
,·Fol·ga do ~rrastre 
· Moito. in.ar de fondo -

Por primeira vez os marifieiros do arrastre unirorise p~ra 
pedir un co'nvenio 4ue lles permita conquerir unhas candi- · 
cións de· tra~allo dignas e uns salários xustos; pero por detrás ' 
.de todo está unha política de restructuración. 

FALA 
SEAIVIUS TVJOMEY, 
XEFE MILITAR DO IRA . 

~eproducimos ac;ui 
unha entrevista L¡ue lle fi
xo un¡ia revista universitá
ria irlandesa ªº xefe. mili
tar do IRA. · 

(Pax ~ 1-6) 

A VERDADE.IRA,_ 
HISTORIA DE . 
PAIS ROM~RO 

Pais Romero é un per
soeiro moi cofíecido en 

. Gal iza~ o que non se -coñe
ce tanto é a ~ua verdade.ira 
história,. que vai - desde 

• militante da CNt a conse
lleiro. 

(Pa_x.4) 

FranC~scO ·Letamendí<ir 
-

119 -pobo basco ,-

non. ere-na autonomía11 

Dia a dia, a rep~esión cebase sobre o País Basca. O pobo 
sigue ~~sixindo o seu direito a autodeterm_inación. 
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· oúva-vaca no millo' 

"Parece que · en este mun 
d ~ , no p'ueden vivir mas- que 
los asesinos y ladran.es (Mon:.. 
señor · Tem iño, -Bispo de Ou-

. rense). · 
· i E .que 1ben viven! 

' 'O día trece de . X uño, ce
!ebraráse en Ourense o co.n

- ·greso rexional da ·u.C.D." , -
· Será un dia inolvidábel pa-

ra D. Pio, poi·s·celebrará a. sua 
Qnomástica . en compafüa dos 
seus amigos má.is queridos. 

. ·"El suceso de Almeria pu
. di°era ser wn · tragico error .'·' 
(Juan José Rosón) ... 

"Confirmado os rapaces 
non eran militantes dé E.T.A~' 

'-· 

. "En mi c~nfJuyén. tres es- . ''Q.uiero · de rno-men·t~. · 
· cuelas: la des marxismo· crit i- serenar y disf,rutar de ' mi in-

· ~ o, eí institucional ismó . mo-· dtppendencia, ahora .que · he 
cierno, y el reg'e'neracion°is.mo salido de- esa especie de 'pan- . 
español. ( -o .mesmo .. $uxeto, ·teón (Ta mames,:' #. GtLJ.po M í_s-
,, Et.irocomuntst_a· 1' ~: d~ - p·r'f)a) _ · . tico). 
· ·f ájtalle .un!1a · . esc0Ja,- ·a · E. ao terceiro di·a resu(:ftou,· -

mais . impertañte llOS·" tempos· -e a de vir a ,-~u-toar a VÍVO$ ·e 
que · corrern ~'a ,de. ai"inónar· mortos ... 1 

· · · 

quia co11$tita~ionar'., - . · 
·., ... : 

·. ,..,fr 'Cuare-nta . y tres .. po.nÚt/~ 
. cés · muri:emn de forma . 
vl'olenta_ (Thular El Alcal zarh -
· ·/'Desde iXa·! ex,ix·imos' o-e-.~-
·seguro -d.e -: perigosidade labq- . 
ral, para os "trabáHadoresll 

. da santa igrexa". 

"El General Aramerrdi , an
tes de dispararse un tiro, se 
sentó en una butac_a girator:ia. 
dando la cara a u11 retrato de 
Franco. "- (Lorenzo Contre-
ras) . - . 

Si señor iso chámase dar a 
cara. 

_"Los -campesinos · celebra
ron ayer su patrono, San ls1- · 
dr.o labrador" (Faro de Vigo )_ 

"La Xunta -._ de Ga licia, a- "O certo .e L¡ue po-r aqui, · 
prueba un ·programa de _sa n~ moi poucos nos ·enteramos 
dad amb_iental, que costara d~sa firan festa". 

dieciocho mi-ll_ones de pts . . EI J··"y -menos mal · que, ahora 
Ti tulo del programa sera .t: La -· 
lucha contra la porquería" . ·hay un arbitro que se llama 

Pezón y otro Condón, ·con 
11 Desde .aqui felicitamos lo cual ya se te pasa un po-

tan ~ insigne institución, ao · co el · mal humor". ( Landin 
· tempo qu~ facemo_s u·nha pe- Carrasco). 
quena~ recomendaciQ.n: co- "Pois como alguén se ape-
~ezar polo pazo de Raxoi. . 11 ídase Ladilla Carracho. Non 
oe·nada". · ~exas como iamos a _pasalo". 

· 
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Todo o que aconteceu na Nosa Terra 
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6 meses ·l.250 pts.'; Europa 3.000 pts. ano; Arxentiná 3.700; USA e Canada 4.000; 

América do Sule-Africa 4.500; As tarifas por 6 meses serán · 
- a mitade das anuais -mais 50 p~s. · 
A·NOSA TERRA, ap~o. 1.03~, Tlfn. S8 26 13. 

Santiago de <;ompostela 

nos anos ' 
78, 79, e 80 

1 

nos 

tomos d~._-wrl~= . encuadern,adÓs de . . 

A NOSA TERRA 

~-... 
. f( 
M 
E a pr 

colf 

d 

Que 
a flota 
fe1to. 
facer 
polo 
antipo 
a restr 
to , co 
natura 
máis e 
ben an 

Asi, 
·como 
ameaz; 
que i1 
dunha 
cOs dE 
h-ai ·ce 
céncia 
dar no 

.Os 
ros ví 
fo lga e 

lles su 
teriorc 
trabal 1 
humar 
to ria is 

peque 
rian 
que e 
ciar
afirm; 
a acei 
dadas 
sindic1 
INTG, 

. grandE 
sua IE 
Asoc ie 
negoci 
ma de 
esta r 
débi l e: 



E a nrimeira folga que se. está a levar no mar por~ un convénfo · 
·colectivo o que supón un fito na hístória lahoral de Galiza 

~n canto á organización dos· traballadores. do mar, . 
· d do os 11roblemas que hai nara organizalos, 'asi como, un paso 
· ª adiante na toma de ~oncié~cia destes. traballadores aos r;1Ue 

non nodemos considerar estrictamente p.roletários. 
. · Detrás desta folga están uns salários que non sub~n 

desde o ano 79, un deterioro nas coodicións d.o traballo, 
unhas actitudes di~tatoriais e un plan efe reestructtrrac~ón_ da 

flota pesque1ra. 
Todo esto é o que motiva, 

enmarca e caracteriza a folga dos mariñeiros éfe arrastre 
que se esta a levar estes dias no porto da Corúñ~ 

e que trae fondas repercusións noutros campos 
i • da economia galega, 

~ ! -

6 
1, 
1-

1. 
1, 
l . 

Que hai · que restructurar 
a flota pesqueira galega, é un 
fe1t6. O· Goberno negase a 
facer esta restructuracion 
polo que leva de m~dida 
antipopular, o que quer e que 
a restructuración veña de feí
to, · como se dunha seleción 
natural ·se tratase, onde os 
máis débiles sempre sucum
ben antes. 

Así, coa lei do máis forte 
como norma, parece que esta 
ameazante restn;cturación 
que implica a desaparici.ón 
dunha gran cantidade de bar
cos de arrastre, en Coruña 
htli ·cento dez para trinta 1 i
céncias, parece se comeza a 
dar no porto coruñ-es. 

. Os obre iros dos arrastre i-
ros víronse abrigados a ir á 
folga dado que os soldas non 
lles subían desae o 79, o de
terioro das condicións do 
traballo, cada vez máis infra
humanas, as aititudes dicta
toriais e a negativa da Asocia
ción de Armadores de 
sentarse a negociar un convé
nio, por máis que as centrais 
os instaran a elo. 

Mentres que moitos dos 
P.equenos armadores negoc1a
nan -ou polo menos din 
q.ue están dispostos a neqo· . 
c i ~r-, mesmamente algun 
afirm?ba que estaba disposto 
ªaceitar .as condicions pedi 
d,éld~s palas tres centrais 
sindicaís que levan o conflito 
INTG, CC.00. e -UGT, o~ 

·grandes armadores impoñen a 
sua lei, a do mais forte na 
Asoci~c.ión · e impeden estas 
negociacións. Asi será a for
ma de facer anticipadamente 
~s,ta. restrutu ración : os- má is 
ebiles quedarán na cuneta ·· · 

~adro branco., 

,t 

. A resp.osta do pobó ~ale· 
~o no _1.7 de IVlaio. 

por non dicer en todos. 

arruinados, os fortes resisti
rán E por iso polo que-hai 
grupos de armadores que 
quereri prolongar a folga o 
máis posíbel, eles poden 
aguantar, senón teñen aceso 
aos créditos, algunhas empre
sas pertenecen a bancos. 
"Aqui, queren facer como 
pasou cos viñas da Rio
ja, Rumasa quedouse con 
todo", dicianos Romualdo, 
representante de CC.00 Non 
hai que esquecer que Rumasa 
tamén. é aquí a dona dalgun
pa das máis fortes. 

MARIÑEIROS·CINCOENTA 
E CATRO, ARMADORES 
SETE · 

O sábado os mariñeiros 
vencian por 54 votos a se
te aos armadores nests par
tida que están a xogar. Ex
pliquémonos: dos sesenta · e 
un barco que chegaron ao 
porto 54 quedaron amarra
dos por folga das tripula
cións ~ sete lograron sair á 
mar, utilizando a máis di
versa picaresca . . Segundo se 
ven dando o conflito, que 
nesta semana alcanzará o 
oonto alxido de non arran
xars as causas, ao final da 

_guerra, o tanteo, que . pré- trois· da empresa, que · non . a rua·, ,tique a xente se entere 
ven as ci5ntr'ais siné:licais que deixa _xubir ·ao barco'.- "Todo do que está pasando 6 por
aoarecerá nos casilleiros co- ist0 ·-p-Lixo ~ a-· proba~ _á·· organi- que está pasando, xa que ._a 
rrespdndentes., vai ser de 120 z.eción dos pr~óprios ' trabal/a- fo/gá. ~ando nbn_ hai unha ra
a 20 a favc:ff .dá parte laboral, dwes"; , dicianos- Miguel -zf?n .de peso non sae nunca", 
claro. Basean -estas ' afama- Campuzano, 'lepresentante da oomo diciq o representanté_-
cións en que agota estáñ che- INTG. de CCOO nunha - das asam -
gando cada dia do Gran _Sol~ bisas- que todos .os di as .se . 
sete barcos, dos cales só UNHA FOJ.GA celebran na·c-asa do Mar. _ 
un volve sair á mar. DIFERENTE - Tamén .facian os represén-

Para lograr isto os mari- tantes sindicais gran ·· fincápé 
ñeiros están . organizados -Todo o antes dito califi- no feíto de que as mulleres · 
manteñdo no peirán un pi- · ca a esta como _ unha folga do's mafiñeiros estivesen 
quete noite e dia, que. é rele- diferente e máis ·ain"da se se presentes ·.na Jaita . e nas 
vado cada seis hora, asi como . ten en conta que est_e confli- . asambleas. "Ou'e a_muller ve
outro piquete de retén, para to está rebaixando o salário ña enterarse ~de ·canio suce-
deste xeito informar aos -. dos demais obreiros, xa que de a muller' debe - de esta.r 
compañeiros :do que está . se antes uri kilo de peixe co home·· na falta'' dicia 
pasando. · _costaba . duascentas pesetas, CampUzánq, d~) ·1NfG,· xa 

Pero a dificuldade para or- por poñe.r un exemplo, agor-a , que e·las teñen un peso espe- _ 
ganizar aos ma·riñeiros é moi- costa catroceo_tas. ·_ ,· , - . , cífico palas· caracte-rístieas 
ta dado .a movilidade e os Dadas as ·c1rcunstanc1as, e. matriarcais -da fam íl ia man
horários, así como os con- polo que .q1::1eren leva a folga ñeira, senda imposíbel toda . 

fql.ga sen o seu apoio .. 

INCIDENCIAS E 
- ALTERCADOS . 

Os , barcos que- están na 
mar van descargar a- outros _ 
portas ga!'egos, para así esca
par! le á. folga. Moitos deles 
van a·.v ·igo,.polo que os ·tra-
ballado.re~· d~ Goia decidiron_ 

, qon _descargar nengun b.arco · 
- da Coruña mentres non rema-

. A Real Académ ia Gale~a, 
que ano tras ano cava a súa 
fosa e alonxándose da nosa 
realidade; do-que é unha ver
dadeira mostra a -slia celebra
ción d·o Dia das Letras Gale- · 
'déiS~ 
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. A ve,d·a·deir~ ·.h ·istó,~a. d.e-Pais: ·Ro.mer.o. 
. . . . 

A históri~ de .Pa_is R~~er~, ·~x-~lca:~de_ ·de ,Corcubión~ e~-Consell~·iro de Educación .déJ Xunta · 
transcurre p·or uns derrote1ros fora.-do co.BJlun onde _se mixturan a estafa, . . . . . · , 

. >.o e!1gano e ~ ~inbi~ii>ri de pode.r. . ' ' 

co.n, enganos, de Elena ·cano. 
-sc::ib, ~ que o sr. Canosa Ferrio 
o ri~a a estampar a sua firma 

· dact1 lar nun papel que n 

" ', té a folga. Owtros armaqCsres tamén que boa parte do bar-··, 
· Jt-'.lva n aos mariñeiros a embar- . ·cos sa-en faehar en condi cións,•' 
car a outros partos, alguns · ileg.ais co visto bó da ' Com~·n
até !les pagan comidas e em- ~,ancia . Militar _ da Ma:i n~a · 
borrachanos · para a~i conv@- xa que saen sen os debgjas .. 
celos de que se fagan á m9r. - nombramentos qu~ corrff_s-

pode ler porqué ... non sa~én 
:4-legan, P_~ra levar a cabo ~ 
1 mpugnac1on, que · Eleria Ca
nosa v9tara por correo e per
sa~! í'.1,ente . Celebradas novai· 
ele1c1ons, o sr. Pais Romero -
q1:1e encabeza a lista de uco' 
non se presenta e perde as( 
todos os seus canos. Pouco 
tempo despois, intérnase 
nun_ha casa de saúde de Se
gov1a. 

Tamén denuncian os ~epr~- · panden aos man_dos do_s bar
sentantes das centrais sindi- cos, e'!grasadores cobnndo P . 
ca1is as medidas rt<presivas que Pr¡>~to de m_aqf!inistas, etc"~ 
están . a seguer contra dos· ma- d 1c1anos Andres Alvarez de 
riñeiros. O outro dia, sábado . UGT. · 
ao medio dia, estaban quir-ice PEQUENA . 
furgonetas no ·peir~n, ao RADIOGRAFlA DA 
mando duri comandante. Os FOLGA 
representantes sindica is· mani- · A situación · dos mariñei -

DE NOVO CORCUBION 

fe?tá.banos .que ."non sabemos ros de arrastre e fresco e as ' 
q qué se debe tanto desp_egµa condici6ns -que os levaron .a 
ao nqn ser que a causa señ.(l · folga ¡poderianse resumir ~es~ 
que un dos policías aqui pre- ta · pequena raiqografia: . l.Jn 

· .sentes teñ_a parte nun barco, salário . que non sube desde 
causa de que estamos · segu~ 0 s~tenta e nove e que ·~ na 
rosé certo ". · l actual idade de 36.345 µese- . 

A ac ual corporación mu
nicipal de Corc'ubión de
cide retirar a estatua do 
xeneral San Martín que Pais 
Romero tiña colocada nos 
seus tempos de alcalde da vl
la . Non obstante, a. prensa 
oncial ,,terxiversa os feitos e 
móntase unha campaña para 
despresti x iar a corporación Este sábado ao medióoiá tas, das que hai que deseo~-· 

tivo lugar un pequeno intl - tar SS.SS. e 1 RPF ·asi coryip. 
dente, cando os representa.r- _ manutención:· Os · boleira$· e 
tes sindícais dialogaban .cós · redeiros das . mesmas ernpre" 
tripulaf!tes dun barco: '~!j:lós sas cobran 42 e 48 mil :res- · 
éstabamos fa/ando, e un refe- pectivañlente. , . 
ríndase a policía dixo "xen- As centrais sindicais · hai-· 
tf', cfwm.ándonos · a co·ntl- máis de dous anos que estan 
nuación o Capitán Cesareo írftentando firmar o convé
Palmeiro a nos "xentuza-", nio, pero a . patronal négase_ . 
como ·se dicer xente fase sempre, .pri_meiramente :· (ji-·-. 
peiorqtivo.". ~ Por este peg~e- '"Cindo: que non pode haber: 
nd incidente o cit9do c9pi- negociación até que se resol
tán · torrfoulle a filiación· a ,,vá o problema das licéncías, 
ca:mpuzano da 1 NTG, preseri~ 'despois. ale.gando falta 'de re ; 
tan do -os representarites ·das_ presen.tación na _parte eílJpre:. 

. municipal .O dia 3, o acto · 
promocionado por AP canta 
coa preséncia de Mª Victo
ria Fernández-España, mem-:
bros de Fuerza Nueva de Cee 
e F is_terre e amigos de Pais 
Romer_o. Os corcubienses 
presentes non pasan de cin
coenta. 

Non obstante, e apesar 
de que leva cobrando ~sde 
o ano 73 unha pensión por 
inutilidade absoluta, Pais 
Romero ven desempeñando 
infinidade de funcións, Can-

do, tamen, xefe local do Mo- selleiro de Educación, Direc-
virriento e vese envolto nun tor do -Coléxio Jase Carrera 
·"affaire" industrial. . de Corcubión ... 

centra is sindicais no · x\Jzgá-. sarial _poi as dimisións habi- · · Pais Romero pertenecia, 
· do unha demanda ·por Jrisul- ·a.as. 

1 

no 36, á CNT. Cando Corcu-
tos do .citado capi!áo. . . . _ O . 13-4-Bl . a Mesa Negoeia;' uión foi tomado palas tropas, 

1 • 

9ue1xans~ t~m~n ps _ re.prtj~ dora xúntase pero ·os arma.:: corta a estrad~ e dispara COf!
sentantes s1,t:ld 1ca.1s · do tp~.to . dores ,non .Presentan nada por ~ tra a· Guardia Civ ·¡ .1, . Como 
q.ue 1.le esta ·a dar .ª P'.:encs~ escri:to, ainda que A~.~¡nu. lou. ·. moitos dos - militantes da 
s1_lenc1apdo. ª- folga 0 .u .tr~:. as suas pretensións. pªdindci central anarquista é apresado 
tanda de m.1·~tural.os con 1 ~s 1 -: · cámbio de sistema · salarial> e enviado ao frente. Ao 
dioso~ titu!are~. Den\tJ) CJq!l. redución de plantillas, englÓ~ ; remate da guerra, solicita o 

bar os. sal-ários, tomprome-. : seú ingreso na Falange, ingre
•••••••••••• téndose a dar estas propostas: so que lle é denegado, 

por escrito ·o ·día 20 do mes- , dándose a circunstáncia ~ de 
· mo- mes, .cousa que non fi .: que cada vez que Franco 

· xeron até o momento. :. visitaba Co'íé:ubión era sacado 
·Entre as pretensipns máis do pobo pola Guardia Civil 

·· ,significativas para os non _- por" . "sospe'ítoso". Pouco 
entrados na materia mariñei- despois faise mes'tre do pósi 

No Goberno de Arias Na- - Unha proba contundente 
varro e- durante un mitin d.e cto compadreo que presid ia.n 
Cantarero del Castillo declá- todas as accións do sr. Pa1s 
rase admirador e seguidor de Romero está na contratación 
Besteiro . Coa chegada de 'dos servícios de Jase Canosa 
Suárez á Presidencia do Go- Ferrio, contratista, para a pa
berno, nun escrito publicado vimentación e alcantarillado 
11un periódico de ámbito ga- da Avenida da Viña, tra ba· 
lego, proclámase home de llo que ao non ser realizado 
Tierno Galván e incondicio- no prazo correspondente foi 
nal de Meilán Gil, 'cando este anulado pala actual corpora· 
.crea o Partido Gallego lnde- ción. O curioso do caso é 
pendiente. que o citalfo contra~ista non 

fixo o ingreso · da fianza de 

·· .... 

-. ¿Quere 
·qiercar 

un ha 
casa 

barata 

ra podemos significar 42 · mil ./ io ·de pescadorés... mestre CdNSELLEIRO DE 
pesetas de soldo b~se ao mes, · sen oposicións. E rio anó 56 é ·EDUCACION DA X UNTA 
tonvénio por Sf3is meses,

1 
nom·eadó alcalde de Corcu- ,., ·. 

·seguro de vida· e invalidez, _ bión . . Xa desde a.. alcaldia -. Desp?!s de ser cele.b:adas 
asi. ·com·o sup·l~rhentos sala- . recebe ton efusión a' Franco tres ses1ons da X unta e n~
riqi?, ~ descansos, vacacións, · nas suas . visitas ao pobo. mead?, represen~af!te da ~1-
etc. Recebe, asimesmci a Don p_u_tac10~,. ap~sar da aus~nl· -
· ·'Así as· cqusas e vista a pos-- Juan ... e defínese donjuan is- . c1~ ~e var~os 9,tp~tados e ~o~ 
tµr~'· dapatronal de ' nón ~en-~~ .ta. A fins dos anos 60 é min1mad1f~~enc1adunvoto. 

e · t~rse ·a· .. negociar,: aindél qqe" nomeado Diputado Provin- . · Algo ma1~ que sorpresa 
para · · ~~¡ / wande? Mnsi~ms .no · seu:~ dal. " · · xeral produc1u o seu n.or:nea.- · 

-~ ... · ... ::: ... -_·~e~~re_?" · sep 1<· a~ --fQlga- pglece 1r para·,, Estes cargos · polüicos air:i- mento .~orno Conse.lle1ro de· 
v. . ·"témp0, se ca:dra cahdo rema-:! da lle deixan , tempo para Educac1on. Todos estes car-

.. , .. :.·~ · te~ · · ~ ·restrutttración pesquei -: ·. autonomearse Director do gos ten _. que a~and<?n~los 
'~'.¡,. ¡ .V!Y A:NffL\)GAR QUE · i"q nq port9' ·da Coruña xa . Instituto- de . Ensino Médio e para. ~re~ent~rse as ele1c16n~ 

éstá .realizada, que é· 0 1 que · profesor .de Língua, Literatu- ~un1c1pa1s, as cales perde e 
pªr~~~ prete_(.ld8~ alglln~. · ·~ ra e H istóriá sen ·abandonar. tf!1pugna os. resultad?s. Para 

.DESEXEÚ · 

_______ .. _ ~LF_9NSO ,.EY~E 
.N .. i5~;/ ~'1-~7 ·M.A1oi1 .9a·1 · 
VHM \' )~:-N}" '\ ~ .. .r, ~ \ c~.éJ .Jo 

0 cargo de mestre db" 'pósi-- ª· 1mpu~nac1ón basease n~n 
. !O _de pescadon;s. E :nomea-i testemuno f?lso que obten, 

........ 

. 408.200 pesetas, sen a qu~ 
nengunha obra pode formali· 
zarse: Ou esta outra prqba 
dos 'impositores ·da canta .nº 
512-8-A da Caixa de Aforros. 
da Coruña e Lugo, a nome ~ 
Pais Romero, don .., Tomas 
Pazos Villa.mil e dona Flo· 
rencia López López, .da que 
inexpl icabelmente c;ies~ pare· 
ceron , case · méio ' mil Ion de 
pesetas o dia anterior á. toma 
de posesión .da acttual c;orPºj · 
ración, pres id ida por Ra;~fa 
Mouzo Lago, sendo · lu 1 

conta para uso único 8 exc. · 
s1vo:do a.xuntamento. 

SANTI. VILLÁR ' 
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. Un ~no rnáis tivo lu.gé!r a celebr~~ió11 do' "Dfa d.as~ Letra,s Gale!Jas··~; -
: braéión saí~a.d.a .ofi~~ªlj~a~e e q~e pou?o a_p.~lJc;o t-091ou co~p? ºº.Pº·~~,-~~nv~rté~Glqsé .: 

qele.nha data re1vmd1c·at1va· da ·no~. lmgua'~ _eta nosa c~~turn: _dos -d1re1~o:s .•~ali~ne1s · de Gahza. . 
nu · .Neste ano, o 1,7 de IViaio celebrouse con dou~ s1mbolos s1grnf1cat1vos. _ -

p r unllá banda· e~taba o,.sable sobre ·as nós~~ c~?e~as!. co c~nsenso d.a~. for~as p~rlam~~tári~s: · 
0 as leis repres1v~s, da D_efensa c;J~ Co~~t11uc~on, f:~tado de Excepc1on, ~l~r~.~ e Sft1~, '· • 
Reyulación do lcl1oma e a Bande1ra, [e1 Ant1~erronsta e o Decre.tp de ~~lmyu1smo como 

aplicación do que di a. Constitucic?n sobre o a,rsq donoso ·idroma. , .' '. - _,,. . , , 
1 

Por outra banda, estaba o pobo/ que_neste ano, participou masivamente eh _t9da.s: . · --~ 
estas celebracións, rebasando amplam~~!~ en a"~is~éncia aos .actos .programados, ~sí cmno~ , 
· no número destes, a todas as ed1c10.ns anteriores. Este,.como···nengun .outro o '·. ··. · · 

- · , "17 ae Maio" foi ünha data' reivindicativa. -- - " . ¡· _ _,_ . ~· -. .._ 

--. Na a~mósfera ~ociál ~ : ~olíticir .que esta~os a· vi-
, ver, qulzais sexa conveniente éavilar -fria e.-coidadé>sa, _ 

mente só~~r ·da ·- cerrespondéncia -e~istente entte --'a , 
teotia q_ue se .Clefonde e a práctica. real, para compro~ 
bar se o camiño vái é·ara os óbxectivQs propostos; N.o 
ca.so do naciOnalismó comprey. en -cada intre, . saber 
qué é· o que hai que· perfecCi.onarí qué ,aquilo que hai 
que . matiza.r, ·qué- aquil~ _que Jlai que ._cambiar · pan~ . 
levar, o país, no contéxto das /dific4ldades obxecti ~ 

/ vas nas que s~ mova~ por un vi~iro ax.eitado . . · 
• . ~ 1 • 

_ Ouizais non vena nada mal evocar ·un ch.isco a f ¡. - . 
/ _ qúra c;le Vicente Ri~c-ó, para_ entendermos .algÚns fe

f!Oli1enos sociai_s e ~ol ític .. os-de hoxe. Nestes dias, hou
~o . que11 gabou ao ensaista como p~oba da grandez~ 
do · espírito i~racional, níí~ico, _cosmopolita, :--nunha 
_palabra .. comq-trascendéncia exeníplar que~~ catjside
ra o galeguismo mater_ial, _ cém~r~to, que está a "lixar" 
o presente actual de Gal iza .. Par.a semeUantes asevera
cións nec·es_itouse' naturalmente úli intelectuál' estran
xeiro. afamado e· comércializado no mundo burgués 
e~~añol, como Sánchez Dragó. Outros empeí)á_ronse 
en c.onseguir a ídet:ltificacióQ__ do nacionalismo, na sua· 

"'xestación, na sua prixe, con Vicente Risco; ,confun
dindo .. sen dúbida, viravo-ltas ·estéticas· e' filosóficas 
individualistas;-con teorias fundadas ~n experiéncias 
históricas, prácticas, ao serv(cio e en función do país 
como foron ~s de Cas-teiao. Nqn é esta imha. posición 
desinteresada· ten uns obxectivos diáfanos: . facer ver Da participación do pobo galeyo no 17 de -IVlaio p.ocie dar .unha , boa mostra 

Vi~o, onde participaron máis de dez mil persoas. (. -que o galeguis'mo consiste nu!l feble espiritualismo, 
. todo má_is ·~n_..-formalismo ético; que non- debe ser -~n
frentado xamais ·ao peso ferr~o da política españoli
zadora, da poi ítiea imperial que padece Gal iza. Gabar 
o carácter eur_opeista do pensamento risqui~ño; por ' 
máis adubiado e simbolizado 'que esteña no mrto cel- ~ 
ti.sta e atlantista - ben evo~ado~,· ·por certo, de· reali-

A cada · ano que pasa, o pobo, _ como atentan contra . de vi las e· cidades, a Asamblea 
17 de' Mio polarízase en dous os seus traballadore~ ao non ~ Nacioml de Ensinantes, _ co 
frentes totalmente distintos . deixarlles escreber nese apoio de sindic;,¡¡tos e partid.os· 
Dunha banda, o oficialismo e mesmo idioma que esta. vez, pol-íticos, fixeron. xa non 'só- -
a oficialidade, querendo facer ravandose a cara e sumándose do d [a 17 -senón da semana 
desta data, un día festeirn e a toda .a farsa, utilizan na e . te ira unhas datas de 'reivin, 
folclor ista. Un ""dia da prméira páxina. E ... a Xunta, dicaéión cultural e patriótica.. 
banderi ta" ou "do cancrn", que ainda que· o 18 entrase Nos ·seus ~ centos de actos-: 
no que todo queda aí, nun en vigor o Estatuto; nen se- levados a q:1bo estivéron p.re-
acto folclórico sen toma' de quera se acorda destas datas. .sentes os representantes da 
conciéncia nen prespectivas A meirande parte cfos culttira vrva galega, ·poetas, 
de futuro ~ Poñen a 1 íngua e seus actos celebrados van en escritores; · conferenciantes, 
a literatura galega como unha relación co persoeiro ao cantantes, etc .. Nestas con,fe-
espécie en extinción a que que vai dedicado o dia . Nes- réncias, mesas redondas e 
hai que protexer .e a que se ta edición homenaxease a Vi- -colóquios falouse de Vi-ceR-
agasalla polo mal trato que ·cente Risco. Este ano non ti- te Risco, a su~ vida, á sua o-
lle están atlar. ve ron outro Alfohso X para bra e o seü pensamento poi í-

0q~i · agrúpanse, con sig- poñer, pero iso si, Risco apa- ·tco . e o estadq da nosa cu 1- . 
~os ind1scut íbeis do colonia- rec ia moitas veces, nas con fe- tura nos :;eus -diferentes ei ~ . 
li smo e da represión, aqueles réncias nas mesas redoncl'as dos, o papel -da 1 íngua. ·e a 
actos programados por enti - ou nos' diseo.rsos de o.frenda~ sua sitt:1áción , .e ~oh10 non, · 
dades como a fundadora des· flora is,- por dicilo de algunha das leis repre~iva~ gue neste 
ta data, A Real Academia Ga- forma"descafeinado". Que- mom~nto estan in~en~ando 
lega, que en 1963, sob a pro- daba só 0 Vicente Risco afogar a qbsci cultura, ao ~o- -.--
posta de Francisco del Riego Escritor, . espí.db-~ de to.do -bo galega. , . . ,. . 
~cordou 'dedicarlle este dia cont ido reivindicativo e pa- Da.da ~esta s1t~a~10~ .q_ue 
ª cultu.ra galega, asociacións- triótico. . · ~e veu ponendo de _man1festo. 
cu lt_urats e extraculturais, 'todo. o ano·;· en secuestros de 
posicionadas de costás a n·osa . EN D,EFHJSA DO NOS()_ . i!Efros, e represálias a estudan-
cultu ra e. a nasa real ida de e -!QOMA, CONTRA.A . . tes .. por ·Úti 1 i.zar o ~noso Id io-
que . nestas datas fan s · -REPRÉSION LINGUISTICA ma, así como @ mestres por 
a~tos cun clar6 matiz. fo do ) ensinar en · g~lego, . éulrn-ins=in7 
r.ista e bastante lonxe; tocio· Q. pobo galeg6, que ·este · do no'-confüto de Dices ... Rois; 
~que poden da rea .lidad ga- ano se· sumou roasivamertte o pobo' 1

• galego, .non podía 
.ega, sen esquecer os m. íos aos actos · realizados en vi las,' máis _que facer desta unhci 
de .comunicación ofici is , por moi pequ~nas, que fosen ; -data · reivindicativa . na que se 
~~e ; ~s~rtan nas Süas pri 1- e nas"cida'des;·fjx·o dest.e "Día . qnalizáse a· -situaciór-i creada 

_ Paxinas : as hot ícias en- das Le'tras Galegas" 'L.Jnha da< e os .seus cc.iu'santes. Foi por 
ga.lego · " , .' mixturando dentro ta re·ivindicativa. · .. 'is0 polo _que o pobo gale·go, 
~b~ic~a~ e .IJ1áis notícias que .. ~s -~ ;-¡iáis . de · ~ci_nc~enta ~«~:e lebrou ' estE'. l7 d~ t:'1·aio en· 
nasa ~.nen_ que ver n.ada coa . Asoc1ac1ons Cultu:ra1s · es~a,_; ·_Defensa do -nos~ 1dfor:n?. e 
motanreal idade, pero que: ... , 11.adas pór t'?ds}: n9sa x~o-~ra- -. c~~tra o Oec;reto de Bil 1n-

. · .contra ela,~ contra o !' f1a, ·as Asoc1ac1ons de V1c;inos . :9·\ .. Jlsmo~:-

dades pouco agradábeis· e ben agresivas . com·o a· 
OTAN; _ainda que esteñán lonxe dá intenc-ión moral e · 

._real do noso escritor -espiritualista....- serye á causa -de 
facernos partícipes do elirocentr·ismo, da : xerarqui- . 
zación eliti .~ta de ·pobos e cultura_s. En fin, én tQdó 

.. caso ser:ve a· un a·nti-materialismo, que prese"ntándose 
. como saiva de rig_or moral e obxectividpde intelectual, 
non esc0nde m~is que anti-comunismo e-anti-naCio

, nali~mo prácti<;os e actuantes,· ~aixo pelexa de pro-. 
, funflidade. Non está de máis dicer que -tampouco_ 
pode consentir a operación en conver~er na consclé_n
cia práctica e real do ·racismo, fascismo e fil.o-nazismo 
o ,pensamento-de Vicente Risco, colféndo de maneira 
parcial e fóra _do co~texto social' ~: cultu.ral ·.;o· que se 

' producen, certas afirmacións do noso intelectual~ 
como fix.~ron alguos: · 

1. 

O problema parece . ser-máis doado. _de situ~·r e se
quramente .. de_ en~~nder, .se se ·partise qa ~oncié~cia 
de que o no~o non é prec_isamente un país "normat" . 

. nen económica · nen pQI ítica nen cultura.lmente. E un 
país dominado e colo-nizado. -A clave está en"que se 
poden admitir teorías que non sé levan °á práctica ou 
ben que~ se ·asen tan -nuns _basamentos, · nu nhas argu-
rnentacións erradas~· Queri'c:oide. q~e · vai .ver unha· Gali-· -
za "espiritualmente" ·dona de si, unha. Galiza rexene- · 
rada, sen _asar polo. enfrentamentO. e .. _ nega~ión niá-"" 
terial da política-colonial do. Estado ·españé>I; é inxé~ 
hu:o ou ben ·está condenado a recuar nas :situacións 
d~isiv~s.· · Vnha co~ci~ncia ideal, "superficiaC o'u só 
simbólica ,e eleitoral de-G;aliza non pod~ tacemos sa_ir 

· da encrucillada. A' sólida · formación . e consolidación 
: dunhas .·cantas td.eas· rotundas,· ben consonantes cQs 
. ·,obxectivos que_ se perseguen, e_ a firme· direcci'ón dos 
p·rocesos políticos "e, sociais no sentido que se di· de-: 

-fender, son as . con_dicións, necesárias pata seguirrrios.. 
~diante. · · 
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VUagar.cía,. Caldas., C~mbados .· ·: Céa das · ~etras Galegas 
-~ . - . ' 

. '·.. ( . ·-- "' 

T odós ·queren o xulgad~ · ~ ~Uns p.rémi~os pára o -cr.ítica? 
.. ' ......... . 

.. -. A creación dun partido xudicial en. Vilagarc,ia de Arousa· - . Como.€ada ano, o 16 de Maio concederonse o~ 
trae unha forte po.lémica nunha a·mpla_comarca da província 

/ de ·Pontevec;fra. . · . . · · · 
~rémios da Crítica. Os, galardonados nesta edición foron 

. Ant9n Tovar, Xosé.Neira \lilas, Harmut Heihe, Xoan TriU.07 
Caldas d~ Reis, Cambados e a própria Vila.garcia ... Xosé Bar Boo e -o grupo ."Atlántica", , . 

· nos·.edios respectivos da .Creación Literaria, E11saio, 
lnvestigadón, Música, Giéncias e Artes da Representación e 
Iniciativas Cuturais; .. ·. · -

dispútanse a ubicación deste xuzgado de . . 
Primeira Instancia e lnstrución. - - · . · · · 
Todos teílen razón·s para pedir a instalación ·nos .respectivos 
nucleos de pobóac·ión. A todo isto a Xunta, ~- : . ·_. Tamén se-cdncedéron menciórís de honor. 
desenténdese de todo a inda que xa entrásé o Estatuto 
eri vigor e sefia unha das. suas competéncias fi.xar as 
del im itacións-dor organos· xu rid isciona is . . 

... Vilagarcia, Caldas de Reís, ímel lorábeis ao~ estar situad , 
.. Camba.dos, están ·a rifar po la no centro da comarca do Sa-1 ~· -
· ubi"cación · dun xuzgado ~Je Frés. 
· 'Primeíra IÁstáncia e lnstru· 
ción. Todo ven dun·ha ded- . VILÁGARCIA 
sión do~ in istério de Xust í cia ,- · 
qué pretÉH'lde., c'rear · un .En Vilagarcia reclam·ai::i 

'.partido. xudicial en Vílagar- que_ se cumpra esta petitión 
cia de Arou·sa d·ado "unna ra - · -do Corisello Xeral do Poder 
cional absorció"n de ·carga & · ·~ ud-ic'ial pola sua importán.- -
trabal lo ·polos o·rganos .xuri- cia., . a da cidade, referén sc, ' 
disc ionais · da prov.íf·fcia de-· ·tanto -no eido ihdusúial 
Pontevedra" . A este partido como · comercial asi como 
-xudic_ial deJberán i it}crn;.porar- polos·· 16 abogad~s € -se~s pro
se a comarca . de Caldas de · curadores que viven (lest-a· ci-
R12í's (Barro, Campo Lameiro, dade: · - · 

O Círcul o Ourensán-Vi 
gués organiza todos os an9s 
na n0ite do. lo de maio a.Cea ·Caldas, Cunt is, Moraña, 0

• Por
tas, Valga e Pontecesures). 
SeQJundo este mesmo.ministe
rio adóptase a decisión "xa · 
que· a actividade da e-arriar-' 
ca de Caldas e.peqb.Jena e non 
xustifica a rever'sión do seu 
antiguo .partido xud icial 11

• 

CALDAS-DE REIS d-as Letras Galegas na c¡Lle se 
" ,- entr~gan os Pré.mios d_a críti-

. Caldas é a p-arte qué ni@is · ca. -. 
empeño ·está poñendo :nesta Cea entre -frívola e caris_-
d.isputa, chegando .·a escreber- mática, galegá e cosmopolita 
ll e ao Rei, para que interceda ·nos seus xeitos, ·nos que se 

· e- 1 le· concedan a esta vil a o·. · mixtura a pana dalguns tra-
xuzgádo que lle ' sacaron no xes. cosve-stidos-d~r:asooude 
ano 65, m~o-tivo principal que v·isón das· señoras, a laca coa CAMBADOS - . 
esgrimen cándo· · esixen en barba recortada; o progresis-

As tres partes implicada~ . Cald·as:a ubicación"do Xuzga~- mo ~os máis ránciós costú-

Xoán Trillo. 

de Vigo. 
-:Por riba desta celebración 

e destes prémios, pódese ver 
o esp írito de Galáxia, e do 
seu modelo de "galleguismo". 
Hai quen afirma que todo a 
rnontaxe deste "tinglado" se 
fái para a promoción desta e
ditorial, dos seus homes e da 
ideolq_xja ~que queren espa'-
_llar, hón en vano Bieito Ledo 

,,·é o Presidente do Circ-ulo Ou
rensán -Vigués e xererrte de 
Galaxia . . 

teñen as su as razóns para r~ - do. ffor ·outra banda recnazan mes, , na que se - deron cita 
el.amar o xuzgado.: a su?l';~depend~·nci¡~i"' >do- x~1- máis de . cirrcocentas persoas OS PREMIADOS E AS 

Cambados, único ·partido · gado de ,Vil.agarcia, quec_end_o de todos os" e idos desde os SUAS OBRAS 
, xu'dicial até o momento nesta · mellor de~end,e.r . de ~on.t~_ve~_ eidos -da cultura, o per.iodis- Pero deixemos a un lado 
. ,· zona reclama ·a ·creaóón do _ -dr~ dadas . ~~ :om,unicac.ions .,_ mo·, ·as distintas artes a a- -todas estas consideracións e 

.Xuz·gado nGmero 2. Opóñen- exi~tentes. · queles, que, ·non se sabe por entremos nos ñames e nas o
se á división deste parti

1
do xu- . Asi - as . cousas, a niñguén. · qué _pero están en todas. Co- bras que para os distintos 

dicia[; o máiS' pequeno .ge Ga- lle preguntaron º. nada, nen -a rno . en edicións anteriores . >S.u rados foron merecentes de 
liza por . razóns de eficada xu·nta_ toma tampouco c.artas . t~v.o lugar no Hotel Sámil -. ga lardóns: 

· ,l\ntón T ovar obtivo 0 1 d , 1 . seu 
ga ar on po a obra_ "Cal d. . 
E N . a os 

sconxuros; e1ra Vilas 
1 . llG 1 PO o 

seu en~a 1.0 ,, . a egos no Golfo 
de -- Mex1co, coa mene·· 

t _1 "H · , ion 
para ·º"ex o istoria da Fi-
l osof 1a , de vários . aut 

1 
,., R ores 

~~ egos ~ para ecuperemos 
· as M~ns ~e M. Xosé Oueiz' 

E _ t . , an 
.r: inves 1~ac1on o ga lardó~ 

io1 con~ed 1 do a _Harmut Hei
ne .por A Gu_~:r~ll~ Antifran
qu1st~, en Gal_1c1a ', levando 
menc1on especial "Os-Fentos 
de Gal icia 

11

, de 1 delfonso Ba .. 
rrera. 

No apartado de mús(ca 
6 prémio foi para Xoan Trillo 
con mención para Baly Gay. 
No apartado de Ciéncias e 

rtes da Representación foi 
1~1 lard~:mado o' arquitecto 
Xosé Bar Boo, recebendo 0 
grupo Estaribel unha men
ci0n con categoría de prémio. 
Para o Concello de Redonde
la foi unha mención no apar
tado correspondente a in.icia
tivas culturais, recaendo o 
prémio no grupo Atlántica 

A resaltar tamén 1 neste. 
ano a propsota ·para a crea
ción dun galardón para os 
meios de comuncación. Al
guns dos presentes dician que 
había algun xornal que xa es
taba facendo méritos aquel 
dia, xa que estaba a repartir 
o suplemento cultural que sa
caron co gallo das letras gale
gas. E poi o que se ve, calq uer 
causa pode suceder, todo de
pende do xurado que no
mean a tal efeito, duns a ou
trDs hai unha gran diferéncia 
de concepci9ns,non xa só do 
que é a cu !tura galega, senón 
do que é.Galiza . 

·xurídica, recl-a(Tlarf(;fo _as(m~S- no 8SUíltO a inda .que· a ela lle / · 
mo u'ns direifos-históricüs ·ad-· correspon:da ti ~ár cuestión_s e •m•lllÍllllll!••••••lil•••••••••••••••••••m•••I 
q~.n.ridos ªQ lorrno ªºsanos, , matérias como esta se_gündo ., Pr1·me·1ra· s ele-·1·c· i•o·' ns s1·nd·1ca·1s 
·afirmand o tamén que reune o artigo 20 d_o.Estatuto . 
esta v[la unhas condi'c.ióhs Asi andamos. - ,· · .- · 

~~~~~~~~~~~ -- en _C·orreos· e Telé~rofos 

··.1. 

: Ten 
o que 
pide._ · 

· De todos 
/os precio? , 

·e dimensións. 
··Pensando 
. en voste 

'N·. 155 / ?~-27 M_AIO / 1.9B1 ' 

·' ' l 

·· As eleicións sindicais en Correos e Telégrafos celebradas o pasado luns, dia 18, foron c'on· 
,vacadas en base a unha normativa exclusiva da Dirección. Xeral de Correos e Telégrafos, que 
fai' que seña o. únicó organismo da Administración no que ·se leven a cabo eleidóns sindicais 
Os dire-itos· sindica is do.s funcionárids da Administración Pública ainda están pendentes da sua 
normaliza.ci6n -ll? restó da mesma non están regulados nengun órgano de representa~ió~dos. 
f uncionários...,.... A imp·osición de eleicions·sindicais ep Correos e Telégrafos é consecl!enc1a da 
·forte .~ornbatividade neste sector dás Comunicacións que xa levou a momentos de ampla con, 
tlitividade .. · " · · · - · - · · 
· O Si~di0:ato ·Gal ego de · Correo~ e· Telégrafos ( 1 NTG ), receflte~ente legal izado, está implán· 

tándü'se fottemente, como se ven a demostrar no resultado obtido nestas eleicións, e como 
proba · o feito de ser ._ a ·centrsl sindical que. maior número dé candidaturas presen.tqu no~· d.15~ 

. tritos _eleitorais. en que dividiron .as ·subdelegacións de· Gal iza-e nos que separan ddus nive.is, 
.. Superiores ' (ou Di'reción) e resto de Funcionários, este Q máis maioritár.io e que en tod_a G~ l fza 

liiiií--.&..;._. ___ .¡·_, to talizará 46 delegados. · . · . - ~ · ' " · 
Nivel . 4, q.ue acolle: entre outros, ~ auxiliares técnicos, subalternos rurais, oficiais 9e Correos e·Teleco· 
municacións é.Sevício .Técnico. · · 
Vigo · ~ ·santiago A Cornña Pontevedra . 
JNTG i . INTG 2 INTG l . INTG 2 
UGT 1 UGT 1. UGT . 3 UGT - 2 
lndé. 2 ~ ccoo o· ccoo o . ccoo 1 

Ourense . 
INTG. 8 

, . _CSIT O CSIT 3 . '· CSIT 3 
· · · lnde. O 'lnde .. 2 · lnde. O ·_ · . , . 

l\Jivel 6, que acolle, entre ' 6utros, a técnicos especialistas executivqs, ·Departamento de xestión; tecnicos 
ütulados e ·persoal técnico superior ' 
A Coruña Pontevedra ... 
UGT. 2 ,. · UGT 1 
lnde. 1 · CSIT 1 

Ourerise 
.UGT .. 1 
INTG O 

.;,.e , . .t. J ., ~ \ (-~ / • ) ::> t 
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·- ' . - DCIORAL .. 
Séc.ulos -de opresi.ón coló.nial non afoyan ·a voz dun ·pobo 

t.:jue hmcendia segue a esixir_ a sua soberania nacional. 
e sobre ·o País ·sasco en concreto, e có·mo .o 
"asesiíiato de Joseba Arregu·i evindénciou que os corpos 
policiais torturan". Asimesmp, Letaníendia considera que 
"a única o,.posición ·real ao sistema sori os naciónalismos 
revolucionários. Na · medida en que o sistema sEnebela 

_ .. .. Herd Batasuna, desde. o seu ríaciniento, _I 

, · enmarca a sua_ lo ita no direito do polio ·l:Jlsco a 
autodeterminación. Con nós estuvo ·F~ncisco Letamendía 

· "Ortzi' ', Diputado da coalición.,nacionalista ·btsca: odioso par~ as capas popúlares~ as .. forzas pafrióticas· . 
revolücíonárias terán un marco de actuaci.ón maior, pero tamén 
Correrán maiores risc'os incluind'o p da elimin~ción física . .. 
Pero iso é algo que ocurre é.ocurrirá ·en todos os .Pobos_ que 

abo~ado laboralista, autor de vários libros de História, _ 
exiliado desde outubr(? de 1962 a agosto do 1966; 

denunciando a poi ítica colonialista e a represió.n qJJe. o . 
loiten pola sua soberania nacjon~I". · · Goberno exerce sobre as nacións do Estado espafjol, 

·p· r qué e como naceu a 
l o . 1· t b coalición nac1ona 1s a asca 
Herri Batasun_a ?. 

o nacemento :de Herri 
Batasuna non o coñezo por
que eu entón estaba e.n Eus
kadiko Esquerra. Hem . . Ba.ta
suna naceu, nun pr1me1ro 
momento . como coalición de 
catro partidos, HASI, L,l\IA, 
partidos estes que. e~taban na 
Coordinadora Social 1sta aber
tzale KAS, ESB e Acción 

·Nacionalista Vasca. Eu xunto 
con outros independentes 
que for~amos ~ Xunta · de 
Apoio 1ncorporamonos no 
mes de outubro do 78, dous 
meses antes do referendo da 
·constitución, porque viamos 
como a Constitución ia ten
tar lexitimar unha situación 
!alta de posibilidade de poder 
afirmar o direito do pobo 
basca de decidir sQi)re si 
rnesmó. Creouse un frente 
popular de afirmación do 
direito de autedeterm inación 
do noso pobo cun - for-
1e cont ido sociali sta e de re
chazo a unha Constitución 
que, ac;jemais, non foi apro
bada poi o oobo basca... pre
cisamente por negar ese di rei
to. 

.Con tan nouco .tempo da vi
da cando se levan a cabo as 
eleicións municinais, lcomo 
explicas o exito conseguido, 
a gran imolantacion de Herri 
Batasu na?. 

Herri· Batasuna ven afir
mando que sen ruotura de
mocrática , sen desaparición 

. do franquismo non e posI
bel a democrácia e ísto no 
Pa rs baséo e espec ialmente 
e~id.ente. Tanto con poste
íloridade ao referendo da 
Constitución como a entrncJ 
en vigor do Goberno Boscó' 
que xurd iu do Estatuto de 
AutonofY'.ia o · que quedou 
ben claro ·é .que non ex 1s te 
n~ngunha .Posibilidade rn;i l 
de que o pobo basca seña 
dono. 9e .si mesmo e de que 
as autoridades ·autonómicas 
non teñen nengun poder en 
c?~Paración cos Gobernos 
civis e militares'. Esa é a razón 
Pola que H'erri Batasuna cada 
vez é máis forte e un poio·de 

b
reterén cia maior para 6 pobo 
asco. , 

·e . 
l 0'1:1° está configurado ho-
xE~ndia 0 abano sindical en 

uskadi?. 

f .Hai que ter en · con ta que 
01 en Eusk d · -· · . · 

· Ben, eu diria que qúen 
.-- · coinc-iden . cos plantexamen-

• r· ' • "- • , • tos ' do - cap i tal é a . direción . 

f 'RA-N·CISCO . LETAM. E. 111..I D'IA· .. ~ee ~Nb~S~~~¿g~~V.º~~~~~~f . I~ en abso!uro dacordo cóa-céri

110 pobo basco -non ere Ita autoñomiau. 
tra1 de ·Lemóniz pda im·posi-- · 
bí.lidade, entre oütras razóns, _ 
do· aumento- demográfico de 

---------------------------------~--------_;,,. · - J3i1 bao que . se ve obstcu 1 iza-
dn anos 60 foi o exemplo obreirá basca · ao acontecer na. / do na única zona . libre de. 
r 1odél ico de autoorgani za- político?. expansión, polos perxu ícios ·. 
ción da clase _ obreira. lsto lQué canfüios políticos · de todo tipo · que acarrearía · 
expl ic;a que, a pesar da total Hai que ter claro un feíto, trouxo · consigo o. 23- de. Fe- a posta en ~funcionamento da 
asimilación de Comisións a nivel poi ítico a xente po- breiroL central nuclear e pala certe-
Obreiras polo PCE, este or- de expresar as suas opinións za de· que Lemóni~ vai tcaer 
ganismo siga tendo certa mediante a . votación - cad·a O 23 de.:. febreiro veu con- con sigo ·Unha s.ociedade mili -
implantación no seo da clase ceno tempo e. a n ivel sindi- firmar dous · p-rinc(pios. Pot tarizada . . E .eu diTa máis, 
obreira basc'a. Por .outra cal, nunha situación .como ·q unha banda · que .sen ruptu- a chegada do E-xército c;i Eus-
barida, o · sindicato basco que está a vivir Euskadí oes- ra ·co franquismo n·oh se: po- kadi, á marxe ·das excusas· 
E LA-STV - conta nestB mo- te momento, cun paro terr í- .. de ter un ha . democrácia e, que se .viñeron dando·; ten 
mento co apoio do PNV e bel, os obreiros buscan reali- doutra, que sen autodetermi- níoito - que vef" cos plans do -
EE, que o -'configura como dades obxectivas, como in- nación -non-· existe nengunha capitalismo de poñ_er en fun- , 
unha forza sindical -parella a tentar asegurar o emprego. posibilidade - autonómica . cionamento esta central nu-
CC.00. lJGT e·stá moi por En Euskadi · existen máfias, Ademais . é .evidente que,. a · -deár. 
deba ~x o destas duas forz~s alentadas poi a patronal, n·o parte de que · a ~xente te.n me-

lComo se desenrola ~n Eus
kadi a loita idiomática?.· 

sindicais. O aparato sindical sentido de que a afiliación do ás represálias físicas, as 
co que Herri Batasuna se -0 certas. c~ntrais ,sin.dicais· su- capas-. popul=ares deixan ~de -
identifica é con LAB, que ve, pón a conservación ·do -pasto · crer nesa a-utonornia porq_ue 
dra a dia, aumentar a sua de traballo. Non obstan't$, decátanse de. qu~ non lles vai . 
atrliación. .. pensó que a nivel sindical van . traer .consigo o... direitO de 

· Hai ·grupos autoor.ganiza
dcis que están a -1 oi tar por , 
unha - - Eu~kadi euskaldun e ·· 
sofren como non, na sua Rró-¿Cal é a resposta da cla~ 

conseguirse os mesmos logros autode.terrriinaci6n. 
que .consigueu Herri. Batasu-

·¿aué opinas das de~_laracións - pria , carne ·~a .- repr·e·sión, por
de· Carrillo,. a raiz da postt;J~ . que · todo .-<h10vimento que 
ra mantida polos membros n'on 'se· encadrn d'entr.o do sis
eleitos . de Herri Bat~suna q' te~a· 'é.: reprimido . . E teño 
23-l:?. - · que engadir, que o. PNV, nas 

;. ·¡-J<astolas que. C:on~rola, está 
Parécenme - unha gran ton- . permitindo .que .cada vez se 

teria. A h istória de . Her'ri impoña máis -o . español. Eu 
Batasuna configúrase como non nego que .o . español 

· u·n enfrentamento · ,ás .FOP, tén .·gu.e seguir a talarse por-
que sempre está · réprim ín- que -. Euskadi ·sul é unha rea
donos. Er-;1 definitiva, as de- . l idade bil íngüe. Pero non . 
claracións de Carrillo son irnos perrñiti'r ·que -o español 
unha cortina -de fume para $e impoña . e .. que aplaste o 
tapar a cobardía poi (tic~ do e-uskera ... ·_ 
seu. partido · e dalguns outros _- _ 
q ue · -desde. q_ue Tej'ero 1 les . lOal é. a situación actual. de · 
mandoü. agacharse non vol- Eúsk_adi a raíz -da QCupación 
ve ron a levantarse... ,.- que "sofre pol~»ExérCito! . . -

O nacimento 'e -11ost~rior im- · Nós ·o ·qL;te estamos : com-
nlantación_de Herri Batasuna-' ·- probando é que esta oéu- · 
como segunda ·forza políti- pación de mom·ento está sen- _ 
ca .en Euskadi trouxo consi- do un acto simbóli~o. O .que 
go un au~ento da represión? . . a· nos· nos preocupa é que; na 

. · medida en que ~o pobo bas-
· Non, o .que -o:curr.e -é que - co non se .11e· recoñeza .osel::l 

Herri Batasuna acotbu o cam-· direito á autodeterminación, , 
po no que ? represióñ pódia ~ a alt_eracióh ' (Ja vida normal 
exercerse. An·t~s de Herri Ba- . vaise segu ir" producindo . E ta-
tasl)na a represión existia mén ·nos pre.ocupa que, se es-

. exactamente igual, o que .pa- to . continua, o Exé.rci'tó v-ai 
Sé! é que, neste momemo, as esixir cuotas de poder políti- ·' 
forzas qu,.8 _ · re_primen s-aben co e civil superiores ao ·que · -
oerfectamen:te "·a quen . d'ebeñ ten, o que c'onduce ao come-

irixirse... .. zo dunha espiral que pode 
_.p levar a estados de sítio e a'-

H.Óxendia as ' for:Zas· .naciona: ·ditaduras militares. o" Gober
listas bascas o'póñense á ceri-_¡ no español cedeu ás presións . 
tré:JI nu~le~r de Lemóniz. O --dos·poderes fácticos ~ o pro
P.NV ·comc1de, nos seus plan- blem·a basca -non- se vai sol u
-t~xamentos co ~apit_al: ¿só 1 • oionar deste xeito .. ... 

0 f , .. a 1 onde · x urd LU· 
Ob e~omeno d?s · Com isi ons ~ 

te.ir~s, que .a princípi os ,""~ 
"'cabe a alternativa nacionali's-
ta ?. ' ··xosEFINA L. CORRAL 



0--sempre discutido 
··· .· tema da . 

. conservacrón',da ~ 
da nature~a vohie a · 

salt'ar so primeiro · 
. · plan.o da· 

a.t:tual idade1 nesta · '· 
· ... "epoca, cando as 

.aves. . marinas que 

Desd~ - hai -xa~ moito t~mp~ . faráo uh . oµ dous anos, l ll L 1110 u uos A nc<:i res, non 
os· biólógps, naturalistas -e ~or- -perdérícfose asi esta especie - se poderi talar: árbores, non se 
.nitéílogos ... o viñanradverti11do, · úni·ca nqs nosas·costas.- . p-oden construir pistas .atra 
·a .poboación oe Ar;aos .. das l- .. Xun-to -_ceJ Arco cómparten vés dos . bosques. Un parque 
. !las Sisargas estaba desc,e11 - as illas· unha gran- colonia de natural ' debe ser: un iugar on-

dendo. · Non ob$tante, os .or; gqi\/otas Argentea,_ Golónia · de ..p máis importante seña 
· ganismos oficia is encargados· menor· peco ·en aumento, gai- o habitat natural. das espécies 
do tema-·fixéronse o xordo, vota tridactila~ várias parellas: _que· o habitan e, pola cont ra, 
leona deixotJ. corr:er · Ún.~tu- -· de . gaivotas Sombria. -e as non pode converterse, .non 
pido vélo s_obre o· asu·ntó. Hai . colónias .en descenso de Car- debe ser un merendeiro , ... unha 

: pouco t~mpÓ q!Je acaban ·de. rriora_n monu,do. Segundo uñ · frma explotada turistialmen-
declarar asillas refú>:<io de ca- grúpo de biólogos, '. 'estes van . te .... . " · 
.ia·: privánQOéiS asida sua COff · . . s,egu/r- ~ os . pasos 'do Arao, van o .para,.ue natural da 'Pene-

habitan as· nosas 
·. - costas están-en 

' didón de par:que natur.al. · desaparecer. Ademais, o róbe da, en Portugal, é unha rnos-· 
' . Ramón MascatÓ Garcia, de ovos e d afluéncia masiva tra· clara ·do que debe .ser 

_ pléna reprod~ción. · 
Acabamós de 

comprobar como .. 
.' destas·aves madñas·, ·:· 

. o Arao .Común -_, · 
_ (U ria ·alga,e) -· · 

'_ está a· piques_de 
· desaparece.r ~ . 

_ As meltores marcas 
a sua disposición 

Pastor Diaz-3 
· (Tras Avenida dé PórtugaTf 

Tf. 2~1977 - Ol)Ri;iNSE-

·biólogo, cO-mentábanos que -de _turistas ás illas en plena é- Lmha reserva deste tipo, é di- . 
. '8Qtre as mareas 

0

1Qegras 8' a ca- _·pow -de_._áia fgn- que estas . cer, oode o rnáis importante. 
·za desde as embarcacións'c:ié· colónfas se. vexanmasacradas. son · os animais que o habitan, 
motor_ a espéde .fói desapare- Se · deixan -de pnpoJ/ar . .os ·Qnde . non . é difícil . camiñar 
e ndo .. · Arabs que · ñorf ·vari · ovos duas horas toda a polla- se[) atoparse con montóns de. 
vol\fer . O féi'to · ck que-pÓñan,· ·da pérdese". basura, con zonas restrinxi- . 
-tm só .. ovo rfal .imposíbel que , · Cabe, .. pois, ~ preguntarse : aa.$ de acceso esÚ reservado a 
.é~.1a -~VB volva a· repob-oarse : ~ .-. que esperan as autoridades persoas dedicadas ao estudo 
6: n 1948-u:hs se is centos adu l- · para declarar todas as .i !las das espécies habitantes do 
tos · poboaban as · illa's.. ·Ha-· que ródean o naso litoral par- Parque. A pregunta cae polo 
~ ~md iá . podemos- di.ce.r que - que · natural e tratalas como seu próprio peso, lé tan dif í

. · ÁWb,_ ,n~~:e.saparéc.e~ ~·,.. !al ". · Porque un parque natu- cil seguir o exemplo(, lpor 

mías é, ao " ., 
com plexo · 
veranr¡an c• 
que acumulu1 ccn tos de ki
los de basura qiários que son 
t i rados ao mar? .... .. . 

Pasar iamonos horas e h o~ 
ras formu lando preguntas· 
enchendo fól ios coas mesma~ 
e a b n seguro · que non ia
mos obter resposta algunha . 
¿por qué?, porque non hai 
respostas, porque non pode 
haber respostá por 'parte da 
Admin istración, cuxa actitu'. 
d~- éon leva á destrución de al
go -qué é de todos. Non pode 
haber resposta desde os insti
tutos para a conservación da 
natureza, d esd~ os entes 
autonómicos e organismos .a
fins que toman as decisións 
rn áis absurdas, faltas de coe7 
réncia e inutis que un poda 
1maxinar ... .. 
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UN POUCO DE. HISTO_RIA SOBRE-AS OPOSICIOM$ ---A- CATEDRAS 
E· AGREGACIOMS .DE LIMGUA E LITERATURA GALEGA . ....... , -

CONSTITUCION DOS TR-IBÜNAIS 

Non sabemos os critérios que se ·seguiron para 
a consti tuci ón dos tribunais, debe formar parte 
do. sumá'rio. Non obstante, podemos extrapolar' 
estes elementos : 

···a) Todos defenden, dunha forma pública, ou 
calada o chamado "Decreto de Bilinqüismo". 

· t,; b) Todos están máis ou menos vinculados ben 
co Instituto da Língua Galega ou coa Xunta de 

\ Oal iza. 

. e) Unha mesma persoa formou parte de dous 
tribunais (cátedras e agregados ou agregados- e 
Formación Profesional). 

Se ana lizamos estes factores podemos deducir 
que a persoa, organismo ou entidade que elaborou 
os tribunais buscou homes da sua confianza. Non 
estiveron presentes persoas de indicutíbel valor 
no cam po da língua e literatura galega de Insti
tutos, asi como outros profesores da Universida
de que teñen importantes traballos dentro dos 
estudos ga l egos como poden ser Ricardo Car-

. bailo Calero ou Ramón Lorenzo, o primeiro ca
tedrático de Universidade xubilado,·precisamente, 
\un. pouco antes de que se constitu ísen os tribu
na1s e o segundo, probabelmente, o futuro cate
dráti_co de Literatura Galega. Podemos sospeitar 
que estes dous profesores non ofrecian garantia 
pa:a o organizador ou organizadores, se ben, sos
pe1tamos , que por razón s. ben diversas. 

. 9POSITORES EN CATEDRAS E 
AG·REGACIONS 

Mª DO CARME-ENRIQUEZ .SALIDO . -

"Aprf:!Sentam·os uriha série de feitos _ 
de carácter obxectivo sóbor das oposicións. 

·a ·Cátedras e Agregacións de ·ungua e Literatura 
Galega de Institutos de B.U.P. · 

Nos nen formamos narte dos tribunais nen 
tampouco formamós parte dos opositores, · 

non obstante_ coñecemos e sabemos un conxunto 
de fenómenos que puderon ser vistos-
por todas as persoas qüe estivemos 

afgun dia pola ,Faculdade ~e -Filoloxia. 

de Pascoaes, e can.do chegou 
á hor9 de falar da obra 1 i e:J_. ......... , 
rá ria, ponto fundamental 
da exposición, an·alizou un 
sonteo só ·e engadiu a frase ____ ___ 
de que a manexara e' coñ ee i 
profunda.mente, coüsa que 
non demostrou. A xulgar _,.... __ 
pola pontuación que lle 
asignou o .tribunal parece ser 
que quixo crer, e creu,· isto .__.._ • 
é tivo fe. · 

Aplicándol-le un v6cábulo do .. 
. 2 1. En cátedras habia 32 matriculados para 6 mundo do deporte, pode'rnos·d1cer 
P.r~~as. Apresentáronse· só 14, seria pala compo-· · que gañaron. os reintegr9~ior:iistas 
sicion do tribunal? Deses 1.4, retiréronse 3, que- por 3 goles a 2. · 
~aron 1-1-,· leroh ? p~in:~iro Bxerc ício · .1 O e apro~ 2.2.· En Agregados habi;3 moitos 
?ron. 7. Segundo op1 n1on da .xente, deses 1 O ·de

b1an ap~o~ar 9. Dos 5 aprobados·, un ha persoa· máis opositores,~ _deqéronse de,.a~re-_ 
J5t? .mo1 v1 ncu !lada co l. _L_. .~:- '. _2 _ti:ña~ mo_i _boas!re: ... senta'. p9u~o. ~~ 1~. de ~9 t?er_$oa:·- · 
. ac16~s. C"on membros~ do tribunal, 1 parece que foi Nesta op,os1c1or1 noubo causas un 
P1 olrG libre" e a última estivo nalgun tempo no'. }ouc<? raras'_~'. ca~?tº se trat9u de 

1. · • . - · - ·· · . . · . Liar pontos aos r:nen . o.~ e mesqio-_ 
. ·A .. · . · : .. · · .·· · ;.. · '.r~~peit~ .a p:~-n.t.~aci~'~ do te_nia- -· ... . 
;o ? Parecer, por un grande a.etc .d~ fo, un ·d.os -·>e· os 'com_entanos:· -~ryx~r~I, · · -, ~-....;; 

universitário-que pasou por ali, era evidente a má 
¡Yreparación que tiñan os opósitores, o que _ven 
a ser sinónimo de afirmar a má preparación· que se 
·recebe na Universidade compost.elana respeito ao 
comentárió de textos. 
: _Ainda que as anot'acións do tribunal eran ,.se7 
cr et-as; segundo o que. escrebian, ,parece que tiñan 
moito afán por anotar cQnstrúcións ·1exitimamen
te galega~, como por ~xerrip!Ü ''a!én ·diso" ou ·ca l
quer t ipo de expresións que e-stivesen 1or.ixe da 
normativa e~añ~.lista. · _ . . 

Houbo un feito que· non podemos pasar desa- . 
percibido e· e· o ·seg'uinte: un opositor leu o · seu 

~exam·e, houbo un descanso e_ logo deuse de cmnta . 
· que ·-non lera unha folla : Foilío dicer" ao tribunal 

·r:; despois de moito_ de.liberar e · pasadas xa moitas 
hcras, co ·sobre ioxicamente · aberto·, o tribur:al 
de.cidiu que ese opositor lese a folla. Esa foll@ non 

- se pudo saber se er'a realmente a que escrebera o· 
opositor du-rant@ o exame ou se foi outra, porque 
o .sobre levaba aberto várias horas. Este- feito non 
.se explica dentro das normas que existen sobre 
oposicións. · 

. Os profesores aprobados na sua maioria non de
fenden a normativa -dol.LG. e se_ querernos apl i
car a mesma expre,sión deportiva, termos :que d1- . 
cer· qué gañaron. os rei.ntegraéionistas por ,un abul 
tado · "tanteo", ai ñ:da .que certas prazas foron ocu·-. 

.. padas . ben por colab0radores da X unta, (un-<. dos 
·· aprobados "correxiu" a "propaganda" elaborada 

poi a ·xunta cunha compañia de Madrid para o 
pasado "Referendo" do mes de decembro) ou por 
persoas que a' víspera do comezo das opo?ici-óns 
·apr.esentaran . unha· novel.a premiada -8 .editad-a po
i a Universidad.e de .Santiago, pe~soa ·que é a_ autora 
dun 1 i bro que .a X unta envré! gratuitamente ·a 
todos os centros escolares. . ·· . , , · 

. . . 

En fin, . pouco máis deron d~ si· estas .primeiras · . 
. _oposicións e segundó 'rumores, as. próximas, se 
. é :q_ue se celebran, tamén terán ·corrí.o · hiembros " : 
do_s tribunals .ás mesmas ._pe~soas·,, do .. que . se de~~-, . . 
pre'nde que os· postas tle ·traha'll·a,·teñ·er:f de se(, ·en 
pr-í_meiro lugar,. para xente do l. L.G.· ou -X.unta de 
Gal iza, e -despoi'.s para eses "lusistas'.' que sen riece-. 

'Jsi·dade =de "Jraducir" os ~~Lis temas ~on capaces 

v~ositores, na encerrona, . n~ exp-?s1c1on fal.o.u 9~- : · segundp manif~~t~b.a~: o~ - , 
. doª du".'. ~utor , · fa:lou ~º. ~u?o_s,1~r:n? '. r??r-t~~~~~,~ ~· _ .r);~mq~o~. do_ ~~1b~0·ª'> as1. co'~ 

que .se esque~eu da figura Qrmc•pal Te1xe1r~ -: mó algun pr~:teso r . · . . : · · 

de levar as prazas tan merecidame·nte:· , 

... - ·. . ·: ·:~ Aq u. ¡'«q t:Jed~rnos .para o q u~ ~x~Ír}~s d~ ~-~-nda~. ->~ .. __ :_ ~ ... 
• _< é pe.rdonade ·sé 0.faltei. - : : ·· · · · · · · ·' · . .--.. .-:~ · ·. :-·:' · -.. · ' - "'~-, 
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IWJIO?fAL. 
·noticias da semana:· 

Seguí-idade Soc[al Agraria.. As mu'ltas agora -confirmadas . RESIDUOS-RADIACTIVOS 
Agora acabase ·de' aprobar . scffl ·de 15.000.p:ts. a-cada persoa, PE'RTO DE ·GALIZA 

A. INT.G SOL.IDARIZASE:
CóS .PRESOS 

. NACION-ALISTAS. 

. 1 R L~Nf>ESES 
unha , moratóriª no pa~o deste. ~-s'o'mancfo, polo . taritó, un t.otal 'de 
impostq . . ' Consiste -. esta niedip·a 315.000 pts. Entre as pe.rsoas mul~ Dunhos anos esta parte estanse 

· en quE! aqueles - ]abregos q.u_e - tad9s ·figuran Xose NI. Monserrat -vertendo res_íduos rad,iacti.vos ~.n 

Dl·ant.e .. -:-los g· ra.ves aconteci- deben os recibos de antes do e- Xesús Veiga, membros do eo- aréas do Oceano Atlántico, pró-
mentos qtJel;J se están -a·· prod~cir trínta e ·un de -decembro ·de 19'78. ·mité Nacional do MCG, asi como .xin:ias a _costa Galega. Se neutro 

. teñen- d~ prazs até o tir_nta e uñ~ Xosé Garcia ~apido, "tenerite-al-· tempo foi a ·Gran Bretaña que de-
en 1 rlanda, como consecuéncia da de -ínaio · de 1982. Para -iso teñen · · 
lóita dun sector maioritárió dopo- . - calde dó Axu_ntamento de Padr(J,·n. positou no fondo do qceano tone-

qüe solicitar a citada mbratór,ia. · -, · · · · 1 · 1 d · d 'd bo . c'o obxectivo d~ conseguir un . Na sua comunicaciór:i -.o l.\'ll i- , _ adas. e tone a as estes res1 uos, .4.si,' pouco a po,uco van po- ' · B · 1 · · · · ;'Estatuto de presos p· 011.'ticos", nistério--do- Interior éémsidera to- , ago~a e · e x1ca quen· anuncia es-ñendo facilidades e prazos ·· aAte a · • 
que recoñeza o que é unha legali'- r:iegativa_dós labregos a pagar. . . talll}_ente ·.pertinente a aplicación ·-!ªmedida. . ; . . 
dade material desde hai moitos _dq artículo 2 (apa:rtado_s d,11 ·e i) - . ,A causa ven. de atras pe~ _nin-
ános; apesar , das negativas ir:igle- Uí'\I -RE.PRESENTANTE da Lei- da Orden Pública de 30 guen. parece d1cer nada, nen o 

· sas a recoñecela,. o Secretariad·o . · DAJNTG ASIS.TI RA de XUllo de 19S9 ~tal ' e .com~ fixo-. g~berno E$pañoí -e ·menos o., tan 
nacional .da INTG acaba de ma- - ·o Sr. Gó.mez Aguerre no mo.nie-n-·_ c~carexado gopern~ ª.utonómic~ 

. n ifestar a sua.:, "máis' rotuncia re~ ", A CONFERENCIA ~ to .de impoñer estas multas:--· · - · a inda que .s~n · coí)ecrdos_ os ns-
pulsa pela --aptitude antidemdc-rá- . - ~/}' OII ; . - - cos que existen para Gal1za con · 
tita e ~oloni.al do Gobern·o ·inglés, ._e - . . , . O MCG considera intolerábel estes vertídos dados- as correntes 
di ante das . xustas reivindicacións O· próximo més de .xuño vaisé e insultante que 0 M i~_istério do_ marítimas que os poden acerca r-

. políticas e socia is ir!añdesas, ba- celebrar un feito importante para 1 nterior · siga . aplicando .a · 1exis- · as nasas costas e ainda máis se se 
se- e motívo da existérJcia de nu- a clase obreira gale·ga e para ,a tota: · !ación do réxlrr.e franquista. Nes- ten en canta as afirmacións do 
merosos pre5os !')aciana! i..s,tas, en lidade dé G·aliza, por primeira vez, te sen·so __ cumpre lembrar 0 re- profosor Custeau que afirmou que 
condicións infrahumanas . sob a unha central nacionalista · galega . cente .e.aso do intento de sec~es- moitos deste depósitos rompianse 

. disculpa de aplicar e~tremas . me· - estará preserite nos orgaismos ·_¡n_ . -otro· d4n xórnal de Madrid en ba- po~ presión quedando asi libres 
didas ·-de -- segur.idade. A histó.'.' ternacionais. Neste caso tratase aa s·e -á · antidemocrática "-Leí ·de estes restos radiactivos . 
ri·a ten . demostrado ªº IOngo dos OIT, que celebrará~ en Xen-~i¡r.á Pren~a,, d~e Fraga. -
últimos tres sécl)los que os a ·Conferéncia 1 nternacion·a1 ·. do b. MCG- protesta por esta ·ar- PADRON 
proxectos -colonialistas ingleses · Tra:Pallq . . · · . . ·, bitrariedade e tomunica ·que ' as 
toparon coa resisténcia act_iva dun · Asistirán a· esta conf1fréncia persa.as · afectadas van · lnterpoñer A EPARACIONS NA· 
pobo qúe c;:iuer ser dono do seu representando aos -traballqdores · · recursó . contencioso-administra- IGREXA DE IRIA 
destino e entidade . local. A dó Estado Español, cinco mem- . ,tivÓ·· frente · a esta . deéisi·ón -gu
contundé·ncia e dureza das acci6ns bro~ de CC.00, cinco de UGT, · bernativa. · · 
levadas" adiante (ate as ultimas do_us de .ELASTV e un da INTG. ,-
consecuéncias) por Bobby Sands . 01Je a · centr~I 'nacioi:1~1ista 
e F rancis H ughe's. reaf lrr.nanos no gálega esteña presente débese ·a 
naso desexo dé aunar forzas en ' q1,1e forma parte dos organis111os .a-
-reclamo da conces.ión ímediata nivel ~stafal; claro avance da clase · 
do Estatuto Gle Presos Poi íticos obre ira galega. 
para os patriotas irlandeses".: 1• • • 

Neste sentido, a INTG tense MULTAS DO MCG 
dirixido telegráficamenté . ao . . t.. -
sr, . Embaixador de ·t nglaterra . en 
Madrid. · · 

APRAZADO O PAGO 
bA CUOTA EMPRESARIAL 

' DA SEGUHIDADE SOCIAL . 
AGRARIA 

O Ministério do .-lnterior-aéa
ba de coniur)iq1r a denegación dos .. 
recursos de alzada interpostos pa
las 21 persoas .· sancionadas' no ' 
seu dia polo gobernór" civil da 
Cofoñ'a, P~d-ro Gomez Aguerr~, 
pór pech4arse r.1~ sede da Xunta a_ 

. pasáqo 15 de Abril de 1980 para 
Xa . non saben o que facér esixfr a· imediata·. convocatória· 

para que os labregos s~ · decidan do referendo do · Estat'uto de Au:: 
:,. dunha vez .a paga~ · a· Cuota da . · toríomia. 

hemeroteca 

'Í"RINTA íViH: 'lLTBOS 
DE VIÑO -DO -RIBEfRO A · 
VENEZUELA 

Quince -mil ·. litros de vino 
branco e-outros tantos de. tintt>. do • 

· R ibeirn fo ron exportados a Vene· 
zuela no pasado' mes de abril. Bai
xase -ast-bastante es stops €¡u e se a
cumulan nésta ·zoa vidivínicoía _ga
·1ega,-=-ainda ~l:Je deles non son dos 
pequerios agricultores. . .' · 

Hai que dicer tamén qUe nes
ta mesmc¡ zoa os v1ñedos- fomn 
afectados _polos (iadas polo que se 
preve que no próximo ano un con
siderábél descens9 ~na produci~n 

a~ tempo .de F ran~yi ·son cada dia rá~ galega. Por isa hai que estar 
máis- numerosas. Desde entón as · tr'anquilos, porque xa nos avisou 
reivindicaciórís populares non ·ga- destas mania's _Ricardo de la Cierva 
ñan· co' tempo en · complexidade, cafldo era ministro de Cultura e 
como- té ria . que ter sido, $enón_ad -Oixo aquilo de que non era con-

. revés, retroceden canf a elernenta- - seileiro de;' cultura nen de nada. A _actuacJón · gubernamental 
ante 

0 10 de ~Maio basco·mostra ás lidade. Estamos·volvendo.a sinxe- . Pois i~o, porque o 25 de febreiro 
claras ·a. intóleráncia do Goberno fa reivindicación ' das prim~eiras de 1980 elev_ou unha proposta ao 
ante qUen pensamos de xeito dis- protestas· antifr:aocjuistas: LIBER- pleno da Xunta, con centro ·de 

- TAO: proddción de programas, coa soli-· .. tinto e a cómpli,cidade vergoñent·~ citude dunha Escota Universitária 
do · sindic_alismo reformista (. .... ) · · de Formacrón de ·Profesionais de 
As razóns - éflcais ·para· a p~oibi- _FJ. Correo _-Gitl_ 14nift < Rádjo e rv_ e ecetera, e ninguén 
ción da esE¡uerda obreit.<! ap~rece- ~ lle fixo caso. El mesm9 confesa 
ron con evidé'ncia ·ante os olios 
de todos como simples e.xcusas, : 1,2-V-81- .que as decisións nesta rnatéria de 

polírt'iéa ·· univ.ersitária· ~or.resppn-

Cinco . millóns de pesetas 
·acaban de ser concedidos po
lo Ministério de Cultu ra para · 
reparar a igl"exa de 1 ria, en Padrón , 
o templo mariano máis antigo do 
mundo. 

ENTREGA DOS PEDRONS_ 
. DE OURO 

O próximo domingo, dia 24·, 
Xose Maria Alvarez Blazquez e 
Ramón Martínez López recebe
ran o Pedron de Our~ que líes fo
ron concedidos polo Patronato 
do mesmo nome este ano. As i
mesmo, o escritor Xosé Ramón 
Fernañdez Oxea, máis coñecido 
por Ben-Cho-Sei, receberá o per
.gamino de honra e loubanza. · 

.estatutos, non rio senso de que fo
se m~is separatista, senón pala 
sua filosofía. Foi un home que 
desde o particular daba o salto ao 
universal. O seu galeguismo era 
mitolóxico, mítico, non un gale
guismo ramplón, administrativo 
como no que en estes intres se cul
tiva. 

1_0-5-81 . como meros recursos dialécticos O CONSELl.:.EIR_O DE .den a ""ao Ministéri'o de Educa~ 
collidos ··a última· hora po-los pe- OPE.RA cióñ .e "até ·este ' momento, nu'rica .... 
·los. -A identidade · da actuació[! 

· "He·rri Batasuria denunciou as 
últimas d;étencións como un inten
to de eleimiriación- da oposición 

ENTFJ_OU EN-VIXENÓA 
O ESTATUTO 

Vostedes enteráronse, ·b. 1 carn-rou en a go a su vida oll . . d . , aron algo e novo, de mellor· 0 
11 d . que 

se . e po ª. ~ar~ce. r .... Pois x-a 
entrou en · vr~encra 0 Estat 
d A t . . d Uto e 1:J onom1a · e Galiza 0 
r!iu ó dia 18. Pode ser unh.a dCtU· 
h" , . b a a 1s_torica, so re tod~ por se .dan 
u_n golpe de . Estad.o, despois xa 
non poderán dicer que non ti
vemos E.statuto e que non "so
mos. unha nacionalidade hist'
rica'.' . Polo demáis non se van ·dº 
. N ar conta. on .se preocupen xa er· 

· 'b 1 ' ª prev1s1 e _ . · · 

GOf'\ICEDIDOS OS 
PREMIOS 
GALIZA 1981 

Unh a vez- máis He lena Vi
llar e Xesús Rábade Pare des 
receben un prémio .. _ Esta vez 
fo i o "Gal iza", convqcado pala 
Uni~e rsidade de Santiago con mo
tivo do " Dia das Letras Galega" . 

O traballo premiado leva por 
título " No aló de nos". Ta mén 
re_su lto u premiado, na modalida
de de estudo científico para Cién
cias, dotado cop 250.000 pesetas, 
o traballo de Rafael Rodríguez 
Martínez Conde, "A transici ón 
morfo-clim át ica · na : cuenca · do 
Ull a" . 

. APRESAMENTO E POSTA 
Er\I LIBERDADE DO 
PRESIDENTE DA 
"CASA DA XUVENTUDE" 
DE OURENSE 

O pasado luns fo i posto en li
berdade Anxo Pé rez c;arballo, pre
sidente da "Casa da Xuventude" 
d e Ourense que fa ra detido o pa
sado venres por participar nunhá 
man ifestación cont ra a represión 
lingüística . 

tualmente se vi ron abrigados ·a fa
cer de ce+esti nas do Goberno 
de Madrid para paral izar todo tipo 
de reivindicación das clases popu· 
lares". As numerosas d et~ ncións 
producidas na madrugada do ven· 
res en Nafarroa , entre as que son . 
de destacar a elevada porcentaxe 
de cargos· eleitos de HB, produci-
ron fortes reaccións de protesta en 
meios poi íticos da esquerda abert· 
zale, que se plasmaron ante, tan
to nas notas pllblicadas, como,na.s 
manifestacións rexistradas a ulti· · 
mas horas da tarde e primeiras da . 
noite en Pamplona, onde várias 
pe-rsoas fo ron trasladadas ª. Co-_.-

-m isaria · para ser postas en l·iber-
pade pouco ~espois., 

polícia!' nas ~catro capitais do Sul · . · Máis que · an Con·selteiro de :e -~oon~~~l~:~iane~e~ia~i:~~uee~t~~~:,~ . 
basco ( ... ) .o de'llostraban sen ~dei- ~dÜcación e .Cultura da Xunta de -(Menos ·mal que .non di: "afortu-· 
~ar s01:nbra de d(Jbida: a d~cisión __ Gap.za _quet ser un · cónsell~iro de- n'.adamente!'. Pero dígoo eu agora. 

. de '•proibilas todas .con porra de aqu1lo _que "non ternos p~~~ pan ·As' vecés osminístros ev.itan"'que· 

. pól.ítica ( ... ) Segundo sinalou Jon · HDJ·A· DEllUNES 
1 dí gpras ; -ao que . acompañaban 

: Santi Brouard, Paco Letamendia, . V 1 O O 

_goma estaba· tomada con anterio- pe'.O gastamos en ~stampmas. -Is- se.fagan 6 ridículo). . · 
ridade ás próprias man.ifestacións to .ben a ~conto de ·que · agora q'uer- . 

· Pertko. Solabarria e Joselu Carece-
da-. · o _ Goberno de Madrid · fra- - (. ... ) Ao mel lor .s~ a alca~~ ¡: 

18-5-81 

· e con -tal independéncia.de que ·ali -co_nvertir a Coruña_, na seqe ofi- COUSELO 
.. se fose berrar tal c'ansigna ou tal · ciar dun gran festivéiil de ··opera: ~ · 

casou . .no proce_so de reforma -e · viguesa non multa~e no seu d~ 
non .Pode continuar nos ~eus plans unha ristra de or:ganizacións ci~a~ 

-pancarta. (. ... ) O Goberno ~epdrne .Á c.onsellería das c·ou.sas nosas non 
a sangué e lume, o·Goberno disfra- se · ·p_reocupa"' da cultur~- gale.ga, 

, za as su~s· auténticas razóns, a · pero · vai · potenciar a opera na 
prensa disimula prudentemente. Coruña.... ~ 
¿ Recórdavos isto argi.mha época "' E dice, os obxecti_vos imedia-

, cpñecida?. · _ ·. . tos do cohs~llefro .das. nosas causas 
As C<?usa~· ~qlJ_e nq~ recor,dfin .,. 1nora ~eñeo nada que ver coa cultu-
~, ·. · 1 · 1 • 4-12n~ , 11 1 .1. ~ ' • 

N. 155 f 2-1-27. MA'IO :¡ 1:981 1_l\,.\utlli\l.:.u. 1Jh~ ''lli'i.;ILL ~- --
1 <·e \ ' \ ,'lo_ r s \ 2c r ~1 

( ... ) O· líder sinpical séñalou ta- da-ns por distr:ibuir nas pa~ ~i
mén. que o. PSdE, PCE,· a direc- un cartel r:10 que ~e demanda ª. e · 
ción do · PNV e mesmo EE, son ·. ·bertade de .expresión ' (o peix · 

S¿bor do ga.legulsmo de' Risco·: rg'ualmente · responsábeis élo que -mprdese. pojo rabo) ne.stes. rntre~ 
Fe.Pnando Sanchez - Drago--. sub.' ~ es-tá. pasando porqué· tamén eles o P,SOE -'1Pn teria máis amigos n. 

'· raiou: "era un~ proxecto· nióitísi- ·r fr?tcas.aron n-a "opéraci-ón refor-· oposición de· esquerda, pero 51 ' 
.rflo máis amplo ·que. os a_ctuais . ma",_ co . ggrav,aq.\e ~e que· "pon-' ,seguro, "mé.nos ene'!"!].~~ · · 
- -- - - . . . - ~ - - ~~ ·- ... ;)¿: . ....:& } ___ - ¡ il • :e~.:; 17'- \) ~- •,_ 
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. NOSA TEBBA -11 A . osa . 

AS négO~iócióris dos Préci~s ag~órios , 

os. P_R_Oo:utos o:A AGRICU LTlJRA GÁLE.GA 
• ¡ ¡ • • . p • • • ~ -. • 

Hái que ter en con ta que entre · os produto- . · 
res 'dos que depende eéqnom icamente d , labrego , 
só. tres son ~e~ulado~ polas c.~~mada~ · "négocii:I: · 
cións" de precios agrarios: o vino, a carne de va :-· 

· cuno e o leite'. sen considerar a carne de porcino, . 
e 0 sector av iar que non entramos a considerar .. 
por non darse a_s _su as producións nas .pequen as ex
plotacións fa_m1l1ares que ~on .. as que hoxe con·
sideramos, a!nda que seria interesante some,ter 
·a unha fonda anales.e a estes sectores, onde a cri 
se avanza. Moitos son os dad'os que parecen in- · 
dica lo, e son moitas xa as voces que empezán a 
falar de reivindicacións nuns sectores en total 
dependéncia tanto poi ítica (do caciquismo de di - . 
rei"ta) como económica (dos monopolio;; e- gran-
des cadeas). Queda á marxe, asimesmo, a pataca 
sen précio regulado e con permanentes problemas 

· En canto ao viño, situase o précio de garantia 
nas 125 pts/Hectogrado cunha suba de menos do 
4 pdr cen a má is cativ~ de todos os produtos 
regu lados. Non obstante, de pouco vale isto por
que si os produtores de viño do Ribeiro ou Verin 
tivesen qu~ vende lo a e?e précio, seguro que'opta
rian por, t!rar co~ ~l .ou mantelo nas adegas, · xa 

· que o precio real e varias veces superior. En canto 
aos p~oblemas de comercialización pouco ou nada 
signi f ic~ est~~ regu !ación. En definitiva, que 
afectara ao vino, pero desde logo, non ao viña ga 

. lego. 

A CARNE DE VACUNO 

A carne de vacuno atravesa unha situació r1 
moi sémellan te . O précio do Kg:/canal acaban de 
situalo nas 277 pts, pero hoxe os labregos da 
Montaña luguesa están venciendo os xatos entre 
300-350 pts/Kg .canal. A razón desta desconexión 
ven dada porque o produto tipo obxecto de regu
lación na carne de vacuno é o "añojo de 2ª" é d1:. -
ceros xatos de máis dun ano.. Este tipo de animal 
non se produce en Galiza e non se dan as condi- -
ció ñs para que se produza no futuro na pequena 
expiotación, por duas razóns:· . · 
. a) Porque os produtores de leite, maioritá

rios neste país, venden os becerros aos poucos 
meses para recria. Como en Gal iza non ex isteñ 
exp lotacións grandes capaces de recoller estes 
b~ce rros para ceba los de cara á produción cár
,n1 ca , éstes emigran de cara aos ·grandes ceb-ádei
ros de Asturias ou Pa íse~ Cataláns 

b) porque · a pequena exp l~tación que ven
de os xatos para carne, ten que facelo aos pou
cos meses, xa que mantelos até os 15 ou 18 me
ses implica soportar gastos cont ínuos por bastan
t~, tem po sen nengun ingreso . E como unha inver
s10~ a longo prazo que a economía labrega non 
esta en .condicións de facer . · 

I 

XAN~CARLOS CAF3REIRA 

Centrar a fixáclón dos préciÓs .agrários · 
na realidade galega,· significa botar unha oHada. 

pola progresiva perda de poder adquisWvo 
do labrego\galego, pola cada vez máis alarmante 

crise económica que o cómeza a levar a· unha 
destrución., máis ou menos acelerada 

. segündo os momentos. , . !- .· 

-fí~n do précjo dg--leite, o bloqueo de inversións e 
-_:- axudas para o sector e a córresponsabilidade dos 

prod ~tores de leite. Aqui I . a conxeláción do· pré- ' 
· ci_o é evidente: Na campaña anterior .. apenas su

b1.u un 15 por .cerJ e nesta a suba é dun 8 por cen, 
tendo en ~onta-· que, segundo os daoos oficiaís, 
os costes dos meios de produción aumenta.ron 
nu n '-13 p·or cen. · -

· ~ara .. xus~ificár este feito a_rguméntas~ que o 
-consumidor non pode soportar subas nos pródu
tos básicos e que se -estabeleceran ·medí das com
plementárias que supuxeran· unr,ia suba real no. 
précio ao prnd~tor. Non 9bstante o eterno argu- . 
m_ento das medidas complementárias xa non coh
VB!JCe a ninguén pol canto nunca foron reais. As · 
m.áis coñecidas; os 400 millóns de .axuda ao sec
tor latteo. do ano 78, ·foroR .empregadas en "estru 
turar·" palcos de · música, fotocop iadoras ou ·ca mi-

. ños, pero o sector seguiu na mesma situación. En 
· canto ás repercusións sobre ci consumidor. ·habe

ri-a q~e pregL:JntarsG?· por que o 'Goberno' segue 
autortzando subas nas marxes de comercialización 
sen que o · produtor reciba · nengunha. Asi, ' en 
xaneiro deste ano foi autorizada unha suba do 
30 por cen ( ! ! ) nas marxes das indústrias !acteas 

.·sen que · subira .o ·précio : ao pródutór. Est.es 
ma.rxes_ situanse Xé;l no 'caso do leite esterilizado en 

·case 27 pts/litró lndependentemente das grasas. 
· . Para ós produtores de 'leite, este ano agravará

- se a .crise. Os costos dos meios de produción. 

Asi pois, a reguladón tampouco afecta a·o. 1-a-· disparáronse_ ~o ano 80. Q gas-oil subiu un 51 por 
brego, dado o .sistema de produción que tem.os cen~ os fertilizantes uri 21 por cen, os piensos 14 
neste país · ( 1) . Os dados son evidentes: .o Forppa por cen, as sementes un 16 por cen, etc.etc ... 
apenas merca reses.- en Gal·iza cando se decreta .a · · A suba· do costo de p·rodución do litro de lei-
sua in.terverición ao _baixar os ·pr_écios, nen 0 .M i-- -· te podé_mola situar, pois, por riba do 14 por cen 
nistério de Agricultora da saoido cal é 0 précio -_ que unido a suba do cóste da vida ( 1 PC do 15 por 
real que recebe 0 pcodutor.. - · c:n) si~n.ifica que.º ridículo incremento do pré-

En resume, no caso do viño- e da carne de va- cio .do litro de· le1te, pode supoñer unha perda 
c~no estamos neses t ípicos casos desaxúste coa . de .poder adquisi_tivo _global dL.Jn 20 por cen, algo 
realídade galega, dunha lexislación feíta, e pensa-- · · :realmente grave-, _ que non~ máis que a continu.a- · 
da para outras zonas e q.ue se apli,ca sen máis a Ga- ~iqn dur:i ·proceso permanente nos últimos anos ... 
liza. Así, atopamos ·como, segundo os .dados of i- .. ·se· ternos en ~conta a remuneración do traballo 
ciais, o préc_io da "ternera'.' (os animais de menos . na própria ,explotación, a- relaéióíl entre prédos 
dun a_no) foi menor no ano 1.980 respeito do percebidos e _éostos de produción era en 1.976 (en 
1.979- (Un 4 por cen menos) e en decembro do 80 termos relativos) igual . a 100 e -en xanei·ro -do · 
tiña o mesmo précio que er:i xaneiro dese ano. 1.981: . 7'9,5. Esta . alarmante perc;ja de poder 

adquisitivo ·é moito maió~ en-- Gal iza do qu_e 

O LEITE 

En canto ao leite, cumpre .dicer que a estr@~ 
téxia . que os dirixentes do Mercado Comun mar
car:i para este sector é a que se está a aplicar polos 
responsábeis da Agricultur~ do . Estado Español .-
Esta estratéxia def ínea Claude ViHair,_ Director · 
Xero : de Agri.cultura na G'omisión das · Comuni 
dades Europeas, en base a tres pontos: a conxela-. 

mesmo reflexan estes dados ofidais. · _ · · 
· Así pois, ·a regulación dos -précios agrári,os 

. este ano ven a incidir nunha estratexia clara de 
fomentar a crise da · péqoena explotación fam í-
1.iar.. · · 

i\IOTA . 
(1) Baseado na produción de -animais de cor~a 
idade, de ma"ior cal idade e polo tánto máis ca- . 
ros. 



XACIONAL. ~, ' 

O chalet de Pilar .Franco, con eles comezou á especulación e~ C,abanas. 

-_.CABANAS. 
A esp·eaulQción· e o -desgoberno 

A f~ira do 21 'en Cabánas, município situado: ao _cantidades .rrioi por encima das suas . 
gutro lado da ria frente ao Pontedeume,. · posibilidades reais. 

está'se a .celebrar nun piñ.eiral da praia. . ~ lugár de venderlle e~tas naves e terrenos 
l\li acoinúlanse basuras de to'das as clases, · -ao. J\Xuntamento o qu~ pretenden os dones 

- co risco que trae para os bafiis~s. é a recalificación, xa que están ·catalogados para 
O lugar ideal para ubicar a feira seria a antigua instalar ali dita mercado, 
factoria .de Aceros del Zarzo, .naves.nas que se para.así poder construµ- 386 apartamentos: 

albergan,. el.in mínimo de arreglos, ... Todo isto produciu unha viva polémica na zona que 
. as instalacións .gandeiras. . '~ envolve tamén a xestión municipal que esta a levar 

Pero ós proprietários pedenlle ao axuntamento o.Alcalde, pertene.cente ao PSOE. 

"O que pretenden en rea
lidade é unha reconversión 
dos (erre os, sornen tes fan un 
cámbio ,de petición. Se ace
demos a .isto fon dali un 
pande/ro", di nos Xan F reire 

· co'ne) lal de UG. -

A outra cara da moeda 
'no cóntencioso,. de permitir 
ou nCJn que nos terreos que 
ocupa a factoría .Adeza se · 

. ' construa unha."" urb.anización 
para . ve~aneantes, que di
vide a corp~xación · de Sa
banas, pódeno·lá mostr:ar as 
declaracións de Manoel Cou
ce, ·concellal por CD: "m en-

Vista interior da factoría Adeza 
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tres ·noñ veña o coin.unismo élón djn que non se pode rea
eh España a pt9priedcréle pri- 'l1zar, entre · _outras cousas, 

· ~ada sempre será propriedadé - p_orque non hai aprobado 
priliada e poderá facer · dela -" nengun . pl an de urbanización 
o que queira". - para a zoFYa. Ademais arQL :. 

Asi estáA as causas, unha 
parte da ·Corporación, :a ma

-·i9r-ia ate agóra, opome a ·que 
se ·construa. -A · ou--tra parte 
apoia· a construci Óf\1 . . 

CAÜSAS EN F.AVOR ~ 
DO NON A-
,VRBANIZACION 

mentan, . coa Lei ·do Chan 
·na man., que as suas preten
si óns son i lega is ao preten
der facer máis de cento vin
·te vivencias por Hettarea, 
cando segundo a · reter ida lei 
o maximo son 75, podendo 

/ ·ampliarse . a 1 QO se o apro
ba ó Consellode Ministros. 

Es.to no referente aos pre
. su postos - legais, adema.is da 

Os CiW e están en contra xa citada calificación. . 
desta preteridida urbaniza- Noutra orden de co'usas 

está a falta de_ auga que está 
a sofrér a poboación ~ o cám
bio 'que sufriria, unha vez 
mais, tod-a esta ·zona coa acu-. 
rnulac.ión en determinado 
tempo' e nun só lugar gunha 
gran poboación; adema is está 
a éuestión de que isto en na
da favoreceria aos demais 
viciños ao orientalo unica
mente cara o turismo de es
tación. 

OS QUE ESTAN POLA 
CONSTRUCION 

- Aqueles que están a favor 
da · construcíón desta urban i
zación argumentan, adema.is 
das coñecid as razóns da pro
priedade privada, que isto 
crearia moitos pastos de tra
bal lo na zona, mentres se 
cor,istrue·, claro. 

Ademais, como manifesta 
o Sr. Couce, que parece ser 
quen ten meirande interés, 
·segundo afirmacións do.s vici 
ños, os que se opoñen. ~ es
ta urbanización, 'éstán ac-: 
tuando contra a Lei e co
meterido Uf] de/ita ben claro 
de abuso de áutoridade xa 
qu,e o prazo para a non con
ceder as obras, espirou xa fai 

. váriós anos". · 
Tamén di o Sr. Couce· · 

. que "se son obreiros como 
eles pretender ser e existin
do a cantidade de paro que 
hai, non vexo a r.azón 'polo 

- Ql{e non deixen trabal/ar 
durante tres . ou . catro anos 
a todos ós parados· da comar/ o / ca. unico que fan estes 
señot:es, póñao entre comí-

· /las, ·xa qúe /les ven m . 
go o calificativo e' pº1

d· l.o , . re Je 
e non dar trigo xa q 
· • • , 1 · ue ca 
quer tnverston de tres miW 
d~ pesetas non a saben con 
tar. nen polos dedos". · 0 

UNHA PEOUENA , 
~·ISTORIA 

' -· 
P.ara -·moita xente estas 

t d ·d "b . Pre en 1 as endicións" . · 
a 1 gu ns ven detrás da u'rbqu. - ·, an1 
zac1on, non son máis 
unha forma de facer de_mqu, 

. d ~o x 1a e e querer camela 
ente. ~a ra ,eles a .r.azón ~es 

tes. apo1os a urbanización 
11: ~ 1 outra : "trátase de'be~e 
ftuar aos de_ seinpre ". 

. Adeza, empresa que sede 
d1caba a f~cer aceiro mo ldea 
d? a part1 r da _' c~atarra, ini 
c1ou .as suas act1v1da.des no 8 
no cincuenta e un, chegand 
a ter máis de cincuenta obrei 
ros, para dar en. q~ebra lag 
dunha corta existencia dun 
dez anos. 
· Adolfo Rey, sócio maiori 

tário, dinos que ainda que 0 
produtos tiñan moita saída 
a quebra se debeu tanto ao 
obreiros e médicos, uns pe 
dianas baixas e outros conce 
di a nas sen existir enfermeda 
cJe, asi como a má xestió 
empresarial á falta de direc 
cióñ: "fund ímo/q nós mes 

·mas o canse/lo de administra 
ción e os obreiros". 

.Os terreas . en que se situ 
dita factoría foran compra 
dos por uns poucos cartas 
procedendo alguns destes te 
·rre os das vendas que o Esta 
do real izo u de zonas marfti 
mas alá polo ano 1860. 

Cando pechou a fábrica 
próprio · Adolfo Rey enta 
blou negociacións co axun 
tamento para ver de venderll 
estes terrenos, pero non o 
quixer.on comprar, polo qu 
sa íron a pública subasta, sen 
do que os maiores lic itado 
res, estaban de acordo se 
gundo din, e por end 
pasaron a ser proprietários o 
Srs. Mata Cuesta e Epifani 
Campos. 

Sen do . >..<:J proprietár ios·es 
tas persoas, o Axuntame,n'.o 
ten to u de comparl les o P.re;10 
de máis de cuarerite m1llon 
para comezar a fala·r, pe?indo 
por un sqbriño de Ep1f~nio 
Campos, votou para atras ª 
Corporación. Pero xa ~nte 
riorme nte ti veran conversa 
cunha imobiliária de Ma· 
d,rid, que non se sabeporq.~e 
se volveu atrás do trato~ 

COMEZO DO LIO 

T.odo . comezou en . novern· 
bro do último ano; cando.os 
actuais proprietários pe~en 
que o .. axu·ntamento lles de i ~e 
urbanizar estes · terrenos e · · ec 
presentan o coñecido pr.ox t~ 
to para as trescentas o1ten 

:e, seis vivencias. Os terreod.5f" · e 1 1· . doutra forma, ao non ser · 
c~füeis, non _ teñen nen ª fíll · 
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lor Polo que non 
0 va , d · 

n compradores, ~ 1 
~ .ue de da citada u rban 1-
cit,u pero segu~do ~os_ 
~sta o Sr. Fre1 re, ao 
Picar estes terreos des
oden facer deles o que 

0¡0 que a .opera-
nt, ,Pc!'ara 0 que preten-es a ' . , . I ' uro que vat mms a a 
g d' 11 e efes m . . · • 

conseguir q u_e a. cor-
fón autorizáse a citada 
tzac ión, xa antes de 
tar . 0 proxectQ, no 

tarnento_ se producen 
Gtos con parte dos con

sobre de todo cos per
'ntes ao grupo de ·coa
Democrática. · 

pe primeiramente 
ou a postura e~ pro da 

ización · ainda que logo 
atrás expu lsan.do ao 

l'lal Sr. Garrido, -que tra
a, por cer~o ,co Sr . 

autor do citado pro
, Tamén Anca Segido 
·pu lsado de UG por a-
a postura da urbaniza
:4si e todo nu nea pude-
nsegu ir a maioria .~e

nunha corpor.ac1on 
sta por 5 concellais de 
do PSOE, 3 do PC e 2 

e sempre o municí
Cabartas foi centro de 

!ación. Despois do. 36 
ar_on a insta larse na 
persoas como Pi lar 
, Llanos, R ivero de A
D. llario, Suances, 

n, etc. e a · construir 
, onde qu ixeron, co 
1 de Ob ras Civiles de 
. Asi comeza oa boom 
e.o da zona para os 
iieños", asi se chama a 
os veraneantes, cons
chalets e máis cha lets, 
orno se in ícia a especu
con casas de aparta 

s. Os nucleos pr incipa is 
boación van perdendo 
ancia en pro das novas 
eitas perto do a real. 
as .cousas· a Corpora-
1nte aproba un plan de 

o,rdenación u rbqna pensand o 
só er:i serv'ir a este sector pri..
v il iex iado (zona ·do areal ) 
desenrolada ~ · cara o tu r-isrno. 
Así perm ítese a edificación 
en p'arcelas de 96 areas con 
catro alturas, cando no resto 
do município só se permite 
vivencias unifamiliares, par.a o 
que teñen que contar cunha 

· extensión m ín'ima de tres fe-
rrados. • 

: CO ALCALDE DO PSOE 
TODO AINDA PIOR 

Co Alcalde do Partido So
cialista .Obreiro Español todo 
paree.e' ainda ir pior. O plan 
de ordenación urbana segue 
sen se aprobar. Os plans do 
7.9-80 sen executar non fa
céndose ainda no 81 os pre
supostos extraord inários 
para executar estas obras.pre
vistas tJOS plans provinciais 
da Diputación. As escalas de 
Cabanas e Lavandeira levan 
máis de dous anos esperando · 
se~ reparadas por máis que 
están aprobadas ·as obras. 
Tampouco se realizou o mu
ro de proteción do pinar, pa
ra protexelo de temporais co
mo que anos atrás arrancou 
11 O piñerios, afect.ándolle 
asimesmo aos bares. · 

O concellal de UG, Xan 
Freire dinos que "o 90 por 
cen dos acordos da Corpora
ción · están sen executar, r;Lin
da están por facer a pr/meira 
xestión, o outro dez por cen 
está a médias ,,. · 

O mesmo concella l ségue
nos a dicer que ,,nos 40 anos. 
anteriores non se cometeron 
os atropellos que estas per
soas cometeron nestes dous 
anos. Pensei que era causa do 
próprio Alcalde, pero a quen 
hai que responsabilizar de . 
todo é ao seu partido o PSOE, > 
xa que ten documentación ~ 
dabondo sobre este home e ¡:: 
ségueo apoiando ". 

No tocante ás irregularida
des cometidas polo alcalde 
laniféstanos que "deixando 

a un lado os catro viciños ex
pedientados por insultos, 
causa que non é verdade, (el 
mesmo manifestou non escoi-

tar)/es ditas insultos); e o 
mandar que rec~beran aos vi
ciños que quérian fa/ar coa 
Corporación, en vez de con
ce!la is, a Guardia Civil coa . 
metralleta · en Tistre, esta a 
deixar cometer to_do ·tipo de 
infraccións en. cuestión de o
bras, cerre de camiños, redu
ción_de outros, cerre de parce
las, etc. " .. 

correxido. Aquí_ tes os doús- féstanos que "todos os polí
exemplares ".· tíos sen excepción son uns 

Tamén nos mahi.festa ·que "sinverguenzas"- que p _único 
o Axuntamento ·lle tivo que que fan e faldr"; que os par"' 
pagar a 1 ndústrias L.eira ca .. · · t i dos poi íticos, "señan cales 
trocentas mil pesetas para - señan non arreglan os muni
q ue sacase uns pos~.€!'S da bei- -cípios ,,~ . e que· "todos OS 

ra do carniño. Empresa que :males- de Cáfianas . se G/eben· 
agora anda a poñer á beira ·á- nulidade do ,Alcalde que · 
dowtros camiños máis pos- prometeu dimitir repetidas 
tes, sen que haxa ~e lle vece~ e ainda non o fixo '1• . 

diga · nada. "/nagurando asi M_entre.s por Cabanas - co
un rentábe/ negócio xa que rren - diversos rumores.. Hai 
os camiños teñen que s·er en- quen - fala de comidas dos 

· sanchados tódos. Por cada representantes dus Herdefros ' 
poste que teña que mudar de . Epitanio Campos con .de
hai!le que pagar - ~dez mil terminádo.s concellais até al-
pesos", dinos o mesmo . guns din qÚe hai bastantes 
. concellal. sobornos. -polo /nedio, para 

lograr a reconversión dos ci-

"Agora, séguenos a contar 
o Sr. Freire, ·sacou un bando, 
onde di qu.e pasen polo A
xuntamento aque/es que co
meteron calquer. infracción~ 
que quedarán sen deito. Co
mo prostestei can.do o vin, xa · 
que isto nunca se acordara en 
·nengun pleno, causa que ocu
rre case sempre (fai o que ·-· UNHAS SABROSAS 
quere), redatou outro bando, ' DECLARACIONS 
sqcando o párrafo en que di- -
c1a que quedarían sen sanción. 
Pero cal fQi a miña sorpres,a 
ao ver que por uq,has zonqs . 
ser repartía o primeiro ban-

. tados terrenos. - · · 
· A especulación segue e os 
intereses dos viciños suped í
tanse aos duns cantos vera
neantes chegados. de Madrid. 

. do, polos que ian fdcer ·o. cer..: 
sq e, por outras_, se pegaba o 

; . .. 

O concel lai' por CD, Ma
noel Cauce fíxonos unhas sa
brosas dedara-cións. · Despois 
de dicernos que os concellais 
'fnon saben trabal/ar, nen tra
balfaron na sua vida" mani-

i Claro·, dalá . tanién . ben a 
poi ítica imposta!. , 

< . 
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Ningwén ignora c:¡ue nas escali.natas do Pazo de · 
'Maria Pita existe unha lápida que .lemora ao xene
ral Franco~ igual que as inscripéións nas centen~ 
rias. pedras das ·igrexas recordan aos morto~ dun 
dos bandos da guerra civil; por non citar o "Valle 
dos Caídos", constru (do ·cos perdedores encarce
rados ría mesma contenda. 

Pero o máis significativo é que membros. du n 
dos partidos con representación n.o concello, de
.tensor verbal das institucións, optasen polo vanda~ 
lismo en vez de facer patente a sua discrepáncia 
nas mesmas, median.te unha moción. · 

Esta actitude inquisitori.al·, inscrébese nunha · 
vel la tradición na que atopamos persoeiros tan es
grévios como Ignacio de Loyola ou o re~ Ricardo, 
que nos privou para sempre do coñecimerito di
recto dos textos arrianos ma primeira pira biblio-. 

_ tecári-a. A desaparición progr8siva do pa'trimónio 
histórico, observábel ria mesma Coruña, atribuese 
·frecuentemente. de xeito exclusivo as diferentes 
invasións que sofremos, como os· almorávides ou 
os almoades, dos que o próprio. Espasa di que 
"como bons africanos, non souberon facer outr¿¡ 
causa que destruir". Esquécense nori. obstante a
miúdo a outros barbaros,-como Carlos 1, que· per
mitiu a tala das colunas da Mezquita de Cordoba , 
ainda que ·se conte que máis tarde ar~epentido 
exclamáse: "Fixestedes· o qu·e pode haber noutras 
partes e desfixested~s o que era singular: no mun-~ 
d 11 o . 

A direita coruñesa mostrounos co seu ácto 
que carece dese "sentido reverencial das causas" 
profesado polo seu c6rrelixionário, José Mari~ 
Pemán, e que teri d·iante de si un gran futuro, non 
poi as actuáis circu r;istáncias poi íticas·, senón por~ 
que ainda lle -resta por percorrer os séculos XVI, 
XVII, XVIII, XIX e XX . . . 
. o trato dispensado polos meios de comünica

c1ón a sua gamberrada, resulta insólito. Nin_guén 
d2be . extrañarse pois, que con este exemplo das 
,persoas de orden; x urdan logo . emuladores 

CLAUDÍO LOPEZ GARRIDO 

A recuperación e exposición públ_ica 
dunha· talla artística,· xunta coa bandefra 

que no periodo republicano presidiu a alcaldia 
da Coruna, seria considerada en calquer país 

dvilizado como un acto necesário de conservación 
do património histórico. Paradoxicamente, · 

na Corufia, deu pé a unha reacción incomprensíl;lel 
pero reveladora das verdadeiras e secu lare~ 

raíces da actual inestábilidade p~lítica. 

barbárie: . _ 
,, E certo que·moitos coruñeses reaccionaron de 

. xeito ben di fe rente., como proban as inu merábeis 
,J visitas ªº pazo municipal. para contemplar cun 

certo sentido prou_stiano -os vellos símbolos, que 
quizais marcaron indelebelmente ·as suas vidas. 
l?orque eses obxect,os recordan unha constitucio
nalidade abolida violen.tamente, palas armas, · e 
que "mutatis. mudandi" r~foberan 'servir de refle
xión "a fortiori ". a0i )enomenos constituciona-
listas actuais. ef" 

A construción du,rfha _ aemoc"rácia sen demó
cratas; dunha autonomía sen autonomis.tas, do so
cialismo 'Sen -socialistas, non parece pos íbel . .. As 
responsabilidades· non s.0·11 -un icamente imputá
beis aos nasos vándalos ' locais. Antes do pleno 
mun'icipsl, no que S(f abordaria 1anxenciatment¡{a 
.exposición pública ·da aTegoria r2publicana, un · 
agudo- concellal da UCD aconselláballe, inutilmen
te, a outro . de co· que gardase siléncio didndo: · 

· "Deixa que- o faga a esquerda. Que traguen"_ Os 
feítos demostrarían que non andaba en absoluto 
errado. · 

O' refraneiro advirte da ihconveniéntia de bai 
xarse .escesívamente, · por decoro e · por interés 
próprio. Desoir ta,n sabia recomendación, ~stá le
vando a erras ·rarí lamentábeis como a áceitación 
dunha sesión secreta no Parlam~nto, cando a op i~ 
nión p~ b.lica esta en. _vilo .· Obrando desa m.aneira, 

¿pódese esperar qwe se prestixien as ihstitución ? 

~P??ese agar.da~ q~e disminua a absten~iÓ~?' ' 
lpoa~;;e rr:ant~r s1nce1 ramente a defensa dq Pa'rti'. 
~1pac1on c1dadan?. . . . 
. . , . A funci?n educati~a da d~mocrácia, e a distin
c1on entre esta e un simple sistema representativ · 
está ·acertadamente plantexada desde o "Contrat~ 
So~ial" de Rousseau. ~ der;iocrácia só estará con- . 

. sol 1 dada cando cada c1dadan aprenda a actuar e· 
pensar como un home de Estado, como di ria 0. 

~epub,li~~no L~n .in. Can?? se ch~ma ~ragma.tismo . 
a ausencia de rigor anal 1t1co, sol 1dez insti t ucional 
á. ,sua fraxilidade, ho~rad~~ centen_árja á usurpa
c1on legal das denom 1nac1ol}s partidarias, sereni
dad e ao medo, consolidación democrática ao ma
carth ismo, estáse sofrendo, entre outras causas 
e por moita asépsia obispal que se pretenda da 
v~ll _a aoenza do c,~eti~i~mo parlamentário, dél que 
d1c1a Marx que aprisiona como un feitizo aos 
contaxiados nun mundo imaxinário, privándoos 
de todo sentido, de toda memória,~ de toda com
prensión do rudo mundoexterior". 

Asi desde l976, pasouse da esperanza á espec
tación-, da espectación ao desencanto, do desen
canto á frustración e ao derrotismo. Oue alguns 
partidos da esquerda española se mostren tan 
compresivos coa ilegalízación de determinadas 
forzas poi í-t icas, recorda aos monicreques dos di
buxos animados que pataleando no valeiro tra
tan en vano de evitar a caída no abismo. 

As renúncias contfnuas, lonxe daquel "val 
máis morrer de pé que vivir axionllado" de quen 
Alberti chama. "Dolores de mi esperanza", non se 
reducen xa @os aspectos socializantes dos proxec
tos p·o1 íticos. E ese é un camiño que pode acele
rar, contraria mente ao que se pense, que volta ser 
actual aquela estampa de Chumy Chumez, na que 

unto a un cartel que dicia "Se prohibe", monta
ba guardia un oligarca armado dunha estaca preci
sando "Non é que · se pro íba nada en concreto, 
proíbese en xeral". 
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o fClntGsma del extrq_di¿ión· 
'\ . . / 

MUGARRA 
ércores dia 20, terá luyar na Cámara de Acusación do Palacio de Xustícia de .Paris, . -

O m ício de'extradición contra o militante de ETA-M, Tomás Linaza Etxevarria, reclamado
º ~u Goberno espaíiot ao estar acusado de tomar parte nunha acción armada na lf Ue 

· recebido entr.eriamento en de extradición seña o lúgar 
Y emen do Sul. - da- s.ua célebración; ·xa non é 

po ºganización basca deu marte ao concellal ezqu~rro do axuntamel"!to de lrun, asi como · 
ª ~~r intervido na morte de s~is Guardia~ Civ.is n~ _localid~de bizkaina de 1.spas_ter. , 
~ xustícia francesa debe anahzar "º!1 a nnpl 1cac1on de Lmaza nestas acc1ons., senon o 

ntexto no que se desenrolaron. Así pois, trátase de ver se a loita de .ET.A é ou non de 

DEZ PETICIONS DE 
l;XTRADICION 

·o Trio!Jnal de Aiss en Pro
.vence, en MarselléL onde se 
vai levar- a cabo, eomo -_ foi 
·no caso de 'Apala", Apao-

~~tureza política. ~e~~res, o pobo basca prepárase nunhas condicións moi. duré1$ _ . 
ante este novo e defm1t1vo tes~. ~ · 

. --- H oxe, e a dous anos- da laza ·e Goicoetxea, senón én 
. última petieión., 0 fantasma . Paris ante o mesmo que con-

oá extradición voive a pesar cedera · a · extraQ_j_ción áo-

~ .. 

~ . . 

Nun dos contextos máis 
di ficeis que soportou Eus
kadi desde a instauración da 
Reforma no Estado españo1, 
vai ter lugar en Par is o x u í
cio de extradición contra To· . 
más Linaza, aprazado xa nun 
prlmeiro momento despois 
do resu Ita do das eleicións 
fr~ ncesas nas que Mitterrand 
sa1u elexido presidente. Tras 
q_ último atentado ocurrido 
en Madrid e atribuí do a 
ETA:M nunha reivindicación 
de moi dubidosa credibilida
de, no ámbito abertza le a 
represión cebouse duram~n-
[e en. Euskadi , multiplicán 
d~se as detenc ións indiscri 
rninada.s, como a detención 
~e tódo~ os cargos poi Írtjcos 
de . Hem Barasuna en Náfa
rr~a e_os pais de Txikia e To
rnas Linaza:, ou as tomas mili
are d 5. e pobos como é o caso 

de E1bar .e Verga ra. . 

'l'ERCEIRO XUICIO DE 
EXTRAD_ICl.ON , 

Esta é a terceira vez en 
Que ten lugar .un xu 1;cio de 
extrad· · , -

icion contra mi 1 itantes 
E~ ·~~ A en terri t ório francés. 

1 
77 a.s au t oridades espa-

0 ?S solicitaban a entrega do 
tl1tante b · , 

r:i E · . _asco refu-x iado 
~·- u.1~ª-~~ .No.~de., , Mlgyel - .. _ -~ 

·-. ·-:·~·:· · · .· ·-:"""::· -

sobre Euskadi e nesta ocasión ~bogado alemán Croissa_rit 
cun total de . dez_ peüc i9n.s, defensor dos militantes da 

- sé-ndo ·a prime ir-a a · de- ~Tomás fracción .do Exército Roxo. 
.Linaza, 0 -cal foi detidÓ. polq Mentres, en ·Euskadi Sul 

• 
... 

'~ . 

Anguel Apalategi, ''.Apala", 
detido nun control poi icia 1 

como medida de seguridade 
ante a proximidade das datas 
elP.itorais no Estado español 

!. .,.,¡. 

l. -
! ' 
~ 

tdr ralacionadas con ETA-M. 

RESPOSTA MASIVA DO·_ 
~080-BASCO. ' 

E11 Euskadi, .como resposta, Ante a resposta levada 
sucedéroP1se os mitins, mani- a cabo polo pobo basco; o 
festacións, os cerres e as fol- Goberno francés tivo a recu-
gas de fame. Naquela ocasión, rrir . á ·"legalidade" e deste 
mesmo o PSOE, PCE e PNV xeito tiña lugar , o 1 de abril 
víronse abrigados a ínter- do 79, un novo xuício de ex-
ceder por " Apala", o cal foi tradición contra os refuxia-
1 iberado ao considerar a dos bascas Mikel ~oicoet xea 
xustíciq_ francesa que a acusa - e Martin Apaolaza, a quen a · 
ción (o secuestro e marte do poi icia española relac~naba 
i'ndustrial Javier de !barra) · coa morte de dous Guardias 
t iña un indudábel carácter Civis no merca<fo de Q'onos- . 
poi ítico . . tia e ·do atentado .Contra a 

Posteriormente, e . vendo central nucléa.r de Lemóniz, 
as dificuldades que impl ica- · no qu~ . se · pr_oduci ron moi 
ba a "legalidade" desenro- · importante-s dan-os · nJáteriais · 
lo use a dinámica da entrega e morreron dous traballado_-

policia mexicana cande · este sucéden-se os actos de protes- . 
se trasladou a aquela nación- ta nunhas condicións de re-
en busca- de traballo. T ras ser · presión moi duras. Na cate
interrogado e .tortu rado du - dral· de .Bilbao· 4n grupo de 
ra-nte nove di as en-México foi familiares e am·rgos de presos 
trasladado - a París e depcisi- levan máis .de duas semanas 

-tado ·en mans das. autoridá- en floga de fa me, as·¡ como os 
des francesas, ante as qúe a presos de ET A E}n Caraban- . 

eñe!, mentres que os pe.eh es 
Audiéncia Nacional española e manifestacións sucédense 
elevou a. sua petición de ex-
tradición, · apr.azáda nun pri- ininterrunpidamente . 

. A medida que se 9cerca- o 
meiro morner:ito ante o triun- dia 20_, as mov:ilizacións po-
to de M itterrand .nas elei - -~ ·, f · Et , -1 d pularesacentuanse, chegando 
c1ons rancesas. se ex1 o . o - a sua cwlminación o martes, . 
candidato soeial ista abre a~ ·dia 19, cunha-xornada de loi-· 
esperanzas cara u nl:ia resol u- · 
ción tavorábel do caso ; má.x~- ta a nivel de todo Euskac:li. 
me éá_ndo M itterrand prome- Por out~~ - ~anda,. · no ~arte 
teu a disolución do T ribunal do noso P.a1s 22 refu~1ados 
especial, a creación dun· be- - bpsc.o~ det1dos nos carceres 
partarnento basco:en Euskad i de Ba1ona. e Pau entraron xa 
Norte, asi como existe· unha .-na sua qu1nt? sen:ana .en fol
aberta sol idarid-ad_e d9lgun ga , de. fa me, ª,º -1g~al qu_e 0

1 

-dos seus homes con respeito propri.o Tomas L1naz;a en 
aos refux iados bascas e a oo- Paris. 
sib if idade da ~devoluc-ión 'de O mércores dia 20 e ante 
cartas de refuxiado poi ítico este dif íci~ . te~t, o pobo bas
aos exiliados. ~ . co, volvera ~~Jar de novo es-

pectante e, esperamos - que 
·ouizais o aspecto máis excepcionalmente, coa m1ra

ne9ati vo de ~ara a este ·xu ído da posta ao Nort : 

de "poi icia a . poi iciae. "Así ·rés. Naquela .ocasión, o xuez ' 
en 1978, a francesa ·entrega- . . voltou a ditaminar o carácter '_ 
ba na fronteira · á -espoña- a - .poi ítico dás. accj-óns airma- · 
Vicente Aldalur," ·refoxiado da~ levadas a-cab.o por .ETA e · 
pertenecente aos Comandos negou' a extrad iciún . · Poucos -. 
Autonómos Anticapjtalis- dias antes, · en B.ilbao, máis. 
tas . e acusado . de realizar de cen mil persoas c lamaban -· 
u nha acción armada contra "Noñ · ás · extradicións", en 
ADEGU 1. (Asociacl6n- de meio de contínuos slogans . 

. Empresários de Guipuzkoa) de solidaridade. 
O 30· de xaneiro de f979, O 23. de maio de.19~0, a po-
vinte persoas eran det idas ~ lícia holandesa poñ ia eh .mans 
ri'unha redada e sen rniramen -: da espaífola a·. catrn refux ia~ 
tos x udici.a is: de · nerigu nha dos bascas .residentes· normal-

. c.lase) eran éntregados á po·- m·ente en Eüskadi Norte; acu ~ · 
ii•Ci@ 'española aCU?adas ~e es- S800S poi.OS .espanois de 1.er 



F.ala_ Seamus Twomeg, xefé militar do IRA, 
. ( 

A revista basca "Punto "y Hora" recolle no NO 224 
uñha 'entrevista que unha revista universitária i.rlandesa lle· 

. fixo a Seamus Twomey, xefe mipitár do 
Exército Republicano .Irlandés· (l.R .. A). Ainda que esta 

entrevista foi realizada fa·i algun tempo ainda é 
hoxe fundamentalmente '.válida para.cofiecer 

o que está pasando en Irlanda do Norte, tan de"actualidade 
sobre todo. desp·ois. das últimas vítimas ·do 

intransixente ~mperialismo inglés. 
Ei,qui reprqducimos algunhas pregunta,s.desa entrevist~ .. 

¿Qué. significa para vos te- · 
-de; a expresión· "61aciima!is
mo irlandés?. 

Debemos facer; · nun co- · 
mezo, unha distinción entre 
"nacionalismo irlandés'' e· 
"republicano". Un "nacio -. 

· na 1ista·" é aquel .que traballa 
pc51o progreso do seu própri9 '. 
País, facendo todo cañto est'á · 
ao seu alcance,-'para "pr.ever a 

ihaústria·~'--~x~-dar ao ·pobo. 
· Non obstante~ a nosa 

definición : implica ·a nasa tra
dición · mil;itarite_ republicána 
A .definición que damos do 
turnio "nacionalismo" ·sign ifj 
ta ~obre todo conseguir a 11"'. 
berdade para · o próprio País 
e despois utilízala para.mello
_rar o statüs da poboación. 

lQué- pensados que insis-

· ·.1nb 
~o ja:Jauouuad sa¡¡iJf.JfJ!WJa<J ?0 

''d 011a¡_o¡f5u¡ · op auod opwxu
·JOJ .Jfnfias.apadwf a¡¡ UQL!_ sy,-,. 
-uo¡.11 .Jas ·ó .anb JaJf P ua i:h. 

Desde .lago ... o , que esta · 
xente olvida é que, h;:ii menos 
de · cen a·nos, persoas que pen .. 
saban do mesmo modo, fo
(on as primeiras en rebelarse 
e, . corribater. Os .pre$biteria
nos, que ho_xe son cismáis an
siosos partidários de manter 
relaci.óns con 1 n·gJaterra, com· 
batirán entón pala lib8-rdade 
de Irlanda. O que son hoxe e 
o que poden ser mañá son 

_ duas causas .diferentes. 
¿cales son os obxecti

y os que se propoi1en ?. 

· O naso primeiro e pri-n
c ipaL obxectivo é a unif ica--· 
c' n - do . noso País. D~spois 
di.;;to, ·todo- o sistema do Nor~ 
te. e dci Sul . debe ser ·camb ia
do. 

¿ere vostede que os i!1-
g!eses son ~g~ maior enenmigo 
da·· unificación de /ilanda? 

. ¿Non é máis certo, quizais, . 
que actualmente existe unha -
·polarizacíón e.ntre · duos 
comunidades diferentes dQ, 
Norte, e que a marcha dos_ 
ingleses só . significaría, sim
plemente a marcha de-<1/guén 
que intenta mafite divididas 
estas duas. forzas antagonis-
tas?. 1 - ~ -

· O que vosted.e d~ · cheira 
a argumento poi ítico , Os po
i íticos tenden ao· sectarismo· 
porque elles má.is cómodo. 
Basicamente un · trabal lador 
das ·d uas partes afectadas, de 
calquer das duas, estaría mal 

· ainda ue non vivise en Irlan
da do . arte: Acelerar esta si
tu·ación _aboÍiria cEilquer anta - . 
~on1smo. 

No caso .de que consegui
rn expulsar aos ingleses/ ¿qué 
/les . pasaria aos que os consi
deran a vostede como enemi-

gos, e a quenes se _opu!<eroi7 'a 
vostédes. ¿Qué farian para · 
solucionar - a situación ·ql!e 
poi dese crears·e entón ?. 

A história, especialmente 
~;i máis próxima, demostrou 
que os enemigos de ante po ... 
deri converterse ·rapidamente 
n'os· amigos de hoxe. Os pa í
ses do Terceiro Mundo . e as 
n9cións europeas proporcio
nan incon"tábeis · ~xemplos 
disto. Os meios de comun.ca
c ión de , masas teñen unhc 
enorme responsabilidade na 
inflamación de antagonismos 
ent re os pobos, cunha propa
ganda chea de ~saxeracións 

¿Qué funcións desempe
ñarán. os "Pro visiona/es,, do 
IRA se os ingleses decidiron 
retirarse?. 

No caso dunha retiracia 
das tropas inglesas, a sua tar+ 
fa consistí ria en protexer 3 

pob.oación, se.n distincións 
Je opini6ns poi íticas ou reli
x iosas. Despois, deberán 
tipo iar un programa de refo r
mas sociais e económicas 
Non se plantearía sequera a 
posibi 1 ida de de poñerse baiX·) 
a soberanía do Estado ·Libre 
·de 1 rlanda: seria ridículo . 

. Sign ificaria somente pasar 
dun amo a oütro. Os gober-

, nantes de _ Irlanda só Sul son 
precisamente quens están fa
cando todo o ·posíbel· para re
forzar as divisións poi íticas 
sectárias, mediante publica
cións e outros meios de 
comunicación de masas. No 
lugar de presentar a nosa. lo i
ta- como unha loita de libe
ración nacional no territór io 
ocupado do · noso País , pre
sentan todo· isto cuma unha 
guerra sectária, o cal de nen
gun modo é certo. A nosa loi· 
ta é unha loita poi~ liberdacie 
e o sectar.ismo non entra en 
absoluto. -

Tal e :comó andan as c. · 

'd d . OU-
SOS! ~ e .ver ade ere na demo-
cracw real?. . 

· Desde logo. Pero.hai'du · 
. 1 b . as 

oa a_ ras mm parecidas: hip . 
·re~1a e d.emocrácia . . O q'eºa 
~a1or parte . d?s. gobemos 
chama n democracia na reali 
dade·e mera d itadura. 

¿Qué significa a paz p'ariQ 
e IRA?. ' · 

A paz é unha parte ·im
portante no programa do 
1 RA/Paz é unha palabra 'da 
que se abusa frecuentemente 
P?ra algu_nhas persoas que~ 
d1cer ace itar previamente 0 
estado das cousas. A paz non 
pode separarse da xustícia 

t. Pero, ¿cómo pode c;ns
truirse a paz coa violéncia?. 

Este ponto de vista é ridi
cu 1 o .. De todas as guerras nt 
· :eu a Daz. A paz non naceu 
nunca máis que da violéncia. 

A té aqui algunhas das 
principais respostas de Sea
mus Twomey, xefe miliar do 
1 R .A, que esperamos sirvan 
para que os nosos leitores 
comprendan mellor o prob fe
m irlandés, hoxe tan de ac
tual idade e que ben sendo 
mostrado polos diversos 
m~ios de comunicación de 
masas, como un problemas 
estritamente relixioso. · 

Total tnente erroneo: ·o 
problema de . lrlande do 
Norte é un problema dun 
.país que . lo ita pala sua libe
ración nacional , neste caso 
trente ao imperia lismo 
mglés; e que ten nes.te caso 
ta mén, dentro da sua pró
pria nación uns oposito· 
res, neste caso principalmen
te da relixión protestante, 
e os que loi tan pola i·ibera
ción nacional son cató licos, 
o que non quer ~icer.j·1en 

· rr,orto menos, como nos ue· 
nm facer crer, que seña nha 
guerra de relixión. \ 

UNHA R.ADIO CON .·MARCHA, 
CON .GANCH~ · .. 

CON 'IDEAS .. . 
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Éleicións tto~éese1S • . : 
Algo·vQ• comblor 
~:d!e ~~~·~nf>S MGbbernQ 'i:o'nsérv~do~ cOilclÍJír~rí-0:~o~ingO ~;~dez" ia~do o dirÍX!lni1L·'; . 
,inialista Fram;ois Miterrand se-rrp.clamou venced9r das .el·eicións presidencia'is, · :- · 

socnte ao conservador, e antigo· rFesidente Valery Giscard d'Estaing. _ . . .:- ., . 
g~nseguiu a vitó.ria ªº obter o 51,75_ ro.r cen d~s ~otos ~mitidos (1.076.811 votos m~is) . . 
Esta vitória ·de M1terra~d node se~ o_pr1me1ro f)aso a nivel europeu, , - . . . _ ~· -· 
, ara 0 fin ~da ~ex~moma d,os ~art1dos ,cons~rvadores. ·, . · · . · _ --. 

"~odo parece. md1car un c.amb10 cara aS'Soc1aldemocr~~1as europeas n~ste. mqv111Je~to pendular 
,· lfe parece x1rar ~ada catro anos .. : _ ·. . , . . . 

· A-política n:iund!al e a euron~a en p~rt1culaneran d1stmtas 9esde agora . 
· _ainda que ninguen noda nred1cer mo~ -~en en~~~ _s~nso.. . . . -

Pode ser que M ~tterrand 
non· cámbie, a Constitución 
Francesa, nen a denomina
ci~n, pero o esp írito da V 
República xa non será" o mes
,mo desde a sua eleición como 
presidente. -A Constitución e 
todas as leis afins francesas 
estiveron inventadas para 
asegurar un longo poder para 
a direita. 

A .V República que naceu 
tras · os aconteci mentos 
de Arxelia e a insurrección 
militar e o terrorismo da or
ganización de ·extrema direita 
OAS, ao pactar °'e Gau lle 
unha reformas constitucio
na is para evitar o asalto mili 
tar á democrácia e que de1-
xaron bastante menguada a 

forz a parlamentária, a caoac i
dade dos partidos e a liber~ 
dade de expresión. Coa che
gada ao El iseo de Mitterrand. 
esta pacto parece quedar ro
to. 

, A REACCION DO CAPITAL 

Esta chegada á presidén
cia, unha presidéncia que 
concentra uns grandes pode
res 'dado· o referido pacto 
citado anteriormente, disgus
tou ao capita l francés como. 
o indican as fuxidas de ca
pitais ao extranxeiro, concre
tamente aos Estados Unidos, 
os descensos espectacu lares 
da bolsa, í¡J subida do· Ouro, 
as adverténcias dos patrónos 

- ,. 
aos obreiros de que as empre- -
sas. se' verían en graves dif1- . 
culdádes - eun . €JOberno 
sooial ista. Todo isto· agravado 
polo · que· parece quer faoér 
o Goberno G-iscard n~s . 
poucos dias que ·11e ·quéda dé 
vida:- non · intervir· no- mer
cado de cámb.ios para for
zar ao franco a unha bai)(a
da e alentar o eámbio-do ele·i
torado con ·motivo das el·ei
cións lexislativas que ~ v-an 
realizar proximamente-.· .. 

Ainda por outra banda 
cahdo entre Miterrand a go-
·bernar .o próximo· 24 de-maio ~ 
teña pensad_o conter caléruer' 
fuga de capitáis · ou a mani ~ 
oulaci.ón · do· franco, causas 
gg_e alenta- a direita econó
mica francesa. 

MITTERRAND NON E- UN -
REVOLUCIONARIO 

Pero que ni nguén . pense . 
.que -o me.do ven produci-do 
porque -M iterrand seña un ré
volucionário. Nada · máis 
lonxe diso.- A sua . folla de 
serví cios asj 'no 1-o presenta .
Foi xa várias .veces ministro 
·con Gobernos da Gran ' direi ~ 
1a senda un feroz defensor 
do imperialismo francés en 
Arxelia. Por outra band·a es
tá tamén· a forma lonxana 
e hosül para cos comunis- en particular, · dadQ o- papel ~· Helmat S~hmidt, mentres 
tas, · ql,J.ei se acentuarán sen preponderante que está a xo-. sofrEf -en. siléncio,_ de?pois do 
dúbida _se os resultados ·das gar ·· Franc.ia .RBste campo, su- seu . apoio , a G iscard, a inda 
eleicións lexislativas . lle- per- bi ndo bas.tantes entei res que. M itBrrand fose -social is
m iten gobernar sen "o apoio neste xogo poi íti co 'a Interna- ta comü el, culmin·ando asi · 
deste, o que. o alonxa de.·caL- · cional SoGiaUsta a que perte- . esa _ "lua de . me!'' · que vine-

uer sospeita de frente popu- nece MiHerrand. ron -levándo -estes . anos sen . 
lar. .. - · . , A prirneira decisíón- anun- d_úbidi' urii'dos .. polo. seu tec-

Formado dunha fam íl_ia -- ciada, a ryptura de·relacións- .npéra"tismo ~ pola !'n~alpoli 
bLfrgu.esa e católica, Mitte- con· ChXle, da xa· un ·Kiro !ik". Theacher, ·non sabe se 
rrar) cf comezou -a definirse· importante_ -respeito- a ante-- Jir se chorar, xa, q_lJe' -dunba 
pofiticamente ·co comez.o da rior diplo'macia francesa, que · O:anda_ ·estaba s afini_dade 
V Repúbl ica, dando, un ha · estaba VE?ndendo_ armamen_to poi ítiéa .con G iscard, que . 
imaxen de feroz antigatJlt.is:- á países dit~torj as do -- -Cono- enturviaban as relacións 'per-
ta · ' Sul Südameriacano. . sonais, non pÓE1endo enten-

. En 1971, ·p resentouse &os - Unha-· s8-gudd~ medida, 'no" derse nunca. 0 ... '_., . 

fr.an-ceses _en Epi nay-sur-Seipe .. m:e:sm.d· · cam~9 vai ·ser o .i -n.~ .· -. O u en si - páreée.. .. J'.er dáro 
come· o. pai· d.e todos os so-: cremento del é;lxuda finan - o que · signifi-ca ,:·· .. a E;lleición , 
.6iali'stas · franceses~ " disemi.na- ceira a Nicaragua e ao Fren- sen os ·EE, »uu" que ·arnda 

,·9,os en partidos e clubs . e · te· Dem6crát:ic9. Revolucio~ ,, . que se mostren · de_ciqidos ·a 
· que "tiñ.an saldo verdadéira- ·nário do Salvador.· - · manter ·"estritas e amistosas 

mente mal paradós ríos· .S~US ;ó,si pód_e.S~- aprecia( -un ha . reÍacións'·': . mariteñense ~:-en 
enfr~n.tamentos anteripres 96 aceleración im~díata . cara ·._ guardia · a~té a posibil idaqe .da 

. -gaullismo. F-ormou o . actt:.Jal -a-.- chamada. 1'terceira vía'";" enfrada dos comunistas«"'-rl.o . 
partido soG:;ia l istª-, ~é2J i r:ida . que .._· cóa _eritraga JJ. ~me .:rJo escena- , G oberncr. . . .. . . .-' >;,. · 
tra·casou:-: despoiiaB-téUfl.rrn:a;-.: < rio .:fi fspari'oame.rlc¡;¡~ó~"Hcf 1 n~:-:~r:-~ .;:'fodas·._:_estás~:-¡.iifki1~s·-·~·reac- .. 

· da a Unión de Esquerda. ternaciona·1 Socialista. ' cién·s. e apreciadóns. tér¿nse- ... 

A'SUA P.OlltlC.A 
.EXT~RIO·R . 

... . Mentres. ocurre_ isto, os ·so- que· concretar cando-realmén
Cial.ista europeus como Marro te aceda ao . poder, quedando 

· Soares . e- o italiano Betti no ai nda condic1on.adas ao que 
' • Craxi, . móstranse . ewfóriGOS, p,áse nas próximas el.eicións 

O que Vai camhfar · bas~ - .. rriáis· ai,hda confando . coa .lexislativas. , _ Nón obstarffe, 
· tariie:- áfocia :·é ~m6(cedb ; ~g: : perda. -aof -t ·ohs@rvé.dores "in-·· ~hai qÜe te"t"en" óiñurqJé .. non 
. ra. saber até .que pon ter, é a, · · g!eses. oa elei<úóns nos con da- todo , yai . segwjr._ _ig_u~I no ám-
pOI íti~q . _muíndial · e. eur?pea dos brWánicos. . ; b{fc?~ f')t>Htf~m¡JnElit1il'~:,~~:-1 . \ .. 
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.· DIPOB.TES-
.Un ano máis disputarons.e en Santiaif~ 9s .. "Tres dias .. da Ascensión". 

Prémio ciclista ltue h'oxe por hoxe e o máis importa.nte de t9da Gal iza; t~rito pola or~anización, ~ 
- · ·' · dias e kilome'traxes de carreira como, soüre todo, polos participantes. · · · .: · 

E aquí unhas das poucas veces onde-os nosos corredores poden ·cafibrar_ 
as su as auténticas posibil.ida~es. . - 1 

.···pe); ~n cic.lis~o~ galego .~ ... 

O·s tres días da · Ascens-ión-~ 
-~,......-__,,,.~~~'""': "!l!i""""" . . . ) '· - ,..._. ""::". =---== 

· Ca 11 do mo i1.0ssuspir mos ü qe ·etectivos .como de en- .que · o s-eu equ ip9 o Ríe~ ~ 
pur unha "Vci lta Ciclista a trenamento. e· noutra hora · o . mell"or de 
Gal iza" que l¡;:Nase polas no- · A primeira praza entre os . Galiza, agora despois da mar-
sas estradas· eses esfo.rzacios · .. galegas_. :Ocupouna o padro- ~- c;:ha de· Pino_, r_eceAte gañador 
homes . da bicic!e:ta, que a'' nes, B.lanco' Yi l lar, que que- dur\ha etapa na "Vuelta a 
fi xese máis pop u lar en canto dou sexto··Dª dasificaci·ón xe- ·España", quedoü . fran~a -
á . sua utilización .. deportiva, ral e segundo na montaña. - mente mermado nas suas 
vemos· como os "Tres.-dias da Meritória .esta clasificación posibi.lidades. _ E. o ciclismo, 
Ascensiór¡ ", . organizados pór sobre todo se se ten-en·conta . a inda que a ·xente no"n iniCia-
'o q ub Ciclista Santiago vari que Blanco ·está cumpri"rido · da poda pensar- que non·! é 
cada é;3nO a máis en especta- o servício. milita_r, · polo . ~n · a\ .. rtenticó - depor:te de e-
ción ~ calidade. · 'qu.e·o seu ent~enamento mm: quipo... , 

Este ano· a.o re.matar. est9 · é to~ó o axf2itad_o. que· debía . Por último·, ~ cef~r_índo-
·proba o gañador foi Ju lLán · ser. , . · .. _ nos a.este c;::orrndor, Felpete, 
qorospe, vencedo"r taméri do Outros · dos desta~ados, ha.i -que di·cer que a sua prepa-
Gran Prémio ·das Nacións, corno en cada ' carréi.ra, . qu·~ -' ración deixa moito que. dese-
proba que se Jle poder ia , pundonor.: · e- corazón o seu, xar, coüsa que el mesmo re-
cham~ff· Campeonatd · Mwn-' . o ·Felpete· Bao, que unha e coñ.ecia . añ.tes xa de iniciar 

- dial, o que demostra xa por · outra'_ vez· intentou a.s esca- a·carreíra. 
si a ca'I idade deste corredor'. , · padas; m.oitas veces e· se áL- Pára ·rematar dic~r que os 
, . En , canto aos gal egos, ' "a gu·nhas veces non logro u "a - afeizoados pude.ron ver toda 

sua par:Jicipación- podér:iamo- , bóa" foi . porque os seus un ha demostración do cid is-
ia considerar como moi me- ,. compañeiros de a'ventura mo · do bo, dese que .fai af i-
ritória, tendo en coñta que se non lle ax~dar·on, sabedores· ción, q~e esperamos l se acre- , 
t iñan que enfrentar· ·· aos . da sua calidade e das posi -· cente dia_a día · en Gal iza, xa 
m-ellores equipos ~.st¿tais, bilidades reais. Ha i que dicer q ue pola que se ve a nosa 
cand o os nasos equ ipos están tamén que este corredor esti- · xente ten. unhas -ótimas con-
tra r · ménte mengl,fados ta n-..,_ vo loi·ta ndo . sem:pre só ,. ·x9 di c ións, · só falta apoio. 

··'Y1"" --~ 

'' 
C\ 

Do . loita Oo atletismo 
¿_Por qu~ ·sera que Gál'iza co~s~guiu os logros denor: 
tavos ma.•~ grandes en especialidades que1 conta'n ná 
nosa nac1on cun pequeno nllmero de prac,icantes e á 
que ·o ·gran público case non lles fai caso? · 

5 

. . Pode.riase te?rizar ~oit!' : sobre est~ cuestión. o~ 
·_segur? que alguen estaria d1_sposto, a afirmar que isto 
. non e certo,. outros a~hacari~~llo a sort~ ou á casuali-
dade. Rebat1l~s l~variano~ a encher u.n longo espaéio 
do cal non disponemos. Os resultados están aí como 
·está a nosa afirmacion: os deportes nos que os practi- · 

- cantes galegas conseguen un teito máis a!to están en
troncados no- pobo, senon estes deportes específicos 
si .manifestac,ións parecidas para as que a persoa galega 
está dotada tanto pola sua fisioloxia como pola 
·cultura e relacións ~ocioeconómicas. 

- Ven todo isto a con to xa que ·no " X 1 Campeonato . 
·de España", celebrado este fin de semana nas instala
cións do INEF en Madrid, · Galiza conseguiu 0 
primeiro pasto por federac ións. 

En individua is hai que destacar a medalla de ouro 
conseguida por Alfredo Marcuño en 48 Kg., Carlos 
Escobero~en 57, Manoel Roca en 68, Emilio Escaraba
ja! en 74, asi comq as de pJata de Manolo Guerra en 
57 e Xosé Lois Carid~en 74 e Eduardo Fernandez en 
.82 que conseguiron a medalla de bronce. 

Estes resu.ltados demostran a categoría dos loita
dor_es gal egos_ nestas modalidades, con moitos pontos 
en comun coa loita galega. Esperemos que algun dia 
a nósa modalidade se poda practicar en competkións 
organizada~ con "todas as da lei " , como se di. · Men
tres, non estaría de máis , seria moi posi"tivo que nos 
campeonatos de loita_ celebrados por Ga liza adiante 
se metese tamén · unhas exibicións de loita galega, asi 
co.mo que estivesen presentes estas ex ibicións én · 
festas populares. . 

' Esperemos que alguén tome· a idea. 

A VOL TAS ca ATLET_ISMO- : (} 

A semana pasada estivo en Gal iza o Presidente da 
Federación Española de Atletismo. Por unha vez acor
aáronse de nos .. Fixo a1gunhas promesas, dixo que ha
bía que cambiar causas, o de sempre ... 

Pero o caso .e que .veu e moitos dos atleta~ . 
tomaron esta viaxe como positivo sobre todo nestes 
momentos críticos que está a pasar o "deporte dos 
~:foportes". Momentos cdticos e centrad itórios. 

Por unha parte ternos que en Santiago se están a 
rematar de construir unhas pistas, dunha vez e xa era 
hora, axeitalas para a práctica do atleti smo dadas as 
condicións climáticas galegas que facian imprescin· 
d íbeis estas pistás de material sintético. Esto foi o · 
que trouxo ao presidente a Santiago. 

Pero tamén viaxou a Coruña. Unha visita-de se~so . 
t otal mente distinto e pqlo q ue anteriormente ca li fi · 
cabamos a situaciqn do .atlet ismo gal ega como crítica 
e cqntraditória. 

. í)Jo btádio Munrcipal de Riazor, que está senda 
acond icionado para o mundial pretendían, ¿pre~e.n · 
den? facer unhas obras que qeixarian desfeitas as pis
ta? .. de .atletismo._ Pql o que ·parece, aos rexidores 
deportivos futbol ísti_cos, que son os que máis mandan 
xa que tamén moven 'máis cartas, facto r polo que se 
mide todo neste país, non t iñan néngun ·escrúpulo en 
deixar aos atletas curuñeses sen pistas onde practicar 
o atletismo, aqueles aos que se lles perm ite a entrada 
en ditas ·instalacións, xa que non son ·todos. O caso 

· ~ra que quedase tmha obra bonita para ser admirada· 
en tres partidos do mundi·al. · , 

· A e-les; rexidores deportivos e mun idpais, con al· · 
gu nha excepción, que sempre a hai , pouco lle ¡~porta · 
.o deporte .. O que real mente .ten valor pa ra eles e o e,s
_pectácu.lo e isto na medid a en. que leva xente ao cam-

. po e se pode sacar má is pei t o. . . ,, 
.- Toda ünha mostra qa mental idade "deportiva, · r 
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· Correspoiulentes· 
. . . a"ó ,ti .. 1.55 ~ de información . 

e culturo · 

,'. I, uieirO· · 
.A ·"*" t. r . . - ~ · do ·21 ao 27--de M·aic) -de .198f : 

.f.UXAM OS· VEMTOS 
"Pretenclernos. do-r a ·conecer 

a nosa riqueza ·m usic.al11 
) 

As variedades melodicas do ~oso folklore aÍcanzaron 
unha nova dimensión. Un. gru~o, xurdido en torno a 

· uríha coral luguesa, abria a br~~ha e o noso_ póho 
. .eomezaba a ~ntona~ as nosas cancu:~ns, non por acochadas 

esquencidas. "Fuxan os Ventos" .lanzaban ao ar a 
miséria, O praA.tO dun pobo encadeado por séculos 

de opresión, por todas as vilas e aldeas dá nosa nación. 
Sen lugar a dúbidas, e apesar de non entrar en estudos 

e investigacións, "Fuxan os.Ventos" ten o mérito de ~r 
un dos precursores do espallamento da nosa imensa 

riqueza musical. 

· lComo e por qué nacen 
"Fuxan os Ventos"?. 

Os éomponentes do grupo 
cantaban nun coro ao que se 
fo ron xuntando . outros rapa 
ces ·de Lugo. Todos, coa ide·a 

. '_ comun de gusto á música folk, 
c;mezaron a ensaiar espirituais 
negros, cancións sulamericanas 

xente nas aldeas, e se o graba
mos foi porque pensamos que 

·era a mane ira de chegar a mais 
xente . 

lNaquel entón como se confi
guraba o ahano musicar gale· 
go? . 

'·. 

e un pouquiñ o a music~ folk 
daquel momento. Posterior
mente,. fóronse introducindo 
algunhas cancións populares 
galegas pero ser,i pretensións de 
nengun tipo. Polos anos 73-
74 ao tomar conciéncia da rea
lidade galega, preténdese que o 
grupo tome un compromiso 
político coa nosa realidade e 
incida nela por meio da can
ción. ·Antes disto, celebráranse 
unha série de festivais aos que 
o grupo se ·presenta e, concre
tamente, coa canción que logo 
déu nome ao grupo, - "Fuxan 
os Ventos"-, xa que antes cha- ' 

Aquel era o momento de 
"Voces Ceibes", é dicer .a can- z 
ción de loita aberta- na univer- ~ 
sidade, con xente comprome- <J. 

tida políticamente. Non obs- _,.L--_-X-o-=_s::;;é;;_·_L_·o-i_s_F-re..;..i_re-, _-u_n dos com_ponent~s do ~rupo, 
tante, habia un sector que es-
taba desvinculado da canción "~ ue.n soubese 'cántar -'esta Galizá cada. dia rnáis 
galega, todo o sector popular, esfarelada". -

. mábase "Fok. 72", gañamos o 
prifneiro prémio no festival de 
San Lucas en Mondoñedo. Nun 
momento dete rminado o gq.Jpo 
sep~rase. en dous: por unha 
banda, a xente que se compro-

- metia co noso País, cantando 
en galego exclusivamente, e 
doutra a xente que estaba ha 
música. No ano' 75 grabamos o 

· primeiro disco. Foi un pouco 
·a lºi-~a contra nos mesmos por
que o. disco non interesaba que 
se Qrélbase porque non querfa~ 

. mós entrar a formar parte do 
proceso comercial. .O que si 

· queriamos era cantar, se cadra 
dun xeito , idealista, para a 

no sensó- mais amplo da pala-
.-bra, non tiña nengunha mu

sica. A musica popular só es
taba répresentada. palas corais. 
Nós constatamos que a xente 
nor;nal e corrente de Gali- · 
za so coñecia puas· ou tres can: 
cións populares ... nFuxan . os 
Ventas" o que pretendia era 
dar a coñecer unha riqueza mu
sical impresionante que ten o 
noso País. Entón, a partir dai , 
introducimos letras con forte 
critica 'social e a oarte de dar 
á coñecer esa música quixemos 
que a xente popular, que me
nospreciaba o noso folktore, 
polo bombardeo a que se via 
sometida, o valorase . "Fuxan 

-os Ventos" situouse nesa ópti.-· 
ca e hoxendia ~si seguimos ... 
lQué instrumentos utilizades,?. 

En princípio, e dado · que 
"Fuxan os Ventos' ' naceu 
como grupo folk, ternos que 
botar man dos instrumentos 
mái~ comuns a esta musica . . 

o leitor disculpar estas al!sén-· 
cías. Prescindiuse de calquer 

, Acaba de sair do preJo 0 anotación ·bio-bf bliográfica 
numero monográfico da revis- aportada polos colaboradores; 

. _'ta '~Coordenadas" dedicado á nun inten,to · de. evitar pro.ta-
. Po~siá . galega ·· act~ai. Como 'gonismos. Non se búscou .unha 

r.esume do ~ ue é este número seleción antol'áxica, senón _ 
t~a nscrebemos as· notas·expli.ca- unha meiránde part'icipación 
~,ivas d<? Porque deste número. · ~.uantitativa de ai.J.tores .. Ser~n 
.No_ texto de· presentación fai- ·os próprios textos _os que se 

se· alusión á obra de vários au- xustifiquen por si mesmos, e. 
tores: Bemardino Graña·· os que · nos den unha idéá ca:: 
~err ín, Manuel Maria, Rábad~ bal -coque de bon e mao hai -
ar~des, Dario Xohan Caba- - da actual panorámica da lí-

.. ~a .. .. Coo'rdenadas solicitou· có- rka galega. , E.liminouse ·', todp 

De.Ste xeito, a guitarra é o só
pc:Kte básico , de "F uxan· ·os 
Ventos", a pesar de que moit-as 
veces pensamos en rexe-itala 
~orque ·ao ser autenticamente 

_puros teriamos .que fac~ o, ·pero 
·nese caso só poderiamos :tocar 
o pandeiro e a gaita. MesÍTfo 
a flaut~ · cqrreria igual sorte,_ o 
violin, ainda 'que ten certa xus
t ificación, · non é un instn.imen- · 
to representativo de Galiza, 
nen moito menos. Én~ón hai 
que acudi r' a todo o que seña 
lícito e nós consideramos que a 
guitarra é 1 ici ta, no senso de 
que a música folk precisa dela. 
T amen tocamos a flauta,pan
d~reitas, culleres ... Non obstan
te, o noso son as voces ... 

lQué opinades das críticas que,· 
desde certos sectores vos lan
zan, no sentido de que destru Í7 
des o folklore?. - , · 

· Quen lanzou esas críticas, 
que · nos. preferimos ignorar, en-

e non debe sorneterese, con cri-· 
térios disecc1onadóres., a nen
glrn tipo de formulación cien
tífica;,. 

ACTOS 

.,.. Na galería ~argadelos de Ma-
drid ; sita. en Zurt>ano·, 46', é do 
6 ao 30 de maio perm_ahece 
abei:-ta unha· exposidón de Ce: 

· r·ámicas· de Castald.o. 

CONCURSOS , 

~bo_ració~ . de t odos os poetas. can le sitematlzador na presen- . 
v~vos - de-· quen tivemos notí- · taéión . dos· traballos. -E nten- · A Comis{ón organizadora d a 
ci~ .. Editos e e inéditos. Alguns. · demos· que -a "Poesía -xurde na . : Festa do Viño ·d_e . Cambados 
d~clm~ron ª~ invita_ción. Saiba · _reali.dade '. libre e e~pontáhea,·· acaba <qe facef pºúblico o seu ' 

ten-deu mal -o noso traballo~ 
Nós .. nunca r)OS definimos nen 
como irivestigádores .neri como 
~nter,ididos do folkl6re·, senci -'-

- Haménte fumos· berro para inoi
. ta x_ente que non se decatou 

-de que- o fl ok1ore -estaba-·ar e 
que era- preciso recuperaló. 
¿Qué· algunhas pezas nosas-- és- · 
tropearon o folklore?, nOn .' O 
que . 'n'on· podemos· facer, pqr 

" exemplo .coa "Car.olina", da 
que re'collimos moitas var ian-_. 
tes, é grabalas todas nun dis- · · 

-- co. s~. a x.enie vai onde terf que 
ir, é non onde esta ' ,rndo, atp- . 
pará a pureza do fo lklore ... 

·lComo explicarles o éxito con
seguido descte :o · vosq l~n~a ~ .. 
mento como ~~ Fuxán os ~en~ 
tos"?. · · 

En Galiza o naso .éx ito ex
·p1 ícase po-rque fix·emos muSÍC(! · 
.para todo -o muñdo. Callemos~. 
.amarnqs e cantamos o· _folkl.o~ 
re .· -O éxito eonseguido fora 

· concúrso periodístico ~ As ba~~s . 
son a.s seguintes; : ~ ~ , 

-_ 1. · O tema dós traballos pé
riodísticns · que par:ttcipen ·no 
Concurso será sóbor do·- .Viño. · 

, Albariño; ·-a ·sua · Festa e Cam- ' 
bados e-· o Val do Salnés como . 
marco ·xe.o[ráfic.o no que se 
s_ituah. · 

. 2. 'conc~deráse -un . único 
prémio de 75.000 pesetas~ 

. '· 
·3_ .Poderan participar- neste 

concurs,o todos aquel es_ 
traballos · periodísticos, · a~ ·co-" 
leción de traballos, publ icados 
na .Rrensa entre o lº de xa
neiro e C: 26- de . xullo- deste' 

, ano. : 

·non -é un mér.ito naso sen·ón da 
canción . galega, que{ ten unha"' 

. riq~eza melód ica incríbel. De 
feíto· n·on .é un feriqmeno noyo , 
:porque as corais galegas sempre 
· tiveron máis éxito fo ra :_qcie 

'"' dentro.de Gáliza·. · $ • • • -

_ lA ap.arición de 11ovos grupos; 
· ca.ntahtes nó esprecti-o. musical 
·gal ego, . trae : consigo incompati
bilidades_entie ti ns e ·!Jutros-?. 

¿·1ncoinpatibi1 id ad es?, · non·, 
en absoluto:.Se 'est o tose unha : 
loita por est-a·r enriba, po'r ven-

- 1 • 
der . máis. que os . .outros sé ca-
dra xusttficariase que . r\os · le-

. vasé'nio.s 'mal con -alg eJén, pero 
nós estamG>s faGer;ido ·o ·. qwe· 
querem_os ·facer .. '. ., .. _ Ademais, . 

. líabia moi'ta falta de. x-erite que 
cantase~ o que- é Gal iza : 

. Desde aquel. voso primeiro di s~ 
cos até hoxe, lComo evolu
cion!lú "Faxan os Ventos"?. 

Ev~ritemente, sofreqrns . 
· uriha evoltlción. Nós peñsamos 
que xa ·pasou :a époea do pan
fleto;' .. da pura lo ita onde a ' 
_música cúmpria o papel de ex
p_onente d.un . conceito · máis, 

. ou ·menos político. Hoxe tráta

. se de facer arte, se qUeremos 
die-e·r aigo ternos que dicelo-
_ben. O nQso ultimo disco , 
"Ouen a soubera. cantar", 
·marca un pouco o paso .. a dar 
p·r::oximam~nte · que é faGer 

· unha música non- desvi.ncu lada 
da . nasa / 'realidade, co mesmo 
compromiso político e · naeio· 
nal ist;:i que ti vemos antes, pero 
mellor feito, máis asequíbel pa-
~a todos: : - · 
iPo·r. qué tardastede~ fants en 
grabar_ este voso último disco, 
"Que.n a soubera cantar;'?. _. · 

.En · ·tres· arios grabamos 
catro discos: e agota- tardamos 
dqus e meio' en sacar e.ste :últi· 

. mo. Motivos?~ moitos, un ·con
trato, cUnha casa, b agotameñ 

·to, ·estabarnos saturado"s· de~ac
tuacións·, cunha meia de 100 
por ano. Como: consecuéncia 

. de' todo isto n.on creamos na
da porqué non sabemos · moi 
ben o que facer .. P~ecisamente 
o t fturo do disco está mofivado 
por isto. Gustarlanos sabe r · 
cantar e_sta Galiza que cada .dia 
éstá "1áis esfarel ada... · 

. XOSEFINA (.CORRAL .... . .... ' . 

4. Cada concursante rem it¡:. ; · 
rá dous · ex~mplares · do peri-O- ·· . 
dico ou révista no ·que apare- -
ceu .publicado _o · traballo, co 
seu -nome e enderezo a : ' 'Co-

. misión Organi~_adora da X?( IX 
·1Festa do Viño .. Albariño'. Axun
tamento de- -Ca,rnbados". Se. o 
traballo e·stivese publicado en 
·idiortla dist1'nto ·do galego · ou 
dó castelán _?Compañaráse tra
dución do mésmo. ·. 

5. Q . Xurado calificador es-
. tará formado por recoñecidas 
P!3rsoas . das- Letr9s e. o' perio
dismo, e' a su-a -composición, 

- asi com·o o fa llo ·que adopte, 
dar'ase . ~ coñ.eÚr 'na -' semán d o 
26 ao 31 de xullo. 

: ~ 
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· ~lg~n:.,·as nocións 
sóbor da 

'Clecláración d~I rend,a 
- . l. . . -~ -

Como xa estades enterados-, 
0 - 1 ó 'de x:uño remata o prazo. 

· para presentar a declaración s6-
. bÓr · da rendá. 'Máis de un; su- : 
- r:x;iñemos, esperará at~ · o últi - . 

mo momento para ver se uñ 
mi i'agre' 'O sal~é:], e como .o _ t.a,I 
milagre non leva trazas de pro
dudrse irnos a dG1rvos algunhas · 
•breves nocións · do ·qqe .·. ted~~ · 
que declarar e máis do que· vos · 
pode desgravar, . máis que.· nada
para que .preparedes o petó: 

Hai do.u.s · tipos de declara 
ción: a simplificada, que debe
,redes facer t'odos. que nori te-.. 
ñ a des i ng.resos · su peri o res ao 1-.1...,_.J..._J.._.J.._.J.._..J.........:L:-...J........1........1.........1..........i.,.-'-...,..J........1.....,...._.._..1.....1__,_..._,1-"--J.-~~ .......... _.._+-...__.J.-...._._...._ .......... _.._..,_..-+-""'-l-+-'--'--'-....._.._._1 
1 .OOO:ÓOO cle pesetas (desde 
300.000) e a normal·, apah ir do 
( OOO.óOO, quen os pillase!' -
. P-ara .· -""cal'cufar . ó ,que . 
gañ ª-stedes r10 aho ·1980' tede~ · 
dous sistemás: ben co lí er toda( -

. - as -n'óminas Clo 'ano e suma~ os · 
ingresos, o~ ir á' Empresa para 

- 'que ~o s dea_ un resumen :onde 
'. ·. veña n non só os ing resos .senón ~ 

tamén o que cotizastedes 'á Se
gur idade Social e o que xa 
tedes pagado pois, ·du rGinte to.
do . o ano xa estivestedes pa
gando a _Face nda. Se colle-

SEGUNDO APELLIDO NOMBR E- -

-- des unha ríómin·a vedes que .ca- -
se n·o remate fanvos un desean- -
to que di por' J. R. P. --F: e . 
que, se,gu ndo estedes ou non 
solteiros, o número de · tillos: . 
etc, axústase a un tipo, todo 
·iso xa o .pagástedes e·, a decla-
radón que. facedes agora non é 
máis q.tJe para pagar a diforén
c·ia ou, se xa pagástedes m·áis qo que · vos tocaba, par.a , que 
vos devolv.an -a diferéncia. As 
·empresa.s ·teñen a abriga.de d¡;ir-

~ vos estes resumes. . · 
· .Se algun de vos gaña máis de 

3.000.000 pts, ten que .facer a 
- de~Jara~ió~ del e ·_mais da sua 

fam íl ia :. mu Her (se . ela traba-
1 la' faranse xu·nras), 'fill'os .me·no
res que yin CDS pqis e n0n tra: 

. . 

baHen, pa is ou sogros que vi- qu1;1 YO.S custou ma~ s_ ou i gu ~I, 
van' con vos . e non teñarr unha non tedes que declarar nada, se 
?<Ubi lacíón de ,máis:de 1ÓO.OOO vos · costou ·me.nos, · somentes 
pts. ,. dédaráredes ·a· dife rénéia; é di .' 

- ING .RESOS: .a suma -do que ·. ce r., tedes unha casa que ven: 
gañástede~ 0 .Jino pasado; se" dedes en 2.000.000 e me rcades 
estades no paro taméri tendes · outra que vos vale 1.500.000 
que tace.la . Se rnY ano 80. vos nesta ·caso :somentes declarades . 

-'despediron da -empres, no.n te-- ~ 500.000 pts . . 
des que decla ~ar a ['íquldación. . Se tedes- "algunha casa alu -

Se tedes ·canta no Bañco, - : gada, · deberles p9ñer: -0 total · 
tedes que declar~r os intereses·. do que vos pagan pór ano: 

se· a . casa .. oríd~ vivid_és ·é Estes son- os ingresos máis 
vosa, tedes-que declarar· o 3 por "normais,j ou x~rais, Home! 
cen do valor catastral que ven - non· quha _que algun de vos, 
especificado no recibo da con- pastos a ter,_ teña ·até accións 
tribucjón, con isto das casas· hai e de ser asi tamén tédes que d i-
que ter · moito ollo pols "é· unha c ito. . ~ . . ' 
das causas que m~rs desgrava ) . Veñen d'espois os gastos de-
ási, se tiñades u.nha ·casa . e ven- .· dúCíbeis que poden ser: os in -
d(stede.l a pa-ra· . mercar óutra te reses . alleos invertidos . na 

Curiosidades.. .dia era canecida cómo '!Her- cororiacea . . I' , 

dÓ,~ no~~s pl9ntas_·.· . 0 ' tia dos · bruxos~'. Toda a .. pran- . "Cornezuelo do centeo" 
_ Moi pouco sábemos das pro-. ta :é' rica ·en alcaloides ·como .a . J Clav'iceps Purpurea), p9sui . 

.pri.edades. dalgunhas . plantas ·atr.Ófina, -hiosciaminai, escofó- .-- forf1'.la de esfolon·. de cor negra. 
que · hai ' aa -nÓ,so cai ón e· ·:lamina. Posui ·-:- proprieadE!S .Posu i unha <série de sl.Jstárkías 
es~amos vendo ccmtinuamente. . medicinais nioi· utels no trata- 'como a oliJ:iiobmergocristina 
Por exemplo da ;'xesta" (Tana- mento ·do asma, dá epilépsia e' . que - activa ¡ o reg0 sanguípe.o 
cetum vulgare) · sábese desde atJ- . clc) insón'io :.. (SÓlanun dulcama- a nivel cerebral. Antigameríte 
tigo 0 ' seü poder antivenenoso· ra) . . E ·un.ha ~pranta trepadórá , -se · lle su.ministraba ':ás partu-
débido ao seu contido . én sul- -da familia das Soianaceas. f~o- _rentas, xa que facilitaba o par- .; 
fato d_e esf6rtina. As su as fro- Ieee ."no v·erán. e os seus~ frnttos , ·to debido a sua . acción· sobor 
'les, ramadas en infusión, son · (baias)' ~on _•de ·cor bermello. ; dós-m"úsculos uterinos. 

-- recomendadas ... contra .· a go~a, De·sta pranta útilízase o tallo e .. ·. "B.~lladona" (Atropa ·sella-
. reúma'tismos ~ para activiza- · .as ;am~s das que sé~ preparaban don~") , O se.u ·nome .'derivé! d0 
ción élós· movimentos respira- antaño · poc.ioris de · carácter ...: uso q'u~ faéian as mulleres ha · 
tórlos. J ~al nfañ'te e máis ou menos · ·époc.á"do Re°'riacime.nto co prÓ..:.< 

·o "tom.oc~to", (Tanaéetum , narcóticó. · . pósifo ~de · dilatars·e as p'upilás 
vulgare), pequena planta her- · ... 'Estot·otes" . (Digitalis - p"ú~~- . e -e-mbellécer '"'ás .S\'.laS miradas. -
bácea que F+orece no ver~n, é purea)' praAta ' de fo.ll:as ovales, - -;' Utíl íiase. pará os eñferrrfos in- -... 
m.oi éficaz. Contra . as lombri- . .:. J.ongas ~ de Cor ·ve(de es~Ur.a._ -tesfüiais, O.S · catarr_OS broríqÚÍ;_ 
ces. -As suas- frotes son de cor .. - l::f~r- :'-' t icos, 'asma, etc.' Contén unha · 

- _Ó 'estrenionio" (Péltura . · m~llo _i)urpiJ(a ; presenta.ndo hó " sustánci.a, 'a', atroflnt, - de múl-
stramonium) medra nas .· seu interior 'unt.ra"cor· mái.s du ··.::: tiples , propri·edades , terap~uti-
:paraxes incµltas, areosas, pq- ·menos . branc~ í con 111ar:lc.has ·- . cas: Pode r~sültar-. tóxicá, con 

· ·sui. _follas . kregulé!res, dentadas escuras. ·As suas follas conteñen· ·síntomas cemo sequedáde na. 
de' unha cor ver.dé i'litensa. As v~rios princ,ípios act-ivo.s comd'. _boca, - molesti-as .v'iSuais, táqui-
fr.oíes son brancas · e .ps seus ~ di.gitonina', digitoxina e:'c:>lig;- cárdia e diversos síntot1las, que · 
froitos pontiagudos. F ro Ieee de tol.ina, que posuen . efeitos re-. ·-repercuten no sistema ner.vio-
xulio_ a setembro .. Na ldade Mé- guiadores sobr.e a · actiyiaade . s_o : vertigos, im~~ci.éñcia, ·ete. -
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adq ui s-ición da v1venda, vo-s pe
dides un préstamo para mercar · 
a casa de l>OO.OOO "Pts, se os in
tereses son· 56.000 pts tedes 
que deducilas. 

As. cotizacións a Seguridade 
Social , a suma ·do que pagáste
des- a S.S. no ano ante rior e 
que xa ben dado tía folla que 
dá a empresa, senón xa sabe-

.....Qes: veña de nómíhas e de .cal
- culadora e poñer a traba~la r o 
dedo. 

Tamén son gastos deducí
beis as cantidades que pagás
tedes- por 1 face r o _ CO!ltrato d~ 
traballo ou por defensa xu rí
dica , 

OLLO NON. SON 'DEDUC I ~ 
BE !.S os gastos por desp raza-

r:ientos, ~ara ·ir ad . ._ traoall; ·· 
aos colex1os dos nenas nen · 

d . as . 
guar erias, merc~r, un coch ,, 
pedir un préstamo para .mere:~ · 
o t~levexo e ver os Munql_ais en· 
cor, ?lI por mercar un xogo de · 
sala novo, etc; se. a ~psa non é , 
vosa, tampouco son deducíbeis 
os alugueres. · 

Se á suma · dos ingresos lle 
restamos a suma d_os gasto-s xa 
~em9s a base impon íbel qu~ xa 
"ien ~ada nese libriño onde 
veñ~n os papeis; á citada suma 
tede~ ,qué ~estarelle : 15.00Q de 
deuc1on xerat, se é unha pa. 
rella que fai xunta a decl ara
.ción (unha parella que esteña 
ca_sada, O Goberno non permi
te outras 1 iberdades) esta dedu
c.ión será de 39.o'OO pts; 10.500 
por matromonio ·, 8.000 por 
cada t illo , ademais se algun fi 
lio fo~e cego, tollei to ou sub
normal , 28.000 po,r cada 
membro da unidade famil iar 
de máis de 70 anos, 5.000; 
si vivides cos pais ou cos so
gros e a pensión que teñen non 
pasa das 100.000 pts, 6.500; 
cómo gastos xerais sen xustifi- · 
car poded es meter 10.000 pts.; 
por gastos de enfermedade 

. pago de seguros de vida ou gas'. 
tos a profesionais o 15 por 
cen¡ tamén ·un 15 por cen do 
que itwertades en mercar unha 
casa para vivir ou do que inver· 
tades en accións. Se no ano 
pasado un filio fi~ o a primeira 

_ comunión, bautizouse ou casou 
e te des as facturas ¡:iodedes de
ducir -outro 15 por cen. Suma
des todo e o qu~ resulte tedes 

. que restarl lo á base imponíbel. 
Como vos diciamos ao prin-.. 

_cípiq,, du rante todo o ano esta
des ~atizando., ao chegar a este 
ponto tedes que restarlle a re~
ta anteri or o que xa tedes pa
gado por J. R.P.F. , o resulta· 
do será o que vos toca pagar 
este ano. Se xa pagástedes de 

· máis, prévia fotocóp ia do car· 
net de identidad.e e du n papel i
ño, que vos dan na empresa cer
t igfi cando todo o cotizado, de
vólvenvos a diferéncia. 
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andanCIO: 1. telTa .· 
A prima.tero nas

mariñas betancei~s 
1 Este ano fvn ~9ntempra r .ª 

P ·maveira as Marinas betance1 -
, rl . d Pra un chairego e vaca-

ras. f '6 . t .. e de pro es1 n como es e c1on , 
escribe tal espectaculo e 

~e , . 
alucinante . Tantos e ta~ varia-
dos verdes -e. ~an v1zosos
resultan un delin?. Os olios, 

Or moito. que un. os abra, p • . 
non · poden abran~uer tant? n-
ueza télnto matiz de cores. 

q ' d' . N A· 1.rexetación romo. 1.na o- -
riega Varela,. e ubemma. En 
Betanzos contempramos, 
outravolta, o vello edificio do 
asilo , xa acome~ido palas he
dras e ó que nos referimos neu 
tro ANDANDO A TER R~: 
. Por certo que rec1b1mos 
unha garimosa carta do be~an
ceiro Xesús Torres Regue1ro , 
residente na Coruña, na que me 
comunica que "o edificio do 
asilo non foi fundación dos ir
mas Garcla Naveira ... " - "O 
vello asilo foi donaci ón doutro 
indiancf betanceiro , morto en 
Bós vAires no 1905, charmdo 
Manuel Naveira González. / 
Tamén fixo fortuna - non se 
sabe con que medios- e deixou 
100.000 pesetas das daquela 
pra edificar un asilo pra cegos e 

· xordomudos. Parece que os 
cartas non chegaron e a súa 

' viuda e fillo continuaron a axu 
da, hasta que se inaugurou en 
1929." 

Aproveito pra agradecerlle a 
carta a Xesús Torres Reguei
ro e pra rectificar o meu erro , 
pedíndo disculpas por él. 

Andando pala Mariñas be
tanceiras pensei nos seus ve
llos poetas : Pero de Ambroa 
e Pero Amigo, chamado de Se
villa , polo tempo que aló de· 

, r:norou. Pero Amigo é o au· 
tor dunha das ' mais famosas 
p·astorelas da nosa poes(a me
dioeval que se desenrola nas 
veiras do Sar compostelano e 
r_osaliano. Senda Pero Amigo· 
un mariñao betanceiro, lpor · 
qué r:ion cantaría ó Menda ou 
ó Mandeo e sí ó minúsculo 

.Sar.? lCecáis desapareceron os 
poemas que lle adicou ós seus 
ríos natales.? lNon os canta
ría nunca.? Gustaríarn.e coño~· 
cer persoalmente a Pero Ami-. 
go e ·fa lar con el mau a mau, 
no Enreira, bebendQ -de '!agar 
unhas botellas · de viño da . te
rra e discutir encol-destas cues
tiós. Teño a sospeita de que 
amistaríamos e que gastaría
mos, nos nasos parrafeas, 
moitos dos nasos ocios e ,va-
gancias. . 

Servidor sería moi gustoso 
de pasear con Pero Amigo, de 
morad amente poi a R ibeira be-

literatura popular 
. e o teatro 

Pero é tan aforradora 
que alaba/a non é moito, 
país sempre lle cheg<1 a carne 
desde a matanza hasta o 

Entroído . 
.... (Dun Sermón do Entroído). 

ritos, os mov imentos, a expre
sión verl:>al, a-- organización en 
comparsas .... 

·Moitas das funcións do 
Antroido tamén se confunden 
coas funcións do teatro: 

( 1) Remedar, ridiculizar e 
criticar o· máis ridículo da vida 
cotididan: falsas normas', per
sonaxes (caciques, cregos, xue-· , 
ces), institucións (igrexa, mili-

En füécia o teatro é máis tares), ofícios (médicos, tendei-
concretamete a traxédia a co- ros), cerimónias (misas·, bautl- . 
média e o drama satíric~ deri'- zas, enterros). 
van~e direitamente da utiliza- (2) Liberar sicolóxica e so-
ción das máscaras ou caretas cialmeñte (liberación sexual, li-
e dos · cortex0s tumultosos das beración dos asoballados con 
f.e.st.as de Dionysos que ten evi- relación aos asoballadores). 
dente relación cos nasos , (3) 1 nvertir qs valores (ho-
Antroidos: . me/muller,· pol;rn/cacique, 

Pero xeralmente o teatro xuez/xu:zgado, médico/pacien-
ha i que relacional o coas fes- te, cardo/tolo, home/an_imal). 
tas antig~s da .que os Antroidos Esta función é moito máis re-
son os repr~sentantes mái.s fiek presentativa· do Antro ido que 

En Galícia a relación entre do teatro. · 
·o Antro ido e o teatro tamén li .. Poderianse campo~ vários 
~a Pat_e~!e :como nolo mostra' · libros coa' expresió~ oral dás 
:r~d1c1or:i de representar co- · 'comparsas. e das mascaras do , 

~edias e en.tremeses en moitos . -~ Antroido, das comédias e 
~~es. Máis significativo _ entremeses e dos testamentos 

¡ 0~ a, 0 Antroido gal ego seme- · do Antroido. Po~erianse, ta-_ 
un enorme teatro ende se . mén, compor out'ros tantos ou 

'foden ollar as máis diversas ' máis coas· restantes formas de 
, armas teatra is; Cá~eque todos : ·, representanción do Antroido 
~;t~le~en.tos do Antr~ido est- ;-, (~estldos, caret~s.~ · ·xestos, mo

R.n d1re1tamente relacionados. . ¡v1mentos ... ). E1s unha taréa 
~o teatro: os vestidos, as care- · · 1ürxente e de moi.ta util idade 

. as c_o seo carácter mímjco, os . . · nosa cultura que ben. 
........... .... ' 

· tanceira, que· é onde depeu es
,tar o vellopeirao. Os. ·nasos'. 
olios psombrados. pousarf anse 
na gracia das ·velas das ~-mbar ~ . 
caciós .e os nósos ouvidos , es
tar tan atentos as subastas do 
peixe, feitas con esa voz. can
tateira e musical que usan os 
betanceiros'. Cecáis embarcaría
mos ó pé da Ponte V,ella, Man-

. deo arríba deica o campo dos .' 
Caneiros, -nn que non h$ería · 
óculitos. Estaría cheo de car"''· 
ballos,· · castiñeiros, abelairas. 
frolid&s - tan amadas do.s nosos 
poetas medioevales-,- e po1a ri 
beirá m~draría a vide, retcr
tá e .abarrocada, que dá unhos 
viños moi lixeiros, ledos; doa
dos de beber. 

Sentaríamos na· cachoupa 
dun castiñeiro vello. Pero 
Amigo contaríame as . súas an- -
danzas pala peninsula adiante, 
'as súas tensós eón outros tró
veiros, os seus escarños co.ntra 
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soldadeiras, sin esquécer a mais 
fermosa de todas elas: a súa · 
veciñci María ·Balteira. 0-1'alar:: 
da Balteira, Peró . Amig·o cala
.r.í a. O seu .si lencin . :quedaría 
rachado por · un longo salouco. · 
que se perdería . no .rumor .r.lo. · 
río. . 

Pero Amigo, que foi coén
go en Oviedo e exerceu o seu 
ministerio na eirexa de Sala
riíancil, debí a . ser uñ homé xe
n-eróso e ,de· certos pósib[es .. 
A hora de testar cecáis se lem
brara deste b_arbas ~eu amigo 
e lle fixera unha manda.' Sg;. 

· bemos -que testou en Salaman-_ 
. ca en 1302 e qué l'le deixou a 

súa viola . "a : Pedro Loi;:ario, 
joglar et que diga . un pater

. noster por nii alm·a, cada día 
que con ella violar." ~.:.. 

b trlpar cos nos pés e ollar 
_ -cos · nosos . ol!Os a regalía das 

Mariñas betanceiras non pode
mos menos que)embrar ó' ve-

·110 trovetro. E percura-~os rios · 
seus v~rsos o rimo d_o vento p·a-

.~ saodo, sotil, entre as foll~s dos. 
·abaneiros e dos s·algueiros _ou 
agarimando os prados de:.'seda ' 
·e de velucfo. S.eméllanos que as 
'súas estrofas tremán -como a's 
· augas dos seus ríos nativos, 
feítos un só •Cando- se · perden 
no mar, . na· boca da ría. A!nda 
que , ·. espresamente ,_. non 

· ~ nos fixo .. unha manda, serití- · 
r'nos herde-irn~ dos seus ver~os: 

, Un cantar novo. de amigo · · 
querrei agor~ · ap.render .... . , , . 
Gustaríahos que o xograr 

Pedro Lozano cantara es~e can
tar, -acompañado pola viola que 
fora ·do.troveiro betanceiro . Pe
dro Loiano violaría a xeito · e 

. co~ arte requintada. Así tería
mos parte · no .canto e na vio
la, tan -- doce, gustosa e doada 
de .violar. 

Nesta Primaveira as Mariñas 
betanceiras estaban realmente 
fermosas e -deslumeantes.' ·A ve
xetación ·agachaba e amparaba 
ás casas. Os fr'utáis en frol 
eñchían ó. mundo de brancu
rti. Un · cavilaba na -soedade 
dos montes da súa T erra Chá 
nativa. Comparaba . a brancura · 
betanceira co marelo · rabioso 
dos toxos. arnales, chairegos, fe
ros e fer id ores · e nas troles ca
se. namoradas das uces e das . 
carpazas, cos seus "globos tem
bleques e miudos" como nos 
enseña un ve~o de Iglesia ~1-
variño. : En cada bisharra gale
ga a Primaveíra chega de dife.
rente maneira e é 'de distinto 
xeito. Como os · seus poetas. A 
viola coa que violaba Pero 
Amigo ñon é o mesmo · que ·a 
gaita - que tocou lg~esia · Alva
Ttño. Aínda que a melodía 
sexa: a ~m~ E· ~ mesm~ x~
v~ntudyd Poes1a e .da Pri-
maveira. · 

PRETO ·DE CERDED:ELO 
RQ<let1 a servir de -xerme p(!ra 
·an futuro teatro géllego. · 

E para rematar unha pe
quena . mostra dun desafio. sa- ; 
cado do Can.tigueiro · Popu~ 
lar ·de Xaquin Lorenzo, que 
ben pode ter_.a sua orix~ nunha
desas festas dos Xoves de ·Ci>'m
padres -ou ·comadres. e que ten 

_-evidente relación ._coa --ex.pre- · 
sió11 verbal· teatral. 

-Se queredes.desafio 
podendevos prepar_~r, 

·. aguzai ben esa lengua 
que imos a comezar. 

- Nós queremos desa(io 
· e xa estamos agardando · 

e moit-0 nos imos rir . -
· ó vos ver quedar.r,_abiantlo.-

- Nós non habemos rabear 
· nin vós .hfJben!jes de rir; . 

nós quedaremos, trunfantes 
.e vós hab_~ndes sufrir. 

- Arriba, pedeiro rotó, 
'abaixo, cazo furado;-
onde estamos ás mulleres 
Qs homes nón ten o ma~do. 

+abáixo;· cazo furado,; -
-Arriba, p~ndeiro rota,; -~ -. 

· -Arriba, pendeiro roto, 
. rabaixo, cazo furado; 
fOntrie estámos as muli~r~s 
.os homes non ten o mando. 
l ·-'. . ' ,, 

.. 
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crítica. · 
publicacións galega na =l.itúÍ:xia. A · prensa, 

v.g. o Faro de .Vigo, deu cabida 

.A ig·r~xa · .g:alega· 
"e a ·c~ltura galega 

A- revista Misión Aberta · 
(Madrid)" está a publicar ~n es- . 
tudo comparativo das diferen
tes nacións· do Estado Español 
na'· toma cle conéiéncia das suas 
igrexa e das posíbeis interrela
cións de cada unha coas formas 
pol.íticas de descentra_lización 
·ou/e---autonomia .. O ·colectivo 
~ Ero .. d~ Armenteifa (Vigo.) aná- · 
liza o caso galega. A vista 
de,se .ensaio,. damos unha ~selec-.~ 
ción_. 

Ten poucas in.terrelacións- · 
a toma de conciéncia dunha i.
grexa galega e a solu.ció,n auto
nómica cóncediqa a Galita no 
nada! do 80. O iter cada unha 
igrexa galega pasa polos seguin
tes estádiós; · 

. -Os movimentos· apostól i-
. cos -d0s anos 50, concretamen: 
te a HOAC, XOC e outros, co
mezaron ·a erosionar o unifor
m ismo eclesiástico; os seus ase
sore~ relixiosos -foron os pri
meiros en adoptar certas fer
.mas de cqntestaci9n e en sofrer 
a repre~ión cívico-eclesiástica. 
Mentres a 1 grexa of i~ia 1 

intentaba u11ha transformación 
da parróqu_ia relativizandq: o · 
ritualismo· cara un moralismo 
máis persoal, os : 'm.ovimentos 
cristianos" tomaron nota das 
contradicións do cristianismo 
·convencional e as .esi~é~cias 
·captadas nunha Jeitura 
profunda dos textos ~os catre 
evanxélios. As solucións insü
tucionais deses movimentos 
ceRtralizados . en Madrid ,resul
taban lonxanos; algo se presen
fia incorrecto no uniformisinó 
ecle.sial: . ' 

-A luz do Vaticano 11 sur
xiu a po.lém ica_ sobre o uso do 

, r. . . . • 

··-coc1.na-. 
Unha sopa.de peixe 

Entre "Tejerazos'' é "di-
- reitazos" institucionais . por 
unha bánda, a subado coste da 

·vid-a e o .aumento do subempre
go e o paro por outra, refresca 
saber que· na nosa Gal izar · hai . 
~uen non perdeu Q norde, 

Do . moime_ndro ("trip") 
dos . xunteiros~ -:-coilselléiros 
ou como seña- · xentes da or-

.· den. non va'ian pensar; cabia es: 
per.éir, a estas alturas.~ calquer 
causa, menos que n9s· sorpren
deran. Mais arefosos .. de of.ere-

. ceren a sua face máis progre
sista, deulles ·por . facer sua 
a consigna do "Maio. Francés': 
e hoxe, gracias aos .folletos 
da "Dirección General ·de Tu
rismo",· son xa a imaxiná
-ción no poder, amen dos reis . 

_do Kiish. ' 
Se . o que ·dicen os fo-

. lletos e certo e eu creome tqdo 
o que ven ·en letra impresa e a- · 
vaiado ·por un organismó ofi
cial, · os logros da Xunta· des.de 
o ano 79 (antes non había tan
t.a "marcha ·sabr-osona'·') re!an 

N. 155 / •21-27 MAIO' I Uf81 

· nas suas páxiñas a ·unha polémi
ca ·desigÚal segundo as dioceses 
galegas. O clero de Tui-Vigo a-

• parece~ como o niáis .. reaccio a 
tal usó; a pol.éinica chegou a ser 
proscripta da p"rensa por" orden 
do Ministerio . 9ue· · multou . nal
guns . _pas.o_~ as éon~r,~vencións .. 
illadas .. ~- lor;iga Qolémica 
resolveuse coa decísióR tomada 
en Roma de ..aceitar textos 
de litúrxia en galego; e apartir 
de 1969 comezou a extenderse 
l:!sa práctica moi lentamente. 
Ainda · hoxe é mi.noritária ·é 

· marxinal na igrexa oficial, ~ 
pero eáseque normal na igre,?<a 
galega das ,...comunidades ~x - · 
traparroqujais . · 

-Os COLOQUIOS 
parróquiás europe_as . ti dos en 
diversos lugares e normalmen: 
te en Poi o. dirivaron cara unh'a 
nova co.nciéncja da lgrexa gale
ga. O que comezara sendo unha 
forrna postconcil iar de-,,.aggior-
namento" ~ do clero segUñdo 
formulas. e\Jropeas, pasou a: ser 
xuntanza de leigos e cregos na · 
busca dunha igrexa nova, ima
xe da ·lgrexa apostólica e incul
turada ·en. Galiza. Se nas pri
meiras xuntanzas o uso idiomá-

. tico . era dual, desde 1975 é o 
galégó ·en cáseq.úe exclusivida
de.' Se . os- temas -eran primeira
mete éclesials, -logo foro.n 
socioeconÓmicos; idei"óxicos 
e ' bíblicos. En 1978 naceu ou
tra plataforma crrs~rana, os 
Cruteiros," xuntanzas vive.nciais_ 
da fe de grupos comun.itários. 
Deronse xa tres: a prime ira en ' 
Bastiágueiro, -: a segunda · e_ 
terceira ..,..en Melicie. Está nová 
forma de vivir ·a fe levoú a sua 

. proclamación en romaxes tfpi-

. ·cas da · nóva igrexa: fo ron en 
Meira, Aguiño e Os Peares. Re-. ' 
su ltadó destes movimentós da 
recréación · dunhá igrexa fiel a · 

. • · Xesus so·n as 38 comunidades 

no portentoso. Deixando . a 
marxen ó seu eficaz sistema de 
'fugas· "anti'gplpe.., (digno de e:x 
portar) na''"'orden ·política, crea~ 
ron-o májs amplo .. co'nsenso so- . 

'bre .da sua . "capacidade" e · 
resolveron o espiñento proble,. 
ma da "m,ecHterraneidade" de· 
Ourens.e, l:ióxe esta provínda,: 
ten xa saída ao mar por Ponte
v_edra. -. · 

Na orden económica, após 
de - intensos t~aballos ~oreados · 
polo éxito, c.onseguiron que a 
flota galega nen amarrase ne.n 
desaniafrase nen todo o contrá
r i-0, améri .de face-r desapare~er 
estradas antes existentes. 
Surrealistas. · ~ 

No eido da cultura; recu- · 
peraron para ·Galiza a flota·nte 
l lla de .. San Borondón (Baran
da ou Brandao) que tan en re-
· 1-ación está coas- lendas de S. 
Ero de Armenteira; S. Amaro 
o peregrino e as sete cidades · 
de Cibola. · ~ ·a flla de Arousa 
_.:. inavega!.~ agora de periplo .. 
pola ria de Pontevedra. " 

Ma¡s a cousa chega a ni·
~ veis ".galácticos" na orden ve-

D . 
cristianas populares coordina
·das-nunha ou outra plataforma. 
Comunidades que · se expresan 
en 'pub! icaGións como Encru
cillada, Boa Nova, Boletín 

~ interparroquial-de várias parró-· 
quías de Santiago-Coruña con 
senó Castiñeiriño. 

Se queremos encadrar a es
tas comunidades nunha tendén-

. cia poi ítica atoparemos notá
·IJe is dificuldades. ·cara a auto" 
. nomia· ter; en tres posturas: de 
acollida, de rex-eitamento acti: 
va na busca dunha real sobera
n i.a de Galiza e dé matizada crí
tica é! estas autonomia concre
ta. 

Se . as analizamos en rela
ción a sua busca ·.de- incu!tura
dón .no país e de ·asumir os 
¡¡roblemas da sociedade galega, 
as dificuldade:s· disminu-:-en. Cla
sificaríamos as devanditas co
m~nidades en tres subgrupos. 

. No primeiro, poñeriamos as 
máis diaJogantes-coa 1 g'rexa ofi

. cial. En.tre e las están a que leva 
• o movimento litúrxjco galego , 
-de_ Vigo, ·a do Home Novo' da 

Coruña, algunha numerosa en 

natório-gastronómico, qu·e é o 
que -· eumpre nesta sección, no 
próximo outono, recom.endo 
a todos .os leitores, que proben 
·as carnes .dos venados, lebres 
ou coellos que · se cazan/pescan 
·nos rios troiteros de Lugo, e 
desde logo non se perdan , ·os 

·-deliciosos mariscos que me-

.., Santiago,. etc .. Fórmanas , gru
pos .. pliJralistas, pero de preóo
mínio"· profesional, de cultura 
burguesa, de tendéncia integra-

. dora. Di riamos que aceitando· a 
galeguización en teoría, moitos 
dos integrantes aciuan CQíflO 

btlingüistas. 

: Outío. grupo está consti
tuído por numerosas comÚni
dades de difícil diálgo coá lgre
xa oficial. Son os qwe asisten-

. ads Coluquios cristé¡nos, Teñeh 
menos posibilidades de manter 
un culto lltúrxico no temp'o, 
chocan con párrocos integristas 
e denuncian a inxu~tícia. Fór
man grupos de cultura do país 
como forma normal d~ respos
ta. Non faltan algunhas excep
cións de orixe neogalego-falan
tes que progresan na incultura
ción parsiomónia. A penetra
ción no agro de comunidades 
de este tipo é facil, atopan un 
ambiente axeitado. Faítan pro
fetas que as multipliquen. Por 
fin, h~i tamén a· disidéncia; son 
moitos os cristianos e alguns 
os grupos que estan fartos da 
alianza coas clases dominantes 
por parte da 1 gcexa oficial, far
tos· da hipocrésia desta igrexa 
que segue a colonizar, ·que 
manten os coléxios como caste
los de opresión de Galiza, 
como redutos onde se acobillan 

· os futuros tiranos deste país 
que·busca a 1iberdade e so a po
derá ·conseguir a através da loi

.., ta total. coa recreación cultural 
qúe afie mente e endurezá bra
zos.· 

· lCal é a perspectiva para a 
lgrexa- galega na España de 
1981? A marxen da situación 
política ben analizada por este 
periódico, no aspecto eclesial 
a lgrexa española atravesa un 
momento 'de cámbio nas altu
ras. A presidéncia da Conferén
cia episcopal por Mn. Merchan 
supón a· maior toleráncta a 
esquerda QtJe. o Vat1cano pode 

P!'lrmitir ' e· que o resto do · .· · 
d . - ep1s-

:op~--o pode ~guantar. ·Sabido 
e ~ue nb eprscopa(:lo españoÍ 
~ª' tr~s grandes tend'éncias: a 
~n.te.gr)1sta ~utoritária (unha 

3
u
0

c1a , . ad emocriatiana uns 
· , a in ependente, uns 30 
Merchan está a dar sopre ' 

1
• sas 

aos · xorn~ rsta~ e aos poi lticos. 
Merchan no e· un "polltico" . 
E un past~r, é !Jr.t teólogo mo: . 
d?rno, e . un auténtico 
d_ralogante coa rea!idade. so
cial .- Merchan non encaixa no 
esquema ~eclesiástico~político 
dun _preside~te ·do episcopado · 
espanol. Po1s ben, en Galiza 
ha!. un repr~s~~tante dos bispos 
ma1s autontan<:>s, e os outros 
son preferentemente da liña 
independente (inda que teña
mos tamén un representante 
cualificado dos democristia
nos). Este episcopado da lgre· 
xa galega non é frontalmente 
enemigo dunha igrexa popular. 

Pode ·colaborar c·on Merchan · 
pode tolerar unha renovació~ 
das . bases cristitanas. Pero é 
un episcopado sen capacidade 
de pensar en grupo, sen capa
cidade de lanzar unha unha 
renovación decidida µara a in· 
culturación da igrexa en Gali· 
za; o máis que se lles pode pe· 
dir é toleráncia; o menes que 
! les podemos conceder é res· 
peto a unha actuación ambí
gua, a unha • sumisión dócil 
aos grupos dominantes, a que 
sacrifiquen sempre os direitos 
dos traballadores para non 
ferir aos opresores. Ternos 
unha igrexa oficial non agresi
vs:i, pero inútil, salva sempre a· 
individualidade ponti.Jal dal
gun. E a lgrexa de Galiza ten 
unha débeda secular co pobo, . 
ten a débeda da sua traición a 
ser sempre lévedo de din~miza· 
ción do país e non de hibrida· 
ción esterilizante dunha nación._ 

DAN 1 EL DO SO U TO 
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dran nas miñotas costas unha sopa de peixe, que como 
aurienses, poden "flipar" co moi ben saben, se pode ca.tar 
esquisito sabor que adquiren en calqueira tlas nasas vilas 
coa textura das augas do río ·ao mariñeiras. 
seu paso pola cidade. A Xunta Nunha cazola, con catro 
.non- é deste mundo, para min cl:llleradas sopeiras de aceite:, -
que levitan. bótase ·un allo meia cebola 

E pastos - xa a cultivar e · a~go de ·perix~I, picado_s .m.oi· 
a estracanada, aqui engádese miudiños antes de que collan · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · COG eng~e~ a abri~ 1M~· 
de ameixas e loge unha cabez 
de congrio esnaquizada, dáse· 
lles unhas volt_as e bó!Else tro: 
ceado un tomate previamente . 

·.-~-------------1,.,.... despelexacio e sen semente, 
misture e incorpore un_ vaso 
dun viña branca seco .e cáseque 
un litro de cáld~ de cocer m~· 
riscos (nécoras a pr-eJerir~ e dei· 
xa que ferva cin~o - m~nutos, 
a lume lento cunha meia tolla 
de loureiro, uns grar:is· de 
pimenta e un breliño de tomen; 
tela Cóase - . e devólvese ª 
ca~, co almofar iz, !'.1atle u~ . 
aniéo de fígádo de -peixe 5ªP. 
cunhas corteciñas de pan fnt~· 
do e uns fios de azafrán, enga· 
deo á cazola e · deixando que 
ferva cinco minutos, comproba, 

1
0 sal ·é xa está. ' 
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C) Al go máis que oitenta e nove 
O) Casino, académ ia 
E) Na gaita é o que leva o farrapo 
F) Mol, tenra, soave -
G) Templo das Musas 
H) Por baixo galeas con tesauros e por riba a ponte 
1) Poética_mente, os nasos veciños polo sul 

. . 
Solución ao n. 39:Pola mañancíña adiante como un pa
xaro chilreiro o meu corazón moinante (M. Casado Nie
to Pandeirada) 

anuncios; de balde 
A Asociación Galega de Axuda a 
El Salvador invita a persoas e ins
titueións que deseen colaborar na 
campaña. de divulgación que se 
propón a asociación. Os intere
sados deben dirixirse por escrito 
a Rua Santiago de Guayaquil, 
n° 8, 1° B. s·antiago. 

Chamar ao (981) 592681, pregun
tar por Currás. 

1 nteresa localizar fotografías ,do 
golfiño "N inar' que aparecera en 
Lorbé. Tamén das focas de Pon
tenafoAso e de Barraña-Boiro. 
Calquer outra fotografía de ma
míferos mariños nas costas gale- . 

; ~1 ecesito o max1mo de do- gas, ainda antigas, interesan. De· 
t:umentación sobre das le_ndas do. vólvese este material. S.G.H.N., 
agro galega e· tamén as do mar . apartado 330. Santiago. .-

sabeliña-
~ 

;.r•:~ ¡ 

'¡ 
·.;,_:.-i 

Sra .. Direét€ira: : ·; - ó :DIA .DAS LETRAS GALEGA,S . res éstabaf1 en éontra, :_pfetitndeu :-J ¡ 
· ' .. O~Secretario N-acíonal da nosa · N0:1IN'B DÉ ·sAR-RIA _ > . · _ cortar o acto·. dici_pdo ll,u~,'actuilo ..,..t 1 

· ;..CeAtr~I: .düinte · da leitura · da . .non poclia seguír as-i.O' ' · .-;e ro- .. :~ 
. Cróni~a . r_~féri·pa á ·celebración d_o Os· t.N:a., q'ue pp1_,a) ua . fun:- -- }?:te1J1a-~- :afí :.~¡¡;if>-i~J~r;v es- .-.~ ~:- , 
1 º "'.lie<fy)_ajo :ápárecida ·-11~ semána~ - -ci,~n.: deberí'~IJ ~~{,-9~S ~~:ntros qu~ ' ''}~13 _,¡~- f~~or:da~ .9~,,~t_t-~'i~ PÓ:.., r~ .;1 1 

:r.'io ,q:Ü~LVde,: : di-rixe, ·c.ons:id.erou se;p~1~n para ~-:f-o.rpa~1on cult1JrgcL~ R'P · .~~emu· · f:lt.t~~r-.~.l't .ele-. ,,,,~ j 
- ol:>f?r!~mo .facerll'e chegar _as segt¡1in- dO al!Jn°?, est~~:: a:,:~ef poi~, con,tra .. :. ~~!if.;~, ~~ ~.--~~- .~~rtJ'.¡;,.:.~: ··:~e .. i!.'f,,· ~ ·¡ 
te.5 ·. t:Q-nsidéú::aeió'n. só~éfr da mes- uns Centr9s~ cfu .oeformacron, nos rpan~feSlJ;as~ e.n coo~r~ .• -.. ..:~~; · '~. - . .,,4 _·tA-
ma: _ . . _. • ... . , que a pouca· cÚhÚra q'úe entra, SI!? '. . ··estes--"dia·s, éo .·m(:)tl.\io ~,.i:,_""···.·.-.~º··.--·u· _.·1·1·.ª- .· :_-.-~·-._,_ .. ,.~·.-"'-~:y·· .. ·;~-.:. 1

1

-
~ E · flind'amenta~. ~aclarar dia:ote é que entra algunha, está . reducí :. d~ le-i-ras --Gafeg~s7' o(~-.;· ·''"' ~ :-, --

de · toda a.";opihión públ.ic.a; e··p'artj- · , d:a a unhas clas·~s nas que o al.uno xeion organit.ªr urt1'la: p~ - ~1.a:· ;.: ~ J 

,- · cúfarmei:ite diante _ él:os ·1eifores . · drega, cópia apunt~s. e sae. -sobre "A -llngtJa; G'9Je§á ._ ci .:~ -l: 
h-abita.ais -de A":NOSA TERRA", os s" Hes'·· 'a mó"to' pltt ~ · o · ·~ á- i 

... aconteclrnentns"que .. os naciorralis-- . Can:d_o -:~ a·t~nó prete~e · sair . ;n:t~h~: de~~~U-~sºb ·p~r~~-;'~~a ·~i? ·i 1 

·_ tas da• H\ITG ·e máis __ da CSG t+ve: desta manotor;tia -e orgat)iza ac:- -faeéló( a parti"r das se1·s- e.,.:media, · ~i. ; 1 

m9s qúe sóportar· na C!:!lebración ·. ~~~_".'OS q:u~ el pode dar a sua OPI- desp~is das clases, Keh.-o "." ,~fino '~~- -¡. I 
- ·do 1° de Maío eri Vi.go, nunh,a nion, most~ar .~s seus gustqs e. ª de_ d1cerlles ·' que non, -x~ -,que a - .t ; 

manifesta'éión su·mamente impo.r- sua. preocupacion polq seu_ 'arre: _. maiória do alunado vive· nos 'arfe- -,;,'. ~~ ! 
tan te tanto _ polo seu. coñtid o dor' xurde ;u~ temo~ nas auton; dores da vi ~a e a -esa hora "' teñen ·, ·] 1 · 
clarificador~ reivindicativo e gale- dades academicas, porque eso e que collef 6 coche para irse ás suas 
go, como polo gran apoio que re- facer "política" e el.aro, acaban casas. 
cebeu de sectores importantes da por facer. ~ mais cómodo p-ara · · - A disculp_a é a de que--nón se--, 
clase traballadora viguesa (máis de eles; ~upnmir todo acto cultu,ral poden perder horas de erase,' fei
dous ·mil compañeTros), e 'que foi organiz~do polo alu_nado~ lsto e.'o .to ·que non se ten en conta cando 
boicoteada ab-ertamente pala ac· · que esta a pasar no INB de Sama, o -mesmo 9entro organiza outros 
tuación da policia, dirixida a es como veredes. actos como a visita a unha fábrica 
vaer e a "disolver" a nosa actua- Un grupo de ~lunos do Centro de. cem~ntos ou calquer outro, no 
ción valéndose da disculpa que fle organizaron para o pasado dia ' 22 · que se utiliza un diá- enteiro de 
proporcionaban a presénciá de de Abril uñ acto sobre as Centrais clélses e non hai probléma, somen-
grupos de provocadores, qu_e mes:: N ucleates·, no qu'e pa~ticipaba _ tes-ap~r_ece :cando se trata de ce-
rno chegaron a agredir a unha persoa a favor, de . Fenosa lebrar o D1a das Letras .Galegas 
compañeiros da nosa Central sen (presentáronse. dous, quizais ao . e non se pode conceder .nen se-
que mediase nengunha explica- enterarse de que o seu ~némigo ia quer du.as horas -para unha can-
ción. ser -Ramón Varela, decidiron vir.os feréncia. 

Sen máis, - e agardahdo que a - dous ... ) e 01itra persoa en con- ' Se isto pasa nun Cenfro' onc:j_,e o ~ ,,.:.-,
1 

nasa atlaración siva para fortale- tra, chegado_ o '.dJa o Sr. Director·· Df rector di ser "un_ viejo. gálleg-uis ~ _ .. · : .. 
cer unha prensa galega ao servício andaba moi pre9cupado porque ta"., hai .que pensar o qu.e pasárá 
dó noso _país, ·recebe un sáudo, .alj se ia, fa_cer ."política'" e cando nos Centros de Ensino onde- o 

XOSE MANUEL ÓIAZ GARCIA 
~cretario Nacional -Prensa . 
INTG 

xa no medio· -do actó ·as A·cousas director se dec.lare en contra do 
ian po·r- un camiFo . que a el non - galega. 
lle parecia o adecuado, ."porque _ 

·'todo o a~unado e alguns profeso~ A. LOUREl-RO --

""-'--

U nha queixa razonábel 
- . 

Ninguén ignora que Uxio . Montero R ios sentía moito .afecto -a Madrid, onde visitaba a Ment.ero 
~ Montero Rios foi un home ·moi sa- polo insigne.-poeta de Boel (axun- · R ios p.edíndolle a.xuda, coRSegui n~ 

bido e· moi "cuco" como mostra- .tamento " de Outes), Franci ·co .do . ciurai:ite o gobenio dé Xenera1 
ra Ca-stelaó nun d~s seus moitos : Añon~ qu~ foi un dos mai~ siricé- Prim- un modestiño emp.rego rra 
críticos dib~~os. Naceu n~ ruados . , :·os poetas da: Terra _polo dor que _ ;'Cabechuela", que póO--co lle dJ.-!-
Xazmins, ~o número 2', o ano lle prnducia ollar.as í.nxu.s~íc i ás ca-, rou polqs cámbio~ políticos. En-· 
1.832, de pais moi pohres. O.e es- ciquis dos seus tempos. Os seus fermo e desfeito pala saudade foi 
pírito liberal desde a sua moceda- _ pr imei~os est~dos foro~~ no Semi- _ingresado ñp hqsRital da "Prince-
de, ch ~gando a ser catedrático da nário· Concil iar, ·· sen . chegar a ser· ., sa"·,· onde- morreu ·e; 2º de abril do 

, Universidade e xefe. do gOberno crego, para logo/com~zar os estu- 1.979: iMoito .. ; pudo face r por . 
duas veces foi un bon galego e dos de Direito·. A sua vida é un Añon Mont~ro~ Biós. A :o Rial Aca-

.,.., 

Compostel~ tenlle agradecimento verdadeiro. exame de desventuras' demia Galega~ o "D ia das Letras':. 
polo moito que-fixo durante o se u . polo .s~u inquedo __ temperamento. fíxb.lle un gran ·homaxe Áo ano 
mandato En Madrid nos seus - Viaxou por mojtos -1uggres . do 1.966, erguéndol l:e ~ lm l'nenumen-
tempos, foi un exitósá po¡ítico e a mundo/ sofrengo 9 dester~o po1as to· co seu busto na .sua,aldea. 
el débeselle o fundamento do Re- suas obras satír icas, ein ben . d9s. 
xistro Civii no ano. 1.871, que non probes labregos .· fÜstigados- polos 
vi ron os c ~egos con : bos olios. fidalgos . Co terrip0· pudo chegar · ANTONIO PRADO Dl:AZ . 

&l• LilJ 



Cristianismo· e pacif iSmo 
. . . 

o PACIF·ISMO Dos EVA . XELIOS ( ) 
Pára po'der deté.rminar a actituae·. dé ._, Cristo a · do.ctrina primitiva da com~nidade dei~a 

diante do poder. romano e a significación i"deolóx1- . , . ANTON PARADA pon~~ de _crer q~e,a.morte de C_r!sto como sedi cio~ 
ca d·a · sua empresa mesián ica i ternos q'ue facer, so t1 ~~ u_nha ef1 cac1a de salvac1on universal : 0 E-
u nha peq uena referéncia ás fon tes básica_s des- Ti fiamos· adiantado, por artigas anteriores (A) \/él nxel 1 o de .Marcos resqlve esta doble perspecti va 

, .. ta in formación: QS - Evénxel ios; sóbor· de todo ao quea ideoloxia revoluc.ionár_ia que detentaba e · ?º presentarno_s, .n~ ,seu relato, a morte de Crist~ 
modelo destes relatos: o ev~nxélio de ·Matcós. Es- sostiña o cristianismo orixinal, que a .ética como unha resoluc1on .xa determinada polos dirí 

. te evanxélio é· produto dl:lnha circunstancia his- de cri~e e agónica que alimentaban as p~imitivas xentes xudeus, que desde o . princípio ésta~ 
tórica moi -concreta: a toma de Xerusalem por Ti - · comunidades cri$tianas, tora sistemáticamente tramando a sua marte e t,ratan?o de enfrentalo ao 

· to - - catástrofe do an.o 70- e a liqÚidación total ¡·nvertida ... De cales-foron as causas desta P.~de.r romano. Neste ~enso, paciese explicar a vi-
cio movimento escatolóx;ico de liberación xudeu . inversión e éleste desprazaniento-cara a pestu.ras s1on que M~rcos ten sobar do ataque. de Xesus ao 
O relato vai dirixido á comunidade cristiana de · máis conciliadoras e pacifütas, é todo templo, e sobor de todo, o proceso levado a cábo 
Roma, que a raiz do espéctac,ular "triunfo flavio" · uñ problema de eséxesis histórica; o por qué diante ~e Pil_atos._ Desde logo"' que neste ponto é 
- espécie de desfile da v-itória .que os emperadore.s · nun determinado estádio da loita de verdade1ramente incongruente a postu ra do pro. 
romanos facian candó aplastaban e dom,-inaban a liberación xudea, e da máis enconada loita curador rqmano - home de probaba· intransi: 

-un novo pobo- no ano 7T, debeu de quedar-pro- antiimperialjsta, se dáun proceso de conciliación x.éncia dé cara ao movimento rebelde e de paten
fundamente turbada e 9fectada n.os funqamentos-. e de sumisión, é todo un p~oblema que á hora t1zado antisemitismo(7)..:.... Se Cristo fo i condena
intrlnsecos . da sua fé . . Corr ia ·o grave ·perigo de · da ·sua -análise presupón o ter encanta unha série . do por sedicioso - como realmente aconteceu-
que os cristianos fosen v-istos como cómpl_ices ó'u ··de dados e valoració"ns ·históricas concretas. ¿a qué ben a actitude de debilidade de Pilatos ~ 

· si mpatizantes do nacio_nal ismo xudeu que acababa Máis ainda, os fenómenos ·e procesos históricos toda a · inco·ngruéncia do relato? (8) .. lsto non teti 
· cJe ser ; aplastado nó ·curso dunha guerra contra o n:on se dan de seiJ: tiai elementos e causas outra exp l icación distinta, a menos que Me. este-

dom (nio romano en Palesti na . Porén, o antisern~ i- · socjoeconómicas que os condicionan e marcan í"ía man ipulando os dados históricos e da t radic ión 
tismo .da sociedade-~grecorromana que.·podemos ' inevitabelmente .... Nesta perspectiva Asi podemos aventurar que a estrutura do r e l a t ~ 
observar en Tácito ; Saiust.io; Xuvenal, ..... , ·atopa- . . ~ . - irnos enfocar a nosa análise. p ·opúxose intencionadamente mostrar: prirneiro 
ba uri novo. est ímulo renovado e defini t ivo con · q.ue Pilatos, recoñecen.do a inocéncia de Crist¿ 
esta vitória. Como exemplo podemos ver unha' - co usa bastante dubidosa-, tencionou salvalo 

~ mostra dos sentimentos, que predominaban en segundo, patentizar que o procurador romano es· 
Roma, no libro de Flavio Xosefo "Contra _ Apio- . ti vo forzado polos dirixentes xudeus á hora de fir 
nem", que foi escrito para defender ao -seu pobo mar a senténcia de execuc ión. Ademais, a incl u· 
-Xosefo foi un historiador Xudeu be l.en izado ~ión do relato de Barrabás -probabelmente un. 
contra o 'violento a!aque do gram$t ico p)e.xandrl - guerrill€iro ze lote- cortando a lineal idade do re-
no . lato, ven remarcar máis ainda os intereses do 

redactor: non impl icár a Roma na execuc ión de 
O EVANXELIO DE MARCOS Cristo, como rebeJde, e si culpar a t odo o pobo 

xudeu. Má.is claramen_te, podemos observar a 
Como ben· podemos observar, neste contexto incongruéncia da per ícopa, ao presentarnos a un 

h istór ico, o evanxélio de Marcos marca.ria un xiro . Pilatos déb i'I e estúpido, deixándose manexar por 
importante das teses teolóxicas defendLdas polo . un pobo estranxeiro, que sabemos que lle era 
x Lideu.cristianislTlo n.u n pri meiro estádi o. A pri - abertámente hosti 1. 
meira marca (ou rio ta·) dá nova ·tese teo lóxica do En resumen, se Cristo fos!3 o pacifista prorro-
redactor de Me. esta centrada no pago-do tribu to . mano que nos quer facer crer· o redactor de Mar-
a Ro ma poi o pobo · xude u: Marcos propúxose de- cos, Pi latos, en boa hora, seria consciente de que 
mostrar qu~ Cristo confirmara a necesidade do poñer nas mans da plebe a eleición entre un paci-
pag·o do tributo - cuestión que era de vital fista e un 1 íder zelote como Barrabás, signi ficaría 
im portáncia , xa que unha das teses ze"lotes _resi- f irmar a senténcia de marte do pr imeiro. Ade-
dia - predsamente · na negativa a ~ste pago.:.... Por ma is, non ternos dad.os hist6ricos dabondo para 

· outra banda., hai ind ícios reve ladores.··desta inten- poder avalar unha anist ia deste tipo na época de 
· ción; pois o re'i<'.:ito que nos presE)nta (1 )" non é Cristo, e menos a inda nunha situación de tan 

nada má is q.ue unhp perícopa, probabelmente ver- abert'a conflit iv idade poi ítico-social. 
dade ira e eón base histórica algunh.a, pero desga- ,6., acción de Marcos foi de enorme importán· 
xada de todo contexto h istórico-ambiental (2); c1a, xa que forxou o modelo transmisor da tr~di· 
out ro ind ício podémQlo ver no rela1o· da morte c1ón ás xeneracións seg u in tes (9). O tema do 

· de Cr isto: explícitamente Marcos di·nos que cando . . . _ . "Cristo pacífico" a inda non está desenrolado. 
Cristo espi rou ."rasgouse· o velo do templo yn do.~s · I Todo~ estes dados e ,testemu~as, art1c.ul ~da~ pero xa ~xiste neste evanxél io todos o-s elementos 

- - a.nacos" (3), cando sabemos por Xosefo .(4) qLie des~e xe1.to e expostos a . corr:wn 1dade cnst1~na de dita conce ito, xa que ao presentar a ü1sto . 
entre os despóxos da vitória romana mostrában.se de Roma, tratan de patentizar unha. enorme d1 fe· como inocente do deltio de sedic ión contra él 

a .. cortina do Templo -9 un exemp lar, da Torh-á. -.- rán~ia · e~tre a ideoloxia revol~cionária político- au t 8 ridade romana asentou. a base para a conce¡~-
Marcos· que·r m_ostrarños aquí, un versículo. qu~ refü<iosa do mesianismo do primi .. tivo moviment o c1ón trascendental dun Cristo indi ferente ao dest1· 

. n0n é máis que unha ref lexión que proclama · a qe l.i?erac!ón e da primitiva i.grexa cristiana., e a ·no de Israe l e á poi ítica do seu tempo. Tema el 
marte do Filio de Deus -título que encabeza o e- sot~r1o l ox1a c:Je or1xen paul1no que predicaba discusión. hoxe é o grado de influéncia de Pabl? 
vanxe l io, o que é moi significativo-, _·que a -un ~ris~Q .un,versal,. místic~ _e pacífico. Nest e con ~ sóbor de Marcos, pero o que está c laro é ~ue a .1 1· 
ruptura c;:oa antiga leí ' -:--e. por.· iso _coa tradició.n tex tq_ de 1_n.tereses 1deolóx 1c9s e teoló_xicos, Ma1 · ña.d este evanxélio é paulina e a sua doctr1 na_Cris· 
mil itar-mesiánica- . xa estaba impl ícíta. Tla cruci fi . .: c?s, i. obses1onadp por mostrar ~nha radical · o_posi- tolóxica está fortemente insp i ~ada na teolox 1a so· 
xión de Cristo. A vitória mil i tar .de Homa non _eón¡ entre .os .postu.lados zelotes_ e Cristó, chegou teno lóxica de Pab lo. · 
facia máis que corroborar esta tese para os leitores ª· om ittr e cambiar certos detal.les, a primefra vistq · 
do evanxeEo - Brariaon define a . esfa évanxélio ins:igi.n.ificantes, pero que d.ent~o do conxunto do NOTAS 
·como" Apologia ad Christianos Romanos"-. Pero · seu relato daban , este matrz anti-zelote. Así non . 
isto queda perfeitamente 'solventado. e afjrmado, no,~ é raro que disimule -a filiaciót:l zelóte de Si-- {AfVid. ".Á.NOSA TERRA", n. 130 e 131 - .. 
xa que tamén Me. presé.ntanos ·a Cristo p.rófeti- mon (6), xa que o termo zelote provoca axiña (1} Me. 1215-17" - . . 
zando -a destrución do Templo (5) nunha pasaxe o ód ío ao imperium e ·á pax romana. · · . . · (2} Para u

1

nha expli'cación máis detallada deste p robl~rna 
bastante escura que seguramente debeu de· tomar , · A ílar ración de Marcos propónsenos, mostrar · Vid. b. Cullmann, "Jesús y los revolucjonari.os de su tiem· 
duíl rn llato apócal ípt ico ze lote, · pero retocándoo- un Cristo desvincu lado . de toda d i'mensión. po l'.í.- po~', ·edit. Studiuin,· Madrid, 1973, páxs 58~60 . 
gramatica llme. t~ para ·aludir a profanación ,t ico-re lixiosa; pero,. para .este "re lato especial o (3) Me. 15,37 
_efectuada por Tito . Neste sentido; o Jelato· da' meirande problema é que· o Nazareno fara conde- (4)-Bell .. 7.162 
destrución. do templo, ten:a ?e actua l ida?e, . pür riada á marte. P.~los r,oma. n,~s, P'.e~_ísamente por - un · (~)~~- ~~ ·, 11831 

. ,a_quel~s d 1as,, e_ntre o p.u~l 1 ,co da capital ·do d.e_l 1t?·.de sed1c10~ ( st?s1.s ) : Cica1s, neste. sen so, a ~7~ F. Xos~fo, Bell. 2 _ 169 e Anti. l 8.3S 
· Imperio, prese ntas~ aos cristianos rom~nos. c;:;om~ p r1~11t1va c~n:u.~,1dade cr.1st1ana de .Ron:ia ! n~erpre. - (B) Vid. Me. 15, 1_16 · __ 
. o rem~te. do .destmó de . lf1rael e da @speranz~ ta ria a c~uc1f1x 1 on ?e Cristo como un m~rt1rio en (9) vid. S.G.F. Brando"n, "Jesus an_d the ZE1alq~s: A stud~ 

escatolox1ca · interpretada · segundó o modelo pro d.a causa de Israe l., a mans da autoridpde ro- o'r the politi_cal. Factor 1n Primitive Christián·ity', Manches 
P,r: ulino dun Sote"r (saiYá~or) universal . mana. · rj!'ai~. ' o evan xé l io de Pablo debeu de in f lui r t~r, 1967, pax. 280. · 
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