero, da lJCD, referfndose 
a que «la crlsls es de todos. Hoy 
se ha demostrado que el pueblo 
de Ferrol no es un pueblo conflic
tivo... el comité local de UCD se 
compromete a seguir IÚchando 
por la consolidación de la demo
cracia)). Logo dos berros dun sec
tor da asistencia atribuindolle ao 

Goberno a responsabilidade dos 
despidos, interveu Piñeiro, do 
PCE, que, igual que a xeneralida
de dos oradores centraria o pro
blema na comarca afirmando que 
a manifestación estaba a avalar 
«a defensa do presente e do futu
ro da comarrça ferrolana», ademais 
de afalagar compridamente aos 
traballadores. Despois da inter
vención de Carmelo Teixeiro, do 
comité local do PSOE, dirixirfase 
ao público Fernánd~z · Calviño, 
conselleiro de pesca tia Xunta e 
asistente en representación desta, 
asegurando que «non podlamos 
faltar aqui porque temos que es
tar ao lado do p_obo en todos os · 
seus problemas». ·Pitos e berros 
de <Wosoutros fascistas sodes os 
terroristas» secundaron o remate 
da sua intervención ao tempo que 
Nona lnés Vilariño preguntáballe 
a Meilán Gil: «¿qué dícen? ¿voso
tros marxistas ... ?». 

Celso Montero falou eufemfsti
camente da autoridade íljlOral de 
ser o primeiro g9berno de Galicia, 
referlndose á Xunta, e da falla de 
autoriaade polftica deste mesmo 
organismo, pra remarcar paternal
mente «comprometémonos a 
acompañaryos onde faga falla». 

«FERROLANOS QUERIDOS» 

Santiago Alvarez, en mangas 
de camisa, foi sauaando ás diver
sas clases e sectores sociais, 
obreiros, peq~¿nos comerciantes, 
campesinos,· sendo ovacionado 
cando se referiu aos profesionales 
da comar~a. e remarcaria en certo 
momento· «queremos decirvos 
neste intre solemne aos soldados, 
aos de infanterla de marína, ás 
clases, aos oficia/es, aos xefes da 
Armada... tamén eles teñen que 
apoiar esta xusta causa». Conti
nuou lembrando a historia do PC 

. ' 
no ·Ferrol, ao tempo· que apuntaba 
a necesidade de asentar a demo
cracia española ·vótando a Consti
tución que se está a discutir no
Parlamento, así como ·a · traballar 
xuntos -por un estatuto de autono- , 
mía. rerminou a sua intervención 
cun afervoado «¡Viva Ferrol!». 

Francisco Vázquez, do PSOE, 
calificou este acto non como unhâ 
manifestación senón coma «Un . 
acto de reflesión colectiva en peti
ción · de solidaridade, prá comar
ca do Ferrol», que denominarfa 
«orgullo industrial de Galicia»: Cun 
«ferrolanos queridos»- comenzou 
Nana lnés Vilariño a sua interven::> 
ción, na que asinalou a necesida
de de «sentimos solidaríos, por 
encima de lo que nos separa, re
saltando lo que nos une ... sois un 
empuje auténticamente ejemplar 
'para todos los frabaÚdorês d~ ~E's'-
paña. Teneis que s~~ui; ' siéndo~l..o: 
Estamos aq,uí parã que ~o seáís~. 

TODO . SOLUCIQN.ADO · ,.. . . -
~ . . ;"'. -

En represénta.~ión .des álcalde~ 
da comarca, . fàlarí.a o" ~calda de;' 
Ferrol, Franoisco Caà~n'ià ño, qu~ 
agradeceu a col;:iboración dos 
asistentes «a ,este acto festivo tan 
extraordinarfo>J: ·Rematou Marfa 
Teresa Navaza decindo: «seria bo
nito que, ademais, a prósima reu-

. nión_ de todos os galegos fose o _ 
25 de xullo, Día da Patri ... perdón, 
día nacionàl galego, en Santiago, 
e: xa cun. futuro moi claro pra os 
traballadores do Ferrol, con solu
cións ... ». 

Así, logo de que o grupo de co
ros e danzas «Toxos e Froles» en
tonaran o himno galego, e cunha 
certa sensación de que «O proble
ma xa está solucionado», remata
ba o ·acto que alguén calificaba 
coma · «unha procesi6n como 
aquelas que facíamos antes». Fora 
a festa da crisis. 

o fogar 

Ferramentas en-xeral 
1 

FontanerJa e grifería 

bazar 

Pinturas 

J 
1 
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NACIONAL 

LNOSA a matou 
FranQisco Lirneres Jorge, de 34 anos, 
casado e veciño de Placeres e Modesto 
Rodríguez Estévez, de 39 anos, 
tamén casado -e veciño de Campolongo, 
foron as primeiras vfctimas dunha 
fuga ,.de gas cloro das instalacións do 
col"!'plexo electroquímico Elnosa-Celulosa 
de ·Pontevedra . 

A pe~ares·- das opinións eufe
místicas · dos qufmico-téqnicos 
que viven· ao, amparo destas in
dustrias dà"'que «un escape de gas 
cloro es inveroslmil», as do Xefe 
Provincial de Saníélade de Por.ite
ved.ra Sr. Yuste Grijalba nas suas 
contradictorias declaracións de 
que ((q pesares da _peJigrosidaÇe 
de E/nosa, as posibilidades de que 
se produza unha catástrofe son 
semellantes ás posibilidades dun 
terremotoJ; e co silencio cómplice 
das autoridades provinciais e mu
nicipais que asistiro.n ao montrixe 
ilegal e ao funcionamento dunha 
industria contaminante, e permiti
ron _a -construcción doutra alta
mente pelfgrosa_ que logo se am
pliou i!egalmente, . o que estaba 
der.tro das lindes do posible pro· 
cluciuse; aínda que nunhas pro
porçións . míolmas, tendo en conta 
o risco que Elriosa representa prá 
vida huamana nunha das zonas 
máis habitadas de Galicia. 

A ESPLOSION 

A media tarde do pasado dia 5, 
produciuse a esplosión nun cilin-

dro que contiña 900 kilos-de cloro 
líquido. coa consecuente fuga de 
gas, que afectou de cheo a dous 
traballadores, que . noR poideron 
facer nada por evitar a morte, a 
pesares das tendenciosas infor
macións facilitadas pola empresa, 
no senso de que a sua torpeza os 
impedira .de corr~r a favor do ven
to pra evitar a nube abafante. Asi 
mesmo, outros quince traballado
res sofriron sintomas de intosica
ción, aínda que sin revestir peligro 
grave. 

A pesares das constantes ma
. nifestacións da empresa encol 
· das suas completas medidas de 
seguridade. os daquela feridos ti
veron de ser traladados en Goches 
particulares deica o Sanatorio Do
mínguez de Poi:itevedra, onde se 
lles pronostiGO!J «edema agudo de 
pulmón por intosicç¡ción de gas 
cloro>> que ao pouco tempo signi
ficaría a morte por fallo cardíaco 
pra o primeiro traballador e ás 
pot1cas horas pra o outro com
pañeiro, despois de trasladalo a 
U.C.I. da Residencia da Segurida
de Social. 

O ENVASE QUE ESTOUPOU, PERDENDO O GAS CLORO MQRT Al, 

MOMENTOS DESPOIS DE SOFRIR ~N 
«AMAÑO» TAN EVIDENTE 

Momentos aespois de aconte
·cer a catástrofe, A NOSA TERRA 
trasladouse a Pontevedra, poñén
dose en contacto cos sectores 
máis afectados e recollendo a in
dignación dos vaciñas de Placeres 
frente dunha condena a morte 
que pesa sobor das suas' cabezas: 

«priin_eiro e elulosa quitounos o 
traballo e mandou a moitos á emi
gración, e agora con E/nosa que
rénnos matan>. Cando quixemos 

' recoller a· .testimuAa directa - dos 
familiares do primeiro morto de 
El nosa, poidemàs-comprobar per~ 
sonalm·ente como ~o represen
tante. de ADEGA e aos dõ sindicato 
. ao que estaba afiliado o traballa
dor os bôtaba escaleiras abaixo 
un directivo da empresa, que se 
encargou de <(protexer a intimida
de familian;. Ao día seguinte, os 
enterros celebráronse de xeito 

cáseque clandestino. 

TODOS CONTRA 

· ELNOSA-CELULOSA 

Varias entidades ciudadanas, 
particulares como o Sr. Martínez 
Sánchez e Xosé Luis Vázquez, a 
asociación ecolóxica A'DEGA, qu·e 
mantivo unha intensa campaña 
aerílJentada últimamente contra o 
complexo de Lourizán - e cuio 
acto na Sala de Cultura de Ponte
vedra foi boicoteado por directi
vos. técnicos e algúns traballado
res de ELNOSA-CELULOSA 
Partido~ Político e organizacións 
como a AN-PG, e det.erminados 
medias de comunicación, entre o 
que temos que citamos como a_u
tores dun amplo reportaxe infor
mativo nas páxinas centrais don.º 
13 de A NOSA TERRA. foron 
creando un ' clima de hostilidade, 
dentro dos sectores máis sensibi
lizados da zona, frente dun pro
blema que supón un grave risco 
prá zona e.té Pontevedra. 

Agora, cando a poboación está 
sensibilizada e coas eleccións . mu
nicipais ás portas, a Corporaci_ón 
Municipal. reunida en Asamblea 
Estrao_rdinaria, pide o peche da fá
brica ~ o seu poste~ior trasla~o a 
unha zona na que se cumpran as 
normas de ?eguridade vixentes na 
actualidade, e asegún as cales, 
CELU LOSA-ELNOSA poideron 
ser pechadas no seu tempo pola 
mesma corporación que agora se 
pronuncia en contra. 

P.ola sua banda, o Gobernador 
Civil. en roda de prensa, manifes
tou -que ELNOSA seguiria funcio
nando e puxo en ·cuestión a vá~i
âe:z ~ do _ 'pleno . estra·ordinario do 
Axuntament9, · que calificou de 
simple opinión. En todo caso, en
gadiu: 

- «Si la Corporación Munici-
. pai cierra ELNOSA el Ayunta
miento tendrá que hacer frente a 
la indemnización)). No entanto, o 
Xefe Provincial de Sanidade e Se
cretaria local do PSOE, Sr. Yus.te 
Grijalba, -t:micoteador de ADEGA. 
fica mudo, e ELNOSA dase pr~sa 
en influir e coacciooar aos' traba
lladores e ao comité de empresa 
pra montar a contra-campaña que 
a libre dunha desaparición que 
hoxe reclama toda a zona afecta
da de Pontevedra e Marf n. 
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cr6nica política 
Os antigos actos de afirmación española estón a ser 

sustituidos, baixo da denominación de «actos dvicos», 
por manifestacións .ou xornadas que, valéndose de pro
blemas moi reais na nosa sociedade, estón patrocinadas 
e promovidas por institucións, organismos e intereses que 
son responsables dos mesmos. Desta maneira, os causan
tes dunha situación (estructura capitalista colonial do Es
tado, burguesla monopolista, Goberno espaf\ol, caciquis
mo ... ) non aparecen por ningures. Maniféstase unha pro
testa por cousas que acontecen pero nin se sabe contra 
de quen é. A Junta preautonómica apoia, o presidente 
Suórez conoce e concorda, os axuntamentos proclaman a 
sua axuda por boca dos seus alcaldes e subvencionan au
tobuses, os «Jóvenes Agricultores» solidarlzanse, e a es
querda sucursalista parlamentaria, do brazo do partido 
gubernamental UCD, corea e organiza. 

UN ESPECT ACULO NO FONDO TRAXICO 

A esta manipulación e adormecemento da opinión públi
ca pódese decir que resposta o acto cfvico multitudlnario ce-

_ lebrado no Ferrol. o día 1 O do mes que andamos, Como dixo 
o alcalde da cidade(( ... con olvido de todo matiz ideológico ... 
hagamos patente nuestra petición de ayuda a/ Gobierno de 
la nación. .. )). 

A oposición práctica a este tipo de situacións confusas e 
falsas alternativas provén do nacionalismo popular, conscen
te de que o que lle compre á nosa sociedade non son espec
táculos tan sumamente burlescos e, no fondo, tráxicos. 

A oposición testimonial wovén, en troques, da ultra-es
querda estra-parlamentaria, que denuncia os pactos da es
querda coa dereita gubernamental pero que, tamén «cfvica
. mente», secunda a sua actuación. 

O programa localista, abstracto e _inoperante que presen
tan como «acordo mlnimo» os partidos parlamentarlos, susti
tuise nesta ocasión por unha alternativa teórica moi gale
guista, por parte dos testimoniais, que se inspira en testos 
que, na práctica, somente se reflexan na traiectorla política 
do nacionalismo popular. 

A COLABORACION DA ALCALDIA 

_Curiosa postura a do alcalde de Santiago frente á peti
ción formulada pola AN-PG pra celebrar unha festa popular 
na horta de Santo Domingo o Dia da Patria Galega. Despois 
de par a calada por resposta, perante a insistencia da devandi
ta organización política, respostou que o Axuntamento tiña 
de coordinar todos· os actos programados pra ese dia e que 
entón había que agardar a que «los unitarios» programaran 
tamén. É a pdmeira vez que temos noticia de que un Axunta-

. menta teña que coordinar as actividades políticas que ocu
rren nun país. De certo que a alcaldfa estará a colaborar nos 
proiectos políticos que, pra semellante data, teñen «los unita
rios». ou seña, todos aqueles que están dacordo coa situa
ción actual no n9~0 pais. 

DUAS MORTES EVIT ABLES 

As tantas veces repetidas posibilláades de graves acci
dentes· pra os trabâlladores e a popoación en xeral.derivados 
de industrias montàdas dende a óptica dun capitalismo total
mente colonial, tanto no referente ao lugar de ubicación co
mo á sua rentabilidade social e económica, fixéronse r~alida
de no caso do complexo petroquf mica Celulosa-Elnosa, en 
Pontevedra, constándolle a vida a dous traballadores. 

Enriba dos estragos das nosas riquezas naturais, da ani
quilación de máis postos de traballo dos que crean, a poboa
ción ten que apandar ·cos riscos dunhas industrias montadas 
xa mesmo sin os criterios de seguridade máis mfnimamente 
racionais. Ben sintomática foi a actitude puramente verbal 
dos partidos pollticos de obediencia estatal, cuia condena do 
accidente · limifou~e a pedir unha investigación sobre das 
eausas do mesmo, cando institucións oficiais, como o Axun
tamento de Pontevedra, acosadas pola intranqullidade popu
lar, que se concretou nunha manifestación inmediata cele
brada en Marfn e organizada polo BN-PG sin permiso guber
na tivo, se viron obrigados a pedir o traslado de Elnosa. 

PECHE E TRASLADO 

En sucesivos números de A NOSA TERRA, viñemos in
formando eshaustivamente sobre da destrucción das Rias, 
sobre do incumprrmento inclusive das normas legais de con
taminación e medio ambiente por parte de Celulosa-Elnosa, 
recollendo cada unha das denuncias feitas por ADEGA e por 
grupos de profesionais, 'singularme11te 1igados á sanidade, 
que xa se definiron polo peche e traslado destas instalacións 
e coma elas, esiximos o peche e traslado de Celulosa-Elnosa. 



RACIONAL 
Conflicto de Balea 

Os veciños saen 
da .cadea 

ESTO HAI QUE ROMPELO POR ALGUN LADO ... 

«Pedimos a nosa líbertade dende a prisión 
de Pontevedra. Xan Vida/, preso; Xósé 
Muñiz, preso; Manue/ Ochoa, preso; Sebastián 
Gonzá/ez, preso; Xosé Vida/, preso». 
Asf remata, xunto coa firma de varios 
fami liares dos mesmos, unha comunicación 
dos veciños de Balea á Liga dos Dereitos 
do Home e a Amnistfa Internacional, na 
quo se denuncia que <wnha vez máis 
os dereltos humanos foron conculcados nesta 
f a/sa democracia)) 

«Actunlm nro estamos en prl
sión dam~ ht1I moitos dias, con-
' twn nt 22, ln que se tefle 

adoptado ningunha medida pro
cesal que permite garantlzar os 
nosos dereit os a seren defendi
dos. Non es tamos procesados nin 
inculpados ainda de causa algun
ha, e ainda asi, estamos presos 
dende hai tanto tempo por mor 
dun simple auto de prisíón provi
~ional, por un suposto dellto de 
danos cometidos ao defender un 
monte comunal, de todos os ve
ciños dos lugares de Reboredo e 
B afea, que dende tempo inmemo
rial é de todos nós.. . non temos 
garantias xurldicas de seren de
f en di dos correctamente, porque 
metidos en prisión, non podemos 
facilitar aos nosos abagados de
fensores as probas e teste
muñas ... non somos delincuentes, 
e si esiste algunha responsabilida
de por defender o que é noso e do 
pobo, estamos dispostos a asumi
/a perante os xueces e tribuna/es 
competentes, mais non a seguir 
humillados ... .11. 

E a opinión dos de fora coinci
de coa dos cinco presos. 
SON MOITOS QUE TENTAN 
LEVARNOS AS TERRAS 

«A xente que está dentro pasou 
o estremo, nin os procesan nin 
lles dan castigo, levan máis de 20 
dias e digo eu que unha xusticia, 
tendo o seu dereito e a sua razón, 
non os teria secuestrados ccimo 
están),). Quen fala asf é Carme, e 
reflexa , dalgún xeito, a preocupa
ción de todos os veciños de Ba
lea, a agardar que señan libera
dos. Hai algunhas semanas, os 
chalets do sr. Alayos foran des
truidos porque están sobre dun 
monte comunal mós adicámonos 
ao pastoreo, collemos algas do 
mar coas que abonamos o centeo 
e as patacas, despois de seca/as 
sobre eses terreos qu!fJ non hai 
cartos que os paguen. Son moitos 

os que tentan levamos a terra, e 
nós somente coa carretelra non 
vlvimos, porque non podemos an
dar a pasear coma eles... e coas 
obras esas non nos beneficiamos 
en nada, porque son chalets parti
culares ... por esa, pra nós trátase 
de, enriba de lume, máis lume e 
que en vez de pagar 5, os que 
agora están presos, paguemos to
dos ... neses terreos temos pasos á 
praia e mesmo diante dun planta
ren un cha/et)i). 

AS PROMESAS E OS FEITOS 
Unhas obras que, como nos 

afirma Carme, nin teñen licencia 
municipal, foron a espoleta deste 
conflicto e o pobo movlllzouse: 
<(quen nos apoia é a AN-PG inda 
que antes andívo por acó o PSOE, 
o mesmo Bustelo veu decir «que 
si el era una gota de agua en el 
mar, que si era muy fácil» pero 
foise e non voltou... ademais, a 
orixe de todo está en que o xuez 
nos fixo confiar nel cando o vi
mos, o 28 de maio ás 3 da tarde, 
porque prometeu o que despois 
non cumpriu, prometeu que iban 
parar as obr8s, que o sr. Alayos 
non ti/ia máis dun dia de traballe, 
que a partir do dia 2 actuásemos 
asegún a nosa conciencia «sin que 
haxa sangue ... » pero o Sr. Alayos 
non somente non parou as obras, 
senón que ainda trouxo máis 
obreiros... e sangue haber non 
houbo, pero esta hai que rompe/o 
por a/gún lado e ao millar mentras 
non haxa sangue dun lado e dou
tro non rompemos, pero nós non 
recuamos, mesmo na manifesta
ción do Grave foron os guard/as 
os que tiveron que marchar ... ». 

Xa no momento de pechar esta 
información, despois que o Go
bernador prohlbira unha segunda 
manifestación pra o dfa 8, no Gro
ve, os presos, despois de 31 dias 
na cadea, voltaban pra Balea eran 
recibidos cunha festa popular. Po
lo de agora, a situación rompeu. 
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Chantada: 

«Vazey>~ ·quince despedidos 
• PACO ARRIZADO. LUGO 

O pasado 29 de Xunio, viuse 
na Maxistratura de Traballo de 
Lugo a causa de despido contra 
de 13 traballadores de VAZEY 
despedidos (ver A NOSA TERRA 
n. 0 20), chegándose no acto de 
conciliación á entrega, por parte 
da empresa, de perto dun millón 
e medio de pesetas. 

A VAZEY, instalada en Rlope
droso (Chantada), é unha fábrica 
de embutidos que se forneée nas 
feiras e mercados.de toda Galicia 
e que dá traballo a 58 personas. A 
-pesares da mala administración, a 
empresa levaba un ritmo de pro
ducción dentro do normal, con 
mercado aberto en Málaga e Bar
celona, así como nas capitais 
máis importantes do noso país. 

OS TRABALLADORES DESPEDIDOS RECLAMAN O SEU POSTO 

Antes deste despido masivo, 
houbo xa outro que afectou a un 
traballador e, tras do último xui
cio, un camioneiro que traballaba 
toda a semana foi despedido por 
negarse a guiar o camión que ha
bitualmente conducia en domin
go. 

A historia da empresa é, se-

gundo os traballadores, a seguin
te: «Había en Chantada unha car
nicería, con varias empregados, 
propiedade do Sr. · Matlas. Este 
Matías asociouse con VAZEY e os 
seus traballadores S[!guiron nela. 
Un dia chamaron a un deles 'á ofi
cina e dixéronlle que tiña que cau
sar baixa na empresa, que firmara 
unhos pape/es pra acollerse ao 
paro, que logo volver/ano coller. E 
firmou. Firmou o seu «finiquito)i). 

Despois viñeron os despidos ma
sivos .. . ». 

Entre as causas que motivarian 
a actitude da empresa, está ·a súa 
posible absorción por parte dunha 
catalana. Por outra banda non es
ta nada clara a actuación, coa ad
quisición de terras prósimas á fac
torla, do cura de Veiga, O. José 
González, un dos accionistas da 
empresa que agora deixa na rua a 
quince traballadores. 
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Traballar o azé:lbache 
Entre os múltip!es aspectos e facetas da rica e 
variada artesanfa galega, figura unha que, pola sua 
singularidade e tradición, acadou na cidade de 
Santiago a sua másima espresión, inclusive 
a niveles internacionales, coma foi 
a talla do azabache. 

Dende o medievo, co nace
mento do burgo e o frolecemento 
do Camiño de Santiago como ruta 
relixioso-cultural de primeiro or
den, a orfebrerla, e dentro dela a 
azabacherla, tivo unha estraordi
naria importancia, deica o punto 
de darlle nome a un barrio que, a 
pesares dos séculos, consérvase 
aínda hoxe co nome de Rua da 

, Azabachería. Na cal, asf coma 
noutros recunchos de Composte
la, os azabacheiros siguen a dar 
forma á moura pedra cos mesmos 
secretos e co mesmo engado dos 
antergós orfebreiros. 

ca o houbera en Galicia, pero o 
certo é que ao mellor procede de 
Asturias e máis de lnglate!Ta, sen
do curioso que en ningunha des
tas zona§ se desenrolara unha ar
tesanfa importante a partir del. 
Aquí implantouse na Edade Me
dia co Camiño de Santiago, e afn,.. 
da hoxe sigue vivo coma unha das 
principais facetas da orfebrerfa 
compostelana. 

É un traballo duro que somente 
se domina con moitos anos de 
oficio,- a másima dificultade está 
nas imp!]rfeccións que trai consi
go o material e que poden botar a 
perder, si non se conoce a peza, 
moitas horas, hastra dias de tra
ballo. Nós temos que facer as fe
rramentas pra poder traballa/o. 
Somentes o noso entusiasmo fai 
que a azabacherla non se perda),). 

Hoxelldla, o traballo dos azaba
cheiros vai dedicado ·en grande 
medida ao turismo, sen que des
ce11da por elo a t radicional de
manda que senwre tivo en Galicia 
esta artesanfa. Os precios que 
acadan as pezas rematadas, ainda 
que altos, varian enormemente 
aségún o tamaño· e filigrana da ta
lla. Aínda que ·moitos. artesanos 
teñan esc0lleito o camiño da emi
gración, dada a demanda que nal
gún tempo houbo prá Suiza, hoxe 
un azabacheiro con oficio pode vi
vir dignamente do seu traballo. 

· No Museo · de Pontevedra con
sérvase a mellor colección de pe-

. zas de azabache esistetite, que 
xunto coa do museo de Valença 
do Minho constitúen a mellor 
mostra desta arte nacional gale
ga. 

Dende hai anos, funciona na 
Escola de Artes e Ofícios de San
tiago unha sección de azabache
ría prá formación de profesionais, 
que supón un apoio decjsivo pra, 
xunto coa canteira tradicional, 
asegurar a pervivencia desta pe
culiar artesanla. 

No comenzo do seu uso, o aza
bache tíñase por mataria estraor
dinaria e mitolóxica. Hipócrates, 
nos seus libros de maiciña, fala 
del como material preservativo, e 
tal mito non desmadrou na Edade 
Media. A simboloxra non variou 
grandemente, a reproducción da 
concha de vieira, bordón e cabazo 
do apóstolo, retrato de Santiago 
e outros elementos xacobeos, 
xunto coas contas de rosario, fi
gas, anelos e brincas, son as figu
ras tradicionalmente representa
das en pezas que van dende a mi
niatura a, todo o máis, 20 centl
metros de tamaño. 

UN TRABALLO DIFICUL TOSO QUE SE DOMINA COS ANOS DE OFICIO 

UN OFICIO VIVO 
Calqueira artesano anónimo de 

Santiago é válido pra metemos 
nas miudezas do oficio. Na azaba
cherla compostelana falamos con 
eles: 

· «0 azabache ·procede do físi
co xigante e é unha variante do 
lignitó, poido ser que nunha épo-
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«Eu - Pedro Costa Morata- traballaba na empresa que -sal da escola cun concepto de tecnoloxf a mói 
Flscher and Portar elevado, ao humanista que logo atopa que todo 

en instrumentación electrónica e levaba o tema de - . ~ eso é mentira, e que a tecnoloxfa-é a forma 
l.:emón1z. A rniña empresa quixo entrar -no ff)rclecto de . máis sutil, pro directa, de. esplotación. Ademais, 
Lemóniz e como eu levaba a división nuclear, estaba eu viaxaba a Bilbao toda a semana e empecei a ver 

en contacto con Lemóniz dende habfa - tempo. ~ como se · movfa a opinión pública, de xeito 
E lberduero mercou a ·instrumentación electrónica que no outono do 7 4 decidín adicarme 
. . da miña empresa. E ahf. operouse en min esclusivamente á oposición das nucleares 

a transición do técnico e deixei a empresa». 

COSTA MORATA 
O humanista contra o técnico 

¿Cales son os principais e 
maiores problemas das centrais 
nucleares? 

tras elementos puramente políti
cos; por este camiño da nucleari:- · 
zación da economía ou do siste-

· Pra min os problemas meirí:Ín- ma productivo de enerxía eléctri-
des non 1 són -OS- pelf.gr-às da ·- ra- ca:; ' ~mos car:a _ unha sociedade, 
dioacti.vidade, seguTidade ê, todo- fundamentalmente au-toritaria, e · 
esa. Esa é- unha parte e. non a dende logo, é unha aportación im-
máis importante na proolemática portante á destruccibn do medio 
das nucleares. Eu. coido-que é un- natural, e éste· ~ fundamental-: 
ha custión fundamentalmente po- mente o home. 
lítica a que fai que a xente se Pro 'se-se fan a~ nucleares se-
opG>ña. lnterésame que a oposi- rá pCi>r.que h-ai;algún-ti:po-de·ren-.-
ción. seña de tipo polltico fonda- tabi.lidade pra-algu.én ... 
mentalmente, poisque:: ·o téGniça é · Os científicos. non - as consida- · 
importante nesa. teGnolexfa que · -ran rentables.pmque nin se sabe o 
non está- depurada porque- pra elo que cost:an. Quen estiman que
rieeesitarf-ase ·máis -inversións en· son rentables. _e_n ·r-ela.eróll -coas ·· 
seguridade e esto irf a en ctetri- · máis sdn as empresas e,léctricas. ,. 
mente - da -rentabilidade. · Entón~ -A estas reséllt~nlles rentable~ pm-
tía-i tmha contradicciór:i-ne-tàmerite · qhle pagafl unha-parte do·que·eos-.:. :. · 
cãpitalista:. .non pode ·tiaber· seg.1:1-· tarr-e o resto dos castes, que son , 
ridadê tetal-porqua hai--ur:ihas asi-'.: - moi" -JmportanteS'(' as -e0rnpañfas ~ -
xeñctas mínimas de- r.en.tabHtdade1-~ bótaF,!©s-..:hábtlroe-nte.:"ás.H::.os.tas da .. 
c¡.ue~--se 1ñvirtes,en..seguridade; es:- Esta'do,' -Que- .en-.-G.iefkii:tt.va- sen. es 
tás invertindo máis -da .conta; 0u eiudaclaAos-:--l:+ai:; Ún ,Gas0 mortípi-, -, 
seña, a intención capitalista é in- co nesta e é que en USA a Em-
vertir pouco e sacar moitos bene- presa Nacional .do Urooio hastra 
ficios. E-por outra banda, están o~ cte agora é -nuÃ .. 50 ..;por centG rk> 
problemas ·de tipo eeon6mico,< Estaclo, e o resto, das compáñf as · 
por:que as inv~rsión.s ·en mataria ·· eléctricas-·importantes. ·En USA é 
de enerxía e sobor 'Ciê todo na· nu,. · a que faL.a esploración db uranio, ' 
clear son un na enferrneclade -sin . estrai,Jai ,cohcentrad9s e-ademáis~ 

final e con incrementos en espiral~ contrata co esterior se hai-que en-
ou seña, que o sector enerxético riquecer ... e finalmente encárgase 
está demostrando ser un pozo on- tamén de contratar os -servicios 
de todas as inversións chegan o de reelaborado. Desto é do que se 
pouco , o que supón que hai capi- encarga. E agora resulta que nes-
tais doutras sectores. que debe- te pian enerxético a participación 
rían recibir máis atención. Hai un- do Estado faise máis ampla, · 01:1 

ha espiral viciosa á que no se lle seña que, esta empresa nacionalf-
ve final. É entón cando hai que re- zase totalmente e esta plantéxase 
currir a capitais esteriores ... que coma unha cousa positiva de de-
serán un vehículo máis de depen- cir que se nacionalizou parte do 
dencia. sector. E é inadmisible, porque re

A nivel económico, é unha 
trampa bastante clara e a nivel 
enerxético QOn tén ningunha xus
frficación con respecto ás fontes, 

. inclusive ás clásicas, porque no fí
sico é un-. derroche, tén un rende
mento inferior ao resto das cen
trais, e ademais, a enerxía nuclear 
non sirve máis ca pra producir 
electricidade, feito que é dramáti
co e nunca se tén de conta. Tí con 
petróleo podes producir electrici
dade ou calor directamente, por
que q1;1éimalo, mételo. en petroqul
m ica e fas ,un rT)Ontór:i de cousas. 
Pro é que a enerxfa nuclear non. 
che pode dar máis ca enerxf a 
eléctrica. Por outra banda, o pro.: 
blema político céñtrase na mono
poli~ación da tecnoloxía, que no 
noso caso, supón ademáis un in
crement0 indefinido. E unha -:""de
pende-ncia "xa irimediata que, ade
mais asegura- ~Fl período longo de 

~sometementO' aos Éstados -Uni
dos. Ahí está claro que non hai 
_outros proveedores, porque non 
se chegou a mercar en firme nin
gún reactor alemán. Seguimos e 
seguiremos estando nas mans 
dos norteamerican0s. Escluindo a 
dependencia tecnolóxica, hai ou-

sulta que as que se benefician 
desta nacionalización son as com
pañías eléctricas privadas. 

Os partidos con representa
ción no Parlamento que se lles 
chama dê esquerdas, PSOE e 
PCE, non poñen ningunha opo
sició!l ós- nucleares. ¿Cómo po
derías interpretar a súa actitu
de? 

Como_ tí dis, non son de es
querda senón de derelta, e agora 
é unha boa ocasión pra compro
balo .- xa que co pretesto de apun
talar a democracia están tragando 
-carros e carretas. Ademais . hai 
cousas moi gordas p.or p.arte dal
gÚn par-tido destes~ e é un intento 
cle apropiarse da tecnoloxia nu
clear, xa qlje cecais asista unha 
presencia polftica de militancia 
notable , no .sector da tacnolrnda. 
Ou seña: en primeiro lugar, o mar
xismo que conocemos conocémo
lo dende un p.unto de vista pro
ductivista e. desenrolista._ As co
rreccións a esta teima, que ade
m~is tenta chegar aos países de 
occidente, refléxanse nos euroco
munistas, que asumen..en mataria 
de enarxía en todos os países os 
pian~ da dereita. Asúmenos fun-

damentalmente por insuficiencia 
ideolóxica e técnica. Non enten
den por 'qué esta faceta da pro
ducción enerxética debera restrin-
xirse ao másimo. Non o entenden 

. porque non hai a critica que com
pre dentro dos partidos e porque 
eles. non están aportar¡do o que 
faría falla aportar ao marxismo ac
tualizado, que evidentemente nas 
suas raigañas tiña ideas impor
tantes neste senso, tanto en Marx 
coma en Eng~ls. O caso-é que non 
se tocaron e agora prefiren non 
tocalos. Entón, unha parte impor
tante da oposición antinuclear 
opina que hai unha boa parte do 
marxismo cÍásico que sirva pra 
enfocar estes novos problemas, 
porque hastra de agora era un de
sastre. Hai algún partido que coi
da que poderia chegar a controlar 
o.s inxenieiros nucleares a traveso 
dun sindicato ou dalgún tipo de 
encadramento político. 

¿Cómo funcionan as centrais 
esistentes hoxe no Estado Es
pañol? 

En conxunto, no 77, as tres 
que funcionan descenderon dra
máticamente en canto a rende
mento global. Escomenzan a fla
quear e esta é moi grave, sobre 
todo porque non se nos dice o por 
qué. Un segundo- grupo de sete 
estase construindo, e Xove entra
ría nun terceim grupo que debera 
borrarse dun plumazo, porque 
aínda non sabemos como vai o 
segundo e moi pouco do primeiro. 

O caso de Xove é alnda móis 
peculiar, por canto que Galicia 

un proceso de electrólisis que 
consume moita enerxia ·e entón 
hai que facer unha central nuclear 
ao pé pra esa e pra todas as indus-
tri as cabronas que está -arredor. 
Así, xa temos un polígono indus
trial en Xove, San Ciprián e Cervo 
sin _ ningun~a infraestructura ... De 
momento, as primeiras conse
cuencias· da· contaminación son 
pra o mar porque mancharán as 
augas. E ahí as posibilidades da 
oontaminación radioactiva son 
moi graAdes-, tanto no mar como 
a nivel do pasto, por exemplo, 

-porque en Galicla é a base da 
1 • e_g;omGmía-. empezar.ido polo ho-

non precisa enerxra, pola con
tra, espórtaa ... 

En Xove hai cousas mediatas e 
remotas. Nas mediatas está o 
problema da Alúmina-Aluminio, 
que necesita unha grande aporta
_ ción de enerxía. Pra min, o com
plexo da· Alúmina-Alumir:iio foi un
ha cariallada política, enerxética e 
ecoloxista. Eso inclusive o recolle 
o pian 'enerxético cando di que 
podíamos aforrar máis, pro que 
como no ano 1978 entran en fun-
cio na menta .duas fábricas consu
midoras de enerxía ... non df o no-
me pro non hai máis ca esas duas. 
t:sas duas plantas en cuestión van 
consumir coma duas centrales 
nucleares de enerxía eléctrica 
máis logo o fuel-oil. Entre as cau
sas máis remotas, está o instalar 
nucleares nas zonas subdesenro
ladas, que é un costume moi 
arraigado no sector eléctrico. 

·¿Cales serfan as -principais 
consecuencias da Central nu
clear de Xove? 

Serán consecuencias de tipo 
técnico, de seguridade, económi
cas, enerxéticas propiamente di
tas e polf ticas. A éentrãl é unha 
pica do grande capitalismo es
pañol en Gallcia. E unha esplota
ción intensiva do espacio galego ... 
Se se invirte en Alúmina-Aluminio 
é igual unha esportación dun pro
ducto que é o aluminio, cuios cen
tros consumidores non están- en 
Galicia porque alí non hai marca
do, non hai mataria prima nin hai 
nada. Entón, ¿por qué coño está 
ahí a fábrica de aluminio? E esto 
entraña que hai que alimentala. E 

me, que -utiliza o pasto a traveso 
da carne e do ·leite. Logo tamén 
está a ·seguridade; ¿por qué·coño 
teñen de _estar os ciudadanos das 
fflas· Altas pendentes dft'1cómo ve~ 
a. central e cÓmo teñen qua sair 

• ·corrend~ o dia que haxa unha 
. ~mer-xencia-7 

¿Qué alternativa lle dar(as ti 
ás nucleares? 

Empregar millar as outras fon ... · 
tes clásicas e logo ir introducindo 
as vrovas fontes. Creo que hoxe, 
coas nucle'ares, metéronnos unha 
trampa · da que leva tempo safr. 
Hai que frenar a espansión das 
nucleares e esplotar o resto dos 
recursos, fundamentalmente o 
carbón e os saltos hidroeléctricos. 
Pro o primeiro que tén que figurar 
en calquera alternativa é frenar o 
consumo. Que o benestar e o ní
vel de vida esixe meirande consu
mo de enerxía non resiste ningun
ha discusión. Entón, trátase de 
consumir menos ao tempo que se 
van introducindo novas enerxf as, 
que no caso de Galicia centrarfan
se fundamentalmente na eólica. 
Fisterra é a zona onde meirandes 
ventos soplan e onde non hai 
electrificación rural en t-0dos os si
tios. En canto ao aproveitamento 
dos saltos hidroeléctricos, teñen 
de ser pequeños, xa que non se 
pode permitir que sigan asulagan
do a Galicia. Hai que facer peque
nos saltos pra pequenos pobos. O 
xigantismo reñe con calquera tipo 
de alternativa enerxética, e non é 
verdade que as plantas grandes 
señan máis rentables. a nível so
cial. En total, enerxfa nuclear debe 
haber a menos posible, e as nu- · 
cleares que funcionan non tiralas. 
Pra mir:. meter o pian enerxético 
nas Cortes antes de nada, é un 
fraude, porque será aprobado. E 
no caso de Galicia trátase de que 
haxa unha xestión dos recursos 
enerxéticos polos galegos. O que 
está pasando en Galicia é o colmo 
e esa nuclear é coma un cristo 
con duas pistolas, xa que non tén 
ningunha esplicación lóxica. Tén 
unha esplicación, que é a capita
lista de esprimir o espacio e o 
subdesenrolo. 

XOSE LOPEZ GARCIA 
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o reuma, 
I curese nos 

a _pel, a vesícula ... 
balnearios 

Ao escomenzar o mes de xulio e deica 
setembro, milleiros e milleiros de auguistas 
galegos, españois, basees, cataláns, franceses 
ou de Portugal, pasan pra tomar as 
augas que lles poden curar os seus males 
do fidago, intestino, estómago, males á pel, 
reuma, etc., polos numerosos balnearios 
estendidos polo noso país. A zona máis 
visitada por estes vraneantes é a de Ourense; 
dende o Carballiño deica 
Bembibre -perto de Viana do Bolo- hai un bon 
número de fontes, todas no seu tempo 
aproveitadas pra balneario, e agora 
algunha adicada á comercialización da auga 
ao servicio de empresas privadas, 
outras abandonadas, e un número aínda importante 
con forte concurrencia turística. 

No Carballiño, cun fermoso 
xarclín ao redor, está o balneario, 
propiedade de O. Amparlto Qui
roga, e cuio aclministrador é o Sr. 
Pagén, quo h í pouc tempo qui
xo opocl rors da chamada fon
llña do Arco , propledade comu
nal a 3 ou 4 Kms. da vila e con 

la carreteira de Ribadavia, está 
Partovia, manantio cun forte cau
dal de augas sulforado-sódicas, 
afnda que as instalacións son sin
xe las: unhas baiieiras e unhas du
chas, atendidas por un par de mu
lleres que se encargan de darlle o 
número de habitación aos auguis-' 
t s e de cobrar lles. Estes baños, a 
unha temperatura de 35°, axudan 
a curar o reuma, e nun cartel á 
porta d balneario recoméndanse 
pra o sistema nervloso, prá pei. 
lumb go, vl s respiratorias, vari
e '. etc. 

AUGUIÑA FRESCA PRA SANAR O CORPIÑO. FONTIÑA DE ARCOS (CARBMUÑO ) 

uga das mesmas caracterfstlcas 
qu 1 el baln -arlo. O Sr. Pagán 
foi collflcado de esplotador 
polo v clñ , qu decontado ll -
1 11 n 11 co til que flx ra pra pe 
uflor f nt lgu r f r llbr 

e gr inde 11(1111ero 
1 tur l to , u C) el ug ti 1 . 

as n1 iri é . un módico da 
U11lv r icl de le M lrld atende 

e os auguistas que chegan por pri
meira ve1. slgnalles o n. 0 de to
mas dlarias e a cantidade de cada 
unha. Os auguistas teñen que pa
gar pola tempada (20 dias) 500 
pt s, méis 300 ao médlco. 

Ao marxe da Fontiña de Arcos 
do Ba lneario. hai outra fonte, a 

5 Km. do Carballiño pola carretei
ra de Pontevedra. que tamén é 
medicina! pra o fídago, estómago,_ 
veslcula, intestino ... : Ponte Riza. 

As augas destes tres manan
' llos saen cunha temperatura de 

28° e son augas cloruradas, fluo
radas, bicarbonatadas e litínicas. 

O BAÑOS PRA 
O REUMA 

Tamén perto do Carballi sio , po-

A 33 Km. de Ourense, está sito 

un dos mais conocidos balnearios 
do País, Molgas, que lle deu nome 
ao pobo. As augas de Molgas, que 
ben pode]1 usarse como baño ou 
como inxestión, axudan a recupe
rarse dçi enfermedade aos centos 
de reumáticos que pasan cada 
tempada por este balneario, tendo 

·ademais importante aplicación 
pra aqueles con deficiencias no 
apa rato respiratorio, sistema ner
vioso e enfermedades da pel. 

O BALNEARIO DE REQUEIXO, UNHA ARQUITECTURA MODERNISTA 
DAS MAIS FERMOSAS. 

AS AUGAS DE VERIN _ UN EDIFICIO MODERNISTA 

En Verfn, a máis de 70 km. de 
Ourense e a 380 m. sabor .do mar, 
hai seis manatíós de augas 
bicarbonato-sódicas, litin!cas e ar-
senicais; a sua temperatura varía, . 
asegún as fontes, entre 16 e 24 
grados. · 

A auga de tres destes manatío~ 
embotéllase e posteriormente co
mercialízase. no caso concreto de 
Fontenova, en todo o Estado Es
pañol. 

Pola sua b'anda, Cabreiroá, que 
deica o 7 3 era propiedade dos 
Fernández Alvarez e 'adicaba es-
pecial atención aos auguistas, 
agora é unha sociedade anónima 
na que unha voz de mando pode 
ser a de D. Eulogio G. Franqueira, 
do consello de administración, e q 

do Presidente da Asociación de 
empresarios de Ourense, D. -Emi
lio Perez Nieto. Sousas é o único 
balneario. e_n Verfn que,. por máis 
que comercialice a auga embote
llada, por ter ésta un mercado re
ducido sigue con asistencia médi
ca e despacho de auga pra os au
guistas tres veces ao día, aten- -
dendo aos horarios médicos. 

A em!1Jresa fernández Barrojo, 
á que p~rtence Sousas, é tamén 
propietaria dun Balneario en rui
nas, tamén na comarca de Verh 
Caldeliñas, cuias augas eran 
de uso esterno e coas mesmas' 
características que todas as augas 
de Verin, dixestivas, estirnulado
ras do funcionamento dos riles, 
curadoras de reumas. , Pasando Vi
llaza, a 5 Km. de Verin, está o bal
neario de Requeixo, totalmente 
el'\ desu-so pesie ás suas amplas 
instalacións e ao abondante cau
dal. A empresa Rivas de Vigo, 
propietaria de Fontenova, pra res
trinxir a compf3tencia fíxose dona 
del hai algúns anos. 

Os auguistas, nembargantes, 
non se esquencen da fonte do Sa
po, á saf da da vila pola carreteira 
da Gudlña antes dos 2 Km., que 
os obriga cada mañá a achegarse 
botar un· grolo. O mesmo que no 
Carballiño coa fontiña de Arcos, 

QUEIMADO -
En Mondariz, a 8 Km. de Pontea
r e as, nacen unhas augas 
bicarbonatado-sódicas, litinicas e 
fe'rrLJxinosas cunha temperatura 
de 18°, e que se recoílían nun bal 

·neario dos máis importantes da 
nación polo seu edifício modernis
ta -dé madeira. que ardeu hai dous 
ariõ's; comentouse daquela · ·que 
fora un · incendio provocado pra · 
cobrar o seguro e invertir · unha 
parte no actuá! · edifício -cfé ihor
migón, que fom quB'·r1'0s dous últi~ 
mO-s ano.s a coneuh•ericiá a.e vra 
neantes baixara,' proceso q'u·e sé -
repetiu ao longo da t'iisteria dá' 
balneario, que , eh définitivá, é 0 

que fai a--líistoria do novo co-nce
llo. Ouizabes os~ dous t'nancintíos 
que forman e:» balneario, Gándara 

· e Troncosoí 'forõn adequirihdo 
certa fama entre os veciños/ e as· 
poucos turistas que\'visitaban a 
zona, hastra · que un seglar e un 
crego fixeron a primeira restaura
ción. Calificado de «manantíb mi
lagroso», varias intelectuais 
amosaron públicamente - a sua 
ademiración por aqu il lugar. Mon
dariz é unha vila dentro dun 
contesto arqueolóxico de impor-
tantes descubrimentos; castràs, 
necrópolis da edade do bronce no 
lugar de Troña que, xunto opas 
suas condicións- de tranquilidade , 
convírteG nun agradable lugar tu -
rístico. .. 

Na pr0vincta de L"1.Jgo, ag·ás o 
de Gwitiriz, os - balneaíi0s teñen 
menos importancia; Ferreira do 
lncio, a 21 km. de Bóveda, co ma
nantío de Fonte Rubia; Céltigos,-a ' 
7 Km. de Sarria; Lugo, catro ma
nantíos con augas sulfuradosódi
cas. 

Na carreteira de Lugo á Co
ruña, ao remate da província de 
Lugo, está Guitiriz, cun manantfo 
de augas frías sulfurado-fluorado
sódicas, que afortalan o sistema 
riervioso e son un bon remedio" 
pra os reumáticos. O balneàrio · 
tén unhas instalacións novas que ' 
permiten mesmo aloxarse a máis ' 
de 1 69 auguistas, que en realida
de é un número ínfimo con razón 
ao elevadisimo aos visitantes de 

en Verín o pobo tivo que se arre- cqda mes dos tres da tempada (o 
poñer pra que intereses privados , mesmo ca todos, de xu lio a se
non se apoderaran da fon.te co- tembro) pasan por Guitiriz. 
muna! do Sapo. l. e. 
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BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 
Entre os atrancos cos que atopa hoxe. o minusválido 

gaelgo, atrancos que, bloquean a sua incorporación aos 
pest©s d-e, traballo, imp.iden o acce.so ae ensino, pro\tocan 
unha ruin e. cáseq1:Je nula asistencia sanitar-ta e ábo.rtan, 
en definitiva, "calquera posibilidade q&- vjda. nof.malizada. 
no seo· da. comunidade, aS' tilarrelras arquitectónicas 80-

braflceãn pol9: seu'. cdrácten de obstá·culo ffsico e. apalpa'"' 
b'le quã.. denuf.1Giij. o· ~go .de intereses de1 qµens esmagàn 
9s dereltos ~de:.-tQdo tm Se.ctor soêial. si esto favorece. és 
s~s comen_encias: 

. ' 
O espacio fislco cofilstruicio .polo capitalismo oonleva 

a c'ontradicción de que-, construida. como lug_~r colectl~o, 

a cidade esdúe Àa sue f~nción ·este feito colectivo: a sua 
construccióo r;ion é. a: suma de feJtos lllados, non son ana
cos de .cm1duc.tas independentes. que se vai8}1 acumulan.:. ' 
do no proêesci de formación dàs mesmas; as partes d1:m
ha cidade, clel'itro- do capitalismo .. e8tén conf-ormadas 19ra 
que todas e~ca$ unha delas xener.e,o seu contlde especi
fico de p~usvalfa. 

A forma e o eontido· vefren detern:nnados, xa que lo
go, poias relacións de. producción a que ~atá- sometlda a 
cidade e qúe esistén no seu seo. Si no moda de prod.uc
ción' capitalista a Cidade é onde se asenta o mercado -de 
man 'de obra.. entre- outras cousas- a cidade é tamén 
mercado de. chan, lle vivendas, etc; e constrúese- e úsase 
en función de todo o é:levandito. Pero debido as relacións 
coloniais nas que está mergullada a cidade galega, rela
cións que dominan toda a nosa sociedade, os asentamen
tos humanos vense marxinados de toda función social, xa 
que non son a respbsta do home ao entorno. Cada dfa 
que pasa, e máis coa chegada do Pian de Ordenación 
Territorial, en Galicias as vilas, as cidades, son esterio
res, estranas ao pobo. O hábitat vai deixando de ser a res
posta ao ·medio, modificado segundo as propias necesi
dades e cos seus pr9pios productos, pra se cqnvertir en 
lugar de paso, enclaves envasad0res de matarias primas 
~ d~ ·repro,ducción 

1
de ma·n de obra -prá emigración

perdendo o senso de lugar de traballo, xa que os poucos 
postos nas vil~&énclave son altamente -tecnificados. 

Somente asi, ·escluindo o feito colectivo e tendo -a lei 
de oferta e demanda como mecanismo regulador das re~ 
lacións humanas, somente asf son concebibles as barrei
ras arquitectónicas, impedimentos de tipo físico ou psi
quico que non deixan que se desenrolen con normal·idade 
determinadas_ actividades do home. E que tamén podería
mos definir como esa linde de velocidade de movemen
tos físicos ou psíquicos -que condicionan os físicos-, 
establecida polo sistema capitalista dentro da sua econo
mía. de movementos, vencellada á mininíiz~ción de cas-
tes e a masimización de beneficios. -

As vilas galegas, no seu camii'lo de afogamento e 
desfeita, polo que espuxemos denantes, estructúranse e.n 
corripartimentos estancos, _con mecanismos de regula
ción, como a especulación do chan. A istes compartimen
tos das vilas e cidades relégase aos habitantes segundo a 
producción ·e pola capacidade de consumo, polo que 
os·grupos sociais-que non acaden a velocidade de move
mentos de que falamos, cunha producción nala~a maior 
parte dos casos, debido á falla de postos de traballo axei
t9dos, vense relegados aos compartimentos máis míse
ros. Poñéndolles outro regulador de movementos, pra 
non sair do ghetto, que son as barreiras- arquitectónic._as, 
queda completado o esquema que vai per"'.1itir que os mi-

historias de esmagados 

XURXO POMB-ARRO 
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60 BO 100 

Rampa de acceso 

con 'pequenos desr\iveles 

nusválídos físicos e psfquicos tendan a perder toda posi
bilidade de ldita socia l. 

Hastra de agora fomos vendo as ·condicións que 
crean as barreiras arquitectónicas e, xa que logo, -que as 
solucións e as respesfas deben ser colectivas, pra con
querir que as condicións de vida nas que se-desenvolva o 
minusválido señan unha continuación do proceso de inte-:
gración en igualdade de condicións e de normalización. 

Leva habido moitas polémicas á hora de.definir o que 
significa a palabra normalización, e case sempre se tén 
dado como acto unilateraf," a normalización do minusvéli
do, cando o correcto é falar de normalizar a cidade, o 
transporte, a vi~enda, etc., etc. facer unha cidade vivible 
cun esforzo mínimo, ou seña, unha cidade vivible por to-
dos. -

LE~ISLACION 

A única cousa feita- a nível internacional, ademais 
dal@unhas recomendacións que fai de caAdo en cando a 
ONU, foi a busca duA slmbolo pra sei'lallzar lugares e edi
fici0s. sin barreiras. 

A niv.el de, est¡:ido espai'loh asiste. alyo ds lexislación 
en vivendas de protección oficial , qua obriga a que de ca
da cen vivendas se fagan tres pra minusválidos (esta me
dida pode dar idea da pobreza da lexislación), medida re
ooltida nun decret.fl de . ano setenta e· cinco. 

Esiste algunl>la outra pra centros deportlvos e. pra re
sidencias da seguridade sociai, e paren vostedes de con
tar. 

ALGÚNS APUNTES E RECOMENDACfÓNS T~CNICAS 

Invidentes ou con visión defectuosa : 

-Cambear o tipo de chan nos arredores do arrinque 
das escaleiras, pasos de peatóns, entradas dos ascenso
res. 

-Evita(no posible os obstáculos nos accesos, tales 
como postas, semáforos e pasos de cebra, toldas ou faro
las escesivamente baixas. 

- Procurar que os pasamáns das escalei ras se pro
longuen ao final uns 45 cm. pra tomar contacto coa esca
leira denantes de chegar a ela. 

-Dotar de sinais acústicos, non estridentes, nos pa
sos de peatóns en xeral. 

- Facer diferenciación de coores entre os elementos 
de paso e os fixos. . 

- Despachos públicos, oficinas, etc., con placas nas 
que veñen os números e as letras, en releve -e a unha altu
ra asequible. 

Minusvá,idos fisicos 

- Destinar zonas de aparcamentos destinadas esclu
sivamente a minusválidos. 

- Creación de rampas, que complementen as esca
leiras, e que teñan unhas pendentes entre oito e once por 
cen. Dotación de barandltlas aos marxes da mesma. 

- As port1=1s deberán ser de bisagra e non corredizas 
nin xiratorias; as portas dos aseos deben abrir cara afora. 

- As escaleiras débense complementar con ascenso
res, rampas, etc., pero, si non é poslble, procurarase que 
as escaleiras teñan escalóns baixos, e que a anchura da 
escaleira seña sabor de 1 ,30 m. Sempre complementa
das con pasamáns. 

- Ascensores con cabida de _abondo e unhas botonei
ras a unha altura de 1,25 m. pra poderen ser utilizados 
polos minasválidos en silla de rodas. 

- Os cuartos de aseo son do máis importante, e de
berán ter antideslizante. Os lavabos, sin pé, pra poderen 
ser usados dende unha silla de rodas, e cunha altura non 
superior a 80 cm. Espellos lixeiramente inclinados. As 
conducións de auga quente protexidas, xa que os para
pléxicos teñen moi pouca sensibilidade nas pernas. A ta
za do inodoro a unha altura non maior de 50 cm., con ba
rras metálicas na parede a uns 75 cm., pra poder pasar da 
silla. 

- Teléfonos amplos e de pouca altitude nos accesos. 



NACIONAL 
A PENOUTA: 

ESCANDALO MINEIRO 
A CEO ABERTO 
En Penouta, a 19 kilómetros de Viana do Bolo, esplótase unha das 
minas de estaño máis importantes de Europa sobor dun monte comunal, 
recén catalogado en man común, propiedade dos veciños, que 
ven como unha sociedade anónima leva as ganancias e recursos 
namentras que eles viven na máis absoluta indixencia; privados dos 
servicios máis elementais, sin carreteiras, obrigados os nenos a 
camiñar unha hora deica o transporte escolar que os leva á concentración 
situada en Viana. A falla de seguridade no traballo, a 
superesplotación en salarios e horarios de traballo, son as 
consecuencias dunha empresa mineira que esprime e esmaga os intereses 
da comarca e destraga unha parte substancial dos recursos mineiros 
galegos pola comenencia de intereses· privados e alleos. 

AO LONXE A PARROQUIA DE PENOUT A 

ul le d no monte da 
lmp rtancla euro

P t nclón d e tal1o e 
e olin, 1 e lizad sobor dun 

v clñ 1 en man común, 
s omenzou se esplotar no 

ono 1 969, e daquela utlllzában
se os minerais estraídos prá es
portaclón, principalmente cara 
Inglaterra e traveso de Zamora e 
Portugal, de forma non moi cla
ra, se ben o cupo legal da es
tracción se remesaba á Coruña : 
mais ou menos un 1 0% da es
tracción real, cifrada en 12.500 
kilos dlarios de producción, in
cluído un relevante porcentaxe 
de tantallta , mineral de alta coti
zación. 

Hoxendía, traballan na mina 
máis de cen obreiros, a meiran
de parte deles nunhas condi
cións de traballo dificiles, ao aire 
libre, soportando temperàturas 
estremas e xornadas laborais de 

anos, a partires do cal o devan-
. dito canon será revisado a peti
ción é:los veciños. Por outra ban
da, o arrendatario comprométe
se · a compensalos cunha serie 
de servicios comunitarios bási
cos: sufragar a traguida das au
gas ao pobo, ou, no seu caso, 
realizar pola sua conta a citada 
obra, aportar 1 00 sacos ,de ce-

.. ~ mento prá mellora do cemente
·'1 § rio da localidade, e respetar as 

: ,.:"'{~ ~ -servidumes de '¡Jàso con carro, 
~·, e:> permitindo, asimesmo, Hndar o 

máis de oito horas. A esto hài 
que ngadirlle a esístencia de 
m n de obra xuvenil, cando a le
xislación laboral prohibe o tra
ba llo nas minas aos menores; 
neste senso hai un ano rexis
trouse a morte dun rapaz de 1 6 
anos, esmagado por un dos tró
meles de ~avado de material, 
que carecían de dispositivo de 
seguridade; accidente que lle 
costou á empresa «Centro M ine
ro de Penouta S.A.» unha in
demnización de 800.000 pese-
tas. 
A NECESIDADE OBRIGA 

O 25 de Maio de 1968, Ce
sáreo Sánchez Alonso arrénda
lle ao pobo da Penouta o monte 
no que se atopa o xacemento, 
mediante un contrato privado 
no que se contempla o pago de 
60 mil pts. anuales aos ve~iños -
copropietarios do monte oÇupa
do, durante un período de 7 

gando nos ·terreos cediuos prá 
esplotación mineira, sempre que 
seña compatible cos traballos 
da devandita esplotación. 

No período no que estivo en 
vigor este contrato, realizáronse 
parei a 1 mente algun has das 
obras pr~vistas nel. Do seu con
tido, compre suliñar o compro
miso por parte do empresario de 
levar ao cabo a realización dun 
fato de servicios de carácter pú
blico, competénóia da Adminis
tración e non da iniciativa priva
da. Somentes as carencias e a 
necesidade esplican o somete
mento a este contrato por part~ 
dos veciños, tratándose, ade
mais, dunha riqueza cuio volu
men sobrepasa con moito as 
contrapartidas ofrecidas polo 
arrendatario. Chama a atención, 
asimesmo, a·indiferencia da Ad
ministración,· que· permite· que 
tales recursos señan obxeto 
dunha transacción privada. 

ATADO E BEN ATADO 

En 1972, constitúese a so
ciedade · «Centro Minero de Pe
nouta S.A.», que, asegún infor
maron a A NOSA TERRA fontes 
fidedignas, conta cunha partici
pación substancial no seu capi
tal do grupo Barreiras, xunto co 
antigo arrendatario, o señor Ce
sáreo Sánchez. Os representan
tes da , empresa fan un novo 
contrato de arrendamento o 27 
de Marzal deste ano, contra~o 

que tería unha validez de 5 anos 
e que deixa sin efecto ao ante
ribr. Nel, prevese a ampliación 
da zona de esplotación, fixándo
se o canon anual a abonar polo 
Centro Mi.neiro de Penouta na 
cantidade de 100 mil pesetas, 
que a partir do quintá ano-se in
crementarán asegún o .aumento 
do índice po caste da vida ... na 
província de Ourense. A empre
sa ofrécese, asimesn:io, a respe
tar os camiños e servidumes 
esistentes na zona, agás que-os 
seus proiecitos determinen o 
contrario, e na cláusula octava 
dise testualmente «Centro Mi
nero de Penouta S.A., sin que de 
ello se derive· una carga para la 
misma, permitirá a los vecinos 
del pueblo de Penouta, en gene
ral en casos de necesidad, la uti
lización del 'teléfone que se va a 
instalar en la esplotación mine
ra>~ e «siempre que de ello nó se 
deriven inconvenientes de im
portancia para su organizacffi>n, 
permitirá a los vecinos del pue
blo de Penouta que lo deseen el 
suniinistrarse en el economato 
que prevé instalar en la esplota
ción minera». En troques destas 
miudezas e doutras teóricas 
ventaxas, como a de que a E. :n
presa non poña obstáculos pra 
que os veciños conveñan coa 
compañía suministradora de 
enerxía eléctrica o facer unha 
toma- na línea da propia empre
sa, aínda que consentindo pra 
elo o paso polas súas propieda
des dos tendidos de alta tensión 
sio que se lles abonen as servi
dumes desta operación. En tro
ques de todo esto, os veciños 
quedan obrigados a acatar todo 
tipo · de actividades que a em-

presa teña a ben executar; 
coma o movemento de t 
balsas, obra civil, construc 
e instalacioos de calquer e 
ter, !abouras mineiras en 
etc., etc. A ambiguedade. d 
cláusulas permitiu que a e 
sa non levara ao cabo ning 
das promesas rec0mdas 
documento, -e así, os ve 
manifestan o seu _descon 
p~rante un contrato que fí 
ron asesorados polo Secre 
do Axuntamento ue Viana 
Casiano Vidueira, __ que g 
máis de defender os inter 
do empresario que os dos 
ciños. Asegún · éstes nos 
testaron, nunha x.untanza 
empresa na G_udiña, o !?eu (( 
son> percurou emborrach 
pra que firmasen docume 
compromete_dores, «pro 
dende o primefro momento, 
quixemos beber nada». 

«A RIAOA LEVOU NOS 
PRADOS, 1ElRAS ... » 

P·r.a o seu fUndonament 
empresa- minetra necesita 
elevadà captidade _de aug 
dada a preéariedáde do 
ao non ·poder facer uso direct 
río de Cor:z~s, utiliza u 
grandes balsas nas que se d 
sita a auga pra o lavado do 
teria!. A mediâdos de Xuni 
7 5, a ruptura dunha destas 
sas provocou un alud de lam 
augas dende gran ·aJtura, 
afectou aos vales- baixos da 
marca. «A riada levounos pr 
leiras, paredes o.e toclo o qu 
lleu por diante» -engaden a; 
ciños - «ceoai.s a festa de S 
Mar~ña ev:itou- máis dunha 
te». Os ·damnificados de Fr 
- asegún informa -0 xornal 
Región ~2"5/IX/7 5)- queréll 
se contra dos resimnsables 
riada, .concretamente Gonz 
García, facultativo de minas, 
Derro, inxenieiro de minas, 
dríg-uez Berlanga, capataz, 
contra do ·director *efe de Es 
tación do Centro. Os demand 
tes consideran que a ruptur 
presa se produciu a consec 
cia de fa llos técnicos atribui 
á imprudencia temeraria, xa 
a presa presentaba fended 
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ga de lamas e de residuos 
ntemente. 

r-m0r dos estragos ocasio
nas •camiños -polas activi
da empresa, A Penouta 
aillada durante seis me

e cada vez máis, os ca
s vóltanse inservibles, e os 
ios de auga interrúmpen
posibilitando diste xeito o 
o. 
NTO, DE ESPROPIACION: 
A CACICADA 
s numerosos atrancos por , 
do Axuntamento de Via-

s veciños conquir:en que o 
e Devesa da Chanca, onde 
instalada a mina, seña cali-
o como «monte veciñal en 
comúrn>, cousa que lle noti-
ao «Centro Minero S.A.» 

ante requerimento notarial 
o en Madrid en Setembro 
6. No mesmo documento, 
lle saber da nulidade do 
to firmado anteriormen

legando os veciños a falla 
cultades dos firmantes do _ .V. 
o, xa que somentes a ·' 

a de Comunidade ostenta 
dereito, e ínstase formal
e á empresa pra que a par
sde intre deixe ceibe e a 
sición da comunidade os 
s ocupados. Requerimen
ue nunca tivo resposta 
n que, pola .contra, a em
' coincidindo coa incorpo-
n de «Altos Hornos de Viz-
)), que acap~ara o 50% Elas 
ns, tenta un procedemento -

ropiacióll forzosa basado 
1 inesistente resolución do 
ello de Ministros. O Boletín 
a! da Provincia publica un 
o da Sección de Minas, fir-
o polo inxenieiro xefe, Sr. 
ada Fernández-España, 
así, faise cómplice deste 

edemento ilegal. Un episo
escuro dentro deste longo 
ensioso que enfrenta aos 
·os da Penouta coa empre
ncesionaria, constitúeo un 
me presentado por un fun
rio da Delegación de ln

ria ao Xuzgado, no que se 
aba a razón aos veciños. 

de entón, e tras do informe 
do Sr. Fernández-Es-

paña, que désautorizaba as con
clusións do funcionaria .citado, 
éste deixou misteriosamente de 
exercer o seu cargo. 

Neste momento, os · afecta
dos están á espera de que se re
solvan duas demandas xudi
ciais, denunciando por unha 

banda o incumprimento do con
trato e a apropiación indebida 
do monte comunal, e pola outra, 
reclamando daños e perxuicios 
causados pola riada da lama. 

Como vemos, a esplotación 
das minas da Penouta constitúe 
un exemplo típico do espolio de 
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recursos naturais, que priva ao 
noso país dunha riqueza . consi
derable, ao se esportar en bruto 
ao esterior, sin que o mineral 
sofra o máis mínimo proceso de 
transformaqión no noso territo
rio e sin que os veciños da co
marca se beneficien, tampouco, 

da riqueza do sochán dun monte 
que lle pertence; pola contra, 
vense pagados por un arrenda
mento mísero que non compen
sa siquera os desperfectos pro
ducidos pola empresa nos ca
miños, regadíos e demáis servi
cios imprescindibles pré sua vida e 
traballo. 

A FALLA DE SEGURIDADE NO TRÃBALLO, 
A AMENAZA DAS BALSAS, 

A INTERRUPCION DAS COMUNICACIONS,,. 
VELAHI OS RISCOS DA COLONIZACION SALV AXE 
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A POLÉMICA 
LENIN-ROSA· LUXEMBU_RGO 

/.. 

¡Quen iba decir que a loita das nacionalidades 
esperimentarfa un desenrolo nos propios países de· 
capitalismo avanzado e na seg.unda mitade- do 
século XX 1 Pero o problema irlandés, inda non re
solto de todo, é unha chaga aberta que non deixa 
vivlr 6 vello imperialismo ingJé-s, e que ainda amea
za con contaxiar a Gales e máis a Escocia. Na Fran
cia renacen o nacionalismo bretón e o corso, e non 
é unha tolemia pensar en problemas futuros crea
dos pola comunidade vasca ou a cata lana. Esto por 
non falar do Estado españ'ol, onde o 111 acionalisrno 
vasco acadou unha virulencia, e precisamente nun 
sistema de capital xa monopollsta, que, nu f'.lca de
nantes tivera, téndose radicalizado tamén o nacio
nalismo galego, e en parte, o· cata lán. 

Falando da Europa Orienta l, a l ~fscanse de vez en 
cando síntomas dun rexurdimento separatista r1os 
estados bélticos, en Ucrania e nalgunha repúbHca 
do Cáucaso ... Sin esquencer a Xugoslavia, onde a 
desaparición de Tito pode agravar moi to as tenden
cias centrífugas sempre presentes naquel pais. 

De aqui que o interés da polémica sostida a pri
meiros de século por Lenin e Rosa Luxemburgo, se
x máis que puramente doctrina l e histórico, inda 
que d ixáramos de lado a importancia histórica es
cepcional adequerida polos movementos de libera
ción nac ian 1 nas colonias, no que se vén chaman
do «T re iro Mundo». 

Non h i moito que se publicou en Espaf'ta unha 
el cc ió i tr b llos d Rosa Luxemburgo sobor 

cll t A pes res de que a traducción é moi 
p 1 n g r qu 11 che un valeiro, xa 

qu a f mo polémic apenas se conocra eiquí, de 
non s r a parte de Lenin poia sua famosa obra «0 
derelto das naclóns á autodeterminación». 

En liñas xerais, pódese declr que Rosa Luxem
burgo ra decididamente oposta á concepción mes
ma do dereito a autodeterminación, 6 que conside
raba algo alleo ó marxismo, máis aínda, unha con
signa susceptible nada máis de favorecer os intere
ses da burguesfa. Lenin , pola contra, non somente 
defende a citada consigna como un aspecto funda
mental do programa do partido soclaldemócrata ru
so, senón que dende aque la, iria desenrolando a sua 
tesis sabor diste punto, dándolle un alcance máis 
universal, e amosando como dun grande· alcance 
revolucionaria a loita polo dereito citado, pesie a 
que algúns, como o prologuista da obra da Rosa, 
considere a actitude de Lenin corno unha maniobra 
momentánea. 

E moi curioso que a posición de Rosa Luxem
burgo fora, arredados matices e pa'rticularidades, a 
que se impuxera posteriormente na meirande parte 
dos partidos socialdemócratas europeas, e tamén 
nos mesmos partidos comunistas, polo menos a 
partires dos anos 50. Lenin atacaba sin acougo ós 
partidos socialdemócratas que non recof'leclan o 
dereito a autodeterminación, ou adoptaban diante 
del a postura «hipócrita» e «oportunista» de non re
coñecelo máis que na pa 1labra, como unha fórmula 
prácticamente valdeira, e alonxando deica que che
gase o «socialismo» o intre da sua satisfacción. Pero 
a mesma actitude que Lenin criticaba, como des
pois faria Stalin, íbase lmpoñer, por exemplo, no 
partido comunista francés no caso de Arxelia, e un
ha das tesis preferidas de Kruschev é a de que a loi
ta de liberación das nacións oprimidas e colonias 
era secundaria e subordinada 6 trunfo da U.R.S.S. 
sobor de EE. UU. no terreo da competencia econó
mica e polftlca en xeral. 

O feito é que os movementos independentistas 
se teñen desenrolado decote en enfrentamento de
reito coas tesis dos partidos socialdemócratas, e 
afnda comunistas. O enfrentamento non foi somen
te no eido teórico: non son ningunha escepción os 
gobernas europeos laboristas ou de participación 
socialista que dirixiron guerras oolonlais con arrouto 
digno, sen dúbida, de mellor causa, e cunha slgnlfi-

BEGOÑA MOA 
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(«A rev.olu.ció l'il ·so.cialista1 e o dereito das-.nacións 
á autodeterm i·nscióm>). , , 

AquJ, o c::¡_u-e L'eAin p1antexa moi. elaram~nte -é a 
suâ conc-epción dé que o prntetarFad.o. nor:i debe 1¡,_ 
mitarse a. unha !aboura ·de apoio ás -eiv.indicad6ns 
demo'crática's, e de ningunna ma'neira .dtr apoi'o á. 

- b1::J_rguesí•a,, senõn pola> corttra , -~.ncab:e·zw·· de.reha·
rne11te as devanditas reivJ.ndicadóns «nOfJ Jim!tán
cf.ose· q, mareo ·da legalidade :burguesa, senón rom
pénd@Q)). Pr6 dirixente ~ovié;tic0., a bu.rguesia pers:Je,.: 

. ra Q seu _carácter .demm;rático parlamentari0, e 9 ré
ximen cara'cterísticq· cto monopoHsmo er.:a a r.e~q1 
CiÓf.l aberta : razón· .que X<UStifica que, à loitá: :fq~.e-' 

. - . ~ 
fróntal. A forma na que 0 partido. comunista. ch1flo ê, 
o:. de Vié.t1 1âm xunguirian, espertarían- e encabe~a;· 

. • '. . - , rían as reivindicacións dos respectivos pobÕs,, s~on 
~ t..., , . · _ / un ex.emplo prnciso de. apli·cé!G:ión desta dou_Úi!!à~:1é:.. ln ft~ A , . _.•f~{ _. ninista. - ~.· , 

~ ft'A!:'\.. • l~.m'a · Na µr<)t:t iça. as cà1.1secue11ci.as dos puntos -~ ·.v~ i s~ .... e.· ft11n . ta de Rosa- Lu.xemburgo 'diffC'ilmente poderfaí-! aqq~ •B ,,, " n ct . dar un Carácter revol tÍcionaf io. Rosa considera qTJe. 
· "• 9N 1'!¡ · e• •"'- prás naé.ións que, com~ en pàrte ª ~º'ªeª, estaba.Ji: 
--1~ c;,/ft Cl(WMI someticlas a un estado parlamentano burgués-;~~s:- · 
r~ llr-. íl tranxeiro., o woletariado debe limitarse a ' reivindi~àr_-
!:::1 lllli ~· .... · "-! a igua,ldaàe de dere1tos plena, non indo .mais aló ~de' 

!!iil "'',., Wllli ~ · ped.ir a . .autonomia. cul tural e administrativa. Sh n~~ e - r-.;. ces1dade· dun anál1s1s mol fondo, compréndese que 
11 ~ Ffos~) se atogaJ;;>a lim itàda na sua visión polas condi- · 

M • .ill co. me~zaba n a pasar a mellor v1.qa, ase~un-con~lu1a . 

"
' ~· R tB - ~eni n, · e que o se ti ~ e fJfGq ue d§i cwe!?tlóQ_ nacional 
t:""-\ • ~, _ non somente non perX\.idicaba pr:a nada, r:i un Qfil1.Ci-

ll IG• 11,....., pio, ó estado i ~peric:lista opresor, senóñ que,,'alf ài-
L------------- -__..;;;.....;;;;._ ___ ..... · fícilmente podería pfantexarse o racham·ento da le-
o RUMOS DA POLITICA l;'OSTERIOR CO.NTRADECIRON A ROSA galidade b.urguesa qu~ propuña o ~eu COAtraºdicto! . 

Pol·a sua banda, os acontecement9s históricos, cativa ceg ueira histórica, pois todas elas resultaron, · d h 
· coa sua im,placable crítica polos feitos, fo t · e-c eo ó remate, inútiles pra manter o vínculo colonial. 

11 
Rosa Luxemburgo razona baseándose princi

pa lmente no carácter de rapi ñ-a da tendencia impe
riali sta de todo estado b~rgués. Por unha banda, es~ 
ta tendencia innegable, e máis o deserí rolo mono
polista, significaria que a .hora histórica dos estados -
nacionais pertence xa 6 pasado, e por outra, que 
nos movemenios de liberación nadà máis se pode
ría ver a vontade das diversas burguesfas nacionàis 
de someter e esplotar ó «seu propio» proletariado. 
Máis adiante, asegún Rosa, a c!efensa a ult ranza do 
principio da autodeterm inación nacional non lle te
ría reportado á revolución bolchevique máis que de
sastres, e' un pretesto e unha bandeira pra unha in
terv~n ción aberta do imperialismo alemán. Pra Le
nin, pola cont ra, o principio constituía unha das ba-· 
ses da política bolchevique, porque non somente 
terra atraguido ·a boa vontade de numerosas na
cións antes asoba lladas polos zares, senón que 
constituía un exemplo e unha espranza prás inmen
sas masas asoballadas e esplotadas no resto do 
mundo, e particularmente no cont inente asiático, 
onde se vfan espertar movementos revolucionarias 
de incalculable -trascendencia. 

Rebatindo á sua adversaria nesta custión, Lenin 
razona que, sendo certo que históricamente a cus
tión nacional vai xunguida ó desenrolo do monopo
lismo, nos pafses máis atrasados, polo de agora, os 
movementos naciona listas amosan o espertar de 
sodedades daquela sumidas no sono feudal a unha 
etapa máis avanzada e a un meirande desenrolo do 
proletariado e da loita de clases. Nos anos posterio
res, e conforme vai afondando o seu estudo do im
peria lismo, Lenin remacha con mais pulo cal ha ser 
a postura dos partidos obreiros revolucionarias no 
tocantes 6 problema das libertades en xeral e da li
bertada nacional en particular: «a socialdemocra
cia ... (non debe) renunciar á loita inmediata e méis 
decidida por todas esas rehiindicacións... senón pre
cisamente o contrario... non dándose por satisfeita 
con discursos parlam~mtarios e protestas verbais, 
senón arrastrando ás masas á loita activa». 

en contra das previsións de Rosa. A· ela pareeía e o 
colmo da utopía plantexar siquera a inde.pendencia 

-de Irlanda ou de Polonia. Amabalasduas indepen
dencias: nembargantes, eran unha· rea iidade poucos 
anos despois. O -caso de Pdtonia é particulé!rmente 
instructivo, xa que_ a rei~indicación nacional, S8J!t_ida 
forte-mente por todas as capas pópulares polacas, 
fíxose realida de, norT baixo do impulso do proleta
riado, senón precisameote dos sectores máis reac
donarios, protexidos polo imperiaVismo internacio
nal , dereita mente en contra do movemento revolu
ciona-rio socialist a que se desenrolaba en Rusia. 

Naquelas datas era certamente difícil prever en 
toda a sua ester.i sión a importancia que iba acadar 
«O dereito das nacións á autodeterminación>? nas 
convul sións sociais que se van esparexendo porto
do o mundo no noso_ século. Non somehte én Rosa 
Luxemburgo senón tamén en Lenin, é notaria unha 
lóxica p reoc~pac,i ón diante do peligro de gue o· na·

. cional ismo burgués desviase ós partidos obreiros, 
daquela < lebles e pouco esperirnentadÕs, das nacións 
asoballadas. Le11in prop[Ji'ia que a· unidade interna
cional entre· 0 prolstariado da nación asoballãda e 
mf!is o·da asoballad·ora fose moi forte, «mesmo-or
gánica». 'Somente desa maneira, coidàba, é- posible 
enfrentar as maniobra? da burgyesra nacionalista, 
que ·«convirte constantemente as consignas 'de)ibe
ración nacional nun engano prós abieiros~. A _histo
ria amosaría que o peligro máis forte viña da bur
guesía imperial ista das-grandes põtencia.s, que con
queriu facer verdadeiros punteiros do seu estado a 
grandes ·e e~perimentados partidos obreiros de.tra
dición revolucionaria, como o socialdemócrata ale
mán, noutre tempo espello onde se ollat;>an todos 
os demais. Foron- as consignas de «Estados gran
des» e «superación das fronteiras» (debaixo· do ·Im
perialismo), máis que as de «liberaci<5n naeional», as 
que permitiron ó capita l rachar ós partidos obrei ros. 

Rosa Luxemburgo tíñalle máis medÔ á burgue
sía nacional polaca que 6 gran capital financieiro 
alemán ou o absolutismo ruso. Trabucou por com-
pleto o nemigo rneirande. 
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ESTADO 
Euskadi 

Morte de bala no. 
San Fermín 

• OARSO 

Martfri vút'a asegurou hai uns dias en Bilbao que a sua visita 
ao País Vasco a relllizara pra esplicarlles aos mandos 'da policia Ar
máda~ e démctis corpos de seguridade do Estado como tiñan que 
aplicar a lei c:antit,errorista de rettén posta en vigor. Aseguro:u diante 
de toda a ·pr,ensQ .qu~ est'aba convencido de q~e as forzas do orde 

· f?'ÚbUc.o _de , Eu.s.~~dl Qon.~ ,s.e . pps.cnfan nin -4~ peHn d.o alf'tratado. 
Ef.ec~ivamente,-o pasado s6ba~o_os seus-subordinados fixeron unha 
estrào~dinaria esibición dos ensinos recibidos polo -seu gr-on· xefe coa 
pulverización dos. «San Fermines>~ e deixando un .saldo dun morto e 
135 feridos, sete deles moi gravei por impacto de bala e o rest·o po
lo's gofpes redbidos. · 

un 
A feito iniciouse no «ruedo» da 

plaza de toros da capital navarra 
cando, logo do remate da corrida, 
uñ fãto de mozos paseou unha 
pancarta na que se pedia amnistia 

· pra os presos políticos e máis e[l 
concreto pra os detidos na cárcel 
de lruña acusados de ter dado 
morte ao guardia civil.«incontrola
cfo» Eseberri nun .dos incidentes 
máis graves que ~e lembran na 
capital navarra. A propósito desta 
a víspora ·de escomenzar as fes
tas, a autoridade xudicial puxo en 
libertade a tres dos cinco açusa- . 
dos nese sumario, intarp~etándp
se a medida como tendente a cal

tos atoparía a morte o rapaz Ger
mán Rodríguez, militante da LKI 
(Liga Comunista Revolucionaria) e 
CC.00. Germán Rodrfguez era 
moi conocido en.. Ir.uña por ter pa
sado tres anos na cadea, en re.ia
ción coa folga xeral do 73. Pola 
mañá, a cidade ofrecía un aspectci 
desolador, con numerosos edifi
cios oficiales apedreados, asi co
ma algúns incendiados ou ataca
dos. Af? barreiras do encerro ta
mén se queimaron. 

ENFRENT AMENTQS PROLON
GADOS 

mar os ánimos dos mozos das , Hai que ter de conta que o sá
peñas pamplonica~ que viñan pe- bado, dia no que se produciron os 
dindo dende días atrás a llbertade·. incidentes, propagáronse pra o 
dos detidos. luns a Bilbao e Donosti. onde se 

ARMAS CONTRA DAS GRADAS 
rexistraron ao longo da xornada 
numerosos paros e peches de in
dustrias. Ademais, hai que enga-

No intre en que outros, com- . dir os incidentes producidos entre 
poñentes das penas convenceran gurpos de manifestantes e os ei-
aos p0rtadàres da pancarta de qoí tamén aritidisturbios, que esti-
que a retiraran, co millar. estilo do veron enfrentándose ao longo de 
séptimo de çaballería, 35 policías toda a xornada. Asimesmo, a ca-
armados penetraban á carga polo rreteira xeral e a autopista que 
«toril» do ruedo e arremtlan contra conduce á fronteira estiveron pe-
dos mozos perante os ollos atóni- .chadas durante todo o dia por ba-
tas Elos 30.001) asistentes --en- rricadqs de lume. 
tre eles o Gobernador civil da pro- -
vincia-::- -' Moitos asistentes botá-
ronse ao «ruedo» pra sumarse á 
p~lea. dado o cariz con que esta
ba a desenrolar a· desigual cam
ba te, os 35 policias retiráronse 
cara o «toril» e defendéronse den
de alí con dispams de bala, botes 
de fume -e pelotas de goma. Ao 
arremeter coas suas armas contra 
c!o público que ficaba nas· gradas, 
e en xeraJ ao marxe, foi cando o 
caos chegou ao másimo . . 

A partir dahf e durante toda a 
noite, sucedéronse os enfrenta
mentos entre fatos de manifes
tantes e os denominados antidis
turbios. Nun deses enfrentamen-

A niveles políticos, a reacción 
.foi inmediata e como medida do 
acontecido pode tomarse en con
sideración que mesmo a UCD de 
Navarra e o Gobernador civil da 
província calificaron de innecesa
ria e de balde a intervención dos 
antidisturbios que, a xeito de 
mestr'a das suas porras, poden 
atribuirse -a primeira suspensión 
de toda a história dos «Sanfermi
nes», que ocúrre, quitando os 
anos da guerra do 36. 

Pola sua banda, todas as enti
dades políticas e sindicais alleas 
ao Goberno pediron a dimisión do 
Gobernador. Desta, mesmo cae. 
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PaísS"s Cataláns 

O Centro _Catalán 
• EMILIO ·VEIGA 

O Centro en Catalunya anda revolto. Xa se sabe a Centro re-
- vollo gânancia ·de Suórez, e veleiquf como estó o panorama do es-
-podo do Centro en Catalunya despois de moitas remodelaci6ns que 
o tempo fixo dende as pasadas elecci6ns. Por unha. ba.nda estó a 
Convergencia Democr6tila de Catalunya de Pu.¡ol, q.ue hai unhas 
semans que se fusionou coa Esquerra Democrótica de Ç,atalunya d.e 
Trías Fargas; recl6manse nacionalistas de Centro esquerda~ tia o.~ : 
tra, está ? Unió del Centre de Catalunya, de cuio !1ªc~mento aglu'ti~ 
nando forzas dispersas se deu conta nas cr6nicâs de A NOSA TE~ 
RRA, e q~e se reclama «parti nacional cataló», con pr'eteñsi6ns de 
ser alternàtivp ,ao socialismó. uce, acusada en moitos intres de ser 
a pistà de. aterriiaxe de Suórez en Catalunya (tnda que sempre o· 

. desmenfl.J:), bai ·uns dfas que creou un comité de -enlace pr.a ter-en·, 
activid.ades conx~ntas coa UCD, partido de Suórez, que deica agora 
se tiña como unha· forza de centro-dereita. Entremedio de estas, a 
Uni6 Democrática de CatalunyaJ de Antón Cayellas, que se reclama 
de centro-esquerda nacionalista e demócrata-cristiano. A9 redor 
destas est~ !af!lén a Esquerra Republicana de Cat~tunya de Heri
bert Barrefci~ ~Ú~ se define como nacional!sta republicanista, pero 

. de esquer~a.s': ',: 
<· 

De todos ·el.és, é Co.nv_ergencia lidf1de;>. E evidentemen'te, non po-
Democr~tiea . :de·· Catalunya, _ SE!n dem[Js seguir marxinando a UCD 

· dúoiaà, b ·nJájs granqe e forte e o .. - · én Catalunya e agardar que cola
de - mâror'-. implantàci'ón, euns 1 T )oren somente en Madrid». 
m'n mifÍrarl]es.: Dirán voste'cles ~ue 
õnde está ..:co .rebúmbio. Pois ' arnó- «ABSURDO MARXINAR Á 

· sase-ao intenta·r montar un bloque UCD» 
coni.¡;>acto de centro. A proposta 

· safu de Unio Democrâtica de .. Ca- Por tanto, a proposta vai enca-
talunya, que tenta facer unha fe- rniñada a ((que a minoría cata/ana 
deración permanente coa Conve.t- (convergencia Democrática bási
gênoia Démocràtica e coa Esque- - camem.e) faga a mesma polltica 
rra Republicana. As negativas-son _ de aprosimación a Suárez en Ca-

· COnstantes, e· despoi~ do último talunya igual que a fai en Madrid, 
actó:ciue deran a semãna pasada, porque senón, pódense cansar, co 
Cor]Vergeficia Democràtica r~s- :Que poderíamos atopar que cando 
posta o-ele s~mpre: fusión. E Es- . se voten os Estatutts nas Cortes, 
Ejuerra Republicana di qu8" o máis a UCD vote en contr9, cousa que 
ao que pode chegar con estas for- non faría o PSOE presionado po
zas é a acordos electorais. Pola los socialistas de Catalunya. Así, 
sua banda, un diputado da Unià aparecerían o.s socialistas coma 
Democràtica de Catalunya, Antón os únicos defensores de Catalun
Car-iyell.as, d.escólgase cunha carta 
aos militantes, na que adianta 
que, a títt:ilo persoñal, inicia con
tactos con Pujol , T-rfas Fargas, 
Sentís e Guelf pra ver de artellar o 
espacio máis amplo posible pra o 
centro, dende Convergência De
mocrática de Catalunya deica 
UCD-UCC. Véxase que deixa de 
banda á Esquerra Republicana de 
Catalunya. A carta sorprende no 
seu .Pâítido, moi rad!ca!!zado con-

ya no Esta do e esa perxudicar/a
nos a nós. Así é que compre que 
nos xantemos todos sen escluir a 
ninguén, xa que hoxe en cãtalun
ya todos somos nacionalistas, po
lo que sería absurdo marxinar .á 
UCD de Suárez a quen, por exem
plo, entre outras cousas, debé
moslle a Generalitat)). Po·r eso: 

que dirá algún avispado, ésta non 
é a Generalitat que agardabamos. 

Deica eiquí o plantexarnento; a 
dificultada que como observador 
vexo, son unha boa parte dos 1 2 
mil militantes da Convergéncia, 
fortemente testimonialistas, aps 
que Pujol non lles pode contar es
te conto hoxe por hoxe. E, claro, 
como dixo Canyellas ((necesica
mos moitos máis votos que 1 2 
mil». lnda que nesta comedia é 
·Canyeflas o que representa o fran
cotirador, vaia que lle toca facer o 
papel de valente, pra que os mili 
tantes espirituais se vaian facen
do á idea de colaborar con UCD, 
idea que se ve como inevitable 
porque. disque, esta ofensiva é 
producto duns acordos entre Pu
jol e Su'árez que Canyellas viu 
ben, e coma dixo el, «diante da 
posibifídade cjun goberno socialis
ta, eu vexo máis prósima a posibi
lidade dun goberno de UCD;>. 

Dende o punto de vista de ob
servac:lor, repito, teño que¡ decir 
que esta é puro pragmatismo po
líti co: te.fien os mesmos intereses. 

tra da colaboración con partidos 
que non teñan o centro de deci-

- sión en Catalunya, principio que 
esclúe por forza sempre á UCD, 
partido de Suárez. Por se non es
taba enguedellado dabondo o pa
norama, Soler Padró, da UCC, di 
que o seu partido non naceu pra 
lavarlle a cara á UCD, asf que, pe
.sie ao Comité de enlace, non hai 
fusión de momento. 
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ENT.ENDERNOS OU MORRER 

E a todo esto, ¿ qué fai o parti
do de Suárez en Cata.lunya? Pois 
agarda· e contempla o espectácu
lo. Ben, o número estrela desta 
representación deuna luns Antón 
Canyellas, clarexando nunha roda_ 
esplicativa o abrangue da sua pro
posta; ê, en resumidas contas, 
queda como sigue ((estas forzas 
políticas estamos condenadas a 
enterdémornos ou morrer, e mo
rrer non queremos. Temos que ter 
un partido interlocutor en Madrid, 
e dende logo, o meu interlocutor 
non po_de ser o PSOE ou o PCE, 
tampouco Alianza Popular, e si 
pode selo a Unlón de Centro De
mocrático, partido qÚe vén de dar 
probas de coincidencia con nosco 
na Constitución. A él debémosl/e, 
por exemplo, o término «naciona-

PROMOCIONS CULTURAIS 

As s A editora de 
GALEG , · " todos os ac
A NOSA TERRA, convoca a , 

cioriistas, . e· a aqueles que 
suscritores, lec~ores de accións, a 
suscribiron op~ións b d aia 22 de 
unha XUNTANZA só a o, 

xulio, 1 d de 
ás 17 horas, na Fa~u ta e 
Económicas de Santiago. . 

sistencia do maior 
Prégase a ª.bl de persoas interesadas, 
número pos1 e 
dada a importancia dos ternas 

e versarán sobre 
a tratar, qu ·. . . de edición. 
aspectos ernpres.ana1s e 
Saúdos nacionalistas. 



OllUNDO 

As elecci6ns 
da República Dominicana 

• Puerto Rico XESUS CAMBRE MARIÑO 

O resultado final das, eleccións na 
República Dominicana foi favorable, por 
un marxe duns 1 50.000 votos de 
ventaxa, ao Partido Revolucionaria 
Dominicano (PRD} sobor do Partido Reformista. 
Antonio Guzmán, candidato presidencial 
do PRD, sustitúe, xa que logo, no cárr.ego 
a Joaquín Balaguer, actual 
incumbente e candidato derrotado 
do Partido Reformista. 

Nembargantes, e antes de che
gar a conocerse o resultado f inal, 
a República Dominicana viviu un
ha situación moi confusa ao borde 
do golpe de Estado e da guerra ci
vil. O ambiente empezouse a 
quentar na illa cando se foron co
nocendo os primeiros resultados 
do escritunlo dos sufraxlos, que 
lna lab n como vencedoras ás 

candidatur s do PR D. Na noite do 
16 ao 1 7 de maio empezaron a 
undir rumores golpistas e dese

guida, as forz s do arden tomaron 
o ontml d s in tAlacións de radio 

tal visión e suspenderon as 
misión J r sultad s leccio-

Ao me mo t mpo, parai!
• lulJourél d r conto dos 

m1 r n l 11 t Qll s te-
r tr 1 d s e ndl t 
d oposición. A lnmi-

11 n .1 c.J lnt rv · nclón militar pra 
a umlr o contrai da situación pola 
forw, er mol lara. Anque Joa
quln Bal guer, presidente aparen
tem nt derrotado, inslstía en que 
se respetQrlan os resu ltados da 
votación, non se lle daba moito 
creto ás uas garantias, por consi
derar que o vello presidente non 
era máis que un xoguete dos es
padóns das forzas armadas. 

As razóns de que os xeneralo
tes dominicanos desistiran nesta 
ocasión da vella solución golpista 
hei que velas na forte presión in
ternacional e a situación de crísis 
que vive o país. Na presión inter
nacional hai que destacar a con
dena norteamericana que, por 
razóns de comenencia, fixo saber 
que vería con mal ollo o falsea
mento dos resultados elecciona
rios. Ocurre que baixo da presl
dencia de Balaguer, que xa se 
prolongaba por doce anos, fórase 
deteriorando moito a situación in
ter na derradeiramente, chegándo
se a uns índices de máis do vinte 
por cento de desemprego, que 
son moito máis altos prá a poboa
ción moza de menos de vintecin-

co anos, Por outra banda, nunha 
situación de crecente desempre
go e probeza estrema, a inflación 
non deixaba de medrar na Repú
blica Dominicana. Todo iso iba 
creando no país unhas condicións 
socialmente esplosivas que forza
ban ás xentes do campo a emi
grar, chegando a fuxi r ilega lmente 
en pequenos botes. 

UTILES AO IMPERIALISMO 

Nesas condicións, o réxime de _ 
Balaguer, asentado no cacicazgo 
dunl1a corrupta burocracia política 
e no apio dos espadóns militares, 
x non era rentable nin económi
c nln politicamente prá estructu-
r imporia lis ta. Nesta a Balaguer 
pás 11 ., anque de xeito menos 
violento, o mesmo que lle pasou 

o seu antecesor Trujillo. Ambo
losdous mantiveron o poder na 
República Dominicana mentras 
foron úti les ao imperialismo. Can
do deixaron de ser iproductivos, 
pra o sistema, derrubáronos, cada 
un de maneira distinta dacordo 
cas circunstancias do momento. 
Neste intre, a Admtnistración nor
teamericana dise moi respetuosa 
dos «procesos democráticos» e 
dos <«:le reitos civileS)). Hai necesi
dade de crear unha nova «imaxe» 
dos Estados Unidos no mundo e 
sabor todo na América Latina, 
despois de Watergates e Viet
nams, 

O que se quere decir é que a 
Repúbl ica Dominicana, como ou-, 
tros países latinoamericanos, está 
profundamente penetrada polo 
capi ta lismo norteamericano. Isto 
determina que o pafs teña unha 
economía xunguida polos fios da 
dependencia e da esplotación oo
lonial. Entre as grandes com
pañlas extranxeiras que operan na 
Rep(1blica Dominicana, destácase 
a poderosa Gulf and Western, ver
dadeiro po lbo capitalista que ten 
estensas plantacións de cana de 

O VERDADEIRO PRESIDENTE IMPEDIU O «GOLPE»; 
NON RESPONDIA AOS PROIECTOS USA 

zucre, de cftricos, esplotaciólJS 
gandeiras, hoteles-: empresas fi
nancieiras, fábrica de cementos e 
outras moitas industrias.. Unha 
publicación financieira estimou 
que a Gulf ahd Wéstern controla a 
terceira parte do producto nacio
nal bruto da República Dominica
na, arnais de poseer dous millóns 
de tareas de terra (a razón de 
260 m2 por tarea, equivalen a un
has 52.000 hectáreas), o que da
rá unha idea do seu poderfo. 

TRANQUILIDADE PRÁS 
MULTINACIONAIS 

As inversións estranxeira-s 
abranguen todos os sectores 
econ<Dmicos. AElemais da Gulf 
and Wes-tem, _que é a meirande 
empresa e o maior propietari0 de
terras do pa·ís, destácase tamén a 
(($hei!>> no refino do petróleo, a 
A/coa-Bauxita, a Rosario.-Ouro, e 
a Falconbridge-Ferro e Niquei, na 
esplotación mineira. Por último -a 
banca está tamén ben penetrada 
polo Chase Manhattan, o CJti
bank, o Roval Bank ofCanada e o 
todopoderoso B ank of America. · 
Salvador Jorge Blanco, do . PRQ, 
dixo nun informe diante ~da Inter.: 
nacional Socialista que calisquer 
observador desapasfonado · teria 
que,esta r dacordo que a inversión , 
estranxei ra na República Domin-· 
cana non dá os froitos que debe
ría recibir o país. Nqn podería ser 
doutro xeito dentro da lóxica do 
capitalismo imperialista, que se · 
move alí onde atope as mellores 
condicións de esplotación. E a . 
plus- valía tende a ser estrafda do 
país obxeto-da esplotadón e leva
da pra onde radica o centro de po
der imperialista . . -

Diante desa situación de de
pendencia esterna da República 
Dominicana, o PRD, partido gana
dor das eleccións, pare;e que vai 
adoptar unha posición moi caute
losa. A pesares de que o partido 
se atopa integrado na Internacio
nal Socialista, a sua dirixencia xa 
afirmou que non haberá nacionali
zación das empresas multinacio
nais, pero que se tentará unha 
verdadeira reforma social. José 
Francisco Peña Gómez, secretaria 
xeral do PRD, dixo que anque non 
se n'acionalicen as multinacionais 
confía adequirir as terras que a 
Gulf and Western adica ao cultivo 
da cana de zucre. Hai que decir 
que esa é unha industria que está 
pasando por difieultades causa
das polos escedentes e baixo pre
cio do zucre nos mercados mun
diais. Xa que logo, resulta racional 
reconvertir esas terras a outra 
producción. Dese xeito, ao mellor 
hastra á Western and Gu/f lle con
vén a operación ... 

En fin, que o PRD, moderada
mente socialdemócrata, non lle 
vai meter medo á fera imperialis
ta. Plantéxase como unha mera 
so lución de recambeo na xestión 
gubernamental sin que represen
te, nin de lonxe, unha ameaza pra 
o contrai imperialista da Repúbl~
ca Dominicana. Algo semellante a 
escada tropical do que fan os so
cialistas en Bélxica, República Fe
deral Alemana ou Portugal. As 
eleccións dominicanas ganáronas 
os socialistas. Nembargantes, as 
multinacionais poden · estar ben 
tranquilas. 
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NORTEAMERICA TÉN 
PRESA-POR AMAÑAR. 
O ORIENTE , MEDIO 

X: A. GACIÑO 
Volven os aires negociadores ao eterno conflicto do 

Oriente Medio, e esta vez alentados directamente polos 
Estados Uni.dos, c1;.1io vicepresidente viaxou persoalmente 
a lsrael e Exipto. pra atopar unha fórmula intermedia entre 
a intransixencia israelf e as reivindicacións iniciais exip
cias. Aos seis meses daquel primeiro intento de Sadat, ra
chado pola postura israelf .-que seguiu a tóctlca de for
zar os seus criterios ao mósimo pra conseguir o móis posi
ble-, amósase agora, por parte dos norteamericanos, un 
intrés esP,ecial . pqr atopar - unha sol,ución definitívQ ao 
conflic.to, coa proposta dunha conferencia 
norteamericano-israelf-exipcia, ao nivel de ministros de 
Asuntos Esteriores, o dfa 15 en Londres. Esta conferencia 
terá carácter preparatorio (algo as( como as reunións 
«consensuales» es.traparlamentarias dos deba~es consti
tucionais de Maârid) da espereada Conferencia de ·XeneYrcl 
desti·nada a p.oñer fin ·ó guerr.a,,·intermitente árabe....is~ • 
raelí, e na que-deberán par:.tieip~i"·, .entre crutr-os, a !JRSS e 
Síria. - · 

.qtJé sê pregu¡;itap porque . e5t;. ,súbito intrés nmteamelíi- -
cano en conseg1:1k rápldamerate unha -solución-negociad.éLao .. , 
conflicto. En realidade, o deterioro da situación no Ubano 
(que pode terminar nunha especi e de «emp.ate» repr.esivo, 

- c.oa elirriinación d,a est.r.ema der:eita a cargo d~ Sir:ia,. e dqs 
palestinos pola parte de lsrael, pra chegar fi.[lalmente_a unha~ 
solución ((moderada», na que o f.unaamental seria a elimina.:. 
ción das bases guerrilreiras pale'stinq_s nEJ sul daquel conflicti
vo.·e artificioso país), xogaba a. favor das int~ncións israelis. 
Mesmo a intervencióA isrneli hai -uns meses, interpretábase 
como unha proba de forza de lsrael pra acadar mellores posi
cións na futur'a negociación. 

As cousas cambearon neste tempo. Algunhas, no interior 
de lsrael, onde se escomenzan a ouvir voces que non están. 
dacordo coa intransixencia e a postura de forza do goberno 
de Menahem Begin .· Pra ·algúns, a continuidade na ocupación 
dos territorios árabes ocupados no 1967 pode ser unha bom
ba de· efectos reatardados que remate coa hexemoflfa xudia 

- en lsrael, polo sinxelo motivo .de que a poboacjón ár~be que 
aínda queda nesa zona medra máis rápidamente que a po
boación xudía, que somente poderia manter o seu predomí
nio actual cun ritmo de inmigración que non é xa posible, nin 
siquera anque a Unión Soviética aumentara a sua permisivi
dade prá saída de xud fos do seu territorio. 

Pero as razóns máis poderosas pra o cambeo penso que 
veñen do esterior. E concretamente, da axitación revolucio-

- na ria que se está a vivir en Africa, dende que Angola e Mo- _ 
zambique acadaron a sua independencia, e os movementos 
guerrilleiros e de resistencra. dos negros de Rhodesia e de Su
dáfrica cobraron novas forzas, mentras que un pafs clave co
mo Zaire, pasa por unha crisis moi grave que pón en peligro a 
presencia imperialista alf, e na- costa occidental ~ africana 
- dende o Sahara ao Tchad - tampouco están as cousas 
claras pra os intreses occidentais ~ Cara ao Oriente Medio, o 
máis grave - na visión imperialista - é que a marea ela re
volta chega tamén ao Mar Roxo, e que un contrai dese mar 
por réximes progresistas poderia anular a importancia do 
contrai da cànle de Suez por paises controlados por Occiden
te, como lsrael e Exipto (que fai «progresos)> acelerados cara 
a <<occidentalización»,, dende que a burda reforma da sua 
Constitución permite marxinar afnda máis aos esquerdistas 
das funcións públicas). Os últimos acontecementos no le
men, e a consolidación de. Etiopla (mesmo coa posibilidade 
de que se chegue a un acordo na loita independentista de 
Eritrea , na que a URSS e Cuba ofrecen os seus servidos co
mo mediadores pra un amaño padfico) poden variar por 
completo o equilibrio nunha zona tan vital pra o contrai dun
ha fonte enerxética ainda fundamental. 

Nestas circunstancias, Norteamérica non pode arriscarse 
a deixar que os problemas de Oriente Medio se solucionen 
pola vfa dilatoria e intransixente que propón lsrael, polo me
do a que xurdan, nalgún momento, situacións que non se po
dan controlar. 
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Fútbol no vran: 

As duas cc:lras do «TERESA HERRERA>) 
Despois do paréntesis marcado polo final da 
pasada liga futbolfstica, anque este ano fora 
menor, debido aos campeonatos mundiales, 
escomenza outra volta a feira futbolfstlca 
clo vran de cada ano. 

: 'é costume, af nda nos pobos se nos invitou, detalle que, por 
máis pequenos, o xogar no mes outra banda; _. ta.mpouco nos im
de .agosto ou polos comenzos de portou alá moito. Posiblement~ 

setembro, un trofeo que levé o este apartado ·seña o máis triste 
n'ome do -pobo, ou dun dos seus de cada «Teresa Herrera», os 
fill0s > s05ranceiros en calqueira fa.,. whiskys, as ceas, as ~comidas, 'as 
ceta da vida. Es.to é xa custión de recepcións-, están ao orde do df ã, 
J?restiXiO, ·non polo fútbol que _Se- e todo elo ·c1:mha magnitude es
p,etda ve~, eso· é o· de menos, , · pléndiçia~ magAitud~;pór supost-9, 
s~nón porque 'o nome -d0 j :>Obo - ·pagada ·polos ·~meios·, os consumi
qu'ede ~ti .. bó lugar. E o mesmo· dores, ·ou máis ben consumidos, 
acoAtece. nas cidades, -que xa por · do fútbol. Pero' este apartado, .no' , ,. 
tradiciõn presentan uri grande es- que as louvanzas van - ser ~ ben ANOS ATRAS ... 

pectáculo futbolfstico alá polo máis minguadas, é merecente -
vran, e contañdo case sempre que dun análisis especial en épocas minense e o Flamengo (o «Flu» e o 
caia coincidindo coa data das fes- futuras, do que, lóxicamente, non «Fia», como xa lles chaman), e por 
tas patronais. A Coruña, Vigo, Lu- esquenceremos. outra banda, o Real Madrid, que, 
go, contan co seu propio trofeo, e, En canto aos equipas que este mal que nos pese, sigue a encher 
por exemplo, o que se vén xogar á ano van loitar polo trofeo, penso os campos nos que xoga e a xente 
Coruña conta cun reconocido que, outravolta, 'hai que lle dar o pide por velo; e o Deportivo, que 
prestixio pola calidade dos equi- apoio á comisión organizadora, terá que loitar a tope pra dei~ar en 
pos participantes e a beleza do pois van traer dou·s equipas brasi- moi bó lugar, cousa que non dut?i-
fútbol que, un ano tras doutro, po- leiros, másimos representantes do dalJlOS conquerirá, o fútbol e asa-
de ollar o aficionado. · fútbol-habilidade, como son o Flu- bencia do pobo galego. 

Por unha vez, teño de gabar o 

Resumindo, que, futbolfstica
mente, espérase un b6 espectácu
lo, e en canto a repercusión so
cial, a custión de festas, de ban
dullos cheos, «escapadas» noctur
nas- dos altos dirixentes, enchidas 
de peito do señor alcalde na pren
sa (sin motivo, poisque este señor 
somente se lembra do fútbol can
do falan del ou cando tén de facer 

algunha campaña). etc. etc., xa os 
teremos informados fidedigna
mente e penso que, do mesmo 
xeito que en anos pasados, non 
nos vai fallar tema sobor do que 
gastar a tinta. 

MONCHO VIÑA 

bó labor que, en canto ao espec
táculo, está a levar, ano tras anos, 
a comisión organizadora do «Tere
sà Herrera». Lémbrome de gran
des partidos, que fan afición, nes
fes derradeiros anos; asf, por 
eK"emplo, aquel entre o AJAX, que 
viña de se proclamar campeón da 
Europa, e o UJPEST DOSZA, un 
equipo máis modestiño, pero que 
nembargantes, conqueriu erguer 
un partido que estaba a perder 
por 3-0, poñendo a todo o público
do seu iado por mor da beleza do 
seu fútbol e, sobor de todo, da en
-trega dos seus xogadores sobor 
do campo. Ese mesmo ano, lém
brome da final que xogara o pro
pio UJPEST co Atlético de Ma
drid, e que necesitara de case 
140 minutos de fútbol pra que o 
equipo español conquerira o tro
feo. Ou aquela outra, hai agora 
tres anos, que xogaran o Peñarol 
e.. o Cruzeiro do Brasil, onde a be
leza do fútbol raiou case na per
fección, e onde os aficionados saí
ron completamente satisfeitos do 

A pesca . e os fUrtivos 

que viran. 
Mesmamente o ano pasado, o 

espectáculo da final foi algo digno 
de se ver, sobor de todo polo ma
labarismo e a floritura do Flumi
nense, e pór esa forza ffsica e con
xunción perfecta dos once xoga
dores que demostrou o Dukla de 
Praga. · · 

Certamente que o meu pensa
mento está. moi lonxe de estar da
cordo con este xeito de semillei
ros de trofeos que nacen por to
dos os lados. Ne.11bargantes, non 
poido por m'enos de reconocer 
que o «Teresa Herrera», hastra de 
agora, foi L'., ésito deportivo de 
proporcións maiúsculas, e onde 
os aficionados pot1cas veces se 
arrepentiron de asistir ao campo; 
é de xusticia reconocer os méritos 
da comisión organizadora, en can
to a traer ao Trofeo aqueles equi.:
pos que o público pida; por supos--· 
to, sin entrar en custións econó
micas nin de simpatfas person~is. 

Este ano, co comenzo do trofeo 
xa á volta da esquina, xa se pre
sentou o acontecemento aos me
dias informativos, cun bó xantar 
polo medio, ao que non asistimos, 
entre outras cousas, porque nori 

Cóntábame meu abó que, cando era mozo,. nun 
regatiño duns 4 Kms. que val dar á Ulla, 
collían garabelos de troitas çoas mans, entre 
os nadantes e as rafces, sin moitas 
dificultades. Esto supoÍi6 que pasaria 
na · meirande parte dos rfos e regatos 
galegos hai algúns anos .. Hoxendfa, a 
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realidade é moi diferente cáseque en 
todas partes; tres son as causas máis 
importantes da escasez "ªª pesca nos nosos 
ríos: O grande número de pescadores, a 
contaminación e destrucción dos hábitats 
acuáticos, e máis- o furtivismo. 

Non hai máis que ir uri tjomi"n
go de Marzal a certos coutos e ver 
a cantidade de canas que prÓban 
sorte, pra demostrar que o núme
ro de licencias é moi grande. Hoxe. 
pesca todo o mundo, debido ao 
chamado maior nível de vida e á 
«civilización do ocio», pero a pes
ca como un ben económico que é, 
é escasa, e polo tanto, hai que re
glamentala axeitadamente, dacor
do con esta elevada captura. Por 
outra banda, da contaminación xa 
se leva escrito aquf, sementes 
quero_ lembrar un feito que pasou 
hai uns días no Eo, ontle morreron 
cantidóde de salmóns e troitas 
envenenadas pol·os verquidos 
duñha fabricucha que está nun 
·dos afluentes. Feitos asi danse to
dos os_ df as, perante a pasividade 
das autoridades responsables da 
conservación dos rfos, que de 
cando en vez meten _unha multa 
insignificante, dado que.o mal f~i
to ' é irreparable e ademais, o im~ 
porte da sanción non lle supón 
nada a unha industria. Non é igual 
meterlle 5.000 ptas. de multa a 
un paisano que a unha industrJa, 

_ pbis ésta prefira pagar unha mul
tiña que poñer QS mediqs ânticon
taminantes axeitados. 

Ouizabes o máis importante 
dos tres puntos devarrditos seña ·o · 

· furtMsmo. Considéràse furtivo a 
,aque.I que pesca l1in licencia, --.en 
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tempo prohibido ou cor.i medios 
ilegais. O orixe do seu nome xa o 
di ben claro: é un ladrón. Antes o 
furtivo tiña algunha disculpa, xa que 
había máis fauna, máis fame e 
'menos cartos, de xeito que era 
unha persoa mesmo ben vista e 
simpática, polos medias de que 
dispoñía pra pescar; nestre intre, 
lilon tén razón de ser e hai que 
erradicalo da sociedade. Entre os 
medias ilegais que usan podemos 
poñer: venenos, bombas, copes e 
trueles, cordas, redes, corrente 
eléctrica, etc. 

Venenos: poden ser lexfa, sul
fatos, ou ben machacando certas 
plantas (arangaño, por exemplo), 
e así, a corrente vai espallando a 
morte Deus sabe hastra ónde. 

Bombas: ben de dinamita ou a 
clásic{:I de carburo. Esto faise xe
ralmente en pozos ou sitios con
cretos, onde ao pouco de estou
par aparecen todos os peixes coa 
barriga -pra riba. Lémbrome dun 
dos casos, no rfo Sar, que apro
veitaron pra botar as bombas o 
día da festa do Santiáguiño, can
do. a xente estaaà ocupada na 
troula, e os que encargaran a troi
tada son- da- «boa sociedade». · 

Copes e trueles: Son d0' forma 
cónjca, feitos de rediña fina e pó
qense manexar dende a beira cun 
mango ou ben meténdose no rfo. 
Xeneralmente. esto é productivo 

en regatiños pequenos e de pouca 
fondura. Mentras un aguanta do 
cope, outro dende máis enriba 
vén batendo as beiras do rfo, de 
xeito que as troitas, co medo, van
se meter no fondo do cope. 

Cordas: baixo deste nome 
poño aquelo que a Lei chama: 
«sedales durmientes». Poden ser 
de cordel ou de lino, nun estremo 
levan unha estaquiña e no outro 
un ou máis amorceos. Xeneral
mente, póñense á noitiña e recó
llense pola mañá, anque non tén 
porque ser así. Este método per
mite cobrir grandes zonas, e é moi 
destructivo; ademais, tén pouco 
peligro de ser descoberto o que os 
pÓfl. 

Redes: ben sabido é que os 
salmónidos está prohibido pesca
los con rede. Pois ben, fde calque
ra día á noitiña arriba das Torres 
do Oeste, na Ulla, por exemplo, e 
xa veredes cómo se fartan de ra
dar e coller todo canto hai. En cer
ta ocasión, foran dous gardas do 
!CONA pra multal0s, pero tiveron 
que botarse a correr, xa que os 
furtivos se lles viñan enriba cos 
remos erguidos. 

to xa é entrar no criminal, non se
mentes polo mal que fan á fauna 
acuática, senón tamén polo pell 
gro prás persoas. Feitos como és
te non deberian repetirse nunca, e 
aos culpables, que a lei se encar
gue de castigalos con todo rigor. 
Ouero mandar dende estas liñas a 
miña felicitación e o meu agrade
cemen.to aos dous gardas da Ve
natoria, de Santiago, que foron os 
que descubriron a infraoción. Per
sonal mente, sei o que traballan, e 
o ben que o fan, da sua abnega
ción e do iAgrato do seu traballo, 
e coido que merecen moitas lou
vanzas. Destes gardas deberlaos 
haber a centos nas catro provín
cias pra velar pola conservación 
da caza e da pesca en Galicia. 

Os métodos antes espostos 
non pretenden ser unha relación 
eshaustiva, senón unha pequena 
mostra das argalladas dos furti
vos. Ademáis, hai que engadir a 
cantidade de xente que pesca cal
quera día do ano, sabor de todo 
rapazotes; os que secan os rega
tos pra coller as troitas, etc., etc. 
Esto en parte é debido á gran can
tidade de correntes de auga que 
temos e á dificultade da sua vi -

Corrente eléctrica: este méto- xiancia. Sin acabar con este xeito 
do saíu na primeira páxina dos de ser, nunca poderemos ter pes
medios de comunicación galegos ca. 
do dfa 1 3 de este mes._ Consiste Pra rematar, direi que xa entran 
en coller corrente e introducindo ben os reos polas foces dos nosos 
dous cables no rfo producir fortes ríos: Mandeo, Tambre, Ulia, Miño, 
descargas que matan todo o que etc .. e asimesmo as robalizas, nas 
atopan. Nesta ocasión, foron mi- mesmas zonas, xa están no tem
lleiros os peixes que morreron no po. 
río Gaiteiro, pero de Santiago. Es- A. PIÑEIRO 
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P US NA FAMILIA 
A derradeira semana, o Senado aprobou unhas modi

ficacións no artfculo 583 do Código Penal, referentes ás 
faltas e os maios tratos na famllia, e ésta dá pé a enteirar
se un pouco de como ve o Código os trpsus familiare~». 

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

tremenda medida- ao xuez, e que o fillo pode agregar algo 
na sua defensa en dous casos: se o pai ou a nai tiveran 
casado outravolta (:-a sabemos que as madastras son 
malísimas e envenenan aos pais), ou no caso de que o fi -

- llo esteña traballando (e xa serfa o colmo que o que pode 
traballar dependera de tal xeito da omnipotencia dos 
pais. Non aparece, naturalmente, na- lei, naçia sobre de in
vestigación das causas do enfrentamento, sobre das posi
bilidades e conocementos fo~mativos dos pais, sobre dos 
distintos medias non represivos pra paliar ou solucionar o 
problema, xa que, como se pode ver, nin tan siquera se 
esixe unha mínima gral(_edade nos casos en que se solici 
ta o ausilio da autoridade gubernativa ou xudicial. O feito 
de que, en realidade, os xueces xeralmente non esteñan 
dispostos a ser comparsas do autoritarismo dos pais, non 
quita pra que o precepto siga ahf, p·ra que ·os correccio
nais e reformatorios (chamémoslles polo seu nome) 
señan lugares sórdidos, ignorantes de toda norma pe
dagóxica, sin función formativa nin reeducadora, senón 

Pedlase no Senado a desaparición dunha discrimina
ción de sexos que asiste no Código, xa que no citado ar
tículo se considera entre as faltas contra as persoas, por 
unha banda, ((BOS mar/dos que maltratan á sua muller, 
aínda que non lle cause lesión nln siquera das que non 
esixan aslstencia rnédlca ou que non lle Impidan o seu 
traballo habitual», e por outra, lfás mulleres que maltratan 
de palabra ou de obra ao seu marido». O motivo da dife
renciación é un misterio ; esa posibilidade dos maios tra
tos de palabra somente pola banda das mulleres non se 
sabe ben se é porque pensan que éstas tei'len unha llngua 
máis vlperlna ou é que a usan máis no canto das mans ou 
que tanto tén que o marido as insulte, que non se van 
sentir ofendidas por tan pouca cousa. Podlase entender 
que, no caso dos maridas, o lexislador esquenceu matizar 
o senso que tiñan eses maios tratos, pero xa se sabe que 
((Onde a lei non distingue non se debe distinguir», e a lei 
somente distingue no caso das mulleres. Queda ben cla
ro, pois, que ou ben se decidia que tales conductas de
bían ter unha protección penal, ou nona debian ter, pero 
sempre en igualdade pra ambolosdous cónxugues. 

decer aos pais namentras permanezan na sua · potestade • 
(deica os 21 anos, como regra xeral polo de agora), e de 

· todo o contrario, nin que· toda ·a política da problemática 
de menores seña retrógrada e autoritaria. 

tributarlles respeto e sumisión sempre. · 

Por outra banda, sollcitábase tamén a derogación do 
apartado 5. 0 do articulo 583, que castiga ((BOS flllos que 
faltaran ao respeto e á sumisiôn debida aos pais», pedln
close qu tales actos se remitiran aos tribunais de meno
res. Dende logo, o precepto era moi vago na sua redac-

se· tal precepto é unha mostra dos valores defendi
dos pola lei, deica consecuencias tales como levar aos tri
bunais a un fillo por faltarlle a9 respeto a un pai, esta non 
é máis que un pálido reflexo do ausilio que a lei pode ou
torga_rlle a un pai represor; máis valf~ que se arremetera 
cun terrorlfico artlculo, o 1 56 do Código €ivil, asegún o 
cal os pais poden chamar á polida l'<en Etpoio da sua lexiti
ma autoridade)) sobor dos.seus fillos menores de 21 anos, 
tanto na sua propia casa como prá sua detención e reten
ción nunha institución legal. E que abonda cunha orde 
dos pais, co visto bó do xuez, pra impoñerlle aos fillos un 

mes de retención nun establecemento correcional; anque 
a aprobación da Lei dos Tribunais Tutelares de Menores 
traspasou lle a éste esa competencia co mesmo regra
mento de prisións, reflexa esta competencia dos pais, xa 
que unha orde non derogada establece que, no caso de 
que non asistan establecementos correcionais, se com
prirá a <fCOrrección nun hospicio ou lugar semellante.», e 
en derradeiro estremo, e tamén cando os pais asr o pidan, 
pódea cumprir na mesma cadea. A lei somente establece 
a obriga de que os pais espliquen .os seus motivos pra tan 

Non podlamos rematar este comentaria' -sobre das 
potestades «educativas» dos pais, sin mencionar o artfcu
lo 420 do Código Penal, que agrava as penas pra os ca
sos de que as lesións se causen entre ascendentes, d.es
cendentes e cónxugues, quitando o caso das lesións ((que 
o pai cause ao fillo escedéndose na sua corrección;). Re
sulta arrepiante considerar un sinxelo esceso na correc
ción os resultados das lesións que o artfculo contempla: 
que o lesionado quede imbécil, impotente, deforme, inuti
lizado pra o traballo, etc.; o certo é que a cantidade de n~

nos lesionados polos seus pais é moitísimo máis alta do 
que se puidera pensar, realidade que resulta lóxica cunha 
menta lidade que poida considerar que unha corrección 
poida chegar a tales escasos, e non a castiga moitfsimo 
máis a fondo precisamente nestes casos, nos que a inde
fensión do neno diante do pai é ma·nifesta pra todos. 

lón, pr stándose á Inseguridade xurfdlca e máis é arbi 
tr ri dad . d do que viña a depender do concepto que o 
xu ador puldera ter do que son faltas de respeto e suml
sión. o s ben as conductas estremas puideran ser obxe
to cte prot cclón penal. en realidade, xeralmente deberian 
qu clar fora da sua esfera de actuación: o que non queda 
r lw u se r mesarnento ao Tribuna l de Menores; porque 

1 o ' fillo foran menor s de 16 anos, entón, por Imperati
vo lo J 1, llr an que pas r polo tribuna l, pero¿ qué vai facer 
o Trlbun 11 cio M n r , cun home ou unha muller de 20 
eu 30 n ?, ¿rlf rll s, metelos nun reformatorio? Ao fin 

o tb . p rf ct ment poslble tal cousa, xa que o 
cliuo Civil t bl c ue os fillos teñen a obriga de obe-

O concepto de educaeión que se desprende da lei é 
claro: pau a esgallo. Pero a sociedade tén unha responsa
bilidade directa diante dos nenos, da sua seguridade e da 
sua educación; a lei tén que cambear moi fqndamerite 
neste aspecto. e ademais, con urxencia. Hora é xa de re
matar coa onmipotencia dos pais. 

' • ~ • • ¡ '~ • • • .. • " • : .. ~ ... (..;' t ~ - • • • .... 

da terra asoballada 
ENCOL DAS XESTIONS 
DA XUNTA DE GALICIA 
CARA A VOLTA A 
NOSA PATRIA 
DO CORPO DE CASTELAO 

Nistes derradeiros tempos. vi 
mos ouservando as xestións, a ca
da v gada méis aitivas, que a 
Xunta de Gallcia está a realizar 
car a traguer á Nosa Patria os 
res tos dunha das figu ras senllei 
ro_ ela moderna histeria do Noso 
Pobo: ALFONSO RODRIGUEZ 
CASTELAO, morto no eisilio o ano 
1 !)50, e ho e enterrado en Bue
nos A ires. 

Non imos lembr r eiquí todo 
can to o artista de Rianxo loitou e 
realizou . Mais queremos cavi lar 

ncol do feito mesmo que a Xunta 
quar lev r adiante. Compre que se 
coñeza por todos os galegos que 
ise anceiado retorno do corpo de 
Castelao se non pode facere en 
calisquera circunstancias. O noso 
guiei ro dei ou dito de xeito nídio 
que a ua volta é Patria soio de
beria ter lagar cando lsta, é decir. 
Galic1a, acadara a sua verdadeira 
l• bertade. ¿ Pódese decir que Gali 
l:ia " ccibe nistes intres? Imo lo 
ver: 

1o ido µohtico, a nosa nación 
pasa hoxendi por unha etapa de 
«preélutonomía», dirixida dende 
Madrid, e representada pola Xun
ta de Galicia . As persoas que inte
gran ísta son, na sua mor parte, as 
mesmas que durante o franquis
mo controlaran os principais re 
cursos da Nosa Terra, acrecendo 
a nosa dependencia económica. 

Contrai qu ., xa que logo, siguen a 
inant .r, despois dunhas eleicións 
( 1 5 do San Xoán do 77) amosa
do cínica mente coma democráti
cas, pro que foron falseadas polos 
manexos c-aciqufs. 

No eido social, o caciquismo, 
agora institucionaliza.do' a traveso 
ela mesma Xunta, sigue a ser a 
doenz secular de Galicia. Na 
mentras. problemas coma a esco
larización, a sanidade, o envene
namento das nosas rías, a e1nigra
ción . e moitísimos máis, son igno
rados. 

No eido económico, a nosa Te
rra sigue a ser unha colonia do Es-

. tado E pañol : Esperta man de 
obra, namentras os seus recursos 
naturais son esplotados a prol do 
capitafi, mo imperialista, do que 
moitos dos membros da Xunta 
non son senón intermediarios. 

Atopámonos, logo, con que a 
situación de Ga licia hoxendía está 
moi lonxe das condicións que 
Castelao esixía pra voltar á Patria. 
Ven sendo, endemais, moi sos
pei tosa qL:e os que queren traguer 
o seu corpo sexan xustamente 
aquPles descentra os que il loitara 
ó longo da sua vida. 

Por todo o devandito, nós, 
cornpoñentes do Fato Cultural 
Galego «SAU DADE)), rexeitamos 
a manipulación que do noso «Ir
mán Daniel» tenta facer a Xunta 
de Galicia, e xunguimos as nosas 
voces ás dos que loitan pra que 
somente sexa o Pobo Galego, a 
troveso dos representantes que il 
e dea nunhas eleicións verdadei-

ramente ce ibes e democrát icas, o Pra elo argallaron instituciona
que acorde o intre axei tado pra le- t lizar o ((Qía Nacional de Galicia» 
var os restos de Castelao 6 s~u cando as características nacionais 
derradeiro sartego. · 

FATO CULTURAL GALEGO 
«SAUDADE» 

En nome de tódolos 
membros, o Segredario 

seus 

MANOEL IRIXOA 

Trintxerpe 

Aproveitando o 25 de Xulio en 
que se celebra no noso País o 
«Día ela Patria Galega» e en todos 
os eidos onde se atopan galegos 
emigrados, quérese facer coinci 
dir, baixo do padroazgo da «Xun
ta» e outras organizac ións políti 
cas, a chegada a Galicia dos res
tos mort les de Castelao pra de
positalos «solemnenmente» no 
Pan teón de Galegos Ilustres" 

Diante deste feiro «ROi XOR 
DO» (GSCGB), quer facer os cra
rexarnentos seguintes: 

reás de Galicia 'non soñ recoiieci 
das por eles en absoluto na prác
tica. 

Pretenden traguer os restos de 
Castelo pra enterra los no panteón 
de G~legos -Ilustres, cando estes 
que o traen, presentando a facia
na democrática, o obrigaron a mo~ 

rrer no esilio. afusi laron a Alesan
dre Bóveda e estefminaron a moi 
tos máis polo delito de querer que 
os galegos dirixiran o destino do 
seu País en Libertade. 

Doutra banda', o pretender en
terralo no Panteón de Galegos 
Ilustres siñifica alonxar do Pobo a 
un home que sempre loitou a 
carón dil , sentfndose parte sua 
sen elitismos. 

Por todo o cal «RQI XORDO», 
como grupo de socios do Centro 
Galego de Barcelona que senti 
mos máis de perto as inquedan- · 
zas do noso País, rexeitamos es
ta orquestación artellada por un
hes insti\ucións coma a «Xunta» e 
máis outras organizacións que e·n 
ningún intre foron nin son repre
sentativas das Crases Populares 
Galegas, e convidamos a todos os 
consocies e á emigración galega 
en xeral a que tome concier-icia 
destes feitos e adoute unha acti -

Xenevra 2 9/ 6/ 7 8 
Sr. Direc.to r: 
Son un -n:iiurante ga lego den

cle o 17 anos, primeiro en Euska 
lli e agora na Sl.1iza. Teria 32 anos 
cle eclacle, e sempr_e tiven inque
clanzas por Galic ia, mais dencle o 
uno pasado ,· que pola primei ra vez 
tiven a· ocasión .cJe leer uns libros 
ga leç¡os entre os cales se atopaba 
o «Sempre en Galiza» de CastelaÕ, 
as minas inquedanzas ficaron 
axiña crari fi cadas. 

O ca iquismo e rnailo centralis
mo español cleposi taran sempre 
na. mente dos traballadores gale 
gos a IJrótt~ma e a con fusi ón. Cas 
te lao co t.1 rno r ó st'ia Terra , disolve 
isa brétema e pón ci luz crara nas 
ideas do pobo traba llador que se 
ve cfe co tío alclr axado hastra polos 
mesn1os que ago ra con moita 
oportu11idade coidan oomenen te 
trae i- os seus restos prá nosa na
ción galeg:.i pola que el morreu no 
:sil:o, inda que non estean dacor
do co qu el dixo. 

Se a pouca vergoña distes su 
cursa li stas. laca ios do centralismo 
espaiiol. contra dos que Castelao 
loitou deica a morte, conseguira 
traer os seus restos pra Galicia, o 
pobo galego sofrería un dos .aldra
xes máis ignorniniosos que na 
persoa dun dos seus defensores 
se poidera facer. 

O pobo galego traerá os restos · 
cio seu fillo -o máis amado cando 

Cando a democracia formaf. 
afincada en Galicia polos conti 
nuistas do réximen feixista ante
rior, enceta a regañar porque as 
crases populares pra quen ía diri 
xida teñen moi craro hoxe que a 
devandita democracia non se pa
rez en nada á democracia popular 
que arelan e pola que loitan, ne
cesitábase levar ao cabo uns fei
·tos que lle deran a aqueles a boa 
imaxe11 que tentaron ter dende o 
primeiro intre. 

tude consecuente no camiño da 
Liberación Nadona! do noso Po- - ~1s condicións se reúnan pfa este 
bo. feito ; é clecrr. cando a nosa Terra 

«ROi XORDO» 
Barcelona, Xunio 78 

~ sexa verdacfeirainen te ceibe, e ese 
día incla non chegou, desgraciada
menté, prá nosa nación. 

MANOEL DOMlNGUEZ 
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JEZ 

A ART_E .i OS XEITOS 

O ESMORECER 
DAS FON1ES 
COMUNAIS· 

Hastra aínda -hai pouco, antes 
de viren as. traguidas das augas, 
eran as fontes_comunais os es
cearios da 'vida da vila ou do ,po- -
bo.' Os cúchicheos, os contos, as 
lior:tas . ou os compadreos, fra
guábáns~ nos bancos de pedra, 
cando se agardaba a vez pra co-: 
ller a auga na fonte. Cando er:.a 
polos fumes e se berraba o 1 hai 
auga l alá viñan todqs cos- bal
des, deica secar o pilón. 'Outras 
vecés, polas agachadas, iban as 
lavandeiras- a volver co xabrón a 
auga, ou cando a matanza, lim
par, .as tripas ... que xa era arris~ 

apdaDdO a t,erra 

- \. 

carse e o xeito de escomenzar á 
lidar uns cos outros.' 

A fonte pública, te_stigo dun 
tempo, agQra mesmo está es
que_nciqa, atoada, derrubada ou 
botando un ffo melancónico co-
ma quen chora. Algún que outro 
qué se resistiu a 8'ieter a tragui
da ou beber o cloro, a{nda sígue 
sendo co li>.<o, o amigo fidel da 
fonte. Namentras, as autorida
des do Concello adfcanse a «Ve
lar por los intereses de Íos ciu
dàdanos», a construiren fontes 
·de cemento de dous,-tres e unha 
du~ia de canos .. . pero que non 
bota ningún. Cecais se ~squen
cera a técnica de construcción, 
fallp a man mestre do home que 
mamou isa arte. Velahf temos 
for:ttes que nantronte se lle bo
·tou -.un rémendo: pro axiña i:tei-

GUIEIRO 

NOTICIA . ~ 

DA .BISBARRA 
DE VIANA 

As terras de Viana do Bolo 
-Viana- a Vella como se _Ha nos 
antergos documentos- xa na es
trema de Galicia, cara a Zamora, 
son moi pouco conocidãs. Trátas~ 
dunhas terras lonxanas, case 
irrealeS;-- mal comunicadas e a 
desmau, que case non visitou nin
gún galego da veiramar e afnda 
do i11terior. Viana do Boló máis 
que un povo semella un nome 
perdi'do -entre ós montes escuros, 
case mouros, das Serras Seca, e.ia 
Eixe e_ de Pena Trevinca. O nome 
dos . rí.os májs importante~ ,-Bi-=- . 
bei, Camba .e Xares- teñen ta
mén unha sinxela rrfúsica~ agreste 

' e mo11tesía que fan agromar en 
nós un sentimento de lonxanfa, un 
tanto pantástico. O Camba e o Bi
bei conflúen nun na mesma Via
na. Alí están quedos e encorad9s 
nunha central eléctrica que coida
nios e na actualidade de «lberdue
ro» que xuntamente con «Fenosa», 
á que está m-oi ligada, manda p'ra 
eses mundos de lonxe a enerxfa 
dos nosos rfos en kilowatios qu~ 
producen ·bós diñeiros. 

,; 

É curioso comprobar como os 
nosQs rios da montana, bulidores, 
ledos, cantores e troiteiros, cando 
os encoran, ¡:>erden o don do caR
to. Fanse tristej ros e mudos como 
si se deéataran de que os están 

o idioma 
ONDA SE GABAN, 
NA QUE SE R.EFIREN ... · 

A maoría dos erros comenta
dos nesta sección pertencen a 
duas fontes: oen son castelanis
mos como o que comentaba
mos a semana pasadá («vos es
peramqs» polo correcto «esperá
rnosvos»), ben son solucións di
ferencialistas que, nun intento 
de se alonxare·n ·do español, 
alónxanse do proprio 'galego. As 
incorreccións que hoxe dàn pé 6 
noso comento son deste segun-
do tipo. A semana pasada v.ia
mos cómo no noso Idioma a 
norma esixe a colocación do 
pronome despois do verbo en 
dete.rminadas ordenacións sin-

O POET A-J!OTICARIO DE VIANA,_ SEDUCTOR -O.E MONXAS 

esplotando. E ó mellor decátanse. 
E fan como fixeron os nosos la
bregos: aguantar. Pra esprotar ós 
rias, como ós labregos, o prim~iro 
que fan é red,ucílos ó sil~ncio. Se
rra interesante desenrolar este te
ma e profund~r ne1.> ó mellor re
sultaba que é un tema tan fondo e 

tácticas. Mais esta regra se non 
pode facer estensivâ a toda a 
sintasis do galego. Os títulos 
que Ilustran hoxe a sección son 
mostra deste hiperenxebrismo. 
«Histeria contada polo cego Za-

filosófico .como o da saudada. 
Na bisbarra do Bolo -Santa 

Cruz, A Vei-Ja, Vai Buxán, Prado 
Longo, Cabelo, San Xé, Gabade
la - chama a atención o agrupa
mento das aldeas como si as ca
sas agrupadas se defenderan dos 
lobos e das soedades das serras. 

go ONDA SE GABAN as saben
cias ... », «histeria contada polo 
cego Zago NA QUE SE REFl
REN ... » son as formas correctas. 

Vexamos algúns casos máis 
onde o pronome vai colocado, 
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· xaron de botar polos canos e a 
v.ea da auga abriu máis abaixo, 
antre unhas fenteiras, trocouse 
a canle coma quen se rebela. 

De todos xeitos, aínda a auga 
corre ceibe polos lameiros, ver
quendo das minas ou dos nace
doiros, esgurrípase polos coma
reiros e polos regos. A fontlña 
da aldea, cuberta_ con catro la
xes e pechada cun postigo de 
madeira, afnda lle vai de moito 
ao labrego, a grande fonte do 
pazo ou dà praza do Concello, s( 
deixou de S!=lr o ateneo do co
maereo, o recuncho que garda
ba o secreto da marquesiña ou 
qa namorada por un lugar seco, 
basureiro que agarçla en calis
quer intre que os nosos .«protec
tores», os que «velan por los in
tereses de los ciudadanos», sin 

FELIPE SENEN 

consultalo, manden as piquetas 
- e as paleadoras a destruir isa 

fontiña que é a millor proba da 
arte, da nosa identidade. Perdi
da queda tamén a lenda da mo
za lo-ira que peiteaba os seus ca
belos cun peita de ouro, esquen
cida xa a cantiga: 
«Levouse a louzana, 
levouse a belida, 
vai lavar cabelos 
na fontana fria, 
feda dos amores, 
dos amores leda». 

Todo era dun tempo cando as 
fontes eran de auga, de auga 
«potable», e que agora teñen o 
letreiro de «no potable». Pra be
ber temos que mercala nun cas
co e no «supermercado». Así, os 
sabias siguen a cavilar polos 
ciudadanos. 

M. HO.RT AS . VILAN.OVA 

O mouro dos lousados contrasta Rema tou nam oran do a unha 
co caleado das casas e co sol ago- monxa sevillana que se chamaba 
nizando, á tardiña, con refrexos de «Herman.a San Sulpicim> e logo 
oµro nos ~idros das galerfas. Nes- resultou que o seu verdadeiro no
tes povos, "0n plena primaveira, me era Gloria. ¡ Oué cousas inven
cando nos vales as cereixeiras es- tan os nove listas 1 Anos andados 
tán en frol, pódensê ollar nevados conocemos e tratamos 6 boticario 
os cumes dos montes. O centras- da Veiga do Bolo. E levamos unha 
te da neve nos píncaros e da vida -pequena dececión ó saber que 
nas ladeiras é fermoso e singular. non era poeta. 

Viana é unha vila-r. pequena, co- O centro da bisbarra do Bolo é 
roada polas ruina.s dun castelo Viana, onde se celebran grandes 
que foi da pertenencia do Conde - feiras o día 1 8 de cada mes. Lau
de Benavente. Foi Carlos V quen reano Prieto recolleu a literatura 
cr_eou o Marquesado de Viana do oral d!=!stas terras, no galego dia
Bolo, titulo que lle concedeu 6 lectal vianés. A comenzos de 
Con.de Cile Benavente. Tratarfase século, uri xuez andaluz, cham ado 
daquel conde que queimou o seu Nicolás Tenorio, publicou un libro 
pazo de Toledo despóis de alber- titulado «La aldea gallega » que 
gar nel 6 Duque de Borbón, eomo re.colle cur!osas noti cias etnçigrá
conta o famoso 'romance .dó Du- ficas da bisbarra. · 
que de Rivas. Sexa como queira, 
auga pasada non move muíño. 
Afortunàdamente .. 

Na vila de Viana a Vella é fer
mosísima ·a plaza, con edificaciós 
que lembran os pazos do XVI 11 
portugués, con sobrias ornamen
tacións e gra~des 'fiestras reniata
das en camba. A fonte, neoclási
ca, un tanto abarrocada, está re1 
matada cun catavento que ún non 
se . cansa de contamprar. 

1 • 

A primeir:a noticia que tivemos 
de Viana do Bolo foi por unha no
vela de Palacio Valdés, que lemos 
na nosa adolescencia. O protago
nista chamábase Ceferfno Sanjur
jo -non San Xurxo- e era f_illo 
Elo boticario de Viana e poeta. 

Os nomes· de Sân Ciprián, Fra
de lo, Penouta, Punxeiro, Prado
rramisquedo, Ç_orzos, Vilaboa,- coa 
sua eufonía, grave ~ delicada, . 
lémbrannos a canción do ven to de 
inverno perdido na soedade des
tas serras, falando soio pra non vi 
rarse tolo. ·. En Penouta, polo · que 
sentín decir, hai un xacemen to ri
quísimo de wolfram e doutros mi
nerás e o f!JOVO pode desaparecer, 
sacrificado polas minas. 

A bisbarra do Bolo tén un en
gado singular. E unha persoalida
de engaiolante. Todo galego debe 
ir 6 Bolo, polo menos unha vez na 
sua vida, do mesmo xeito que tén 
a obriga de pelengrinar 6 San An
drés de Teixido. 

· MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

-como en español, antes do ver
bo: 

a) cando a frase é negativa: 
«non te vin hoxe», «ninguén o fi 
~o», «nunca me pasara», «ningún . 
lle ágra'dou»; 

b) se a oración- espresa un 
desexo: «Deus cho pague», «o 
demo me leve» («Si che esta é 
xusticia/que o demo me leve>>, 
.failte decir Curros a Dias en «Mi
rando 6 chau»); 

e) cando antes do verbo vai 
un pronome ou un adverbio in
terrogativo ou esciamativo: 
«¿ qué lle dixo?», «¿ cómo o qe
ches feito?», «i cánto lle doeu h>, 
«¿ ónde vos metestes?»; 

d) se antes do verbo vai un 
pronome indefinido ou un ad-

verbio : «todo o fai ben», «pouco 
lle custou», «moitos se foron», 
«eso calquera cho fa i», «tamén 
os hai», «af nda !lelo darei»;. 

e) cando a oración é subor:di
nada, a regra xeral é que o pro
nome precede ó verbo: «cando 
te vaias, dínolo», «se o sei, non 
vou», «anque lle chova, sairá». 
Os adverbias e máis as conxun
cións teñen un poder de atrac
ción grande prós pronomes que 
acompañan ó verbo. Son ben 
enxebres frases como <tterra on
de me eu criei», o verso de Ro
.salía, «tamén o eu fago» ou os 
exemplos tomados de cantares · 
populares que recolle Carballo 
Calero: «onde me o zapato man
ca», «máis que che o coiro ra
bee». 



LIBROS 
GASPARIÑO (1) 
XAQUIN MARIN 

Debia ser o ano 7 1 , ¡esta 
memorla miña ... 1 Metéuseme 
na tebta que había que facerse 
un persoaxe de «comic» que fora
galego e que tivera achegamen
to real aos galegos. E asf púxen
me a profundar ... 

Aínda que eu fora un neno 
castelán falante e o meio onde 
vlvía tampouco era gran cousa, 
aínda, digo, e cecáis debera de
clr gracias a esas circunstancias, 
quixen que o persoaxe fora un 
neno g lego; parecéume con 
máis g ncho; un neno galego 
cio qu fnda podedes atopar .a 
pouco CJLI o percuredes, nas vl
leu; r cu el s, onde non petóu 
mol el cheo a contaminación 
alJ r nt do t 1 vexo. Un neno a 
qu n o vicia lle tiña ensinado en 
pouc tornpo o que a outros lles 
lovu moltus hora e.le p s ntlas, 
un n 110 flló of o, un neno v llo 
quo 11011 pur l o ti ix·tt a cJ 
n m l 

O 11or no p d qu non ver' 
rnol t1 conto, p ro e ndo o pu 

n ... el 1qu 1 p recéume sono-
ro ofn 1 hoxe o dla que non 
eloixóu de yost rme. 

No 12 escomenzóu o pelerl 
noxe do noso «heroi», por segui
la tradición da raza , emigróu; e 
mlgróu a MADRID, ao mellor por 

iso de que era o máis directo no 
tren. En MADRID miróuno al
gunha xente, cáseque todos pu-

axenda 
ARTE 

11ª Mostra do Grabado con Xurxo 
Castillo, Alfonso Costa, Armando 
Guerra, Josep Guinovart. José 
Hernéndez, Santiago Mayer. Joan 
Mlró, Licfo Munoz, Ahmed Nawar, 
Leopoldo Nóvoa. Camilo Otero, 
Francisco Peinado, Ramón Pujol 
Bolra, Antonio Saura e M.ª Elena 
V. da Silva. Na Galeria Torques de 
Santiago hastra o 20 de xullo. Ao 
mesmo tempo na mesma sala, es
posición de 16 pinturas de Anto
nio Saura. 

Esposiciôn dunha carpeta de graba
dos editada en Parls. Museo de 
resistencia Salvador Allende. Ti 
rada, 100 exemplares pra Europa 
e América. Colaboran, entre ou
tros, Genovés, Equipo Crónica, 
Hernández e Antoni Tapies. Gale- # 

ria Torques. 
Manual Suárez: hastra o 17 de xu

llo na Sala de Arte da Caixa de 
Aforros Provincial de Pontevedra. 

Francisco Cabado: hastra o 1 5 de 
xullo na Caixa de Aforros da Co 
ruña. 

Creo Ramallo: óleos sobre paisaxes 
na Galeria Souto de Ourense. 
Hastra o 3 de Agosto. 

«Pintura Xoven Galega»: Adro 
convoca este primeiro certamen 
pra artistas entre os 18 e os 35 
anos. Tema libre en óleo e acrlllco. 
Remata o plazo de recepción de 
obras o 5 de agosto en Real 50, 
1.0 da Coruña. Premio único de 40 

.GUIEIRO 

xeran boa cara e até algúns di
ron ideas pra que , o neno tivera 
longa vida e, ainda máis, houbo 
quen mandóu fotocopias a un 
forte xornal galego, que nuncha 
chegóu a respostar si tiña inte
rés ou non, o que quere decir 
que non. 

No ano 73 o GASPARIÑO 
voltóu - como debe ser - a 
GALICIA e da mfña rnan foi á 
redacción de outro xornal. All 
quedóu inconcficionalmente, pero 
nin con esas, nin o publicaron 
nin ta~ siquer devolveron os ori ·· 
xinais até que me vin na obriga 
de recuperalos nunha operación 
comando. " 

Pro fin co gallo da -publioa
clón dunha páxina no «IDEAL 
GÁLLEGO» que nomeban «AS 
FURNAS DO REI . CINTOLO», · 
PEPl¡ÇJO BARRO tal como conta 
no prólogo, rescatóuno .dun 
caixón. Apareceu o 1 6 -12 do 7 4 e 
o domingo seguinte presentóu
no o mesmo PEPIÑO ,dlste xei
to: 

XAOUIN MAHÍN é un dos di 
IJux ntos cio comic galegÓ. Pre
s ntomos clende agora unha no
vo x Ira de «tlr » nas que o per
sooxe principal é un neno; un 
11 no 1 brego, que .poderia ser ir
mán de BALBINO, o de «ME
MORIAS DUN NENO LABRE
GO», ou curmán de RAÑOLAS, 
o de «OS DOUS DE SEMPRE»; 
é decir; un ninguén. 

Ollada , e que ben vos preste. 
Logo no 76 co gallo do es

treo do LONGO VIAXE DO CA
PITAL ZELTIA falóume o SAL
GUEIRO de que EDfCIONS DO 
RUEIRO tiña interés en saca-lo 

mil pesetas e placa de prata. As 
obras seleccionadas espoñeranse 
na devandita galeria do 16 ao 31 
de agosto. 

ACTOS · 

Festival musical do Vran «Cidade 
de Vigo». 

\/ ernes, 14: As 10,45 da noite na 
Igrexa dos PP. Capuchinos (Rua 
Vázquez Varela, 15) Concerto do 
Coro de Cámara ARS MUSICAE, 
Directora Margarita Guerra. Obras 
de Alfonso X. Praetori\Js, Palestri
na, :r. de Sata. Marfa, Victorla Ver~ 
clugo, D. de las Muelas. Juan de la 
Encina, M. Flecha ·(el vell), <Plerre 
Cert6n, Scandello; Roxelió Groba 
e E. Macias. 

Sábado, 15: No mesmo local e á 
mesma hora, concerto da orques
ta SOLISTES DE CATALUNYA. 
Director Xavier Guell, solistas An
toni Besses e Jaume Francesch. 
Obras de Vivaldi, J. S. Bach, 
Montsalvatge, Toldrá. 

Luns, 17: No mesmo local e á mes
ma hora concerto de piano a car
go de ANTONI BESSES. Obras de 
J. S. Bach, Beethoven, Chopin, 
prokofiev e Turina. Organizan as 
vo. 

7. ª Esperiencia de tecnoloxia e Es
cola Libre, 1978. Durante todo o 
mes de agosto, celebrarase, orga
nizada polo Seminarlo de Estudos 
Cerámicas de Sargadelos, a Espe
riencia de Tecnoloxia e Escola Li
bre do presente ano. no decurso 

GASPARIÑO nun libro; e eu que 
máis quería ... 

Aquí tendes o libro, agora o · 
que fai fallá e que aquelo que 
decía nun principio de que o ne
no tiver achegamento real aos 
galegos, chegue a facerse certo. 

E somente fica falar do meu 
agradecemento a tódolos qÚe fi ~ . 
xeran conmigo o GA.SPARl·ÑO, 
con ideas, consellos! ·favores, 
críticas, louvánzas, alentos... e ' .. 
que o convirteu nunha obra co
lectiva do que eu saio .son o exe- · 
cutor. 

XAQUIN MARIN 

(Da nota cle introduéción ó libro). 

' (1) GASPARIÑ,O, x. - Màrín 
Eclicións cio Rueiro. 
A Cruria, 1978. 

A OPERA NA CORUÑA 
.MORTE DUNHA TRADJCION 

A música foi unha das vlcti
mas máis masacradas polo ps
curantismo cultural español. No 
primeiro tercio de século, a mú
sica era a Larzuela e non había 
rnáis lerias, e somente nalgun
has cidades tiña ·cabida· a repre
sentación operlstica. Barcelona 
era, indubidablemente, a capital 
onde máis prestixio atopou iste 
espectácu lo, pro non podemos 
esquecer que -por causas inda 
sin conocer- A Coruña foi ou
tra das escasísimas cidades do 

· estado nas q'ue o espectáculo 
operístico tiña audie-ncia. Des
pois da sacrosanta-cruzada-

da cal se celebrarán conferencias, 
coloquios, táboas redondas, cine 
documental e outros actos cultu
rais que se irán anunciando no de
senrolo da mesma. Da obra obti
da, o Seminario seleccionará unha 
con destino esclusiv.o a figurar en 
esposicións e no seu propio arqui
vo. 

RADIO 

Capricho en do de Rodrigo de San- · 
tiago. interpretado · polo quinteto 
Koan. No 11 Programa (FM) de 
RNE o 1'6 de} xulio á~ .4 da tarde. 

,LIBROS 

Gaspariño, de Xàquín Marln. Edi
cións do Rueiro, 92 páxinas. (Tiras 
de comic aparecidas na prensa, 
agora agrupadas nun volumen). 

DISCOS 

Música española contemporánea 
pra conxunto de cámara. Obras 
de Carlos Cruz de Cas~ro, Agustfn 
González Acilu e Jesús Vllla Rojo. 
Conxunto instrumental. Director, 
Antonio Ras Marbá. EMEC Movie
play 1 7 .1 304/0. (Premio da revis
ta RITMO á millar producción es
pañola en música clásica, 1977). 

De México. Amparo Ochoa, acom-
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e o n t r a - e 1 - m a r x i s m o - que podería ser a base estable 
separatismo-judeo-masónico, do festival, como é a Orquesta 
A Coruña recuperou a ópera po- da Coruña. 
las tempadas que organizaba un O importante é que, suman
empresario particular - Sr. Ca- cio o clesinterés de Amigos éle la 
sali - hastra que, no 1952, se Opera á archiconocida incl:lltura 
creou a sociedade de ((Amigos cios concellais, o fracaso· eoonó
de la ópepra>>. Dende aquela fi- mica da tempada da zarzuela 
xéronse vintecinco tempaçfas d.e - que coincidiu cos Mundiales 
ópera nas que actuaron cantan- , çle fútbol - e ·o argumento de 

· tes da cal~goría de Kraus·, Cab_a- ç¡~e non é rentable ~ -:- a cultura 
llé, Esperanza Abad, Taddei, Ca~ agora, é un negocio - .o tan 
rretas, Bergonzi, Vitoria des cualificadamente democrático 
Angels ... , e puidemos ver un re- axuntamento · corµõés decidiu 
pertorio relativamente laFgacíq, suprimir a tempada · dé ó~era. 
con obras como «Don Giova- Os mesmos que 0 ano pasado. 
ni», «Ai~a», «Carmen», «Tosca», permitiron invertir. un millón de' 
«Don Pasquale».... cunha pre- pesetas nunha actuación - con 
ponderancia do repertorio italia- play-back - de Rafaella Carrá, 
no. que permiten qúe na tempãda 

É importante denotar q1.,1e de Zarzuela diste ano se- reparti -
- polo menos dende que o lem ~ ~ ran unhàs catrocêntas ' mil pese
brõ -:- nunca houbo a menor in1:.. tas en páses de' favo~, que'' per
posición Gle etique ou garabata, ' miten que ancf 7trf{s ~ anp qe' lle 

-e os _pr:ed.ios foron sempre moi pàgue a prnci0 d~'Sorbitadór 1.m.: 
·asequrbles. lnda mais, con per- ha conferenci'à r1a sal-á de xuntas 
xi.1icio ·fndubidable da acústica, cio axucita.mentÔ -ê:unha 'Gabi -
pro_ c.ori ventaxas na accesibili- da mínima ·e que~ ounca a vin 
dade a- un gran número de es- chea en tal caso- a Antonio 
pec_tadõ'rés, vense facendo den- Fernánclez Cid - conociçlo · yul -" 
·d~ hai nove anos unha represen- gar:izaclor Ç!e tópicos r-ha:¡;:i9~ais ¡ 

·· ·taojóri todos os vrans no Palacio ~un desonócement<?, téér.ifq,c;{so~ 
de Depo rtes ~ -- qlí escoitei ·por mente c0mparable á sua f.a'ci.li -
tres pesos a miña primeira Aida, dade de pal~bra e a tranqÚil1d,a ~ 
e por un precio parecido, a miña d~ coa que pm1tifica cousas1'qu~ 
primeira Carrñen - . O anterior non _pode amosar--, e non sigo 
chega de abondo pra amosar por non falar da sua activa co[a ~ 
que no caso da Coruña esiste bora~ió1; na clestrucción d6' :pa. 
unha tradición operística certa e trimonio ·a rquitectónico ... , .deci~ 
que os espectadores non co_incj- den agora botar pola borda un, 
den cos ciudadanos máis ha tradición cultural importG¡n.tl ~ 

·adiñeirados - de certo, no patio sima tentando utilizar argumen~ 
de butacas· hai bastante . «fi-- tos demagóxicos do tipo da·-i1or·1 
gurón», pro, en xeral, éstes van rentabilida_de e de falla de pepu-
con pase de favor - e podo tes:.. laridade. Parafraseando a Xulio 
timuñar que istes pequenos fes- Andrade: «Ante o desinterés rios 
tivais crearon bastantes aficións ciudadanos, A Coruña vai reci-
e mataron inda ben prexuicios. bindo dentaclas e perdendo a1?a-
O devandito non é ningunha cos da sua., carne nunha ,,eyoJu-
louvanza· da política seguida .por ci6n histórica a cada volta ··máis 
Amigo~ de la Opera (asociación ,• '11egativan1J. ·-11-1r:Jrte da. óperá é un-
cuios _airectivos son desconoci- ·ha dentadá ~máis: ¿H.-astra can-
dos ao parecer hastra poio pre- do?;;. Os rumores son que o ' 
sidente, Sr. Cristino Alvarez) xa axuntaménto pensà .s1,iperar a 
que í~ta foi inesistente, facendo téínica perrnitincfo· o derrube çla 
as cousas nos últimos an9s mal Plaza cfe Lugo e autorizaÀdo a 
e correndo, contratando mediá'- eonstrucción cluns grandes al-
cridades da categoría de- Sergic , macéns. 
de Salas e menospreciando á XOAN M. CARREIRA 

pañada por Los Morales e Los Fol
kloristas. Movieplay- Gong (Con
dor) 171269/ 3. 

Gernika. Etorkizuraren-Bila RCA 
PL-35185. 

Viva Galicia. Varias grupos. Movie
play S-301 O 1 /2 

. . . 

FESTAS E ROMERIAS 

Día ·1 s: Festas do Carmen en Arzúa 
(A Córuña) e en Mondariz (Ponte
vedra. 

Día 16: Festas cio Carmen en Bueu 
Camariñas, Corcubión, Foz, O 

~ Grave, M~rín , Moaña e As Pontes. 
Festa ela Sta. Mariña en Xinzo de Li

mia. 
Día 18; Sta. Mariña das Augas San-

tas (Ourense). ·· . 

FEIRAS E MERCADOS 

Vernes, 14: Boimorto, Pontedeu
me e Muros na CORUÑA; A cidade 
en LUGO; Xinzo de Limia en OU- _ 
REr,-.JSE; e Bandeira, Caldas de 
Reis e Ponteareás en PONTEV~
DRA. 

Sábado, 15: Melide, As Pontes, 
Cruces, Loiba, Portosón e Ba-
liñas na CORUNA; Sarria, Monte
rroso, Nadela e Gontán en LUGO; 
Allariz, Barco de Valdeorras e Pó
boa de Trives en OURENSE e Fo
xo e Bodeiro en PONTEVEDRA. 

Domingo, 16: Betanzos, A Baña, 
Ferrol, Negreira, Noia, Muros e 

Ordes na CORUÑA; Cervo, Mon
forte, Viveiro, a do Monte, A Pon
tenova. Castroverde e Vilameá en 
LUGO; Carball iño e Beariz en 
PONTEVEDRA. -

Lúns, 17: Aranga, Fene, A Barquei
ra , Sta. Comba e Bembíbre na CO
RUÑA; Ouiroga en LUGO; Xinzo 
de Limia e a capital en OURENSE; 
Catoira, Tui, Vila de Cruces en 
PONTEVEDRA. · 

Martes, 18; San Saturnino; ca·rno
ta, Rian xo, Bembibre na C0-
RUÑA; Baralla, Cotá, Villalba e a 
capital en LUGO; Castro Caldelas 
e Cualedro en OURENSE e Lalín e 
Moscoso en PONTEVEDRA. 

Mércoles, 19: Ponte Ulia, Somozas, 
Vilarmaior e Coristanco na CO
RUÑA; Becerreá, Palas de · 8ei , 
Póboa cle Brollón, Ribadeo, Guiti
riz e Castro en LUGO; _Beçiriz e A 
Mezquita en OURENSE; e Moaña 
en PONTEVEDRA. 

Xoves, 20; Ortigueíra, Vai, Pino e 
- Padrón na CORUÑA; Sarria , Ta

boada e Mondoñedo en LUGO; 
Maceda e Sarreaws en OURENSE 
e A Cañi~a e Ponte Caldelas en 
PONTEVEDRA. 

Pregamos ás Asociacións cultu· 
rais, asociacións de veciftos, clrcu· 
los culturais, etc. nos comuniquen 
a programaclón de actos-culturcils 
e de todo tipo con quince dfas de 
antelaclón, co ouxeto de poder 
dar cumprida información. Moito• 
gracias. 
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· IEMOS QUE ABRIR URXENTEMENTE 
NOVOS VIEIROS PPÁ EMIGRACIÓN. 
INDA FICAN MOITOS LABREGOS 

EN MLIC!A ~ 

ANUNCIOS 
·oE .BALDE 

Tef.io 40 anos, boa saúde e mi
do 1,63 de est atura . Gustaría reei 
bir cartas de mulleres con vistas 
ao casamen to. Se pode ser que 
manden foto . Casa Santo Caba
nela, Navio de Suarna, Lugo. 

Desexo ter contacto con per
soas ou asociacións amantes do 
renacer cultul'al da n,osa Terra. 
Santiago González. B.º S. lgna
ci'o n.º 11 - 4. 0 A. !barra (Gui
pÓzkoa). 

Desexo establecer correspon
dencia pra practicar o idioma. 
Carlos Ca.ncelo.Avda . . do Edrcl
to, ,31 - 9.° C. A Corufta. - _ 

Véodese. Dyane · 6. J.elf. (986) 
227535 

Véndese ático na rua F-ernando 
111 el Santo (Santiq_go) .-- Telf. 
(986) 85_9548. 

O!=Jsexarfa recibir neticias das 
revistas «Xeitura» se é que esiste a· 
«Galicia Ob1c. .... .>>, PTG. M.ª Ara
celi _de Roârlguez, «Casa Fidal
go», Penaxubeira-liubián de Ci
ma; Lugo. 

Coleccionista interesado en pe
ga tinas do MN-PG tanto en Gali
cia Goma na emigración (de todas 
as épocas). Ap. 1031. SAN-TIA
GO. 

Mércase bomba usado, lílon 
moi vello~ precio a convir: Fr.ands
co lueiro, Feijóo 3, 3. º, A Co
ruña. (Antes do 25 de Santiago). 

ENCOL DO 
«LUSIT ANtSMO» 

Amigos de A Nosa Terra: 
Fai algún tempo para esta par

te veño esoribindo varias cartas 
ao voso periódico, non quixera fa
Germe pesado; pero quero contes
tar ao Sr. Darío Xohán Gaban.a 
polo seu artículo O «LÚsitanismo)) 
enfermedaçle infantil do -naciona
lismo. Asegura que os que nos 
pronunciamos por un achega
mento maior, déntro do posfv.el, 
do Galego ao Portugués non .. so
mos máis que'uns rexioñalistas ao 
má si mo. 

Q.uero dei~ar ben crero que són 
partidario de escribir IRMAO en 
vez de IRMAN en primeiro lugar 
po~que irmao dise no meu povo e 
en segundo lugar porque irmao .. é 
Portug:..1.és e· non teño ningunha 
neceisdade ·de reft,1gar do luso, xa 
que coido que teño moito mais 
que ver con , i ~es es com os Es
pañois, Franceses ou ln_gleses. 

Por outro lado, compara ao 
Galego-Portugués com o Galego
castrapo e táchao de comico. 
Non teño noticias de que o Galego 
e máis o Castelhano -fos.en en nin
gu11ha epoca o mesmo idioma 
mentras quo gal-ego e o Por:tu
gués si o foron, e siguen conser
vando unha semellanza . lrrenun
ciavel. E máis que conservarf an se 
Galiza non caira n~s zaspas do -im
perio. 

E quixera xa para · terminar di
zirlle ao Sr. Darfo ,que en nacio
lista quizaves non me gane, e que 
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CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

1 2 3 4 5 6 1 e 9 10 n 12 13 

1 r- f: . f 
.----t-~-+-~+---t-~-11 

2 

HORIZONTAIS 

1.-Acdón. 2.-0ue ri, riseiro. 3.~Mu-rchaba . 

4. -Gustou, deu placer. Noxento, aborrecible. 5. - Vocal 
duas veces. Terminación de aumentativo. 6. -Conxelou
se. -Airo·so, deoidido. 7.-Río ga~ego . . 8. - Recei. Trampa 
pra coller paxaros. 9. - Préndaa, cóllaa. 

VERTICAIS 

1.-lmpulsa, arrepuxa. 2.-Ande de ruada. 3. -A 
me_sma vocal nos tres cadros. 4. - Berra, dá urros. 
5. - Boscos de alboredo misto. Ao rovés, nome de letra. 
6. -Sobre o q1;1e xira a roda. Ao rovés, bota gargalladas. 
-7.-Acción de ir. 8.:._Gorida, cova dun animal. Airiño sua

.ve. 9. -O q~e bota discursos. Ao rovés, pronome. 
-1 O. - Terra no mar. 11 . -A mesma vocal tres veces. 
·12. -Solitarios. 13. - Tonalidades dunha mesma cor. 

.SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA 00 N. 0 24: 

HORIZONTAIS: 1. - ACSAC. 2. - NEROMAN. 
3.-GALIÑEIRO. 4.-DAS. BON. SUL. 5. - VAI. CASAN. 
TUA 6.::'_ RQLAR. SEARA 7.- SIN. A. URO. 8. - SOU
PE.RA 9. - ARELA. 

JC.A-RTAS 
Galiza seguiria sendo a mesma 
naciôn con un. Galego achegado, 
no posivel, ao Portúgués ca com 
un gal~go alonxado só polo afán 
de que non se pareza a ninguén. 

Moito atentament_e por unha 
temporada non me farei máis pe
sado com as miñas cartas. 
XOSE RAMON RODRIGUEZ 

FERNANDEZ 
Penaxubeira - Rubión de Cima . 

(L~go) 

OLLANDO 
«A NOSA TERRA» 

Silleda, 7 <le Xulio do 78 
Queridos ªIJl!gos: d~sai:<? re

novar_ a miña s1,1scripción por 
_ Ol.ltros seis meses; mándovos o 
im'porte por .xiro postal. Agora_ 
vouvos dar a miña opinión sobor 
·de A NOSA TERRA. 

-A sección . -«En Poleiro 
Alleo» é ~mha das·mellores; QStá 
feita con moito inxenio e con 
verdadeiro hurnorismo gaÍego. 

-A informaCión nacional es
tá ben, an lf neas xerais, afnda 
que boto"en falla alg~n reporta
xe máis, e información das vilas. 

. Por outra banda, -penso que hai 
demasiados artfculos ·feitos 
«dende o escritorio» (non sei co
rno lle chamaredes vos)., ou 
seña, os contrarias aos informes 

' dé «campo». 
-As seccións de «Tribuna», 

«Estadq» e «Mundo» están· bas
tante nen. 

-Eu pra os «Deporte,s» tii'ta 
outra idea, que de ser posible, 

daría un bó resultado. Deberf ase 
tra ar, que non se trata, do de
porte modesto. Por exemplo, se 
se dise unha información de to
dos ou de algúns dos partidos 
máis importantes e da clasifica
ción da Liga do Sar (e · das ou
tras ligas) de fútbol modesto, 
onde xoga o Silleda, en Silleda e 
nas demáis vilas e .aldeas que 
teñen o equipo nesta liga, mer
caríase moito máis A NOSA TE
RRA, e de paso que mercan o 
periódico pr.a leer os deportes, 
l~erf an, tamén, a outra informa
ción; e esto serra unha forma 
moi boa de entrar coa informa
ción nacionalista en sltios que, 
hoxendJa, son couto pechado 
pra ela. bu seña, que nos vale
ríamos da información deportiva 
pra «entrar» coa outra Informa
ción que realmente nos interesa. 
Esto poderfase. facer con varias 

edicións, como fai «la Voz de 
Galicia». 

Dígovos esto porque conozo 
a grande afición que hai nas vi
las e aldeas polo seu equipo e 

-como, ao chegar o martes, o pri
meiro que fan e ir buscar o pe
riódico pra ver o que contan do 
seu equipo e. ver cómo vai clasi
ficado. Unha afición que non de
bemos . «desaproveltarn. 

-«0 Dersito e a razón» de
berf ase .enfocar un pouco máis 
en función de temas máis popu
lares, que afnda quedan por tra-· 
tar (conveios, pensións de ve
llos, contrato de aprendizaxe, 
etq.) . 

- «Da Terra Asoballada» é 
unha sección moi· interesante. 

- O «Guieiro» esta ben, en lf
.neas xerais, anque eu destacarfa 
«0 Idioma», os dibuxos de Al
berte Permui e; as veces a «Mú
sica». 

-«Os anuncias de balde» 
penso que foi unha idea moi boa 
que debe seguir. 

- Noto que sal pouca publi 
cidade no periódico. Esto non 
debe descuidarse, penso seu, se 
non queremos que nos pase co
mo a «Teima». 

-E por último, a línea edito
rial. Penso que non se debe ser 
tan partidista, polo menos dun 
xeito tan descarado. Coido que 
non debemos atacar, como se 

·está atacando, aos noso irmaos 
(PGSD, PSG, POG, PGP). Os 
novos verdadeiros nemigos son 
os españolistas, divididos en 
-duas clases: o españolismo de 
dereitas (principal nemigo) e o 
españolismo de esquerdas; a 
estes dous debemos de atacalos 
como o que son, como nemigos, 
pro máis aos primeiros que aos 
segundos .. En troques, aos ·no
~os irmaos debemos atacalos se 
é que o merecen pola sua políti
ca táctica trabucada, como ir
maos que son, pro non como 
nemigos. Penso que se deben 
su-perar as vellas xenreiras que a 
nada conducen. -

Sen máis, unha aperta nacio
naljsta. 

LOIS X. CARBALLO 



GALLÃSTEGUI, 
UN MODELO NOBRE NA INVESTIGACIÓN 

Don Cruz Gallástegul Unamuno naceu fora de 
Gallcla nun mes de maio, pero a sua figura é de certo 
lnseporable da hlstorla do noso pafs, desa hlstorla ta
mén pouco conoclda, anque tan fundamental, como é 
a da clencia xenética aplicada á agricultura. Grande 
solvencla técnica, fondo conocemento da sociedade 
galega, Don Cruz Gallástegul nunca menospreclou ao 
labrego e, pola contra, consideraba lóxico o sistema 
económico artellado por éste sln cair na postura sim
pllsta, que adoutaron decote a maiorfa dos especialls
tas, de enxulciar como Irracionais as técnicas empre
gadas no noso agro, técnicas atrasadas, sf, pero as 
únicas poslbles si se teñen de conta tanto os medias 
económicos coma os culturais daquel tempo. 

Conocfa o agro galego ben mlllor que moitos polf
t icos da época, e sobre todo, dos que se adicaban á 
Agricultura, e foron públlcas as suas dlverxenclas con 
éstes no caso do convenlo co Uruguai, convenlo que 
supuña a importación de fortes cantidades de millo, 
considerando esta medida como a ruins de Gallcia ... 
algo semellante ao que pode acontecer coa entrada 
do Estado espatiol no Mercado Común Europea e as 
nefastas reprecuslóns que lmpllcarfa prá gandelrfa 
ga l ga; pero isto é outro tema ... 

De orlxen baseo, estudante en Francla sobre xar·
diñelrf a e horticultura, inl<enleiro agrónomo na Alema
n la, Gallástegui chegou a New York aló polo ano 
191 7, nunha época de grande espansión da ciencia 
x nétlca, coas famosas esperlenclas morganlstas, le
vando unha carta de presentaclón pra o profesor Mor
gan; éste mandouno a Harvard cabo do profesor Eats, 
o óste, á sua vez, orlentouno cara un dlscfpulo seu, de 
nomo Jones, que traballaba na Conectlcut Agrlcultu
t 1 Sp rlm ntal Statlon, onde se lle andaban a aplicar 
oo mlllo o derradeiros achédegos xenéticos. O feito 
ti s u ncontro co Jones foi de gran lmportancla pra 
amb lo dous Investigadores; temos de lembrar que 
Jones obtivo como gran esperto que foi en xenética 
aplicada - os primeiros hfbrldos dobles de millo, sig
nificarian moito na mantenza da humanidade, e traba
llos nos que a contrlbuclón de Gallástegul foi a bon 
seguro Importante, dlvulgándose por todo o mundo 
unha foto na que aparecen os dous estudosos coas 
primeiras plantas de millo hlbrldo doble. Don Cruz Ga
llástegul traba llou despois en lthaca, Cornell, andlvo 
por México, e no 192 1 desembarcou ' no noso pafs, 
que conocía de vello e onde mantlf'la amigos e ant igos 
compañeiros. E Cruz Gallástegul Unamuno veu dirixir 
a «Misión Biolóxica de Gallcia» que o Dr. Suérez Ló
pez vifia de consegu ir, dirección que exerceu deica a 
sua morte, o 7 de xunio de 1960. 

Defendeu sempre Gallástegui unha Galicia millei
ra e pataqueira frente á promoción escluslva da gan
deirfa, e lnda que sin escluir esta posibilidade, enten
dlaa dentro dunha planiflcación equilibrada. Na sua 
polémica cos agrarios mantivo posicións próslmas á 
filosofia terceiromundista, feito que si a algúns lles 
pode parecer anacrónico, non é tanto: un pobo naquel 
entón famento, e ainda hoxe mal mantido, como é o 
galego, necesita aproveitar todas as calorfas que pro
porcione a agricultura por mor de se manter dentro 
dos mf nimos vitais, e esto era lei pra Gallástegul. 

En relación co devandito, sabemos, ou deberf a
mos saber, que un campo de millo aproveita sobre do 
1 por cento da radiación Incidente nel, almacenándoa 
en forma de hidratas de carbono, que un animal pode 
chegar a aproveitar o 1 O por cento da enerxfa que 
conteñen os cereais, por exemplo o millo, e que un 
carnívoro aproveita outro 1 O por cento da enerxfa 
aportada pola radiación Incidente nun determinado 
espaclo. E decatámonos asimesmo que, no caso do 
home, a cadea tróflca esposta pode slmpllflcarse polo 
feito de ser omnívoro. Pero un pobo suballmentado 
pode moi ben afrontar este problema co aproveita
mento racional dos cereais e das verduras, e senón, 
ahf temos o caso· da litepúbllca Popular China, onde a 
dieta dos labregos non tivo carne durante moito tem
po, xa que supoñla un despllfarro calórico, baseéndo
se, pola contra no grau (trigo, millo ... ) e legumes. 
Deste xeito, o pobo chino resolveu a sua fame, xunto 
co grande esforzo que se posibilitou coa Revolución 
Democrático-Popular, sln a que a Reforma Agrarla 
non serra viable. 

Voltando ás posicións que mantlfla Gallástegui, 
compre sinalar que frente ao problema dos foros, a 
asoballar o agro galego séculos e séculos e eixo da 

ELOI VILLADA LEGASPI 

política agraria nas primeiras décadas do XX, o crea
dor da ciencla agrarla no noso país foi rotundo, recla
mando a redención total e pronunciando a frase de «B 
terra, no máis riguroso senso socf Blista, pra quen B 

traballa. Nin máis caseiros, nin máis xorne/elroS». 
Como cientffico, a sua laboura foi Importante má

sime si temos en conta a escasez de medias con que 
contaba, xa que, por exemplo, no 1921 aproveitaba 
unha parcela da horta da facultada de Veterlnarla pra 
traballar en compaña dun mozo de laboratorlo, e afn
da asi, tivo que abandonar ese mlnimo espacio pra 
que se convertira nun cuartel. Despois, pasou a traba
llar no pazo de Salcedo, nunha finca propiedade da 
Diputación de Pontevedra, xuntando ao redor de sr 
novos investigadores que estaban becados en diver
sos centros doutros pafses. 

Na sua actividade máis concreta, compra desta
car que no 1927 obtivo os primeiros millos hlbrldos 
de Europa, seguindo as llneas puras que esperimenta
ra con Jones, e máis adiante consigue lfneas puras de 
millos galegos, famosas polé! sua precocldade, que 

hoxe forman parte da-s coleccións xenéticas de todo o 
mundo. A carón dos seus estudos encol da pataca e 
da creación do Sindicato de productores de sementes 
de Pontevedra, tencionou resolver a problemática de 
castiñeiro, hibridándoo con especles chinas e xapone
sas que son cáseque arbustivos e· resistentes á tinta. 
Estes hfbridos resistentes esixen ser multiplicados ve
~etativamente pra evitar a dispersión xenética, e isto 
consfguese, por primeira vei no mundo, na Misión 
Biolóxica o ano 1953. Arnais dos traballos coa alfalfa, 
soxas, atramuces, etc., introduciu a raza de porcos 
Large Whlte en Galicia, grácias a unha !arada pechada 
-que coidamos que inda asiste-, distribuindo os 
castales por toda a provincia de Pontevedra. 

E si hoxe en Galicia o modo de producción 'domi
nante é o capltalista, mesmo sobre dunha agricultura 
de baixa productividade por persoa e atrasada a nivel 
tecnolóxico, anque cunha clara especialización de ca
ra ao mercado e unha integración obrigada en circui
tos comerciais pouco vantaxosos, esta situación qui
zabes lles prive ás opinións técnicas de Gallásteguí de 
certa vixencia; non embargantes, sigue a ser o mode
lo máis nobre e honrado dun traballo de investigación 
nun país colonizado. 
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