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Os obreiros manifestáronse polas rúas de Santiago 
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•OS RESENTIDOS 

"Fai un sol de carallo" 

• Testemuñas 

de fe galega e cristiá 

Trebon de verán 
Desde o fracaso da C. P. nas pasadas eleccións xerais a liorta 

interna na dereita española foi medrando por momentos. Pri
meiro foi o despegue de A/zaga e o seu POP, e cando as causas 
parecían acougar, estala unha treboada que vai dar que dicir. Xa 
se viña talando de desplazar a D. Manuel do pasto de mando, 
visto que o electorado non o acababa de aceptar. O problema era 
onde aparcar ó gran xefe. E comenzou unha operación de 

filtracións á prensa sobre a posibilidade de 
"' presenta/o a alcalde por Madrid. A causa 
~r 

tiña pinta de ser unha xubilación de honra 
e a reacción de Fraga non se fixo esperar: 
cese fulminante do Secretario Xeral de 
A.P., Vestringe, principal responsable da 
operación. Quen manda, manda. 

Todo o acontecido non deixa de sor
prender ós que sómo-/o público de toda a 
operación e contraoperación, afeitas 
como estamos a que nas nasas asocia
cións, cooperativas, cofradías, sindicatos 
(e tamén partidos) a democracia interna é 

(Segue á volta) 
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algo moíto máis serio que para aqueles que se din os 
defensores da democracia. Hai algo que cheira a tempos 
pasados nesta película. 

Bo foi o susto que levou o Goberno da Xunta cando unha 
vez resalta a crise de Coalición Galega, o sector conser
vador presentou unha enmenda á totalidade ós presupos
tos do ano 86 (que xa tiñan que estar aprobados no pasado 
ano). 

Era ben coñecido que ese sector conservador tivera 
conversas con Barreiro e Albor, e certamente ninguén es
peraba que agora /les fosen en contra. O caso é deixar 
sentado que a progresistas todos gañan. Aquí ao público 
volvéronsenos encere/la-las ideas e non sabemos quen é 
quen. 

O que si está claro é que o goberno do país volve a 
paralizarse e rematarémo-lo ano sen presupostos. E o máis 
curioso é que esta vez son os amigos políticos os que se tan 
as faenas . 

Se fai mágoa que o proxecto inicial da C. G. non se 
consolidase recollendo os votos dun certo sentimento ga
leguista, é para chorar este final tan revolto como 
inesperado. 

ANDALUCIA está a escribir algunhas das súas máis 
fermosas páxinas no longo proceso de liberación. O 
SOC (Sindicato Obreiro do Campo) converteuse no 
voceiro dos máis marxinados daquel país : dous millóns 
de pobres, máis de seiscentos mil andaluces no paro (o 
30% da poboación), centos de miles de xornaleiros sen 
terras .. . Máis de cincocentos xornaleiros están neste 
intre procesados ou na cadea por loitar conta a inxusti
cia na súa terra. 

AS CASAS DA MOCIDADE son unha necesidade en 
tódolos pobos. Para talar disto, e do asociacionismo 
xuvenil , convócase un curso de dous días (26-27 de 
setembro) en Ourense, organizado polo centro de es
tudo Xuventude e Sociedade; para máis información 
podedes chamar ó Tf. 565551 de Santiago (Rua Vista 
Alegre 80 - 2° lzqda.) 

De verdadeiras LUZES DE GALIZA podemos 
salienta-la revista que con este tiduo ven de sair ás 
rúas. E un ha mostra debo facer: en creatividade, conti
dos, deseño, fotografía, etc ... A cultura de Galicia, en 
tódolos eidos, representada nos máis novos creadores 
al u mea en tódalas páxinas. Por certo, foron dos últimos 
en denuncia-lo alonxamento de certos sectores da 
lgrexa da nosa lingua. O seu enderezo: O Castro. Sada, 
A Coruña Tf. 620937. 

O RASTRO DA MORTE segue envolvendo Chile, anos 
despois daquel golpe de Estado que rematóu con Sal
vador Allende. Os asasinos son cada vez máis crueis; 
un dos últimos vestixios foi a queima de dous mozos 
pelas chamadas forzas de orde, mellar da marte ... Ata 
cando ... ? 

A PIÑA DESFIXOSE e Coalición Galega rachóu, froito 
de intereses persoais, e non de ollar ó futuro do noso 
pobo. Cando tiveron algún poder -once escanos no 
Parlame.nto Galega- moitos deles quixeron apañar 
máis tallada, flirteando coa outra Coalición en locais 
pechados e acochándose na noite das intrigas. Había 
demasiados intereses persoais e ansia de poder. 

©~-~@ 
-----P;qr?tOSE LOIS----

A MU SI CA segue amolecendo os corazóns e creando 
solidariedade, así o sinte Simon, o compañeiro de Gar
funkel, que ven de grabar un disco con músicos e 
ritmos surafricanos de Soweto. Graceland, o novo 
disco, é un ha mestura de música surafricana e rock que 
chama a solidariedade entre as culturas e os pobos. 

TOMALA A XUSTICIA POLA MAN supuxo a morte 
dun pescador furtivo na Ría de Arousa, despois de 
moitas liortas entre cofradías de pescadores e outra 
xente que tamén quere vivir da riqueza cada día máis 
limitada do mar ... Fai falla unha política xusta neste 
eido da nosa economía, e unha vixilancia racional da 
pesca e do marisqueo, do contrario o clima de violencia 
que se vive algunha das nosas rías pode seguir. Tam
pouco se pode permitir que calquera persoa poida ter 
un arma, cando moitas destas responsabilidades son 
froito do amiguismo, e non é cuestión de represión ou 
policía. 

A TEIMA DE TÓDOLOS DIAS: a Normalización Lin
güistica a tódolos niveis, que alentóu a Mesa para a 
Normalización, está a remitir documentos ós concellos 
galegas para que non esquezan a súa abriga de 
galeguiza-la vida municipal. Os primeiros concellos en 
ser advertidos foron os da bisbarra do Ferrol. 

HAI GEN ANOS nacía Baltasar Pardal, un crego coru
ñés que co tempo chegou a funda-la "Grande Obra de 
Atocha", no barrio de Atocha de A Coruña. As monxas 
do instituto que el fundou para o servicio da "Grande 
Obra" teñ~n a finalidade principal de atender ós nenos 
e ós pobres. Nestes días precisamente estase cele
brando na Coruña o centenario dese nacemento. Oxalá 
sigan sendo os débiles, nenes e os pobres, os princi
pais atendidos da fundación. 

NOTA DA SECRETARIA 

Pregamos ós suscriptores que nos manden o Código 
postal, sobre todo para as novas suscripcións. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

NON SE PODE SERVIR A DOUS SEÑORES 

Xesús, douche gracias 
por aqueles cartas que eu teño, 
cosquepodocomerebebe~ 
coida-lo meu carpo 
e o carpo da miña xente; 
con eles tamén educo os fil/os, 
amaño a casa 
e contribúo ás festas 
e ós trabal/os comunitarios. 

Oouche gracias, Xesús 
por aqueles cartas que eu teño. 

Oouche gracias tamén 
porque os gaño co meu sudor, 
porque os sei compartir con quen non ten, 
porque o meu corazón non está preso a eles, 

porque eles non son o meu amo, 
pois soamente ti e-lo meu amo. 

Oouche as gracias poque en min 
antes é a honradez cos cartas, 
antes é a unión cos cartas, 
antes é o servicio ó débil cos cartas, 
antes es ti cos cartas. 

Oouche gracias, 
porque con esto pouco que teño 
podo servirte contento fl ti 
e podo trabal/ar por unha terra de irmáns, 
onde o capitalismo sexa despreciado 
e a xente goce 
coa liberdade máis fonda e verdadeira. 

Douche gracias polos cartos que eu teño, porque os gaño 
comeu suor 

Domingo 25º do tempo ordinario 

PARABOLAS DAS RIQUEZAS INXUSTAS 

E díxolles Xesús tamén ós seus discípulos: 
- Había unha vez un home rico que tiña un 

administrador do que lle foron contar que lle aca
baba cos bens. Chamouno e díxolle: "¿Que é o 
que oio dicir de ti? Dame canta da túa administra
ción, pois quedas despedido". 

O administrador púxose a .cavilar: "¿Que farei, 
agora que quedo sen traballo? Cavar non podo, e 
botarme a pedir, dame vergoña. ¡Xa sei o que vou 
facer, para que cando me despidan haxa quen me 
acolla na súa casa! 

E chamando a cada un dos deudores do seu 
amo, preguntoulle ó primeiro: "¿Canto debes ó 
meu amo?" El respondeulle: "Cen barrís de 
aceite". El díxolle: "Col le o teu recibo, e escribe 
axiña cincuenta". 

Despois preguntoulle ó segundo: "¿Ti canto 
debes?". Respondeulle: "Cen ferrados de trigo". 
Díxolle el: "Col le o teu recibo e escribe oitenta". 

O amo alabou a aquel administrador inxusto 
pala astucia con que actuara, pois os fillos deste 
mundo son máis astutos entre si que os fil los da 
luz. 

Por eso eu avísovos: 
- Facede o ben coas riquezas inxustas, para 

que cando vos falten, vos acollan nas moradas 
eternas. Quen é fiel no pouco, tamén será fiel no 
moito; e quen é inxusto no pouco, tamén será 
inxusto no moito. Se pois coa riqueza inxusta non 
sodes fieis, ¿quen vos confiará a verdadeira? E se 
no alleo non sodes fieis, ¿ quen vos vai confia-lo 
voso?. Ningún criado pode servir a dous amos, 
pois ou terá xenreira a un, e amará ó outro; ou 
ben atenderá a un, e menospreciará ó outro. Non 
podedes servir a Deus e mais ó diñeiro. 
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EDUCACION. 

A voltas co fracaso escolar 
COMENZA O CURSO: OS NENOS PELIGRAN 

1.- O fracaso escolar: para botarse a 
temblar 

O fracaso escolaré un tema vello e 
moi debatido ó que xa se lle adicaron 
moitos comentarios, tanto en IRIMIA 
-n.º 199- coma neutra clase de me
dios e ocasión.s. Pero é un tema que 
volve cada ano e, por eso, quixera 
darlle algunhas voltas máis. 

Segundo observamos e segundo 
cantan as estadísticas, o fracaso es
colar mostra ás claras as deficiencias 
do naso mundo educativo. Por exem
plo, asegún datos do xornal "Escuela 
Española" , o 34% dos nenos·non su
pera a Segunda Etapa do E.X.B. As 
áreas máis críticas son as de matemá
ticas (cun 46% de "insuficientes"), 
seguidas das de Lingua, Sociais e 
Idiomas. O maior número de repeti
dores dase en 6º nivel, onde, de cada 
6 nenas, un é repetidor. O número de 
repetidores neste país e o dobre da 
media europea dos mesmos niveis. E 
os gastos que producen os alumnos 
repetidores (uns 30.000 millóns de 
pesetas) darían para atende-lo ensino 
obrigatorio e gratuito dunha terceira 
parte da actual poboación escolar. 

Estes son uns poucos datos referi
dos a todo o Estado español, pero eu 
penso que, se os referiramos especifi
camente ó caso de Galicia, as causas, 
máis ca me llorar, aínda serían peores. 

Convén recordar que as solucións, 
non virán nin dunha variña máxica 
que, sen o noso esforzo, os borre da 
realidade, nin virán dunha soa per
soa, senón que terán que vir do com
promiso solidario e da actuación 
coordenada de toda a sociedade e 
das persoas con responsabilidade 
nas tarefas educativas. 

2.- Cando a escola suspende para a 
vida 

E evidente que o fracaso escolar 
dun nena, non é un asunto do que 
unicamente el sexa responsable, 
pero en cambio e nena quen sofre as 
peores consecuencias, ou, polo me
nos, as máis decisivas e negativas. O 
nena é o primeiro que vai senti-lo 

Os nenas son os que sofren as peores consecuencias 

peso da culpabilidade aumentado pa
las represións ("non estudiaches ... ", 
"es un preguiceiro ... ", "es un bu-
rro ... ") ou polos castigos ("Va-las le-
var ... ", "vas quedar sen xoguetes", 
"non vas á praia ... "). O neno é o pri
meiro que vai senti-la destrucción do 
seu mundo persoal que, sen darse 
conta, vaina levar erróneamente a du
bidar de sí mesmo, das súas cualida
des e das posibilidades de realización 
do seu porvir, poñendo en perigo o 
seu proceso de maduración e a felici
dade da súa vida. O nena e o primeiro 
que vai senti-la frustración e a agresi
vidade, de cara a si mesmo e de cara 
ós mais,por isa debe interesar o pro
blema a tódolos responsables do fra
caso escolar dun neno que somos 
todos. 

3.- Suspenso dos nenos: Suspenso 
ósmaiores 

Suspenso ós pais, que non soube
ron propiciar un ambiente familiar 

axeitado, ou os medios necesarios, 
para a súa maduración. Por falta de 
colaboración co rapaz e cos mestres 
pensando que só con mandalo á es
cola xa cumprían a súa abriga. Por 
non ir fa lar co mestre para ver de estu
diar xuntos os posibles problemas e 
de buscarlles, en colaboración, a me
llar solución. Por non preocuparse, 
coa disculpa de que "eu agora xa non 
entendo as causas deste ensino" de 
prepararse e de orientarse sobre a 
maneira de como eles poden axudar
lle ó nena. Por aceptar como bo, sen 
crítica, to·do aquelo que lle ofrecen ó 
nen o. 

Suspenso á sociedade, represen
tada palas estructuras sociais e edu
cativas por encerrar ó nena na gaiola 
duns esquemas inapropiados para a 
súa vida. Por poñerlle uns listóns, de
masiado elevados para as súas posi
bilidades, que parecen pensados 
para aplicarlle unicamente ós máis 
dotados, sen ter en canta as dificulta
des e peculiaridades de cada un, le-

(segue na-pax. seguinte) 
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vándoos de fracaso en fracaso. Por 
sometelo a un ríxido control do seu 
desenvolvemento e da súa vida, un 
control selectivo continuo que cada 
día o vai encamiñando a un fracaso 
maior. Por unha situación na ql,le, 
senda as esixencias iguais para to
dos, dase unha evidente falta de 
igualdade de oportunidades na que 
as clases altas, con máis medios, saen 
favorecidas e as máis humildes, con 
menos medios, saen perxudicadas. 
Por "facelo entrar polo tubo" dos 
seus sistemas de valores e ideoloxías 
que nada lle din ó neno por non inci
diren nos seus intereses, nin no seu 
mundo nin na súa vida real. Pola ma
sificación en que se desenvolve o seu 
proceso educativo. 

Suspenso os mestres, por falta de 
motivación, debido posiblemente, ó 
descoñecemento real do nena, ou por 
consentir, inconscientemente, en ser 
os encargados de aplicarlle ós nenos 
as ideas e criterios dunha política 
educativa desaxeitada, convertén
dose así en fríos elementos selectores 
e en rompedores das ilusións dos 
nen os. 

'4.- Para soluciona-lo, poñerse a 
andar 

Se nos mental izamos e somos con
secuentes de que todos nós. somos, 
en grande parte, os responsables do 
fracaso escolar dun nena, teremos 
que poñernos a andar, unindo os no
sos pasos ós daqueles que xa están 
en marcha. A nasa actuación deberá 
estar referida, dunha banda, él uns fei
tos concretos, como pais e mestres 
duns nenas concretos que necesitan 
a nosa-axuda. Doutra banda, teremos 
que actuar como elementos cons
cientes que forman parte da socie
dade, para influír nas liñas e camiños 

:-

•' 

que esta, a través dos órganos que a 
rexen, nos marca para recorrer. Por 
exemplo, acabamos de ter unhas 
Eleccións Xerais das que saíu un Par
lamento e un Goberno que ordenará e 
gobernará a nosa sociedade durante 
catro anos. Os políticos talaron moito 
e de moitas causas, pero de educa
ción, apenas nada. E talaron pouco 
porque tampouco nós non nos preo
cupamos de preguntarlles nada. E, ó 
fin, acabamos votando o mesma ca se 
dixeran o fixeran todo. Unha boa oca
sión desperdiciada para comprome
te-los nunha política máis axeitada á 
vida dos nenos. As ideas educativas 
que defende cada quen forman un 
dato moi decisivo para facermos un
has reflexións antes de darlle o noso 
vota_ a ninguén, aínda que, nesto, 
pouco nos paramos a pensar cando 
chega o momen_to. 

Tamén houbo eleccións nos cole
xios. Foi un bo momento para tomar 
parte activa e decisiva na vida dos 
Colexios aportando colaboración, 
traballo e ideas para buscar unha es
cala máis ó naso xeito, máis ache
gada á vida dos nenas; unha escala 
que non sexa un aparte na vida dos 
nenos, senón que forme parte da 
mesma, que sexa unha prolongación 
máis da súa vida natural. É impor
tante, pois, ter xenio e presentarse ás 
eleccións ou polo menos, votar ós 
que mellares nos parezan para que 
nos representen neste traballo. A pe
sar desto, en moitas partes, nin houbo 
xenerosidade á hora de ofrecerse · 
como candidato e, menos aínda, á 
hora de ir votar.¿ Teremos cara, des
pois, a queixarnos, se as cou.sas non 
van como nós queremos?. Despois 
das vacacións, empeza un novo 
curso. Unha nova etapa que é como 
unha nova oportunidade que se nos 
ofrece. E necesario poñerse a andar, 
solidarizarse cos nenos, . volver por 

··::·.·.·.,·.·.:··.·.·.:· .. 

NOVIDADES 

EDUCACION 

Ós nenas cómprelles un ambente familiar 

axeitado 

eles, sobre todo cos máis débiles e 
desprotexidos; mentalizarnos na 
nasa responsabilidade e participar, 
traballar e comprometernos no pro
ceso educativo dos nosos nenos ga
legas buscando solucións para o seu 
mellar desenvolvemento, buscando 
en definitiva, a felicidade de que, en 
xusticia, son merecentes e que ás ve
ces, sen eles ser culpables de nada, 
lles entorpecemos por facerlles paga
los erras cometidos polos maiores. 
En resume, se un neno fracasa, é el 
quen inxustamente sofre as conse
cuencias dun feito do que todos so
mos responsables. Pero tamén, se un 
neno fracasa, con el estamos fraca
sando todos. 

Xulio Cobas Brenlla 
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LABORAL 

Conflicto mineiro en O Pino e Touro polo peche da mina de cobre "Rio Tinto Minera" 

AS MUlTINACIONAIS SON AS llUf MANDAN 
A empresa Rio Tinto Mineira decidiu pechar -ela 

di "temporalmente" - as suas explotacións de cobre 
en Tauro (Coruña) e Huelva. Tras desta medida os 
trabal/adores ven a mao da multinacional inglesa Rio 
Tinto Zinc, e mesmo a mao de ferro de Margaret 

Thatcher, que tivos os peores problemas do seu 
mandato precisamente cos mineiros británicos. A di
rección de Río Tinto négao. Pero os trabal/adores non 
se quedaron quietiños; un compañeiro da bisbarra 
cántanos como están vivindo o problema. 

Os obreiros movilizanse 

Desde os primeiros días do mes de 
agosto, en que, na práctica, se pe
chou a mina, todos os días hai mobili
zacións, tanto dos empregados da 
mina como dos veciños dos concellos 
antes nomeados. En principio toda a 
plantilla, ou casi toda, xunto cos vecl
ños, se manten a entrada da mina co 
fin de que non se quite ningunha ma
quinaria de onde está, xa que parece 
que houbo intentos de desmontar a 
machacadora primaria e .muiños 
tanto de barras como de bolas. 

O pasado nove de Agosto houbo a 
primeira manifestación xa bastante 
masiva na Coruña; parteu da praza de 
Pontevedra ata o edificio das delega
cións ministriais co fin de entrevis
tarse co Delegado de Industria e Tra
ballo para pedir a súa intervención, 

tanto frente a Administración central 
como di ante da empresa Rio Tinto Mi
nera. Non faltaron promesas de boa 
vontade, pero pouco máis. 

o día 26 do mesmo mes, mantén
dose as portas da mina como todos os 
días, despois el, mha asamblea, deci
diuse manifestarse nas inmediacións 
do aeroporto de Labacolla e cortar o 
tráfico durante unha hora, co gallo de 
chamar a atención e deste xeito bus
car o apoio popular para a súa causa. 
Tamén se consiguiu, sen que intervira 
a autoridade, xa que esta sentada na 
rúa non estaba autorizada. Compor
taronse moi ben. 

Logo como xa se sabia que o minis
terio correspondiente non aceptara o 
Expediente de Regulación de Em
prego, que presentara a empresa Rio 
Tinto, e polo tanto manda a empresa a 
apertura da mina na liña de cobre que 
na práctica estaba pechada. Ante a 
actitude pasiva da empresa, acor-

Os obreiros tiveron numerosas asambleas. ó fondo, as instalacións de Ria Tinto en Tauro 

douse no Comité de Empresa ter 
unha entrevista co presidente da 
Xunta que se mantiña calada, cando a 
Xunta de Andalucía se dirixira xa á 
empresa para que cumplira coa lei 
que lle abrigaba a reempreder ostra
ballos con toda a normalidade. Igual
mente acordanse ter un ha gran mani
festación, á que a xente respostou 
dun xeito nunca pensado nun medio 
rural. Pecharon todos os estableci
mentos de todo tipo, pararon os la
bregos nos seus laboures (polo me
nos nun oitenta por cento), e todo o 
mundo acompañou ós obreiros ama
nifestación que percorreu tres quiló
metros de rúas compostelanas ata a 
praza do Obradoiro, pois alí na sede 
do Goberno gal ego estaba o Comité 
de Empresa talando co señor Albor. 
Fíxose con moitos berros, moito ba
rullo, pero con moito orden, de xeito 
que en nengún momento tiveron que 
actuar as autoridades. 

Galicia e Andalucía unidas na 
desgracia 

A todo isto hai que decir que o pe
che non se retire únicamente a mina 
de Touro-0 Pino, se non tamén a de 
Cerro Colorado e Rio Tinto de Huelva. 
Por iso se pretendia que actuaran as 
duas XUNTAS tanto a andaluza como 
a galega para facer máis forza. Parece 
que se está conseguindo. 

De todos xeitos, a pesar das esixen
cias de ambalas duas xuntas e do Mi
nisterio de Traballo e Industria, para 
que o día primeiro de Setembro se 
normalizara a situación, nembargan
tes, a empresa non tixo caso e conti
núa na mesma situación. O primeiro 
de Setembro houbo outra asamblea 
bastante masiva na que estivo Marce
lino Camacho para buscar que se 
unan as duas forzas sindicais presen
tes (CC.00. e UGT) e leven o asunto ó 
goberno Central apoiados polos dous 
gobernos autonómicos. 

(Segue na pax. 7) 
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Tamen os tillos e mulleres dos obreiros se 
manifestaron en Santiago 

Repercusións que leva consigo 

- Primeiramente son 265 obreiros 
'os que quedan sen traballo na mina 
de Tauro e bastantes máis de dous mil 
en Huelva, o que quere dicir que se 
continúan a perder postos de traba
llo. Tamén quere dicir que eses 265 
obreiros de Tauro e O Pino e os 2.000 
de Huelva quedan sen traballo, con 
todo o que isto supon. 

- Pero a cousa ainda non queda aí, 
xa que hai que pensar que o sueldo 
destas 265 familias repercutía directa 
ou indirectamente neutras 500 apro
ximadamente. Quere dicir que afecta 
moito a toda a comarca. 

- Outra cousa a ter en conta é a 
situación dos terreos, das augas con
taminadas etc. Dos veciños que que
daron sen montes e sen cartos, xa 
que na primeira etapa da compra dos 
terreas explotaron miserablemente o 
96% dos paisanos. Fíxense ben: das 
188.42.58 Hectáreas que colleron 
no primeiro momento, pagaron 
11.939.600 pesetas, a valoración real 
o precio de mercado en Decembro do 
ano 1970 cando foron compradas as 
referidas hectáreas, era de 32.520.525 
ptas. quérese dicir que lle roubaron 
ós paisanos 20.580.925 ptas. 

- A compensación que promete
ron facer en obras sociais tampouco 
se fixo salvando algunha que outra 
chapuza. 

Sen montes, coa auga de regadio 
contaminada, con parte dos prados 
estragados polos desbordamentos 
producidos, e sen posta de traballo, 
que o lector xuzgue cal é a situación 
destas 265 familias. 

RamónDosil 

As razóns da empresa 

As perdas de Rio Tinto Mineira é a 

razón que da a empresa para pechar a 

liña de cobre e presentar expediente 

de regulación de emprego. Según o 

xefe de persoal, Eduardo Ezama, -en 
declaracións a "La Voz de Galicia"
son tres os motivos deste balance ne
gativo da empresa: o desplome da co

tización do cobre na bolsa de Lon

dres, os elevados custos de explota

ción e a desaparición da desgrava
ción fiscal á exportación. 

O cobre abaratouse no mercado in
ternacional mais dun 37 por cento 

nun ano. Actualmente a tonelada co

tízase a 185.000 pts. e a Rio Tinto pa

rece ser que lle custa 350.000 pts. sa

car unha tonelada. Ainda mais, pa

rece ser que o IVA tamén lles compli

cou as cousas ó suprimir a desgrava
ción fiscal á exportación; a importan
cia deste feito viría sobre todo no 
caso de Rio Tinto porque a desgrava
ción fiscal viña sifnificando un ha sub
vención encuberta, para esta como 

para outras empresas españolas. 

Os cancel/os coruñeses de Tauro e O Pino, e 
os pobos de Nerva, Riotinto e Za/amea na 

provincia de Huelva son os afectados 

LABORAL 

E vistas así as cousas, os directivos 

de Rio Tinto coidan que a suspensión 

temporal do empleo permitiria aforrar 
400 millóns ó mes. 

As razóns dos mineiros 

Os mineiros recoñecen que os pre
cios do cobre están moi baixos, mais 

senalan que o conxunto de explota

cións de Rio Tinto Mineira tiveron ó 

pasado ano seis mil millons de pese

tas de beneficio, e o problema da li

nea de cobre non pode tomarse 
ai l ladamente. 

E sobre todo os traballadores eren 

que a decisión de pechar esa sección 

do cobre compre vela na estratexia de 

Rio Tinto Zinc, primeira multinacional 

europea do sector mineiro e un ha das 

catro mais importantes do mundo. 

Esta empresa multinacional ten inte
reses en Europa, EE UU, Australia, 
Guinea, Chile, Sudáfrica e o Extremo 
Oriente. O pasado ano os seus benefi
cios netos foron uns 47.200 millons 

de pesetas (mais do doble que tres 

anos antes). 

Actualmente esa multinacional 

está facendo unha reclasificación das 

suas explotacións, e ahí parece estar 
a verdadei ra razón do peche, tocán

dolle a mala a Huelva e Touro. A estra

texia de Rio Tinto Zinc -sinala o co

mité de empresa nun documento

"parece pasar pola elim inación da 

liña estractiva de cobre nos centros 

de Huelva e Touro, para consumirnun 

futuro próximo os concentrados ori
xinais nos xacementos de Neves 
Corvo (Portugal) e Papúa (Nova 
Guinea)". 

A pesares de que a empresa nega 

que a decisión chegara de Londres, ó 

caso é que a multinacional inglesa 

dirixe a empresa española ata 1987, 

por acordo do consello de 

administración. 

V.P. 
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MOCIDADE 

OS RESENTIDOS 
"Fai un sol de Carallo" 

"Vigo é unha nación" 

lsto é o que proclama "Os Resentidos", que sen 
rexeitar endexamáis as raíces de sempre da cultura 
galega, converteuse no vocerío do que alguén chamou 
" unha revolución cultural" de Vigo ... E esta cidade xa 
non ten complexos de Madrid nin de Barcelona: mú
sica, diseño, moda, pintura; todo un mundo, ou mellar 
unha nación ... 

Esta nova imaxe, xa ten data de nacemento: O Nadal 
do 81, naquel concerto no que se deu a coñecer Sinies
tro Total. .. ; era a movida, que rachaba con moitas cau
sas e xeitos de ser, vestir e crear. Todo empuxado pala 
imaxinación que poucas veces funcionou tan a tope. 

Antón Reixa seguía matinando naquel 
concerto ... 

Siniestro Total, Golpes Baixos .. . , 
Os Resentidos, 
os únicos desta 
movida que fan Rock 
galega e en galega. 
Reixa defineu esta música 
COrT)O caracterizada "pola 
ironía, pola audacia e o 
sentido do humor". E a 
avangarda da nosa terra. 

De "Surfin CCCP" a "Fai 
un sol de caralla" 

Polo oitenta e dous xurde o 

espectáculos, e nos xa tiñamos feito o de Salvamento e 
socorrismo aínda que non como banda. Era un espec
táculo montado sobre un libro dos meus poemas. Nas 
actuacións de Os Resentidos tamén utilizo algún anaco 
daquelo, porque agora mesmo xa non me resulta moi 
doado discernir si escribo para un poema ou para un ha 
música". 

Agora mesmo están a preparar unha gran ópera: 
"After Shave" con música do batería de Siniestro To

tal: Xulián Hernández e a escenografía dos 
pintores Menchu Lamas e Antón Pqtiño .. . Moito 

hai que agardar de Os Resentidos, nesa 
mestura de música, poesía, arte dramático ... 

Os recitais de Os Resentidos en 
cárceres e psiquiátricos; a cola

boración de Reixa facendo letras 
a Siniestro Total e a partici

pación simultánea de Alberte L. 
Torrado nos dous grupos: Siniestro 

e Resentidos; a súa arte de 
avangarda ... , son outras tantas 

notas que definen o xeito de 
ser deste grupo de rock. 

,,._\\ó'<>e O trabal lo de Os 

0
0v Resentidos leva 

'<>r> moita carga, por 
· cP'~~o' iso di Reixa que 

, ec' ~e lle preocupan 
o0 ~ 

·c}:J 00 os seus viciños de Vigo: 
~p\0~0~0 ' "algúns non cean porque pasou a 

~(J '+-~ fame en Vigo das chabolas ós pisos. 
s:'.º00 <.

00 
E preocúpame o hipermercado, a Citroén, as 

grupo Os Resentidos que é neste verán 
do 86 o grupo máis escoitado non só 

~{::Pe \'O'- hartas, os parcos que algúns vigueses coi dan nos 

0é o..0 retretes. E traballo a partires de todo isto, non só por 
s<?--<.¿ falla de medios, senón tamén por interés estético. E 

en Galicia tamén máis alá de Pedrafita, 
abonda con sintonizar calquera emisora 
deFM. 

O agardo que despois da "movida" o noso trabal lo poida 
ter algunha trascendencia aínda que sexa pequena". 

Foron agasallando a movida internacional con un MX 
con Siniestro Total: Surfin CCCP, un LP: Vigo, capital 
Lisboa, e un doble single xunto con Siniestro Total: 
"Sector Naval" e "Economía Sumerxida" ata chegar o 
seu "Fai un sol de Caralla" (Xaneiro do 86). 

Ademais de Antón Reixa, poeta, creador de vídeo, 
autor dramático, o grupo está feito por Alberte L. To
rrado (guitarra, baixo, gaita), Rubén Losada (teclado, 
vento), Xavier Fernández Soto (guitarra, baixo). 

Os Resentidos tan espectaculo: 

" Normalmente as actuacións dos grupos de rock son 

Antón Reixa, a voz de Os Resentidos, é un dos nasos 
máis novas creadores: poeta, realizador de vídeo, mú
sico ... Coma poeta formaba parte do Grupo Rompente, 
xunto con- poetas como Alberte Avendaño, Camilo Val
deorras e outras ... , quenes publicaron en 1978 a obra: 
"Silabario da turbina", unha poesía lúdica e informal 
como o libro de poemas de Reixa: "As ladillas do tra
vestí". A primeira obra en vídeo é "Salvamento e soco
rrismo'.'. Máis este profesor de Literatura Galega éso
bar de todo neste intre creador de letras para grupos 
como Siniestro Total e Os Resentidos. 

Alfonso B. Torrado 



IRIMIA-9 

Castelao Sempre 
"OS DOUS DE SEMPRE" (2) 

Seguimos nos tempos da segunda República. As tácticas 
políticas das esquerdas e, sobre todo, o propio descreto do 
goberno dos radicais (Lerroux) e dos cedistas (Gil Robles) 
levou á caída destes. Seguiu o goberno centrista de Portela 
Valladares, que convoca eleccións para febreiro de 1936. 
Amais do triunfo do frente popular, os galeguistas consegui
ron tres deputados: Castelao, Vilar Ponte e Suárez Picallo, 
que seguiron a loitar de novo para que se tramitase o Estatuto 
de Galiciano parlamento. Castelao fai compatible o seu labor 
nas Cortes de Madrid coas viaxes que, tódolos xoves, realiza a 

· Galicia para participar en mitins e conferencias a favor do 
Estatuto, dirixindo ademais a propaganda gráfica. 

Por fin pu ido celebrarse o referéndum do Estatuto o 28 de 
xuño de 1936, votado favorablemente pola gran maioría do 
pobo galego. 

Precisamente o día 17 de xullo -en vísporas da sublevación 
militar-, unha comisión de deputados galegos, representan
tes das catro Deputación galegas e de moitas concellos, pre
sidida polo propio Castelao, entregou a Manuel Azaña o texto 
do Estatuto autonómico aprobado masivamente. 

O estalido de guerra (in) civil interrumpiu toda a tramitación 
parlamentaria. Pero non a obra de Castelao, que foi publi
cando os álbumes de estampas "Galicia Mártir" (1937), "Atila 
en Galicia" (1937) e "Milicianos" (1938), amplo repertorio da 
"heroica tolería do povo español na súa loita a prol da 
liberdade". 

"Casárase Farruco e axiña comenzaran a choverlle nenas do ceo. 
O mozo, denantes algareiro e parrandista, trocárase nun limón 
estruchado polo trabal/o e as cavilacións. Os nenas eran fazuleiros 
e bonitos, como anxelotiños de retablo barroco; pero compría 
moito pan para tantos peteiros abertos. 

A rolada dos nenas de Farruco enchía de rechouchís o abrente 
do día, e o probe pai tiña que erguerse ca carpo magoado polo 
trabal/o da véspera. Os rapaces non paraban de piar. Eles comian, 
comían, e as súas cariñas ledas e bonitas sempre amostraban o 
degoiro de comer. O probe Farruco chegóu a decatarse de que as 
andorgas dos nenas endexamáis se fartarían, e adicóuse a trabal/ar 
sen acougo, resiñado coa súa cativa sorte. 

Cando chegaba o caixón da tia Ádega, os rapaces bailaban ao 
seu redor, e non saían da casa antramentras o caixón non se 
valdeirase nos seus bandul/iños. Cando non había ningún rapaz de 
Farruco na rúa era sin al de que chegara o caixón da tia Ádega ... 

Farruco acaba de recebir un novo meniño, moi repoludo e bo
nito, certamente, pero que non traída consigo a comida do mañán, 
e achegóuse a el Pedro, o fil/o máis vello, que o despertóu das súas 
cavilacións. 

- ¿De ónde veu o meniño, papai? 
E Farruco respondeul/e, por decir algo: 
- Mandóuno a tia Ádega no caixón das lambetadas. 
E Pedro, dispóis dun anaco de meditación, volvéu a perguntar, 

cos seus o/los de acibeche, brillantes de ledicia: 
- ¿E cándo o comemos?" 

"Os dous de sem re" ca ítulo 111.- ManoloDíaz ---~ ---------- ------ ------------------- --~ --· --- -------- ----------X 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Estimado am igo : 

O mundo das grandes estrelas da can
ción, sobre todo do rock, vese envolto 
normalmente nun ambente desnaturali
zado, altamente burgés, co ún ico senso 
de acadar mais e mais fortu na. 

O caso é que as veces xurde unha per
soa distinta, que fuxe das discográficas 
multinacionais, das grandes xiras euro
peas, e, incluso, acaba perdendo cartos 
como lle ocurriu a Miguel Ríos o ano 
pasado. 

Preguntaraste a qué ven todo esto . Pois 
é moi sinxelo. 

Miguel Ríos é un persoaxe que teño moi 
estudado e seguido todolos anos actua
ción a actuación , cidade a cidade, e el é 
unha desas persoas que levan o " sanbe
nito" dos vicios e defectos da xente do 
mesmo ambente no que el se desenvolve e 
ó que pertence: o mundo das estrelas do 
rock. 

E non é o meu ánimo facer unha apolo
xía irreflexiva e apaixoada da sua persoa, 
sinon intentar transmitir a realidade a tra
verso do artigo que che mando, sobre a 
súa actuación en Lugo o San Froilan 
pasado. ' 

Oecídome a publicalo tan tarde con res
pecto á data dos acontecementos porque 
sempre considero necesario un . periodo 
de reflexión sobre os xuicios que vou a 
emitir. Mais agora penso que é o momento 
de madurez definitivo para dar un paso 
adiante e desterrar dunha vez por todas 
mitos e tabús. 

Sen máis, con un saudo, 
Xosé Luis Reboredo, "Ryguy" - Lugo 

NOTA: No próximo número publicaremos 
o artículo. 

Bem-queridos amigos de lrimia: 

Escrevo estas letras co animo de dar
vos un carinhosso tirom de orelhas. Ja vai 
bem de "engebrismos". A normativa que 
empregades é a espanhola (por algo lhe 
gesta tanto á AP), vos escrevedes o galego 
em espanhol. O vosso galego é tam gro
tesco, tam populista coma se eu escrevese 
a capital de EE.UU. assi : GUAXINTON. 

O colmo do vosso "populismo" chegou 
co assunto do l.V.A. e digo bem : IVA e nom 
IVE; como dizia o colegio de economistas 
de Pontevedra nunha súa circular. 

"Tamem em galego: O IVA" (Imposto 
sobre o valor ACRESCENTADO) 

E isto (o argumentam eles) por varias 
razons: 

- E un termo técnico-científico, e nom 
popular. 

- Nom cría confussom IVA-IVE. 
- Nos achega ao Portugués, espan-

hol. .. (Por qué esa obsessdm adolescente 
do diferencialismo?) 

- E até é máis coerente coas sacrosan
tas " normas RAG-ILG - 84", que no seu 
principio 4º dim : 

" .. . em terminogía científica as escolhas 
ham ser harmónicas coas das outras lin
guas, em particular coas romances, e NO
MEADAMENTE CO PORTUGUES" . 

E jamáis nada, como vedes conseguim 
unha nova subscriptora, espero que siga
des adiante. Serte! (normativas a parte 
fazede-lo moi ben) . 

Xoán - A Coruña 

X----------------- ---- --- --- ---- ---- ----.--- ------ -----------
A.- DATOS XERAIS 

De corpulenc ia menor cá real e a imperial , esta 
águ ia-azor é o depredador máis áx il das montañas 
ibéricas. 

Posúe unha forza nas garras semente superada 
pola águia real e a maniobrab ilidade e a eficac ia do 
azor nas capturas, tanto na terra coma no aire. 

Na ficha está rep resentada a co r t ípica da plu 
maxe dos adultos: lombo escuro e partes inferiores 
eraras, a excepción da cauda, que é cuadrada. 

Cando voa destácalle unha franxa neg ra entre o 
branca e o marrón do resto da ala, ademais da 
banda escura da pu nta das plumas ti moneiras. 

As inmad uras son de ton castaño ve rmello un i
forme. A partir do segundo ano de vida comenzan a 
varaia-la p lumaxe ata adqu irí- la cor adu lta. 

Por regra xera l fai o niño nas covas de precipi ci os 
nas montañas con altitudes non superiores ós 1.500 
m ., evitando os bosques. 

De fi nais de xaneiro a primeiros de febreiro pon de 
1 a 3 ovos, que choca a femia en 39-43 días. Os 65 
días os poliños empezan a voar. 

B.- TECNICAS DE CAZA 

Excelente cazadora de montaña, voa seg u indo os 
contornos dos cu mes das serras, para se deixar caer 
en picado por unha ou outra ladeira tan pronto 
como descobre unha presa. 

Tamén practica a espera desde un pousadoiro 
rochoso e tamér.i traba aves no aire despois dunha 
tenaz persecución . 

C.- ANECDOTARIO 

Curiosamente aínda que calquera guía de campo 

actual indica que a área desta especie abrangue a 
totalidade da Península Ibérica, ningún naturalista 
atopou aínda un casal reproductor en Galicia. 

O alpinismo xoga un factor negativo, pois as esca
ladas inoportunas a miúdo soen altera-la paz da 
femia cando está a chocar, malográndose así moi
tas postas. 

D.- ACTIVIDADES 

1. - ¿Por que out ros nomes é coñecida esta águia? 
2. - Se es afeccionado ó alpinismo, escolle as datas 

oportunas, para non in terferi-la bioloxía de ningunha ave 
rupícola. 

3. - Tendo en con ta a altitude en metros, ¿en que parte 
da montaña tratarías de localiza r/le o niño?. 

4.- Das tres siluetas en vóo, ¿calé a da perdiceira?. 
¿Cales son as outras dúas águias? 

o 

o 
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TESTEMUÑAS: 
¿Calé a historia da túa fe? ¿Galicia ten 

algo que ver con ela? 
De nena ensináronme a talar o 

castelán, e prohibíronme talar en ga
lega, ese era un mandato inxusto e 
tiven que desobedecer. Estou tan 
compenetrado con Galicia que vivir 
tora moito tempo provocaría un serio 
trauma sicolóxico. Amo a Galicia bu
cólica, romántica e apaisonada
mente. Na miña parroquia, a liturxia 
é absolutamente toda en galega, os 
libros parroquiais escríboos en ga
lega, solicitudes e demáis papeles 
curiales todo en galega. Amo os 
campos, as prantas, as arbores e a 
xente galega; máis ó labrego. Este 
paréceme o ser máis intelixente do 
mundo, solo que parece inculto; 
pero xa ven de volta cando nos va
mos; esto é certo, o home do campo 
está moito máis perta de Deus e da 
doutrina de Cristo do que os cregos 
pensamos. En xeral é máis sano e 
santo que nós. Eu descubrín a miña 
fe talando coa xente. Primeiro vivía 
coma un cura e estiven a poucos de 
perde-la fe (non, porque xa non a 
tiña); despois fíxenme obreiro, com
probei que o obreiro galega era máis 
marxinado e manexado caciquil
mente que ningún outro, e sentín 
pena e loitei a moitos niveles, e 
comprometinme e radicaliceime, e 
sufrín e gocei; dispois ven que a Jaita 
e a violencia (aínda contra os que te 
pisan) crea máis odio e máis violen
cia e isto é un círculo, unha roda que 
nunca acaba. Hoxe estou máis cerca 
dos "obxectores" e dos pacifistas 
pero non nun plan inactivo nin pa
sivo; a miña loita non é coas armas 
que o capital queren que utilice: E 
vexo con gozo que o labrego non é 
un pasota; é un pacifista e sabe es
perar e empeza a ver claro e creo 
que hai que escoitalo; e aí descubrín 
a miña fe nun mundo novo que xa 
vexo e xa apalpo ou albisco. 

Nada nunha familia de clase me
dia católica, a miña fe deslizouse 
sen problemas astra que me quedei 
viuda. De aquí empezou un cambeo, 
un andar que xa non parou. Cada 
vez cecais máis esixente, pero de 
Galicia pouco, de talar galega ¡nada! 
Na miña familia decíase que era pro
pio de "xente ordinaria". Lendo no 
periódico a Xosé Chao, en galega, 
foise despertando en min algo, que 
había un cruceiro e que viñan Chao 
e Ramón Piñeiro, tomei a determina
ción de ir ó cruceiro a Bastiagueiro 
por unha banda a coñecelos e por 
outra a talar con eles pois quería que 
desen unha conferencia na Asocia
ción de Viudas. Dende ese cruceiro 
despertouse en min un sentimento 
de pena de vivir tan lonxana do que 
era de verdade Galicia, púxenme a 
talar e a fer galega, dentro do que 
podo, e certamente tomei concien
cia de algunhas realidades galegas 
desde a miña fe. 

Creo que aquí deprendrín que 
certamente as iglexas teñen que ser 
en certa maneira locais, pero sem
pre enxertadas no universal. 

No terceiro cruceiro tomei a de
terminación de axudar a quere-/o 
galega, a extender o seu ensino alí 
onde poida facerse. Os cantos reli
xiosos teñen no meu corazón máis 
resoancias en galega que en caste
lán. Parece que unir unha causa con 
outra é para min unha necesidade 
vital xa agora (Galicia e Cristo). 
Caído que os Cruceiros marcaron, 
en certa maneira, a miña vida de 
cristiana e de crente. Graciñas por 
isto. 

Os Cruceiros son encontros de 
cristiáns que promove a Asocia
ción lrimia. 

VllAsamblea Xeral da HOAC 
14-17 Agosto (Zaragoza) 

Do 14 o 17 de Agosto, celebrouse en 
Zaragoza a VII Asamblea Xeral da HOAC, 
coa asistencia de cerca dun millar de mili
tantes, chegados de todas as nacionalida
des do Estado Español. 

O remate da misma queremos facer pú
blicas algunhas das orientaciones e con
clusións donoso traballo . 

Constatamos a persistencia dunhas re
lacións sociais de explotación que afon
dan e multiplican as diferencias sociais, 
incrementan as inxusticias e a pobreza 
real; a aplicación das novas tecnoloxías 
co único criterio de servir ó capital que 
deixa sen traballo e sen medios de vida a 
milleiros de traballadores ; a perda de de
reitos adquiridos pola erase obreira nas 
lo itas mantidas ó longo de moitos anos e a 
extensión por tódolos medios dun oculta
mente e aniquilamento da conciencia 
obreira e popular. 

A situación internacional cada data 
máis domiñada polas relacións Este
Oeste, que tratan de ocultar a verdadeira 
realidade das relacións de explotación 
dos pobos do Norde para con o Sur, que 
impiden sair da miseria ós pobos 
oprimidos. 

Tamén nós diante desta situación , per
cibimos no noso ambiente desorienta
ción , unha grave tendencia ó acomoda
mento a esta situación e un ha certa deses
peranza e desencanto respecto a un cam
beo social radical e popular. 

A HOAC e os seus militantes dende a 
vontade de ser testigos da mensaxe de 
Xesús no mundo obreiro , ratificámonos 
na nosa traxectoria histórica de vivir com
prometidos nas loitas e organización do 
mundo obreiro dende os máis pobres. Así 
mesmo, como parte activa da lgrexa man
temos o noso compromiso de traballar 
con outros para que toda ela se atope 
cada vez máis implicada e complicada na 
causa universal de liberación do pobo, do 
mundo obreiro, especialmente cos máis 
oprimidos e marxinados. 

Finalmente compartimos, con tódolos 
nosos compañeiros e compañeiras na fe 
cristiana, comprometidos no mundo 
obreiro e na esperanza en Xesús e no 
Reino que El anuncia, e que se manifesta 
na situación dos pobres. Compartimos as 
loitas, o esforzo, e a entrega na construc
ción dunha nova sociedade. E comprome
témonos a vivir dende Cristo a vida e as 
loitas obreiras, impulsando a unidade da 
erase obreira e das súas organizacións 
participando nelas, e a anunciar en tóda
las situacións da vida e nas loitas obreiras 
a mensaxe liberadora de Xesús. 

H.0.A.C. de Galicia 
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A r.ALA é CAliliñO 
Xosé Chao Rego 

Coidadiño coa teleglosia 
/ 

Curiosamente, aínda que-
dando moito camiño por andar en 
Galicia coa nosa lingua, ás veces 
as cousas van demasiado ás pré
sas e sen a debida preparación. E 
isto é o que sucede co uso do 
galego na televisión. Está senda 
moi proveitoso -recoñezámolo- o 
emprego que .se fai na nasa lrn
gua nos medios de comunica
ción , especialmente radio e TV, 
desde o punto de vista do presti
xio do idioma. 

En efecto: nun principio, cando 

GALERIAS 

se facían as primeiras dobraxes 
~as películas ou series de televi
sión, á xente facíalle moitísima 
gracia escoitar a Xota Erre, paño 
por caso, ou a outro personaxe 
famoso, talar en galega. Hoxe isa 
xa pasou e témo-lo costume de o 
ver coma o máis normal. 

Pero habería que dar un paso 
máis: coidar moito de que os lo
cutores e os que participan máis a 
miúdo talasen un galega que á 
vez fose o máis achegado que se 
puidese á xente e, ó mesmo 

tempo, evitando castelanismos e 
infraccións á normativa vixente. 

Tamén algo nos corresponde a 
nosoutros neste negocio, os que 
vemos e escoitamos. Non habe- · 
mas de pensar que porque o diga 
a radio ou a televisión xa vai ser 
bo galega. Hai o perigo de que 
naza unha especie de "teleglo
sia" ou xeito de talar televisivo 
que nos encha a tala con causas 
coma "había dita" ou "hei feito", 
e outras polo (mal) estilo. Aten
ción, lago, ó con.to. 

CAntA =I i)() i=timi:GO 

'\·: ~ARGADE:LPP 
O ruso que manda en Rusia 
e no resto, ese nacho 
non é Mijail Gorbachov, 
mais Migueliño Corbacho. ~ 

,'1.Nn& 

· ~t. 
'.'-~~ 

EN 

CERVO 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

LUGO 

Tal acaban de dicirnos, ,,<~o 
meus queridos irimegos, { / .. )~- v 
que o presid~nte da Urss f:'~~/ _¡{, - . -
ten devance1ros galegas. \::.:'\ ) · ·-:> ....... ,s/ 

e~~ \ ... d s A 
Aínda que a moitos amole \ \ _," )--. -:..;\.~ 
e os poña de mala uva '<!.!2--' ' 
xa tiñamos un parente 
no barbas, xefe de Cuba. 

Tamén.na mesma Arxentina, 
segundo os papeis din, 
de procedencia galega 

O CASTRO 
SANTIAGO 

SADA- A CORUÑA 

RUA NOVA, 16 

é o señor Alfonsín 

Agora só falta Reagan 
e se alguén quizais se avispa 
descubra que o seu avó 
ía coa roda da chispa 

Mais seica na Casa Branca 
-podemos ter ese orgullo
º cociñeiro é galega 
e gobérnal/e o bandullo. 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 
DIREC 1 OR : Victorino Pérez Prieto , Lagoa-Abadin (Lugo) ' 

MESA DE REDACCION : Xosé A. Miguelez, Daniel López Muñoz, Alfonso Blanco Torrado, 
Manolo Regal , Xosé Lois Vi lar, Marta Sopeña 

RESPONSABLES E COLABORADORES: Ramón Raña, Xosé Manuel Carballo, 
Xosé Chao e Grupo de Santiago, Paulina Pérez-Mendaña, Vnguardia Obreira, Matilde Vázquez, 

Pab lo Rodríguez (" Oitabén " ), Primitivo Iglesias, Colectivo " A Rella ", MECG, Esmorga, Far, Guillermina Mosquera 
DISTRIBUE: Mosteiro do Císter, Sobrado dos Monxes (Coruña) 

SECRETARIA E ADMINISTRACION : Apdo. 5, Vilalba (Lugo) . Tlfn. 982- 510487 
CONTA na Caixa de Aforras de Galicia, Vilalba, n. 04950/0. DEPOSITO LEGAL C-1417-81 

A imprenta non se fai responsable dos erras cometidos nos artículos 
Impreso en GRAFICAS BAO.- Clérigos, 25 LUGO 




