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Loubanzas· -e ·. salvadores 
Nos actos do Congreso Pro- voz de home . que·. lle · dicia. 20-1-82 

vincial de Alianza PopÚlar da "vouch,e romper os deljlt~s" e . 
Coruña saíron a relucir ·alguns outros impropérios polo estilo ... · .·DoU_S PEs"os·,-

. dos . t'rapos ~máis bu menos Como ocurre case s~eJllpre 

. súxos- ·dos .persoeifos da po- ese "valente"-anónimo non se DUAS MEDl'DAS 
lítica "d? la región". . iden~ificou, só dixo que era 

Asi, Marfa Vitóriá ·e 'apeli- "un corista':. ,'-'' . · Vintecinco e'xiliados haitianos 
d_os máis longos que _ o de los Xa .-non, (fa primeira vez'que. fo ron xulgados o luns 113 de xa-
pan-os do.·s· - 1·n· ci'de· ntes da· c·oru- · · · · · -: n.eiro en Miarñi, Flori'da ... Tenta~ isto ocurr~, que ·os .que noff te- . -ran desembarcar .a semana ante- · 
ña declaraba que. o .seu home .fíen oútros arg?~e'I1:to.~; nen:si- . rior na ·illa cl,a ·Tortyga, na costa 
( é un dicer) era. o culpábel de quera a v.alentJa,-·~<!e_ <;lar?"ª-,.:,~a.ra ., . n9roeste ·de Haiti. A su'a "vangar-
q.Úe .Fraga segµira na polítíca se es~udan d~t.rás ·dup.. ·ap;.~~to ~· -~:; d~;;~- ~o~p~sta . ·por unha rnédfa 

: despois ·do fracaso ·: nas elei- . para verter·asqaxenfeirf1':0 1

".- ." •• ·--;,".-·dÚda:~.c:ttJiómes, foi ,capturada 'e ·.· 
cións de 1979. Moit.o animou . · Desde :-aqui .. einpraz-ámcilo:$;·.a·:,_ · .. :_·m.a~áé~acif e11 párte,_· dous aias · 
don Aug4sto a Iylanolizo .de que, · se teñen.·· que" dicer algo, . m~áinúd~, polos.-''leopardos", as 
Villalha daquela: E iso qué· se que o digan _, e of·recéindlles as trp_pas _ d~.~ ~lite do goberho de 
falaba de que ia ir_ nas listas de hosas páxi_nas para re.plic_ar ou Porto.~f~íncipe. 
UCD pero que no:n foi por non expoñ~.r as ,sttas· posturas.-. b · ·lEsp~r~bán . verdadeiramente 
enfrentarse· ·.coa· sua· ·· muller~ . que xa nonradm-itil)l.os ~que se de~rubár o réxime ·de Jean-Clau-
Cousas veredes qúe non ·crere- nos intente. coaccionar.. . ¡de Duvalier. ou simplemente cha-
des. Ah, segúrámente. poderán. '._ "' . ma·r·a ·atención sobre unha ,repú-

Tamen falo u-· ó novó Presi- intuir quén séria o "~nónimÓ ~; · bl(ca "arnig_a dos Est~dos · Uni-
dente da Xunta .nos actos do· se len a crítica ' ao-disco dunha dos" partic-ufarmente corrompi-
Centenário de La ·v oz ·de Gali- coral que v·en de ser editado da e represiva? _L) 

, cia n.o Teatro Colón, : e dixo · ultimamente~ . 
claramente que "el nunca seria _---· · · 

o que é sen a-axuda de La Voz .· CREDENCIAIS E PÓLICIA 
de Galicia ". Si, señor. Iso é 
prensa independente e non a 
outra. A esa prensa "débelle o · 
enteiro conquerimento do seu 
cárrego". 

Retomando o do Congreso 
de AP, r~sulta que un dos fra
guistas de turno. aseglirou que 
doña Maria Vitóda era compa-

.. rábel con R~salia, Emília Par·
do Bazán: e con Concepción · 
Arenal, todas por xunto. Fi
colllle, .segundo o comunican
te que tivo a ben falar. do acto, 
nomear a Maria Pita.. ¡Cachis!, 

Resulta que 'para asistir á 
"Xura de Fernández Albor co
mo Presidente da Xunta de 
Galiza" os periodistas ti vemos 
q Ué . pasar pola . comisaria de 
Santiago a recoller. as , ·nosas 
credenéiais. · · · . 

Nunca tal se vira ~ qU:e sepa
mos nos. · Compañeiros de ou
tras latitudes e máis _ expértos .. 
nestes .temas, dician o mesmo. 

Logo resulta .que para ' en
trar en Sando Domingo de Bo-, 
naval-non fada falla nengunha 
creden~ial. A vista·. polo me·
nos. ~LIU~~aba~ todo o mundo . 
que quena. Polo menos eso era 
o que .sernellaba. 

ijabia alguns ·que afirmaban 

Son acusados d.e ter violado a 
lei sobre a neutralidade america
na por preparar uríha expedición 

· · naval e militar contra o território 
dunha · nación "coa ·cal .os Esta
das Unidos están err paz". Cin- · 
cuenta haitianós aclamáronos 
cando chegaron ao tribunal, en~ -

' cade_?dos uns aos outros. "O go-
-berno a.mericano trátanos como 
a porcos ... ", díxo un dos haitia
nos chegados do campo de inter
namento~ próximo a Miámi ( ... ) . 

pretan a '.le'i'-'. " rnericano. • 
· : Dous peso~! ..:du~s. IT!e~.idas. ·· os .. __ · "; ·; , .... f ~ci~~ no~ar c?mo: as · infot<ma. 
exili'ad.os · hai!La,!"qs';_n_egrnS. e .in- · ·: ·cións _.preyl_nres dos ·paises.:' en 
desexábeis non son autorizados a cuestión son presentadas e ·~ xe. 
conspirar contra ' o 'goberno ral da ma~ei'ra máis sucinta PO· 
"amig~" de ' P.orto~Prír¡cipe. Os . - · sllílel, rnentras que . aquelas que 
exiliados nicaragüen,.ses ou cuba- . '·" tocantes nos mesmos problemas 

· nos teñen pr~ctic.aníente luz jller- pero difuhdidas por' Washingto~ 
de para intervfr c;ontra ,os re xi-' ' a tra~és das. suas axéncias noti· 
mes · d'e Managua o'u de "A Haba- ciosas, ·ocupan un espazo moito 
na. maior, o que naturalmente de. 
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SOLIDAR IDA DES 

Edmond Maire é solidário con 
Walesa; Lionel Jospin é solidário 
con Edmond Maire; o goberno é 
solidário con Lionel Jospin, os 
ministros comunistas son solidá
rios co goberno; L'Humanité é 
solidárja cos ministros comunis
tas; Moscu é .solidário con L'Hu
manité; Jaruzelski é solidário 
con Moscu. 

Jaruzelski é, pois, solidário 
con Walesa. C.Q.F.D. 

Antarés 
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POLONIA E O SALVADOR: 
LETRA GRANDE 
E PEQUENA (1) 

sequilibra · calquera xut'cio de va. 
lor que poida formarse o púb li
co francés. 

Se un .funcionário ou portavoz 
. de Ronald Reagan fale abundan

temente destas cuestión-s (e xa 
sa.bemos cal é a distorsión das 
ideaias e da liñguaxe nestes ~a. 
sos) vai ser inútil que os diri xen
tes máis calificados de Ni cará
gua, por exemplo, dean en coñ e
cer en detalle a posición do seu 
país, xa que calquera entrevista 
ou discurso convertiranse nun 
cachiño de columna tipográfica 
que non vai valer para soster nen 
o codo, ou nun brevi'si mo co
menfário televisado, porq ue vai 
comezar o partido de ru gb y e 
non se pode perder máis tempo, 

( ... ) 

Pero o que realmente sucede 
é moito máis grave, 'porq ue a in · 
flación da temperatura informa· 
ti va, o vocabulário igualmente 1 

desaforado que se aplica a si tua· 
cións non sempre comparábeis 
nunha escada obxectiva de va· 
l~res ; fai que o que ocurri u en 
Polónia -para ir ao grao- sexa 
recebtdo en Fram;ia, ltália ou 
España como unha traxéd ia fre n· 
te a cal a· do Salvador chega a ser 
na memória colectiva o mesmo 
que na prensa ou na TV: algo 
moito menos import an te. · ca~J10 . erro para a história dun , 

partido ~'galego'' como o de 
dori Manoel. A vér se no pró
ximo ' Congreso 'se.:.: acordan
dela, que a probiñ~ ten· praza. ~ · 

- todo na Cofúñ,á. , . 
que -O paso _pola policia era pa- Hai unhas semanas escrebin 
ra se áü1.d11 babia alg.un:_ que : 

Os exemplos sobran : nas úl· 
timas vintecatro horas, me ntras 
por ~nha banda .os xornais fran· 
ceses anunciaban con grandes 
letras a morte de mineiros e ou· 
tros resistentes polacos, en nú· 
meros de duas cifras, un has pou· 
cas liñas ao pé da páx ina infor· 
man que o Exército Salvadore· 
ño, asesorado polos Estados Unl· 
dos, matou polo menos 1.000 
campesinos calificados de sub· 
versivos (. .. ) 

.. -

ASAMEAZAS 
NOl'\I NOS VAN 'CALAR 

Eran as once da mañ~ .do , 
sábado dia víntetrés! ·.o i:ioso 
colaborador musical Xoan Ma

·;~-el Qatreira 'descolgaba <:> te
. léfonq,. Ao cabo do · fio unha 

¡·,:, ¡ • 

·satieliña 
. 1 

Poi~; 5~, HOM~ ~ 
.. . I . . . 

ElG-Ul A XENTE 
FAl'A ·tJN~.A·· Li~-
G;OA, ~f.~P .() 'plQ- _ 

.- MA-OFICl~L ~ ·- .. 

.: .oorRA D\STlN-· 
TA~~.,· 

para "Le Monde" un artículo 
non coñecesen . ou tivesen no que axitou bastantes plumas, te -
ficheirp por ser-afoda· moi no- Os nicaragüenses exiliados fe- léfonos e comentários persoais, 0 

yo -nestas : situac~qns, polo me.- lidtanse da declaració,n publica- seu tema era moi concreto pois 
nos tai:i novo' co·mo a própna ' da polo Departamento de Estado referi'ase á escasa e incomplet a 
autonomia . ... · . w h. · t d 1 . en - as . ing on, segun o a ca información que recebe actual -

Despois_deste, requisito todo eles non violan a lei. sobre a neu- mente 0 público francés sobor a 
iria sobre .:rodas. Coñecidos xa tra.lidape ame.rica na . (.. .. ). O seu terríbel situac·ión que impera en 
todos -·os asistentes, · só faria , xefe,o"<;omandante"Bombillo, o Salvador e das ameazas que 
falta porse da porta e ollar as aprobou a maneira coa q'ue as penduran sobre Nicarágua e Cu-
caras. Non fofa resulta'r . que - · · . "autoridades. americanas inter- ba por parte do Goberno nortea- Julio. Cortázar 
houbera algün descoñeddo. ·, " .: J--------...,.....,.,.,.-,-----,-,-----,------__..:_-----------.:__-------
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TV· en Galiza 

Unhá -imaxe irreal 
Dicer "Condesa de Fuerzas Eléctricas de.Z Noroeste" en vez de · -
"Condesa de FenoSa", valeulle á presentadora de TV en Galiza, 
Cecília Fernández, a separadó,n de pantalla e_a ap~rtu!a dun ex-
pediente. . ' · . . · 
Unha simple chamada do Xefe do Gabinete de prensa da empre-
sa de electricidad~ Sr. ~aparrós, que se enterou do "desliz" por 
un chivatazo de dentro da própria TV, bastou para que"'f osen tQ-
madas medidas. , . . 
Amó~nos isto, claramente, por se algun no·n se enteraba vendo 
os programas, ao servício de quen está ·este meio que debia-de 
ser de todos. . 
Esta vez non irnos entrar. nos "trapicheos que se traen dentro!~ 
que xa foron repetidamente denunciados, senó.n-q.ue-a denúncia 
vai en base aoque os espectadores poden contemplar .cada.día. 

Unha nota de prensa da TV 
en Galiza remitida aos meios 
de comunicación, agás deste 
periodico claro, daba con.ta 
dos "importantes cán'lbios" 
que vai sofrir este ente en Ga
liza. 

En primeiro lugar falaba de 
que lle van dar máis altúra aos 
estudos para así poder ·grabar 
mellor. Logo referíase ao novo 
equipo de televisión" que man
daron co gallo do mundial, de 
novos enlaces móveis, antenas 
e outras me-nudéncias. 

Tamén fala han de q uen van 
ampliar a programación. 

Polos mesmos dias a pre8en
tadora do progra,a para Galiza, 
Cecilia Fernández, era aparta
da ·da pantalla, por dicer "C~n
desa de Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste" en vez de "Condesa 
de Fenosa", xa que, inda que 
os dous només son os mesmos, 
polo menos que nós sepamos, 
o primeiro tan descritivo lle 
debe sentar moi mal, primei
ramente, a unha persoa que. es
taba a realizar os labo(es na 
TV de Sari tiago e despois ao 
Sr. Caparrós e, por extensión á 
Condesa de Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste S.A., ou o que é 
o mesmo Condesa de Ferrosa. 

Chamada á Coruña, chama
da a Santiago, e a presentadora 
foi separada da pantalla e tra
mítaselle expediente. 

Quen manda manda. 

UN MUNDO IRREAL 

· Un que se enterase só das . 
notícias polo informativo ga- · 

.lego da TV pensaria que na no
sa nación non ocurren mitras 
causas que exposicións, máis .. 
ou menos artísticas~ ágasallos, · 
e _que aqui ninguén faria nada 
ten . teria qpinión a non .. ser 
aqueles qtie n'on esteari nas es .. 
feras oficia is-.. 

Non· andarían ·nada desenca-
miñados, xa que neste progra
ma o setenta e chico por cento 
.do tempo 'de ·emisión repárte
no entre as ·notícias culturais . ' 
a me1ra~de parte das veces sen 

NIN X.IQUERA NOTICIAS -
TRADUCIDAS AO 'GALEGO 

Hai q uen poidera 'pensar 
que este meio de comunica
ción, óu de intoxicación, co
mo lle chaman algún$, o que 
fai é traducir as notícias ao ga
lego (xa que agora pólo menos 
saen, na · gran maioria no noso 
idioma -95 por cen-). Pero 
nen ~iq uera e~e papel fai. 

Se tomamos como ref erén
cia a dous meios de comunica
ción que non se poden tach.ar 
de progresistas nen ·de gale
guistas, "La Voz de Galicia" 
e o programa "Matinal Gali
cia" da Cadena Ser, podemos 
comprobar cómo o 75 por cen 
_das notícias máis iniportantes 
que d~n estes dous meios, non 
aparecen ·no pro-grama infor
mativo da TV en Galiza. Ou
tro 10 por' cen destas notícias 
son tratadas en meros comen
tários recollidos dos xornais da 
mañá. 

O que poidéramos chamar 
as portadas dos informativos 
da TV en Galiza, están sempre 
cheas de cousas intranscenden
tes e sen interés pára os espec
tadores, xa que os meios antes 
ditos non nos mencionan si- · 
quera nun cincuenta e c'inco 
por cento. E non falernos xa 
do interés real · para o cidadán 
galego e da importáncia da no-

D.CIORAL 
, .. 

/ 

polo q u~ o. Sr. Pe_fla, Director· 
da TiV en Galiza, cantos máis 
ataques, máis fortaiecido sae. 

AS CRQN~CAS . _ 
QUE.VAN A MADRIQ 

E .. non falernos xa das cró
nicas que e~te centro emisor · 

-. _pasa . _aos prográmas estatáis. · 
·. Só . parece·· existir a oficialida~ 
de, o ~lirn~, ou as visitas t_urís

. tic~ ' dos ·-distintos ·perso.éiros. 

C. Te.noria 

tícia calibrada desd~. Galiza e " nar;. cando o . corresponsal na 
con Parámetro gal ego. Pedir . cidade herculina é o -xefe de 
esto xa seria moito. - prensa do . p~tido . centrista 

UNHA INFORMACION MORTA 

Até agora á TV para Galiza 
está emitindo mi-s contidos 

nesta província e que' ultima
ménte · apostou~ a favor do pre- · 
sidente -da e,ntidade provinciál 

~ contra de Méilán, o 'Seu ante- . 
rior valedor. . 

mortos nos que o .povo nunca . -A información faise desde o 
ten voz. Está proibido, polo - ~ 

despacho _ sen s1quera p:reocu
menos implicitamente,. que a · 

Se nos ~ix~m~s nas ·crórÍic·as 
mandadas dia a dia durante o 
-périodo .eleitoral galego, pode-: 
mos comprobar como aqui só 
existian 'tres partidos, que eran 
os_ únjcos que realizaban acti-

:.-,Yid~de.~, .Af, ·QCD . ~ f :SOJ;~.- con 
.algu;ó.ha inclusión _ esporádica 
do" PCE. 

1 1_1 '":~ -; """'" ... t rr ! ·{( .. ~ . ) 

A NINGUEN. ,. .7 

. PARECE IM~PÓRTA:RLLE 

·:Pero istó, por <)útra 'parte, a : 
ninguén pare~e importarlle. 
Nengun ·partido politico pro
testa. Os da dereita e españois · 
porque están . ben servidos e 
non teñen porqu~ desexár un . 
cámbio,-e os· naciot1alistas, será 
porque· -non teñen tempo ou 
porque men.o-sprécian ·. este 
me10. xente de a pé, 0 povo, dea a parse· da- qq.e ocurri~ ou vai 

ocurrir. O xornaHsmo :neste .· -
sua opinión, aínda que sex~ -en 
conflitos que lle repercuten.di- meio, mal qúellé pese a-alguns 

. O certo é· que nos Estatuto"s 
de RTVE teñen un tempo fi
xado e que a nivel de: Mad.rid 
ármase bastante follón pór es
te reparto·.-Aqui-::ninguén din~-

rectamente e poucos son trata- . . e que ofrezan bofetadas se noñ. 
dos' por este meio. No seu can- · pasan un comunfoado-'qe pren- -
to, dia a dia aparecen dando a . ·sa, b~ila pola sua au~~~i!l : ~ 
sua versión dos tema8 todos os ". Achacarllo á falta .de ..1neios, 
representantes oficiais, ben, se- como ~e ,ven facendo anQ. tras 
xa de Miriistérios, Diputacións . ano, xa non ten. raz6n de ser. · 
ou muniCÍpios que ·non sexan _ O problema ·~ a falta de mir-as 
de esquerda. - e de~ planificación. 

Por por un ·exemplo jlustra- .. Uriha. faita total de , capaci-
tivo, citaremos o caso do Presi- , dade de dirección · que- non · 
dente da Diputación da Coru- irnos agora a enumerar xa que 
ña, Sr. Marfany Oanes; ten· · ternos constáncia de que o que 

. unha média semanal de perma- par~ o povo galega é p.efastó é 
·néncia en pantall~ durante o · ' tomado como meritó.rio polos , 
último' mes de tres minutos.e altos cargos· qe Madrid ., .e os · 
·45 segundos. Non. é de e~tra- seus representantes -en Galiza, 

.. da. Son. alguns dos profosio
nais o~ que teñen que dar sém

. ·pre a Gara e enfr~ntªrse ao di
rector e a outras compañe-iros. 
E ... rematan cansandose. 

· P-0derfainos seguir contando 
as desventuras deste nieio que _· 
sofrimos e ~pagamos todos. Por" 
exemplo, a negativa do novo 
locutor, non se sabe en · qué 
condicións, Sr. Tena, militante 
de . Fuerza· Nqeva, polo menos . 
a nivel d-e .cotización, deºler o~ 
textos. deportivos en galego xa 

· que . "'o .deporte ,ninguén o en
tende en galega". Como se. o 
povo cando fala~e deste tema 
no trabajlo -ou nos talleres usa
se o Ca$telán, ou se ·o galego 
Iion valese para expresar certos· 
conceitos. Toda unha m_ostra. . . 

Tamén p.odérfamos. falar ·da 
ausénCia de crítica televisiva · 
galep, · &. mbmilinaci~ dm 
profesionaiS da info~mación ao 
_Sr. 'Pena, xa que a mitade deles 
·están fotentando -buscarse 
unha ¡)raza neste ' medio. Oú, 
para. rematar, das derradeiras 

._oposicións para . darlle unha 
· praza ao_ so b:tiño de Sixto Se

có, · Presidente · do Padro~do 
. Rosal!a dé Ca$tro, e amigo ín
timo . de · Férnández. Albor e 
Garcia Sabell" que, .a fin de 
con fas, ·hoxe· por ~ hoxe, són 

· contido galego, e as entrevistas 
aquelas xentes que detentan o 
poder . . 

. ' 
·, Pena, director da t. v. en Galiza. Cada crítica é un a~eri~ p~"':\, el. sinal-de qu·e está facend0 o queJle m.an~. quen manexari ·o tinglado. 
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· "Somo~ pacz/icos, ]1er~ Íe n~s-pro voccú¡t~_:. c;:' ~<:)~"~~~as p·alabras ... 
diríxense ~os tfa,ballad·9res·de ·RegoJo c9nc;.entradQ~ frente :ao · -
AxuQtamento _de 1!.edo~dela:,. .iin obreiro de a-vantáda edade que ' 
qese ~eitó eX;presa_ba a pr.eo-c_up.ación p{;>lo füturo de· mil 
doµs9éntos ,po,s_tó-s d,e traballo:.asi col)lo)t -sú~ -d~cisión de loitar 

fa, aumentándq -~ons1d~ra_b~l- . 
mente o nÚIJ?,e"re dé participan
tes segundo ia pasando o tero-

. po' até chegar a . cerca de 'seis-
centos. · 

porque isto nón oc.µ'tra. _ . . . e~"'· " . . . 
- · . · .. - ,_ ·, . •. 1 .. • : - .Xa diaiite da Casa con:sisto~ . 

" . A criS~ --d~ Reg9j~ :qu~,x~ ·:.1~~:' .· tr9s_~a~-~t,i~ballo ~.n ~ Santamatia rial .e '.na alocución que fixo un 
va anos, ;fói · pcasfonada' pi;inci- e '.Aino~dó- · para éoñecer -a m~mbro do Comité de.Empre-
palmente :-¡)olos ;erros-de estru-' · x:~stió~::á:q~e _.Q '.;::G~mjté de Em-_ . s~ , chamouse á participaci_ó.n 
turación da · empresa ,:e palas .. · presa· fUtera·.:11os últimos días e~ · · nunl_!.a próxiina asamblea-con
impo_rtacións de cámi8as e· o~~ . \ ádem.'ais( ."Rara pe~i~ explica- ·· centración para o martes, dia 
tros produtos.- .F.oi ·sen .. dúbida '. :· .ci{>ns · sqb:re 9 · ·rem~te do paro dous,.· ás canco da tarde, data 
unha crise planÍfkada com~:u{a. ·obreirq .¡e .o pósjble peche -. d~ que os asistentes po_ñian-como 
titulábamos hai dó"ü~= anos . . ·· . _ grupo:- ó;:dia,·qufüc;e. ' -límite para .que á ·Empresa e. o 

· · · · · · '.. Comité dera solución· aos pro-
Nestci ·sítuadón _e:· liaí ·dous A ,- asainbl~~ · tiv~ · lugar· na blerrias. Tanién acordaron di-

"anos. os.Úaballadm:es decidirón ~-. mañá .cfo n;lártes dia vinte e seis rixirse- á mutualrdade de Vigo 
faéer unha Sociedáde _Anóni- '. e nun c_omezo so asistían· a, ela para resolver o -do paro ~ 
rua L~botal -. q~e. non·~~u sofü~ Vºf· .. 'P~t~:.,~do ·-Qom~té de · Em- _, 
cionár ~ problemá/ sE!-nón que · presa tie§ .mernhtos da_ INTG E d.e. notar ·qúe nesta mar-

. aínda 'abrafou a -si:tuación, até · -te:rido~·-que .prese·11tcrrse · logo, a cha-concentraciónr non estive
o. ponto que; nest~s'{momen- '.re,qf(erim:eiitró dos presentes os . fon p~esentes os membros do . 
tos, -o conselJo -~e {\dm'inistra~ . . '. demais iJ¡embros- q·ue . compo- · ; Comité· de ~rilpresa pertepcen
ciqn pr~s~nta un pfan. de viabi- .ñen ·este órganismo (CC.00.; . tés a CC.OO~;UGT e USO-In
lidáde (injca e exclusivamente '(JGT., , · Inélependentes-USO ). . d~penderites; . como asimesmo 
para. manter seiscento·s postas· . Esta ·presé_ncia "forzada'~ _deu:. qu~ . dirixirse a palabra aos tr:a~ 

. de traballo. , lugar a .u11ha chea dé interven- ballé\dores. contratados t1n dos 
cions , que caldearon moito ·o . - patróns, · co~cretamente . - X. 

Diante desta situación os .ambiente , . : 'Regajo quen manif_estou · '::es-
: traballadores no número duns · . , ·" tar- ,dispo_[fto ___ a -poñer a disposi-. 
trescentos, · .concentráronse .Ao. rem·ate e, por acorcÍodá ei.ón dos-mesmos todo o _que 
frente-ás port~s da factoria de asa~ble_a., ·fíxose unha nÍarcha lle queda". 

· Redan.dela -recordese que es- > até o Axuntamento r~correh-
.. · · te · grup~ ~mpresarial ·ten cen-. do a principal rua de Redonde- ·.: 
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l CortgresO da :INTG 
• ' .:..;.. ;. .. o • ¡ r ,••V • j ' ¡ $ 

. Os _dias 23 . e 24 <leste. ~es él.e ·xa~eiro_ celebrou~e na Resid~ncia .do Instit~to do Tempo Üb~e, 
agora dependendo d~ · Xunta de ~ahza, o 1 Congreso da lntersindical NadonaLdos Traballadores · 

. Galegos. (INTG). Este ·cm1greso ven ser ~ · confirmación da 'unión da ING coa CTG despois do pr~ce-
so comezado en outubro de 1 Q80 na Coruña. ·. . · . . · ·, , . 

En pr~ncípio, !~ñ_an que asisti.r ao Congreso ao pé de cinc~cent~s delegados, dos que. en·realidade 
nu.nca .houbo maIS de .375· e~cepto en contadas ocasións . ._As' votacions celébráronse en prin~ípiÓ 
con certa folgur~. para a cand1datur~ que logo.-s~iu· triunfante na eleicion do· Secretariado Nacional 
para logo, s~r ma1s apretadas .e por fm ser definitivas p-ara a eleición de Lois Rios Paredes como IÍO- . 

v.o Secretario Xeral da INTG. . · ·. · · 

: O Congreso estivo organiz~- . 
do en catro éomisións de deba
te, que traballaron, por separa
do, todas as pónéncias· dos te~ 
mas a tratar: tres de Organi
zación e Estatutos, d uas de 
Declaración programáticá· e 
outras duas de Acción Sindi
cal. 

O proceso congresual co·me-
zou coa eleición de delegados 
nas asambleas de grémio a ni
vel local para logo seguer coas 
asambleas locais xerais e as de 
sector nacionais. En todas elas 
escolléronse delegad os que 
participaron logo no Congreso_. 

ESTATUTOS E ORGANIZACION 

Nó referente á ponéncia de 
Estatutos e Organización, o 
Pleno do Congreso aprobou a 
ponéncia presentada por Fer
min Paz e Lois Rios Paredes 

' 
que mantén a actual estrutura 
do sindicato, mellorando al
guns aspectos e que configura 
á central como unha estrutura _ 
orgánica con duas partes dife
renciadas. 

A primeira é a referente á 
territorialidade, na que se en
globa a Dirección Nacional as 

' Direccións de Zona e as Direc-
cións Locais. Nestas están re
presentados os sindicatos de 
rama ~ ~~nfórmanse da~ordo 
cun cnteno de representativi
dade proporcional e cunha sé
rie de membros de eleición di
recta pola asamblea que son o 
secretário local e Ó secretário 
de zona. ' 

Áo mesmo tempo contém
. plase tamén unha estrutura 
gremial na_ que todos os sindi
catos de rama están federados 
na Central e gozan dunha total 
autonomía de f uncionamento 
dentro da INTG. 

Dentro do tema dos Estatu
to.s ~n ·aspecto polémico e q~Je 
suse1tou grandes discusions foi 
o problema d-as incompatibili- · 
dades pára .exercer calquera 
cargó. O Congreso definiuse en 
base a · decider que a única in-

. co.~patibilidade para ·que un 
af ihado · poida · ostentar alg.un 

Lo1t Aios Plredn, novo secreúrio · 
xeral da INTG. 

partí:: dos afiliados a órganiza.
cions poi í ticas. 

ACCION SINDICAL 

O Pleno do sindiéato nacio
nal~sta aprobou a ponéncia de -
Acción Sindical presentada 
por Muruzábal e Garcia Mon
tes, do secretariado nacional · 
sainte -logo reelexidos-. Pre
viamente houbo retirada da 
presentada por Xan Carballo e 
Miguel Campuzano por consi
der~r estes dous últimos como 
máis ~til -en priµdpio- para 
a discusión a outra. Logo, tan
to Campuzano como Carballo 
proporian unha . serie de en
mendas que foron aceitad.as 
polo Pleno. 

A ponéncia aprobada é 
unha importante análise da ac
ción diária no eido sindical, as 
negociacións colectivas, a si
tuaci~n do paro e do emprego, 
a problemática laboral, , o ._de.: 
senrolo lexislativo e outros-. · 

Dentro _desta ponéncia mar
caronse tamén unhas metas a ' 
~conseguir, como a da unifica
ción qd campo sindi<;al nacio- . 
nalista, como básica pata dar . 
maior ·corpo ao sindkalismo 
que representa ·a rN:ra . . 

, cargo será .. a do ·non cumpli- . 
mento das 'funcions _. p~Ó'prias 
do cargo, inrleQendentemente 
de. que poida ocupar outros de 
caracter público .. Óu interno 'DECLARACION 
dentro dóutro tipo de brgani- . J.>ROGRAMATICA 

zación _en t:iue poida militar. 'No apa~tado das declara
Neste s~ntido, . as conclusións ... cións programáticas, _aprobou
do Congreso ·non poñen n~n- . . se· a ponén~ia de Xosé M~ Diaz. 
g~n tipo d:e impedimento á . -e Xesus Seixo, frent.e á de Lois 
plasmación da práctica · por Burgos ·e · Manoel ·Dios: 1'fola .:. 

,.. ' 

. de.Únese . a coritinuid·ád~ dos 
princípios · programáticos ·que. 
veñen: inspirando á C~ntral dos 
éal,e-s poderíamos dest~car o· 
antial1tonomism,-o - (aprobado 

por· unanimidade) e o· rechazo 
da Gonstitución .( tamén por 
unanimidade) no sentido ·en 
que ámbas as duas :cousas non 
representan unha-·solución aos · 
problemas de Galiza. Reafir
mouse ta~én ~ Óo~gre~o na 
conv-ición de que ~ só .a Sobéra- . 
nia Nacional · poderia r~solver 
os problemas da -clase traballa~ 
·dora galega. . . _ 

·.. Vlfp·m.21mXaiaro !&S · 
. . . ,. . . . 

Por outra banda, ·e tamén 
por urianimidade, o Congreso 
·cJa INTG mosttouse contrárió 
á política de Pacto Social ~do . Montés~· leu o · informe do Se- _·afrontar, na mellor cias candi~ . 
ANE en concreto, na ·aetuali- -cretariado Nacional;·_ .. onde se _· cións, , a _ ,pr~blemática dos tra-
dade-=- por s~r coritrário aosin- contémplabári . os a,spectos bailadores gálegos e~ p_or fin, · _ 
tereses ,dos tráballadores gale- _ m~is importantes dos _pro ble- referiuse t.amen - á ~ impor- .· 
gos a ser causante, desde a sua · '. mas 'qué tivo a . central desdé a · táncia. · da resolucion - ·apro-
aplicación· como Pactos da unificación . - en ~outúbro de bada u.nah.imement~- polo 
Moncloa,. de numérosos peches' 1980,-.así cómo· das conquistas ·- ÜQnm:~so ·de . dar . os _pasos 
de · empre~as; Jestricións ~ sala- . máis destacábeis neste-tempo e · .precisos . paxa a unificación 
riais e un deterioro lexislativo sinalaba, a travél) da análise total di> campo:sindlcal micio- , 
labo~al J>rogresivo. ._ desta experienc~~' -os pasos a . nalista, facendo x~ invitación 

Finalmente, sinala unha sé- . seguér, ~ontemplados "no con".' . expresa· para o c9mezo· de con
rie ·de reivindicacións de carác- ... xun.tó das ponéncias que pos- . versas para unha confluencia 
ter estratéxfoo fundamentais-' teriormente s~r.iari . debatidas. organizativa ás organizacións. 
en orden a conseguir a mellar¿¡ _ -_Este _informe foi ap~obad.o p~r presentes, -csG· e: SGS, resol u- , . 
das condicións mínimas de vi- - unanimidad~: .--~.,,-...t ¡_... - -'; ' 0ción ,esta última presentada-ao 
da e trabal lo dos obre iros g~e- · ~ ':r: "\;.Poi<( SHa bariya, -0:, µovo se- Pl.~n~t do Corigres_o polo Sécr~-
gos. cietário xeral, uóis"Rios· Pare- · -- tárfado Nacional entiánte. · 

des-, remithrse ás ~conclusións E_s.te. 'Secretariado .está com- .. 
OUTROS ASPECTOS · ~ do . Co'ngres9_ qu.~ . ·se pe~haba · · . í»osto, a,deÍnáis do seu .secre'tá-

E de destacar que na ponén- · ~o seu .parlam~nto de -clau~úra,~ rin xeral xa ilom~a.do, por Xo- :' 
cia , relativa á Organización e desta~a:r:t~~ o . espirito de u_ni- . .,§é Manoel Dfaz, l\fa;:n o~1 Mera, 

d
Eestatutos, a moci?n . derrota~a, daqe mt~rna conseguida ·a tr~.- _ Fermin. Paz, Xesus Seixo, An- _ 

Fernando Acuña · e Lois ves dq debate profUndo de to- · tón Sánchez, X.osé Luís Muru- . 
Burgos, cantiña a contempla- . das as pm:ufo"eias,_ a unidade .. · zábal, Francisco G. Monte~ 
ción da o'rganizaciün· en sectó-·' ~ ideolóxica._ n9.s aspectos biisi:. ' LiÍís Burgos, Fernando Acuñ~ 

' res. O enfrentamento era máis . cos qU:e permitirian á Central · ·e Francisco Selxo. 
ben un tema de competéncias - . . -
de 9rganismos. · . 1! _ 

, Por outra . banda, vátios . dos -
· membros do Sindicato que fo- .. ': · 

ran militantes da · Unión· .·do . 
Pobo Galego · (UPG) de.fende
ron neste .. congreso ·a necesida: . 
de de que os cargos da INTG 
non fórañ · -aó mesmo tempo 
e.argos de_ nengun .Partido ou 

' Un p~b~ que manti~o ·t~iinosamente' duran
te tJ1iles . de anos a sua condieiórt de ser é . 
decir, de pe~sar, vjVir, amar e morrer; é 'un:. 
P?bo .. qu.e teh unha . histoda p-tó.pia. E is·ta 
h1stona e a ·qufl a Edttoriál Galaxia encom~n" ., .. 
dou eiaborar ·a catro prestixiosos historiadores . 

: . gale.gos, e da: que hexe ofrecemos 0 primeiro 
· volume. · • 

.-
' · 

. de organiZacións semellantes.,'t 
' A sesión . de .cl~usura- COIJCU- . . PLAN XERAL DAC>B.RA 

rriron· rep~esent~ntes .do Sindi- , HISTORIA DE .GJ\LICIA 
eat~ ' . Gal ego . 'd'a Sanidade Torno I.-
( SGS), ' da' Confederación Sin- •·., .Prebistorla e Historia Antigua. 

· . - · {En. preparación) · . ~ . ,. · - . 

d.ical Galega ( CSG) e enviaron· Carlos ·qarcía Martínez. -· -. 

telegramas de ,~adesión o's da- Tomo u.- , 
· Fe~~ra<;ión do Textil da l~t~r- · ·~Eda& M:ectfa._ · d·- al · · .1 .... -· (En preparación) " . 

sm . lC . Portugne'sa e as ·. cen~ · . · '<;.San!!'1gb Jiménez'·Góm~z. ~. 
trais ~ÁB- (Efo~kadi) e ,SQC - . , ( . - , Torno -111. ' 

. Illas Canária's). · . -Edáde Moderna. 
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o dia 21 xuraba o c~rgo d~ Rresidente da Xuntá aútonómica~ ~é 
_ Galiza obr.-Fernández Albor, -e pola tarde-comunicaba á prensaª . 
fo~m~éión do seu-equipo d~- 13 conséll~iros: · p es~ácio d,a s~a uxu
ra" e ,a · composic'it>n das cónsellerias _son unba c1rcuns~nc1a .élec-

-cionadora. - . _ - - . : - . · - · -- · . -_ - __ · . · 
- ·aué significa _xa que logo a utilización do tetnplo d_e ~~nto Do- -

mihgo de Bonaval . p~ra o acto _inaugural_? ·-_ . - _ _ _ 
- _ A lexitimación1, históri~ preténdese coa 'ofrenda de froles1 

aos tillos ilustres do ~panteon .da capela de -Booaval; -eritr:e eles haí-
. , n_os quen non .pen~aban co~o F. Albor e quen n_on to'rmulou pro- -

g~ama- neng'un de gobernó. Pero son · figu~as d~ ·História de ~aliza e: 
compre manexalas en favor _dp goberno autonómico. A faltá de le- _ 
xitimadores áctuais ~a po_lítica, os represent__antes. ~os _gober_nos de ·
Cat9lunya -e de Euskadi, de ' paises do mundo que sacJJdiro~ ou es- ~
tán a sacudir o domínió exterior, da emigración galega en Eur~pa 

~etc., quixo OCUitarse coa 'pr.eSé[!Cia non realizada, do 'ministfO esp~-~ 
ñol Arias Salgado , sustituido J}or G-~ SabeH e pofos tres P,ersoeiros 
.da emigr~ci_on d_e Bu~nos _ A!res. _ o· ~r ·, M~liares ·)c~ego,u a ._dec!,_arar 

. _ tjue· para eles estaban cumplidas a es1xenc1as poht1cas precisas para 
- traer a· Gal iza as cinz~s ·_de 9astefao, salvo claro :o -qua. teña a ' ~en, 

dispoñer a herdeira Dña. Taresia irmá_ sobrevivente. -: E demas_iado 
burda ;a afirmación de que os obxeetivos dé Castelao·vense cumpli
dos na constitución da ·xunta; non paga a pena deters.e ~n -évidén- --

.,fi~r _g4e a coi~ct~n~_i~ -o~-- é ; puramente ca_s~al nar~un· caso ou -é-
sustancialmente oposta. Se os -mc;ntos talasen ~ xura· en Sto. ~o-
mingo de Bonayal·teria acabado en combate. - - __ __ ·'-

- . ~ ·e ª' p.retendida le~itimación sac'ral e "-xubi'lár.'""duh goberno sa·i~ ... 
"'"tl~· cii.~ - ~stado t1º'1~ponfesiona-I n~n só-.é ~ontra~itór~a senÓn e~per-
- ·péntica. Por favor, Sres. conselle1ro·s, se queren ganar~ o xub1leo, _ 
. deán libertade aos presos, distribuan os capita.is acumulados, -esi- _ 
xan de que_n sexa unhá_amnistia para _os galegós golpeados polo po
der ,e pola · dureza pa exiséncia. Ritos vale~rgs de nad~ sirven e a 
ninguéA enganari. - _ _ · _ · · - - . 

E .co espácio as . persoas "~eleccionadas para -- opod~r ~uton?mico. 
No~ discursos nada de_· referéncia ás alternatlv~s- políticas -dos con- '"""' 
selleiros, -a repetición monocorde de intentar _servir a Gal iza. COmo·~ -
se Gal iza fora un ·país astral ·sen clases sociais en pugna·, sen intere- -
ses encontrados de g~upos, sen preséncía da absorCión do capi~I' _' 
exterior, das transnacionais.L dos _ monopólios, dos clans famil~_ares 
etc. ~'Non se pode servir a dous señores", lembren, Sres. da Xunta. · 
E aí ternos ·no cand~leiro da Xunta a uns representantes d"os que 
non sabemos ren da su~ perténcia ·a Alianza · Pop~lar, pero si ·-sabe" 
rrios da . sua perténcia ao fr.anquismo, da sua permanéncia nos pos
tos administrativos, técni~os do poder antes 'do -1971. Jodos"moi 
unidos pola_ rede de serví~os mútu9s da sua clase infermediária do -
poder poi ítico· e ban~árfo. ' . · · · _ -· · _ -

-_ 1-st~ compre clicilo ~ denunciáfo. Quero"'fümBrarlle ao leitor . a 
- CQnstatación de H. 'Raña ao lamentar a descomposjción da 11 l~ter, 
· -n~c-ional en .191'4 : - · -i • ' - · • 

1 - - -

_, ua respoh,sabili9a.de fe ~autSky .e dos o,atrasHderés d~ 11 In
, temacional rion consistiu en c_ruzarse: de ·brazos ao cnegar a 
Primeira Gqerra Mundial; -senón en -non intentaren ~eriamerite 
durtinte os anos da -paz adoutrinar as -masas socialdemocráti
-cas sobqr dos plans cla-rainente imperialisfas da b1:1rg1,1esia ale-·_ 

- mana e do militarismo prusiano u. · 

Nós .tratamos de alBrt~~ desde _hóxe a.os traballa~for~s _para 'que 
Óbse.rven O- co~onialismo da· 6urguesia represe~tad~ n~ Xunta, . 
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ballad~ras dispostás a 5uplí.la ao pré- · 
cio que tora?- E. triste, vergoñento, 
e - sobar de todo, arbitrário. Esta 
d~na da ~ua casa posibelmente só ' 

Sr. Dir.ec;tor: ·apréndese -a· lecció,n : se ~ seu home 
Despois do l_i Congreso da U.PG, , , aparecese poi a porta cunha carta de . 

--,, por firi vese un rescjli~~ro de -espe: _ - despido igualmente ar:bitrária ·e· de_-
' ranza~ R-effromé ao replantexamen- grac;jante. . . . 
-to "'Ue e~e partido está a facer _s_ ~-bor -

"'1 Pero" tampouc_o remata aí a res-do futuro po Frente (AN-PG). 
-p0nsabilidade.' SorÍ ·~ G.oberno é as 

- · Somos moitos quen desde a !lO_sa diversas_ forzas soc'iais os principais 
indepen.déncia _ _- -política- partidária implicados. A partir da promulga-

_-, ollamos expectantes un -vieirp que· ción do· Estatuto· dos ' traballador.es .. 
nos permita traball~r ·absplutamente - , ·asumiron Q c;omp~omiso de artellar 
a todos desde unha perspectiva na- --no espácro dun a"río ú!lha reglamen-

- ciónalista é pó-pular de c;;ira a mover .' tación do traballo das empregadas 
argo a este país, bastante anquilosa-_ - · do fogar. Houbo vários intentos, 
do poli.ticamente ' por certo. Os pa·r- - unba vez rebasados to1dos os praz-os 

- tidos nacionalistas áctuais ·t¡:irrién -e. promes~s~ixadas por escrito, de 
son peza clave para elo. Pero _tal co-_ facer · público un Decreto-Lei, pero 
mo. está'n as ·cousas, Oll aquí hai Un aínda ' seguim~S a esperar, e men· 
F~ente no ·que quepamos to<;los ou é tras, o_ sector ·laboral, o meirande do 
mellor -dei(<:alo como está_ e como Estado Español, vese rexido pola 

_ eu feño confianza; ao ' meno.s querc;> máis crua e arbi_traria leí da oferta e 
~ tela, polo be~ ~o rioso po~o, ·de que da demand_a. 

as causas van _cambiar, pois · ben, 
_empecemos· desde xa a coller todos~ 
'e -sen ánimo de interrumpir o proce
s.Ó" que se está á lé~var ~~ra a celebra
' ción do Plenárfo- da'- AN-PG, senón 
máis beh por todo q contrário, co 
desex~ de que_· teñaa máis ·elemen
tos de x~ício e dados sabor do que 

_: pensa ª--~ente dQ Fre.ñte, atrévome 
a . invitar ·ª todos e todas os nacio- . 
nalistas galegas para que xa -indivi
dualmente, _comq grup_o, colectivo 

: ~u partido ·político expoñan- a sua 
opinión .sabor do -Frente mira11__do 

"aó futuro e uésqaecendo erros _ pa
' sados e ·ol'vidand9 -prexuícios", co

mo moi ben dixo ,Francisco .Car
bátlo,_ ·e _ñó -~lmo eta miña osqdia 

. pediria . a este periódico_ ·__,.e penso-- -
- que nií!guén meHor que el- se~vi-

. _ ra como cauce de expresión das po
síbeis intervencións que daq·ui en ~ 

adiante poidimfn darse sabor deste : 
tema, -t~n traniendental paro o fu-
turo da nosa Pátria._ . · 

Saúdo~ nacionalistas. 

R~món M~ñiz 
Santiago 

-DESPIDO - _ . 
bUNHA EMPREGADA -
00 FOGAR 
E V ACIO lEGAL 

_ 1 Hai uns "diás unlíá traballadora 
do se-r~ícío doméstico recebeu a co: 
munica<;ión do seu despido co-_awa-

-va,nte que supón o non existir unhas 
razóns sérias e~ afectar a unha _xo
veri . traballado~a de 1'7 anos .que ti
ña · accedid'o ao .primeiro emprego 
nese sector -.mar.xinar presiona~a,' 
como se p_ode supoñer~ por razóns 
econótnica's ·e ' a . caréncia , do,utros 

- postp.s de traballo mef.lqr remunera
dos· e m·áis dignos: -

Seríá pechar os ollas á realidade 
e énganarse, o porse a mirar: con lu
pa os posíbeis erros da-. trab;;illadora, 
fadlmente - correx1beis, -tendo e~, 
conta ' a inexperiéncia e ao mesmo· 
:l:empo o espírito de superación d_a 

Queremos denunciar publicamen
te a un Gobern~ e a unhas forzas 
sociais que non descoidan en nen
gun .mpmento por ªº ' dia as suas 
sustanciosas percepcións económi
·cas, pero, en cámbio, non cumplen 

--co prometido. e fan posíbel que ci
dadáns, como a dona da casa a que 
nos vimos referindo, cometan in
xus-tícias insultantes, e o sector de 
traballadoras do servicio doméstico 
permaneza na mási solemne inde
fensión: 

Por outra banda, queremos facer 
tarnén un chamamento a todas as 
·fo;~as sociais para -que dunha vez 
po~ sempre tomen conciencia da si
tuación das traballadoras do.fogar ~ 

- présione~n ao Goberno Español para 
que este resolva canto antes a .nosa 
situación. 

Un grupo de empregada~ do fogar. 

DE POLONIA 
E O SOCIALISMO 

Séñor Vázquez Freire, despois de 
ler a . sua análise sobre Polónia e os 

·países do Leste, dígolle que é ama
nerra de entender o· que está pasan
do .en · Polónia, segundo o seu 'pa
recer. 

Señor -f reire, o que escrebe vos
tede é ·o que escreben -os periódicos 
esp~ñois · reaccionários, e polo que · 
observo vostede tamén é de Solida
ridade, polo tanto vostede tamén ~ 
un emboscado e un asalariado éomo 
os Pilsudiskianos revanchistas, e~éa
drados nun chamado"sindicato que 
c~lle~ . inxénuos obreiros de boa fe 
e que os empurrou -.a pedir direitos 
que non ten nengun país, pero ape
sar_ das ofertas fe itas polo goberno 
nunca quixeron nengun arranxo 
apesár' d~ ·deliCada situación na que 
se topaba · o país e só trataban de 
imppñer o que lles ordenaba o amo 

, . . - . - ., \ 
sen ma1s, porque o que paga e o que . 

' dá _a · orden, e es;;¡ era destru"ir o réx i- -
me inda ' .que fbra- fu~dindo -todo; 
'como os dirixentes tiñan a paga se- . 

.ínter_ es-ckfa. - - · - d 1 - · , d -
gura, pois· ·moitos · e es a1_n a non 

Moita - máis responsa~ilidaf::le co- se presentaron a cobrar, o que de. 
rrespónde'ue_· á_ d<;>na da ·casa contra- - mostra qu_e ·non líes fai falta o que 
tante ··que· 5e cQrnprO-meteu libre- - cobraban en;1Polónia. ---
mente a· .pasar"· 9.090 p~seta,s por 3 -·- r ;: : _ , 

-horas de -traballo di'árfo, .coñ:ecedo~a Señor ~ .F.reire, vóstedé di1 que é. 
ademáis das ~on~i~ión's ~ ·~uafidades .· marxista, ,foÓmo é que senda mar~ 
q~e - ten a tr:abáií~ora. lPensouno ·- - xista _está a:poiando - un . sindicato · 
m"elior? llnfluiron a~ suas_-amigas - que tiña na -sua cabeceira o retrato 

:0 u ún~a longa_ringleira doutr:~s tra- dQ papa e o presidia a virxen? Poi~ a . 

rriin . me parece unha multinacional 
e -que vos-i:ede é un accionista. 

Tarñ~n di vostede que na URSS 
-·hal moita -burócráciá, e a min me 

L parece que vos.tede é un gran -buró: 
crata, pois para non dicer nada e~

-. che u unha cara de A NQSA TE'-
8RA sen dicer nada concreto. 

Taméri di vostede que algun dia 
A NOSA TERRA non lle deixou es
creber · o · cjue es¡;_:rebeu agora~ _ ~u 

· creo que o que _escrebe vostede 0 
p_ode escreber en calquera periódico 
e aínda que a min non me importa 
que escreba, o 'que di en A NOSA 
TERRA xa o teño fido noutros con 
algunhas variacións, o que me dá a 
impresió~ de que vostede o copiou: 

· Señor Freire, di vostede que hai· 
unha má colleita en Rúsia -porque 
hai· moita burocrácia e non se tra
balla; eu penso 'que vostede fala por 
boca de ganso, porque unha má co
lleita pódese ter aínda traball ando 
moito. O campo depende moito do 
clima e en iso podo falar eu ' con 
máis propriedade que vostede , pois 
eu fun criado no catnpo e sigo no 
campo, e vostede me dá a impresión 
que só coñece o campo de pasara ao 
lado del. Por outra parte, un pa(s 

como a Rúsia que dispón de seis mi
llóns de tra~ores no campo, me ex
traña que teña falta de man de · 
obra. 

Señor Vázquez Freire, vostede 
fai como os de Fuerza Nueva, que 
encheron de propaganda a cidade, 
dicindo simplementer os tanques so· 
.cialistas- esmagan ao povo polaco; 

_ en cámbio eles queren aplastarnos 
cos tanques do xeneral Milans del 

· Bo.sch e levan matado máis xente 
neste país que os que marren en Po
lónia. 

Tamén fai vostede moita apolo· 
xia da economia de merca_flo , como 
se o mundo capitalista non estivera 
a ponto de sofrir un colapso con 
tan flamante economía. Parece que 
vostede non está enteradp que no . 
mundo capitalista crece o paro a . 
milleiros desde hai uns poucos de 
anos e pese a todas as medidas eco
nómicas sacadas dos bolsillos capi· 
talistas, todas son un fr¡:icaso e cada 
dia hai 'máis parados. 

Seño.r Freire, n.o seu artículo non_ 
hai nen unha sóia palabra do que 
pasa en Lati'no -américa como se ali 
non pasara nada e están matando a 
xente a centos, pero o que paga a 
burocrácia que se vende ao mellor 
postor fai o que lle mandan. Grá· 
cias polos retratos que trae éncabe· 
zandQ o artigo, polo menos n<;>n te· 
ñen a cara de fame con que os des· 
crebe. 

Seflor ' Director, perone poio meu 
mao _galega, que aírida que eu non 
vivo ·disto me gostaria sabelo ben e 
perdone polo trabal_lo que lle dou. , 

X~s~ · Ferreira 
. VIGO 

Rogám~slle aos-nosos C?~~- -
: nicantes que QS seUS -e~cnt~S 
non teñan máis dun f ólio, e me~ 

· dio -de 32 liñ~s; para poder dar-
- He máis , dina~lsmo á páxina; _ 
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priineiros pasos coii 1.inovitnentos afredór· 
. 0 pa~do dia vint.eun tomaba poses~ón do seu cargo, finalmente, o pr~eiio presidente da Xunta, Aitonómica d~ . ARTELLAMENTO ·DtJN: NOVO 

·CAMPO POLITICO. .· . Galiza, nurí acto que ~evisteu dabondo solemnid~d'e', aínda que non tanta como o~ setis protagonistas agardaban. , 
·Ao día seguinte xuraban-os seus ~argos os membros da Xunta. cuxa compoSición era dada ~:coñec~r o·mesmo dia · 
da toma de posesión do seu presidente. Deste xeito poñíase fin, a unhá longa temporada de nego,ciacións,, contactos, 
enfrentamentos e movimentos políticos que tiveron coino eixos principai~ a rem?pelaciótí da liña: fronteiriza entre 
AP e UCD e a actuación dun grupo de políticos con moita signifi<;ación na realidade galega ~e que comeza a s~r co-; . 
ñecido como .o "Grupo da Rosaleda". . ' · : . . , , ~ . . . . . . . 
A redefinición das fronte.iras entre AP e UCD sofr.eu un emp~xe decisivo con ocasión dos resultados das eleieiÓns· 
galegas, que 8upuxeron a definic.ión dunha estratéxia deica agora nunca util~ada, e moi ben calcú.lada, por. part~ do 
grupo de Fraga,~ ~nh~ remo~e~~ción e reo_rientación dos cen?:is~ que t.eria pr.oducido o d.efenestran;iento.·de . ... 
homes como Meilan Gil. Todo ISO acornpanado dunha confus1on sen precedentes nas .. _suas filas que levou a mo1tos · · 
~entristas, convencidos deica ~gora, a pasar·polas oficinas de afiliación de AP que vive aínda a' eufória da vit'óriá~ 
Mentras, os galeg\tistas históricos, polo menos alguns deles, moven as seus fios con soltura oeste entramad~ e< 
p'olitico, co,mo ~oñecedores que son do terreo no que se .moven. Estes representan 1,!Dhá axuda a}igaz~~ · . · 
inestimábeis para os autonomi.Stá.s de novo cuño, e incluso políticos con pouca · experiénci~; qúe son algúns-dos 

. que se. cr~~ capaéitadas .ou q-µe co
;ñeéian a; alguén que 'o' estq:Pa, dir,i~ , 

· -xt'anse a el q'-ue, inmediatamente re
mitia· un· informe á X unta Rexiona/' 

.aliancistr.i" ·segundo manifesto~· ~n 
,portavoz do exe.cutiv<? ,auton'Órnico. 

E áboiando nos discursos oficiais 
· dos últirriós acontecimentos au'to- ' 
. nÓini,cos, agrama, cada vez máis- cla~ 
ralllente, un ·sistema P.01.ftic9, con 
c~beza en Madrid, pero .considera-.. 
blemente ~ ben descentralizádo ·o , · 
adubia:d.o "có~ ¿abor g~lego. 6 a poi~· 
dún grupo · de galeguis~as .históricos 

homes do pod~r autonómico. · · 
Todo ,elo, rodeado pola reavivada polémica sobor da capital_idade. 

"No panteón de Galegas Ilustres 
(por certo que xa podia ter escolli
do outro si'tio) tomou hoxe pose
sión o vivo Presiden te da X unta de 
Caliza"; con estas verbas daba a 
notícia da toma de posesión unha 
emisora de Madrid o dia vinte. Qui
za.is esta apreciación do abraiado e 
lonxano periodista poida ser un 
exemplo do que un observador non r 

afeito á nosa realidade ten que pen
sar por forza diso que os nosos per
soeiros non poden c;leixar de califi
car de comezo do andar feliz de Ga
liza pola historia adiante. 

"Parece rnentira que un home 
tan listo se metera nis o", <licia pola 
sua banda o condutor dun coche de 
línea poucos dias despois de que 
Fernández Albor tornara posesión 
do seu cargo. O fumante presidente 
declaraba o mesmo día da sua inve~
tidura que había que ir con moito 
tino, que a xente aínda non estaba 
preparada para aceitar a realidade 
autonómica ... e poida que non esti
vera errado de todo. O pasado dia 
vinteun resultaba moi significativo 
(aínda que foca produto da casuali
dade) ollar unha cousa acaronciño 
da O\ltra, a feira-mercado dos xoves 
e máis a caravana de coches oficiais 

· e policiais, todo <liante do convento 
de Sarit Domingo, e cada'parte 
máis . ou menos indiferente <liante 
do que facia a outra. 

AUSENCIAS E ABANDONOS 

Ao aci:o asistiron os componen
tes do Parlamento Galego coa ex- ' 
cepción ·dos dous diputados do Blo
que que non fixeron acto de presén
cia tal e corno anunciaran dias an
tes. Estaban tamén presentes, en lu
gar destacado, as tnais altas autori
d~des militares con mando en Gali
za, os alcaldes das prÍJ1cÍpais cida
des, ·os presidentes das diputacións 
e representantes da ·Federación 
Mundi~l de Sociedades Galegas~ o's 
'gobernadores civís das catro · pro
víncias -e a Condesa de Fe'nosa. Xus
tó ao carón' da trÍbuna d~;de a.· que 

' • 1 •• 
pronunciou o seu discurso o presi-

Don Ramón Piñeiro, falando· no nome do grupo ilos. gale~ no primei
ro pleno do Parlamento~ E _diputado do PSOE~ per~ a sua ~flqéncia chega 
máis alá. · - · 

no e algun de. Fraga, entre todos, 
enchian as naves da igrexa na que se 
topa o Panteón. 

O alcalde da Coruña, Sr. López 
Menéndez, que unha:s horas antes 
fixera unhas ·furiburtdas declara
cións sobre o tema da capitalidade 
e encontra da opinión do Presiden
te, tivo o "detalle" de chegar cando 
o discurso tle toma de posesión xa 
rematara, moitos diputados d.e UC.0 
sairon antes de que rematara o acto 
e tarnén ·0 fixo o diputado da Coalí- : 
ción Bloque-PSG, Cláudio López 
Garrido ·no intre en que, como re
mate do acto, era . interpretado o 
Himno Español. Non asistiti o. mi
nistro de Administración Territo
rial, Rafael Arias ~algado debido a 
que o seu avión non puido despegar 
de Barajas e disculparon a ~ua asis
téncia os presidentes das "comuni
dades autónomas" Basca e Catalana · 
Carlos Garaikoetxea e jordi Pujol 
respe~tivamente. Non se s~bel.....que 
tiveran intención de fac~lo, pero, 

. ademais recebirª'n o telegrama de 
in~itación mQi pouc:~s antes, noutro 
dos .alardes de eficácia da anterior 
xunt.a que,. consecuentemente, non 
.foi nen citada no discurso do novo 

· Presidente. 

A NOVA XUNTA ~ 
A CAPIT ALID<\DE:. . ' ... ~ . 

Vicepresidente: . Xosé ·Manuel Ro· 
may Beccaria 

Conselleiro da Presidéncia:_ · Xosé 
Luís Barreiro Rivas . 

Adxunto á Presidencia para a Cultu- · 
· ra: Xosé Fdo. Fllgueira Valverde . 
Conselleiro de Xusti'cia e Interior: 

:Xosé González Dopeso 
Conséftei~o de Economia -e Finán

zas: Carlos Otero Díaz 
C onselleiro de Ordenación do · te~ 

rritório e Obras Públicas: Anxel 
. Mário Carreño .e Rodríguez Mari

bona. 
Conselleirq de Educación: · Francis

. co Cacharro Pardo 
Conselleiro de Pe.sea: Ramón · Díaz 

del Río Jáudenes 
Conselleiro de Traballo, ·segu.ridade 
:. Social e Emigración: Xoan Corral. 

Pérez ~ · 
Conselleiro de. Sanidade: . Xosé' Ma

riáHernánde·z Co~h~n 
·. Conselleiro de Agricultura, r;_a1Jda

ria e Montes: Xaime Rey de.Roa 
Conselleiro de Jndústfid, _Enerx·ia e. · 

Comércio: . Ramón ' de Vicente 
Vázquéz 

Conselleiro de Turism(J e Deporte: 
·Manuel .Anxo Villanueva Cendón . . 

-Asi, o Doct~r Fernández ·Albor, 
que. entrara nas Jist~s eleitor~is ' de 

· Alianza Popular, aparentemente por 
· d.s~,alicÍade e sefi escir· afiliado .a es-· 

Ao · dja seguinte; qs novos _conse
lieiros xuraban os seus. cargos no Pa
~o de Raxoi e .seguidamente, ante~ 
de i,r g.a,ñar o xubiléoJe máisJacerlle · 

.unha; ·ofrei1cla áo apóstol_, ~elebra-
. 9.an -o .. . primeiro consdlq ~no que , 
. aboréi_a,ban, ántes que nad~, ·o, tema 
_'. que primeiro Ues ·causara proble
_.mas, o da capitalidade_ sobo.r do que 
Femánd~i ~bor se apresti!<rn a de- ~ 
clar;ir que lle -daba -igual qui e·stivérá 
en Santiago ou en· Bbimorto, des
pois. de que. ou~as áclaracións suas 
n.as que- afirmaba que a presidéncia 
dá Xunta non debería sair do Obra
·doiro, . arrancara furiosas declara-· 
~ c:;ión~ dQ. alcalde .e de to dos os . cha-
mados loe.alistas da Coruña., A . pri
íneira co~isión que creou a Xunta · · 
que sé estre'n~ const~tuiuse para fa~ · 

.. ~er u_n estudo que .;será 'presentado. 
_ ao Parlaníento e qu~ este decida so

-~or. da ubiéación jlas · institucións 
. auton'Óroicás, xa dun . xeito defini
. tivo. Esta comisión está· integrada

·· polo's .cc;mselleiros ·da Presidéncia 
. ~ de EconQmia é Facenda, e m'ájS · 

polo Vicepres~dente. . 
>;¡: ·. De calquera xeito, e aí,nda que · 
-parece. que a)gun partido dos maio

A ritários · ten · decidido ciar libertade 
-. -aos seus diputados p_ira ~~taren nún 
-"Sens0 -0U noutro, sobor ·deste asun-
to, ', p!lrece decidido. que a ~aior~ 
_das institució~s seIDJirán ubicadas 

, no .mesmo 'sítio onde estiveron :dei-
. éa . . agora e os· consélleiros andañ' a ' 
organizar os s~us departamentos, al
gtins en local p~estado, e_ facendo~ 

·un reconto das so.aM?/iSjb~qades e 
meios: as reuriióñs do goberno, te

. ' rán, posibehnenté unha peri~dicidª'; 
. de. quincenal, ~índa que polo de 
agora, e para eµcetar o -~abaJlo, ce-
lebraranse cada quinc~ dias, segun
do manifestou o seµ ,porta_voz, )fo-
sé Luís B~rreiro.- " · 

. Nas suas primeiras de~laració~s, 
· os representantes da Xunta ·afin$

f:OD que 'os conselleiros co~raráh .pa~ 
ra vivir "dacordo coa sUa'posiciÓ'Y} ·~: 
h~berá mcompatibµidades e ierán 
que risidi.t: na localidade onde estea 
a sé. cia sua _conselleria. Parece que 
os-.59ldos dos c-0nse,lleií'os· ·andarin 
.arreclor "das· catrocentas- -cincuenta 

. mil p~~t~_e -algunhas informaciÓns:· 
apontan ~ue os hai cuxo soldo . b~ " 
andar .Perta· de dQblar !-!Sta ~ifra. 

~·· ~nh.a Alianza .. Popular que conta 
co tespa1do dos votos· e co.a:póio ~do · 
·c:apit?-1, serian os pilare~ desé_siste
ma con cerebros en· AP e ináis nó 

· mentado grupo ·ae ,galegui$tas . . Esµ 
situación coritaria, inch;1so, co_ coñe-
cimento 'do Presidente do ~oberno . 

de Madrid que nomeou como ·nete
gado · do Goqerno en Gal.iza á. un 
amigo persoal do a~tual presidepte 
da Xunta, que~ ,ne .dixo ·a · D_.' Ra
món Piñeiro ·o día que se célebrou a_ 

. sesión dá sua Investidúía "'NÓ fon- · 
íl'o., ti e5 ta~ _e.u)plahle disto .. co ,;.Ja 
rnin'~. Os ,_tres mantiñan. dura'.bte os 
anos sesenta, Xl.lnto. éon qutros· per
soeiros,. cof;e~idos ' como galeguistas, 
xu~tanzas periódicas nas que ~e ~ia 
fütxando a sua unión e amístáde. 
Hoxe ocupan 'postos clave nos par
tidos · c~-il - iniciativa na política ~u- . 
tonóiniea. ·Fernández ·-Albor está;· 
proposto-pata Presidente' de Alianza 

< · ~opular de Galizá, nunhá.ascensión · 
que só se pode co~pa~a,r coa do re- -
centemente elexido Presidente· do 

. mesin~ partid~ ~n Pont~vedra, X.L. 

. Barreiro~que, asi-e todo, parece qué 
aínda no~ · c.o.nta coa confianza dal- -. 
gún sectór do partido, ó qu~ lle te
ria sacado ·poder, dentro da Xunta, 
en favor do Vicepresidente,'Romay-
Beccaría~ .- · ' .. · ' 

·A aludida preséncia de- i.nfluintes 
persoeiros tidos por galeguistas, nqs 
~entros .dó poder autonómico, sería 
ó que ·motivou que -os r~presentan-

. ~te~ . dos' centros ·galegos american~s, 
. . deran- ~ "séu· visto ·bon· ao proceso -
aúton(>mico e abandottáran á JUª -

· sorte ao Partigo Galeguista de Al
var~z G,;iñd4ra que,· ·nun princípio 
pod~ria esperar'as. suas" simpatías. '. . ' 

..., - , -

' Mentras • . a UCD busca o seu sí-
. tio, perdid~ e desdibuxaélo' d~spois . 

1 dos procesos que se están a d-ar den
tro do pá.rtido-:-e dós resultados que 

· acado·u nas pasadas eleicións e~ pa
.~ iso, ae5faise de' quen, a.' xuício 
d~ Cabanilla~, ~storba nÓs plans do 
partido. Meilárl _Gil é arrinéonadó 

__ na Coruña to que se prepara a elei-
~ción de Marfa.ny Oan~s ao tempo 

A próxiipa feunión de tódos os- · 
-IneJD:bros. da xunta está previs~ pa- . 
~ .o .venres, dia 'vjntenoye, e nela es
.tá previsfo que se.discuta a posta en 
'marcha· das conselleri'ls.. . 

· q~e se perfila a nacimento dun no- _ 
·vo tiüpo . ao· que Pa.rece que n,on 
v~n ·. ~r a.lleos, nen 'Meilán nen al
guns tránsfug_?.s do l;?art.ido_Galeguis~ 

. I ' 

ta. 
L,.L. 

AIOIAHIB•.· 
AVISO PAAA-OS·NQSOS SUBSCRITORES 

DO ESTRAN~E-IRO 

dente e desde a que tam.én falou o 
delegado oo _Goberno en . Galiza, · 
quen ostentaba a 'r_epresentación 
de Calvo · Sotelo, tomaban asiento , 
o Pre~idente do PárfameQtO Auto
nómico, Antón .Rósón e máis o Ex-

. Presidente · da X unta Preauto_nómi- . 
ca Xf?sé Quiroga- Suárez, o µn con · 
xesto Íedo e intetesadÓ adrede, moi 
atento ,e, ~sentindo' Complacido aqs 

· · N~ mesma tarde do ·dfa vinteun 
era- dada a coñecer de xeito oficial 
a composición da nova ·xunta, nu
nha roda de 1ptensa'. 1celebraba nos · 
Ioéais_·ck· A!iiania. Pop_ular. Os com-

· t~ partid:o, ocupando ·.º" primeiro . 
posto na cañ.dida~ura. da província · 
da Coruíía, agora xa-afiliado formal-

.· A mellor maneira qe facer efectivoó pago: 
da sua s~bscriciÓn é: - ; 

· discursos; o . ou~ro., con espresiÓ'n de 
convidado de pedra. Entre o púbtF' 
co, uri~a boa represe,ntaci6n álian
<Üsta de ,toda Gafrr,a,. amigos; p~r-

. soais dos mcmbros" do novo· 'Gober-

·. poñen·tes· dá Primefr.;t Xunta: A~to
nómica Gakga §on' os seguintes: 

Xerardo Fernández ¡\1-

.. me~te a.o partido .de ·Fraga . d~ba _ o.a 
-- coñec"er JJ séu ·primeiro gol:ier.no que · 
f~I con'feccionado, seica de múruo' 
a~~~d~ e.ntr~ 'o Presidente. e . máis o , 

' seu . pa~tido, e sen intervención' de ' 
Fr<!:ga aínda .que, "á?gunl?a~ persoas· 

~ -,.., ' 

*.XIRO POST AL INTERNACIONAL óu ben 
.. ~TRANSf~RENClA'á conta corren te da_ CAIXA POSTAL 
. DE ~AFÓRROS. 11-. 4081:815 d~ Vigo. _· 
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. " ·As campás tocaron a ,misa .riaior e falaron do "_éurricul~m" de . "~9br~sa
liente· cum laude" dos ~nov:Os conselleiros desta· X:untá de Galiza recén. Lou~ '. · · 

. bazas e reseña.s de méritos, 'cursiños feitos, títulos; . éarg"os anter~ores, a{nda o~ . 
·;" franquis.fas, ·son a base . e&encial da vidá e miragres "'·pasados. polá Oficina. de · 

Prensa de AP·. aos meios de comunicación.-Todos ficarmí na reseña oficial. 
P~rn nó~ . busc~os ese ·"algo _'mals'; que·. ~empre hai ·e nalguns casos topa~os 

. . . . · ~as liñás que seguen a co'nfümaci(m poden ler todas as trapalladas que · 
-~fixo;Anxel María Carreño_,. ou case todas," que sempre quedan algunhas no tin
t~iro. - Ou mesmo as do Conselleiro de Agricultura, Xaime Rey, "hermanastrí
simo·~', onde os haxa ... "e asi'de parte -de case todos-' os no vos xunteiros. -

· ·xosé ·Luís Barreiro, líder provincial por Pontevedra, Consellefro da Pre
sidéilCia ( at> que derxaremos para un pro rifo estudo polo niiúdo) anunciaba 
que Fraga non impuxera a nengun membro do chamado "Goberno Auto
nó~ico'.". Quiiais no~. _ Pero haberia que saber quen impuxo ao vice-tio de 
Maria Vitória F ernández España para o cargo de Conselleiro de Agricultura. 

. ·. cosas :de .relieve: Noutf.os, cómo no caso d·e Carfos Otero DÍaz, Cónse.lleiro de · 
-i~:~ono~ia e Finanzas, solprend~unos-porque a ,biO.grafm oficial deixa corta a. 
sua éámpechanfu.. Son cousas dos "curricuÍlim~" que semp.re deix.;;J.n o inipor-
_fante _da persoa· ~: unh~· beira. · · · · , - · - V aiamos p.or p~trtes.· · 

En princípio, conípria falar · · 
do "J:>resídente"; "dc;m Xerardo 
Fernán.dez Albor, ; perd, ,· ao , 
igual 'que · Barreiro e Ifomay _ 

· Beccaria,; despois de toínar -un ~· 
' pol:lco polos pelos · a sµa .. blo- · 
gr afia ·" ofü:ial "' pouco ,pode
mos falar nesta ocasión. 

Pref eri.Ín°<!>s pois comezar po~ 
' - los Consellelros. - ' 

XAIME REY DE ROA. . 

_~o riovo C~nsené.fro de AgrÍ·-

.· : .. : .· .. · ·.· .. · 
. . :::_:,:;r.;:: .:~::<:::: ::.:;::: .;:;: ~~:}n: 

. cultura nasceti. eri · Arzua, · pro; 
ví ncia . da · Coruña~ en -1942-_. 
Hai q,Uen di' que chegou -~, Con
selleria grácias a .que € ·médio 

- irm~n' -do · médto · pai d.e Mar~a .. ~ey de· R~a, ~omá!~ D~~eso e-Corral pi.'fez. 
Vitória .Fer_nández Espafra (Vi-
tória Armesto ),_ Emilio Rey, _ crata" ten , o· mesmo que ·nada. . -gración. recebiu ~on este cargo 

· editor d~ L~ Voz de Galic~a. · Débellé _o seu a~cet1so político ~ o · pr~mfo ou·pago aos seus des-
Nos ambientes . ourensáns co- . á teima "corüñesista'!· p-pis· fbi -~ velos pala patrnnal en todos os 
iíéceno xa polo "asilvest~ado"' presidente .. e .fundador : da ·~s'O- ... e1dtls, ~ desde_ b vertical até a 
xa .que foi el quen por 1974', cied(lde "Amigos de Lá Coru- . factoría de Citroen. 

. aproximadamente, hmzou a ña", encargada _d~" velar ' pofos · ·- Nace u - no · Carballiño, vila · 
pelegrina idea de ql!le os lobos '·'intereses" da "cidade; . sabor , qu.e c S~" revela como gran pro-

' que andaban ~ ma.tar nenos .de todo cando a al~a1dia::€~ta- veedora de altos. cargos, a to-
. nos montes da , província m,i·< ba dirixida polo: nacionalista .dos ·os niveis e sobre 'todo na 

.q~éla iµvernia tan'. f~rdz eran Domingo Merino. . .dereit-a. Ten:44 anos e está ca- · 
"perrós . asilvestrad'Os". Dai : A sociedáde devandiia che- sado .. Ten tre-S fillas. · 
que, na sUa referéncia· oficial, · _, gou . :n\m: tnomento a-afirmar -. F.oi Diréct6r de ASuntos So-
falen ' da sua colab'oraci6n con ·•qttt: ·."ndn ... apoiaria -d nengun .- ciais na última eta:pa do siridi-

. · :Rbdríguez: d'e~la, Fuente : .', -.. - , partid@;.1qwá-non ,cumplir.a --co - ·cato v:_ertical, letrado d'a pró-
, . Segundo algu.nlias- infc>;rma- seu ~deário n. Pois . resulta ·que .Pria· O.S., pirector Provincial 
·cións, · Rey de Roá·- pringo use as- últimas declaradons de Fer- · de Asistencia- e Promoción Sin-

. de cert.o na · suc;i. ce.tapa,de.,pi:~~i- ·. ~ández- ~l:i6r en r~lación· Fºª . · dichl, ~üirector do Gabinete -
, Ciente da cópérativ:a agt•ia :"O -· c-apita.Iid.ade .de GaliZ'a; deixan Técnico do Goberno Civ'il e, 

Perpétu.o Socorro" d'e Arzua, en m'.oLmaffugar ao '~ideario". por fin; Conselleito Asesor de 
de tal. xeito qpe das .catrocen- De .todas-fc;>rmas,·- agora .que.xa. Relacióris Laborais do Grupo 
.tas md pesetás. cofr·qµe· .oome- · é ConseUe!ro, .aquel. a quen-os -: ""Cjtrnen H;ispania". . 
zou a das . gañáncias .. dé tres seus amigos~d~ "A~igos - de .la Precis~merite · neste último 
anos non fic~ba . un: peso cando - .Qoruna'" 1chatnán . tra1dor, non emprego -é d~nde -se desta.ea 
colleu . a., presid.éncia 'Fuentes - . t~n prohlem~s co ::partid9 de . como montador de sindicatos 
Colmeiro. Unha información Fraga .. - " - _ marelos, montando- .definitiva
sobre o tem.a ·, aparec'ida ·nun , ·; ~ Fo·i -conc~lfal .frahquiSta, ~ e . mente o . Sindicato. Indepen
diário galega custou unha que· .. ' mesmo teneQ'te de alcalde d_es- dente de Tra-balladores de Ci-

,..-rella criminal que non s~bemos de 1952 a 1958 e na causa ~e- , . troen, marelo e antiobreiro. 
cómo rematóu. Sobre 0 seu portiva. Ioi capa,~ de ter tanta ·-, Ao mesmo tempo 'é u:n· dos ce- · 
paso ·pala (!oper~tiva .a crítica 'sab~dúriá que tivo ~lt_os cargos rebros da CDT·,' que agl_utina 
máis · benevolente 'é -que · foi , e.Q Boxeo, Tenis e FútboL Po- aos sindicafos.marelos do. Esta-
"un abandonado" ' ' .. . ' lifacético que é o defensor · de do. 
; Sábese, pois -el-I~1esmo se-en- Al~edro como .alternaÚvo de · Para · po,der_1tevar a cabo o 
carga de : di cilo, que terdndús- Labacolla. . . .- seU tiáballo "sindiC'áljsfa'" es-
.trias, várias, eri Madrid, ó que No aspecto . social Uestaca · tivér .invitado en Fráncia. ·µola 
'contrasta _de frente e.o.a ÍJl'qpa- como. ,~efí'.nsor sempre da. pa- fíqna .para_ ~ que 'traballa_. ·- . 
gápda _de · AP. de tr~er PQ~to~ .... ' tron~ ¡contra os .'inter~ses ·.dos Tamen foi concellal fran-
de- traballa para . a nosa ·terra. obre1ros ou mesmo _cdmo ase- quista - en Vigo, .. ha. épóca do 
Como- clixo .alguén en Arzua· ·sor de Petr.olíber na sua irra'.- mandato de Garcia -Pich~r, du-
lugar n~ que ten . únha explo~ cional obra d~ amplia_ción ·da rante tr~s · arios .. N& aétµalidade 
tación · gandeira, poc,le "ser un , R.efinari.a, de .tal xeito ·que ~ica · é asesor ·da CEOE en Galiza e . 

.. 'bon · Gonselleiro porque sem- · '.l fact<;m~ ~ase dentro da c1d8:- quizais , se~a este Conselleiro 
pre anda no·médio do gando ". ... , de hercuhna~ unhas . das imposicións da pa-

. · ' Condecoracións .ten ba,stan- tronal ' pola campaña das últi-. 
xosE GOÑZAÍ.EZ DOPESO tes; incluso _ aomérito militar e mas eleicións: · 1 . 

máis .ao : deportivo .. . ·Ten ;~65. · · ~··- ·. ~ ·- ~ 

De . maQ haberfa , que saber 
qué competencias vai ter en · 
"Interior"; pero hase saber to-

· anos e·· é 'un dos máis. vellcis da AN,XEL · MARIO . CA~RÉ~o· 
- Xunta; E RODRIGUEZ MARIBONA 

do-. . . _ / XAN COR~Ai. PEREZ 

Dopeso · é uri · home total- \ - O novo Gonselleiro de ·Tra-
rnente franquista .e de demo- hallo, S.eguridadé Social e Emi-
N. 174/ DO 28 O.E .X,ANEI RO AO. 4 DE FE'SRHRO/ 1982 · -

" 1 . 

__ A História·d~ A.M. Carreño, 
titular na · Xunta d'e Ordena
ción do territorio e· Obras Pú
blicas é a história do .r~sponsá~ . 

:bel --un deles- do sulagamen
to e desdita do pÓvo de Castre
lo do Miño_, xa· que en 1963 
este enx~ñeiro entra a traballar 
en ·FENOSA e pouco despois 
fai o proxecto daquela presa. . 
·., De. Carreña saben dabo_ndo 
en Vigo, a quen .privou dunha 
ob~a necesária (a do OVNI de 
.fülJ.aídos) por puro capricho, 
cando . estivo como vogal re-

,· presentante do .MOPU no co
·tn:ité organizador do Mundial-
82. Tamén saben por Ourense, 
cidade na que até agora vive. 

E un home casado, nado en 
Oviedo en 1934 e ten tres fi
llos. ·O seu estado civil (e reli
xioso Y non lle impide que por 
Ourense o vexan frecuente 
mente acompañado de Mari 
Carmen · Izquierdo, a presen
tadora de deportivos na TV ou 
de que, e.orno se di pola cida
de das Burgas "puxera piso" a 
unha ~ viuda xoven qaquela vi
la. A sua debilidade son as mu
lleres e contrasta, moi for.te
mente co puritanismo xeral de 
Alianza Popular, o :que moti
vou unha forte contest ación 
antes de ser nomeado. 

Do. seu paso· p9la Oficina 
Provincial de Inversiones 
(OPRiN} da Diputación Ou
rensá .cóntasé como cando era 
xerente encargou eón fondos 
_públicos · unha prospecciori mi-
ne ira en Laza.,Verin ao Institu
to Xeolóxico é Mineiro, cun 

· .valor, · aprpxinlado, · duns 1~ 
míllóns de pesetas, --para l.ogo , 
. -ofrecerUe a información ao 
parlamentário . de AP · Xaime 

· 'l'.ejada, que· montou unha s0-
. ciedade~ para a explotadó.n de
. sas minas de estaño e caolin na 

que segundo' se asegüra en Ou.: 
re.nse ~ Santiago , entrou' como ·· 

·partícipe . ·o señ<i>r Carreña_. · 
· Po~co . despois, a soeied~de 
-ve.ndeu as minas a Altos Hor~ 

. nos por unha can.tidade supe. 
rior, en bastante, aos cen .mi
llóns de pesetas. 

Estivo metido tamén en em . . 
presas do Polígono de San Ci
brán de Viñas, moitas das que 
crebaron antes de comezar a 
funcionar e foi moi famoso 
pola sU:a relación co director 
da Caixa de Ourense en Verin . ' que t1vera que escapar logo de 
non deixar claras as cantas da 
entidade. Tamen, é sabido que 
mentras era nomeado ou os
tentaba cargos oficiais en Ma-

- drid e aparecian os seus no
meamentos no BOE, no Bole
tin da Província ourensá, era 
dado como "~n ignorado pa
radero" cando de débedas se 
trataba. 

Sábese que moitas veces ad
xudicou obras de vivendas so
ciais a empresas coas que . "es
taba 1en boas relacións" sen 

- que mediara nengun concurso, 
sinxelamente a dedo. 

A través dalgunhas conoci
das suas, "señoritas de campa· 
ñia", está moi relacionado coa 
"jet-society", tanto galega co
mo do Estado. Ten amigos aos 
que alguns supoñen metidos 
na trata de brancas. E tamén é 
moi coñecida a sua amistade 
coa "madame" de Ourense, 
Paquita Rumbao. 

A sua vida é todo un rio de 
contínuos trapicheos e serví· 
dumes de mulleres e diñeiro. 
De seguer a contestación desde 
dentro de. AP, pode que non 
dure moito. 

RAMON DIAZ 
DEL RIO JAIDENES 

Este inxeñeiro naval de 41 
anos é director xerente de 
duas empresas de ámbito inter· 
naCional e leva adiante a xes
tión de empresas mixtas con 
varios paises da Latinoáinérica. 

En concreto·, as tluas empre
sas das que é directdr xeral son 
SAI'IG (Pesqueira Industrial 
Gale.ga, S.A.). A segunda t~n , 
continuamente, problemas cos 
seus bbreiros. · 

o .que leve intereses en ;em· 
presas mixtas, faino ,, directa
mente tesponsábel do paro. no 

. sector do mar pola promoción 
ae vendas de buques pesquei
ros. galegas a mitras p· ises· que; , 

·. no. réxime de .empresas· m.i:i;ctas, 
só eprolan unha pequena parte 

. de mariñeiros gal~gos. . , _ 
Dadas as · competéHci~s · d~ 

estatuto de Autonomiá, ¡no1. 
\ ~ ' . :: 
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(Ven.da páx. anterior) 

poucÓ pode saber este Con.se-. · 
Heiro dos pr~blemas que afec
tan . aos 'seétores do marisq~eo 

· e ofícios baixos (aparte _9a pes- · 
" ca nos rios e lagos) que son os 
·· de com_peténcia da sua Conse- . 
Heria. Foi . un cargo sµlpres~, , 
s~bor de todo contando coa 

. posíbel preséncia de rorres 
.- Queiruga no seu eqµipo para 

o§ problemas da baixura. 

- ' 

RAMON DE VIC ENTE V AZQUEZ 

O Conselleirb de . lnd ústria, 
Enerxia e- C6mércio é un caso 
típico do trepa silandeiro, po
lo menos en asuntos políticos. 
Como concellal no Axunta
mento do Ferrol ·estivo encar
gado do tema dos cimentérios, 
entre outros. Como inxeñeiro 
naval, segundo as nosas infor
macións, non é moi bon. 

Precisamente sobor disto e 
o seu antigaleguismo (si, como 
len), hai unha anécdota do seu 
traballo en Astano: falaba un 

. dia cun mando na factoría que 
nomeou, en certo momento, a 

· peza da proa do buque chama
da RODA. O actual Consellei
ro "galeguista" non tivo máis 
reniédio que correxir ao seu 
subordinado dic-índolle que se. 
chamaba RUEDA. Todo para-

. ria aí de non ser porque en es
pañol úsase a palabra RODA 
para a devandita peza e non a 
do purista do español señor De 
Vkente. 

Sobre o seu traballo no aste
leiro ferrolano. hai outra anéc-· 
dota na que se conta como 
queria meter toda a tubería 
dos buques de xeito que esta 
fose recta en todos os lugares. 
A partir disto chamáronlle o 
endereítador. 

Ramon de Vicente naceu o 
nove · de xuño de 1942 e en
trou en Astano en 1964. Na · 
factoria é coñecida a sJa boa· 
relación cos antigos donas do 
asteleiro, tamén de· AP~ e pasa 
desapercibido por el. Está con-

. siderado como un ·segundón e 
aínda como un terceirón. Nos 
ambient~s industri?is dubidan 
moito da sua capacidade. · 

MANUEt AN,XEL VILLANUEV A 
CENDON 

Villanueva Cendon é un ho
me do Opus Dei, de boa fami
lia por parte de pai, nai e do
na. En Ourense téñenno por 
r(.lcista, despois das moitas ve
ces que da tertúlia da caf e te ria 
BIHEJ{ aseguro u ' .que '.'habia 
que barrer enteiro ªº povo 
basca e. r~povoalo de volta ". O 
Conselleiro de· Turismo e De.: 
portes . da Xunta de Albor 
amo~ou sempre un marcado 
noxo ao nacionalismo. Cando~ 

. tomou posesión como conce-
. llal ná v1la do Miño médio. tivo· 

a feliz ocu:rréncia de falar de . 
honra e citar aos Manriq ue me-

. dievais; .. . ~ . . ~· 

Este tec11ócrata- comezou a 
e~tudar en. Madrid para. rema
tar en- Cqmpost.~la. Na actua
lidade é,_Xerente de várias em-

- · presas e Conselleiro de Socie-
º • 

DCIORAL 
.; ' ( . 

·pre sínalar qu~· cando. Autopis
ta§ ·del · Atl~tko :estaba nas 
suas obra~ ~o Múnicfpio de Vi~ · 

· laboa e mentras el cobraba co
mo encargado_ d-a defensa do 

· . Pátrimónio Arq.ueolóxico..., nas 
·devanditas ·obras .( cóbraba da. 

" concesionária) destruíronse vá
rios xa:cimentos: unha· calzada 
rüniana, unha vila romana e un · 
xacimento paleolítico. Polo 
menos é d_o que se ten notlcia. 
En concréto, Filgueira Valver- · 
de · x amais apareceu · palas· 

_ obras, como non f~ra para--a . 
~ inauguración. ·, ·- . · 

Carreño, Villanueva Cend<?n ~ Filglieira yalv~cte. 

Desde a suá · entrada . no . 
-CSIC (Consello Superior tle In-. . 

vestigacións Científicas) tratou ~: 

dades Anónimas. E considera
do en Ourense comó un señor · .. 
ben, demasiado ben. 
- · A campaña fíxoa acompa
ñado da sua dona vestída_ ( dis
frazada) de galega. e· con gai
tiro, de tal xeito que nos mí
tins tocaba o gaiteiro, bailaba 
a dona e el falaba. Un cadro 
digno dún Conselleiro. 

CARLOS OTERO DIAZ 

C~rlos Otero naceu en · 
Chantada en 1932. Licenciado 
en dereito e diplomado en 
ciéncias económicas en Roma. 
Na actualidade é catedrático 
de Economía Política~ Facen: . 
da Pública na Facultarle de de
reito de Santiago, despois de 
ser Decano da Facultade de 
Económicas, director do colé
xio Universitário de Vigo e Vi- · 
ce-decano e·n Dereito. de San
tiago. 

De família ·1abrega, pódese 
dicer que o titular ~a recén 
cr~ada Conselleria dé Econo
mia e Finanzas "desafina" · na 
actual Xunta de Galiza. E de
safina porque, sendo como é. 
un. home de dereitas, é sano e 
sinxelo, galegofalante. Otero 
Díaz, que nunca lle deu im
portáncia á sua cátedra, na 
etapa do C.U. de Vigo tratou 
sempre de non enfrentarse cos 
alumnos, buscando en moitos 
intres o diálogo, nun período 
en que a efervescéncia estu
dantil era forte. Son moitos o~ 
alumnos, de todas as tendén
cias, que fa1an ben del. 

}OSE FER;NA~DO FlLGUEIRÁ. . 
VALV'ERDE , 

"Peipiño ·do médio abr:azo" 
ou ,o "home ,f}.as médias aper

. tas" -tal e como o coñecia Cas
. telao, non hai lugar ou. cargo 

polO que pasara onde non 
quedara· a pegada da sua man 
esnaquizando todo. 

. Naceu en Pontevedra o Ad-
·xunto á P~esid~ncia para a ·cul
tura en 1906, de ·pai médico e 
nai que · ia .Pára monxa. · Foi · 
sempre·· un , neno moi teim0so 
e andaqa de ~otio .co pai. Cón-· 
tase que baixaba as es.cadas de . 
cu por medo a cair. 

· Nos anos vinte foLsecretário 
xe1ml técnico do. ·Partido Gale
guista, xa que · naquel . momen
to era moi ~íxido ideoloxica-:
mente . . Recordah alguns que 

en . Santiago, levado Polo seü 
nacionalismo, derruhou- unha 
palméira . xunto .con Bouza
Brey e outra por considerar .. 
que non era unha árbore ~gale- , 
ga. . 

.· .. Na -~orra · de · Carripolongo ·e 
c:oa monstruosidade do polígo
·nq de vivéndas-que alo .sé fixó~ 

"dé 'cargarse ao Seininário de 
Estudos ·Galegos e no fostitu
to Padre Sarmient9, publícase 
todo en español,. deixando de 
li¡ldO aQ gruegÓ. . 

ficaron desfeitos par~ sempr~ 
un campo de deportes, unha 
z_ona "verde., tapouse un :tio · _ Gardan recordo amargo do 
troiterro como o d'qs · Gafos e- seu paso~- a· Misió_n -Biolóxica . 
Q..O polígono entraron a viver · da que tiveron_ ·que-. marchar 
Guardia ·civil, militares, ·qbrei.: -pola sua presépcia dous· gran-
ros de Elnosa e ~enq~ .. ~ ~~-:" ,, des xenetistas como os irmáns · 

En eoníbinación co alcalde= Blanco, ·e ; o ·reformatório de 

Pronto, · en 1935, monta a 
Dereita Galeguista -eo Manif es- · 
to dos Pepes, lanzado en Pon
tevedra xunto con .García Vi
dal, Lino Sánchez·,-· Sixto«Ló
pez, Martínez · Tiscar : e Dario . 
Caramés. Esta Dereita · Gale
guista definia por nacionalis
mo todo aquelo que englobara 
o galeguismo: a defensa : do 
idióma, a · relixiosidade, o. re
chazo do marxismo e o. fase.is- · 
mo, (\ceitand'o a deníocrácia~ o 
.rechazo dO' socialismo e do ca
pitalismo, .aceitando o copera
tivismo e a Int~gracion auto=: 
nómica, o republicanismo e a . 
éonvivéncia n.a galeguidade. · 

_de Vilabo_g. . <;edeu · ter~as ·a10 Pon.tevedra.- No fra.nquisin.o fi-
Exército n·a"zóna·de Figueirido . xo .campaña coñ David ,.Pé_rez 
e _.a L?J.goa de Castiñeiias ·onde . ·Puga _para as eleicións ás Cor-

. 'instalaron cuarteis e 'J>ol~gonos . tes bai4o>. o lema ."Por · unha · 
<,le tiro, de cuxa .Situación xa Gálici~ unida y~ mejor"-. · 

· .falou>A.NOSA.TERRA en nú- U-é po~Ítiv<;> · p6dense anotar, . 
meros anteriores, · e que ten aínqa que- a longa r~lación ·de 
problemas constantes" cos veci:- .. f~itos :no:Q é exaustiva no cam-' 
ños da parróquía. · ~ po negativo°(r~al), a :sua postu- "" 
, - En . 1~59-1960 é_ cando se .ra . -no xurado . dá .. Fundación 
msta_la ·a Celulo_sa e Filgueira: . Juan March que· concédeu, o'· 
abriga a.o peche dp Instituto prémio a' .Otero Pedrayo, xa . 
do· que era· Dírector., para ,que ' que non,se dehwu influenCiar 
os · rapaces foran á µianifesta~ - .. : polo militar Con~tantiño ·.Lo-

0 comezo dá Guerra. Civil ción en ·fa v. o_ r _d.·ª celulosa. So-
l 

· · · · · bo, á sazón presiden.te do Cén-
co Ieu110- eh Lugo e soupo pou- ~ente un grupo -:que se. ~011- tro · ·aalego de . Madrid, -que 

. co por adiantado o qu~ fa ocu-- sidera pr6xlmo ·á:Jl.evista Gale- . queria qu~ ~e~_·premiase a kis-
rrir .. Daquela presentouse no ga de-·Economia2- ,s~- negou a _,.._,, 
éafé de Méndez Núñez e· ali " ir. O Instituto era como un se- .c-'1T. ,,. . · · - · amen hai que lembrar que 
mesmo se vestiu· de militár e '. - ·gundo ~Axuñtamento e mesmo . 

d 
presidí-u o trihu.naL das op~i-

. comezou e contádo a fa~er .· nas clases· r~cebia visitas do seü 
guárdias na cidade. En Ponte- traballo munidpal. · - · cións ~ través da.s que ·Cat brulo 

Galero accedeu á cátedra e que 
vedra, ao pouco_ tempo, apare- . Tanto Celulósa como' Elno- aó remata·r este a sua exposi-
ceu vestido cun mono de ma- sa, que se _illstalou á sua beira, ción non pudo reprimir un ·pal~ · 
nobras azul, que lle estaba contaminan a·cidade de Pon'te-· . meteo de admiración. 

. curto, e. tam-en fixo guárdfas. vedra, unha cos seus gases "t6- · . Potica cous~ . é para- tari 
Hai moita x. en_te que lembra .xicos e o.utra c. o .p.er1·g· oso., alma-. '·'grand_ ~" .. c. o~selleiro. · , 
que mentras el l~nzaba pola ·cenamento de 500 · tm. de clo- · 
~dio proclamas en favor do 

1
. ro e ·a sua. produción. Tamén 

Movimento, fusilaban aos permitiu que o embalse feito. 
seus ex-compañeiros do P~rti- pola empresa celulósica ·nas au- A un ·andaluz toco'ulle tu-· 

. FRANCISCú C~CHARRO PARDO 

do Galeguista .. .. Moitos .gale~ ... ··gas d.o Lérez hipotecara a tráí- rrar cos problemas da, utiliza-
guistas de vello ' non Ue per-:. · da a Pontevedra e. sÜlagára· , ción do galegó no ensino. Por 
doaron nunca este feito. . uQha ponte romana, . meiltras . . máis que viva -en Lugo desde 

· En Santiago ·de Composte
la com.éntouse durante' ·inoito 
tempo, que pata poder ser al
·calde de Pontevedra, d'on Xosé 
Filguei_ra , Val verde.' pediu. a in
tercesión do Cardenal Qillr_oga 

-, Palácios. E como .alcalde da 
cidade do .Lérez, derons~ os fi: 
tos máis importan tes das .suas 
desfeitas . . -A primeira foi o .dei
xar que levasen o . Pazo de.· 
Campolongo para ·a Casa de 
Campo , de Madrid, o que lle · 
custou fortes crí tica·s. Na pren= 

. sa da &poca pbdese ver o r~stil- , 
tado da polémica, moito· máis 

~ forte cando, para aminor~r os 

·el- sé definia -=-:e_ · cobraba~· ca: . hai 42 an'os. Foi concellal e di-
mo defensor do pattimónio 'ar- p_utado . provinci~h franquista ." 
tístic~~ . · E un home ·que· non debe dar 

En prinCípio, .na· s.ua etapa avio para :.todos os cargos que. 
de alcalde" é responsábel das ' ten: c~ncellal en Lugo; dip títa
prinéipais_aberracións u'rbanís- ·, fio Provincial, senad0r, Rresi
ticas d'a -Boa Vila. Como exem- · ·. dente d~ AP por Lugó e agora -
plo está o edlfíéio de funcio- · Conselleiro de Educación. 

· n~ários , da Diputación, . no' q~e Francisco Ca.é~arrp Pard_o, 
· xa non vive nengun.· A licéncia- .pois, é .o home de Alianza Po
"col)cedeuna.'' nunh~ ta~xeta ·. ·pular en.cargado ·de tropezar 
·de viSita, sen máis, e sen trámi-- · ·_coa-. sua '·'nemiga" de sempre, 
te de nengunh.a caste ~ Flora~ Veiga, d.elegada ministe

Üutras . faino~as ·son ·~ crea-"' riaL de Educación e culpábe~ 
_ción .da rua Daniel de la Sóta, directa, coa sua preséncia en 
tamé.n chamada 'lJe cuñado a . UCD ,' cie que Cacharro Pardo 
.cuñado", a"licéncia dos edifí- ~no_n estea-nese partidÓ debido 
cios de 'As Torr.es e . do . Cine .· ao enfrentamento que mariti-

· · efectos do tra~~~d.o tentou ·le
v~ ·para a .sua cidade o mostei

. ro de Ca.rboeiro, ·sen consegui-
· ·. Oonviz, entre outras. 

'. veron p~h ·posesión. da praza 
~ue ten. hoxe Flora Veiga. · · 

· Nó eid.o da cultura, no que 
lo, clar_o. - agora traballa na Xunta, c_óm-. . _ X.C. 
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Unha ruina antígua pode xenerar sen~imentos saudosos,· 

. ·sohigas: trátase sempre de actuacións parcializadas, ''..desmiti
ficando o p/aneamento xeral", nas suas próprias palabras. E di
fícil o papel que lles tocou representar ~s actuais e máis ou me
nos democráticas Corporacións Municipais, que sempre é mais 

exaltacións ·anr'n;iicas, placeres estéticos do rnáis clásico roman- · -
tisrno. Ur:iha ruina moderna, ·en cámbio, -causa tristura porque 
·non teri pátina senón .suxedade, no~ req)rda á r'iqueza p~sada -
·serión a miséria presente. Ruinas de · edifído~, .ruinas de teorias~ -
de :apenas consolidadas cié11cias, non fan máis qüe sul(ñar o 
que xa hai algun .tempo, e cada vez con máis forza se ven pre~ ' 
ganando: O fracaso do urbanismo moderno cando ape'nas ari
daba polos seus ci~cuenta ou sesenta anos de ,existéricia: Poida . 
que' fracaso sexa palabra fortf! por demais _para · ser utilizada 
cando xa hoxe é dé comun aceitación a ,visión dialéctica da 
História, coa seguint~ irreve~sibilidade e imposibilldade de vol
ta á mesma, exacta posición anterior; pero . ~esta hianeira é co~ 
mo. se califica o aparente de_rrombamento. das utopjas urbanas 
predicaoas afervoaq~_mel)te "entre· 1920 e 1940 .Po_l9s ~-á-qli~la 
ipi6neir6's da:-mode?nidade. . . . . ..., . ,.l, n:~ ~ ~ ' 

O n~:cim~nto do Urb~nis·~o, ·no sentido que h9xe·.~en a pa~ : _ tal e ccirh-6 elas se levaron ·á práctica, son hoxe_acusadas d!'?. per
labra, arrinca de algo máis"atrás, de caricfo. os proxeét~stas · d'a · · petuar a segregación e _de servir de veículo formal ámais feroz 
cidade," eñxeñ~.irps e_ ªr:q i.te,c,,tps_; _e11Jpezan ª · inc_oiI;?or~r 1 , eQtre .- éspé'c.ufacrón, acusacións que se trasladan precipitadamente ás 
a1s' su"iás ·preocy-~¿íélb~:Í'~d~ 'qes1'ño, ás c4'.estions dit~"[-~qhdade persoas-que as concebiran e 9efe'nderan_ como se foran c-ulpá-
púilbiica. Non .son,' certaménte, cuestiórís novas, pois· xa Vitru~ beis do reducionismo áo queforan sometidas. 
vio, arquit•ect~ romano do séc~o 1, tratába~s por miudó nos Pero non é agora cue~tión o .poñerse de parte de ninguén 
se<us. escritos; r~currentemente ·ap.arecen logo na série das U!o- ·nunha h.ipótét_ica _polémica sobre o tema, senón o comentar a 
¡pias 1e cidades ·idea!s',"nas diver.sas prop'o_stas de "existéncia feliz· · ac;:tual sit1.,1ación de,.:des~ncanto, de falta ·c;fe fe no manexo das 
1rneste ' ·m-Úndo concebidas por filósofos, . artistas ' o_u· políticos , fécnic~s que lles son própri_as, que se trasluce no facer e no di-
1cile:sde o B·enacimento, 'com-0 Tomás l\'lord; Bacon, Filarete ou _cer · de --técnicos~.p'olíticos directamente vinculados .9oa tarefa 
IL1eo11ardo da Vinci:(a' salubridáde públi<:a, condición necesár!é:f -~. urbanística:. Tempo de dúbidas; máis _que certez;as, a perda da 
para a fo'lióidlade prop_ugnada, .--era, ·a un tempo tamén, conse~ - ," fe , ab'ranxe tamén este . campo . . E moi complexo o ~nguedello 
i:::uénciila d11m deseño plástico .harmónico· en resposta á própria-'·: · de·~ causas -qu-e' se ... concitan na autodemolición do Urbanismo, e 
harmonía da sociedade habitante da cidade. A ruptÜra do 'orde " será . o conxunto delas, e nengunha pór sisó, qüen actuará nes
urba110 tradiicional, consecuéncia didecta dos procesos de 'ex- t~ - ·sentido: O fracaso dos sistemas ideolóxicos para ofrecer 
¡¡:do:s~ón demográfica xenerados ·pola R·e~olución 1 ndustrial no .- proxec-fos vitaÍs e poi fticos claros, ou claramente .explicados;. 

... s1éoullo' .XJX, ·11.á1 i1 traer a primelro pla_no éstes temas, _convertín- . .os _e.mbates das críticas procedentes do .·cámpo·qa Sociolo~ía, .. 
doos ·ern pri111cipais e ini1ciando o andar da Ciéncia 'urbana_ ac- · dos movimentos ecQloxistas; · a decepción pro~oca,da por unha 
tual. "O problema da' vivenda", J~ situación df;J clase_ obreira -Brasília pr9xectada segundo as máis estritas aplicacións dos 
eo lngl~terran, de E1ngels, ou. os estudos estadísti_co.S ae Cerdá . priñc~pfos ,urbanr'sticos que nos anos t~inta apareceran revolu-

. soblfíe a c l' as1e 1obrefra na IBiarcelona de 1855, son. exemplo_s aas ·;_ donários ·e que ben .axiña se V'iu rode.ada -por un cinto de fave-
denúin.cfos ql!lle os, construtores do Urbanismo como dfsciplína las cómo ,calquer-outra e ida.dé;- a· S.itúación de ·crise económica 

- · tif.ían presentes; ordenanzas sani.tárias, ensan_che, reforma inte~ · posterior á suba ·de prééios do· petróleo que puxo_ fin á época 
'· rior, zoni'fiicación,-pla1n de 011denación,, cidade~rexión, et9., d.e- de.expansión optimista e sen límitéda cidade, da vida· urbana', 
· fiíines·e :>1..1cesi1111amernte_ Gf.1mo técrn'icas pró¡prias da _npva activida-':_ · etc .. ; acompañaro_n, ao"Urbanismó no periodo dos últimos vínte 

pe :urbanizador1a: Non lle1 faltaron tampou~o os. profetas que, anos, na . que · parecía ·ser ·a· etapa da sua consolidación, da ·süa 
.,. coa ilusión posta na forz.a da c1iéncfa para transformar o mun~ consagración definitiva na lex-islación con instrum"entos como a 
. do~ des~i!faran prop·ostas fo rm:aiis s1upostamente superadoras de .· · aqui vixerÍte Le.i de Réxime do Solo~ Ordenación Urbana e os · 
segregacionfamos ·sodais, :s1e111do qu il,z.a11is, L_e' Gorbusier e os im~ : seus · f=tegramentos: S ignÚii::~tivo: é o feíto, xá comentado 'neste ·· 
pulsadores da escol ~ da Bauhaus alemana de entreg1uerras q's ·. peri«SdÍco hai uns dez meses,. do cánibio operado n·as inte~cións 
paradígmas da ii;lte~sa act ividade, desenvohíida naquel· período~ · dos elaboradores do Úrbanismo .. (téc'nicos, poÚt_icos '.e socieda~ 
propagadora da NOVA CIDADE. . de _en ·xeral) . que falan agora de contenciór:i do-crecimen'to e de . 

· A análise. e a críti'ca actuaifiS,. idle1111t i1fícamr ·d~ara~hepte dmus ele- . cqnsol,i9áción urban~, onde antes poñ,ian expansión e medra; 
mentas :to-presentes na -histéria do Urban'is1m10 moderno c·ase rnáis :significativo a inda ler párrafos como este: "Paréceme ca-
desde o ,seu início: ·a componente -dun por vece'S in xénuo re- da día mais sensatas as dúbidas sobre a remota ·eficácia do ur-

. ,dentorismo humano-social apoiado na eficácia dl1unhra· racional . banistn_Ó; 'entendido como planéam_ento·do ámbito municipa/",
ordel':)ación urbana:, por un lado, e a rna.1 ~.>dsténda desta efiicá- escrito-po!Ó De legado · dos .Servícios "de Urbanismo, do A'xLinta- ·· 
ci,a .aü ·marxe .dos seus. efectos iotegradore~, pGr outro.. A raclo- :a, menfo de Barcelona, o arquite~to Oriol Bohigas, ou artículqs · 
nalidade capitalista do maior benefício a_proveitou esta segun- corno o publicado na revista'Arquitectwa por Victor'Pérez Es-
da i::omponerite' facendo abstracción das ín tencións soci9Hzan_- colar.io, arq tútecto tamén e Co-ncellal tesponsábel de· Urbani~--
te¡s .dos seus .creadores: resulta· i ~óo i ca" constart:ar como a P!as- mo do Axuntarnento de Sevi lla, no que, ao 'descrebe.~ as inicia~ · 
mación no terreo ·práctico daquelas id~_as .formais da cidade, . -fo19s cla c~.rpo~ación eleita .en 1979, ven c~rrobor~r ó 'ditq por 
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·doado gobernar nos tempos de optimismo e vacas gordas. Hai 
como unha espécie de volta ao que o Urbanismo era antes do 
século XI X, reducido á obra pequena, concreta, da apertu ra 
dunha rua, da pavimentación, da fonte, do banco, do lavade i
ro, de plantar unha árbore como único Urbanismo posíbel; 
esta renÓncia ao proxecto gl_obal, ao control da forma da cida
de por médio dun plantexamento xeral máis ou menos aberto, 
parece deberse, nas palabras dos citados, aos atrancos de t ra
mitación (o seu tempo chega a ser "superior á vixéncia do pro
blema que se tenté) soluéionar"), á escasa de.terminación opera
tiva do contido dos próprios plans, e á incapacidade dos meca
nismos administrativos e técnicos postas en xogo para a xes
tión e aplicación do plan na pr~ctica. Temas todos eles que im
_plican a ·crítica aos instrumentos legais, concretamente á Lei 
do Solo e anexos, que son quen determinan .esas tramitacións, 
es~s contidos e eses mecanismos. Comprensíbel resulta o de
sencanto dos que, tras vitórias electorais de esquerdas, foron 
ilusionados cun · "agora si que se van facer ben as causas" acei
tar as responsabilidades de goberno. 

Mais, é por ventura só no aparato lexislativo urbanístico 
onde fica o mal? A lexislación vixente é, de certo, susceptíbel 
de ser-perfeccionada en numerosos aspeifos; pero na sua defen
sa hai que recordar que por especialistas en lexislación admi
nistrativa foi' calificada de "obra notabelmente orixinal, de ca
lidade técnica pouco comun (. .. ) pionera de concepcións no· 
vas, descoñecidas no naso meio e que supoñian unha rupt(Jra 
de princípio con dogmas considerados como inconmovfbeis, 
comezando polo básico da propriedade privada tal como apa
rece definida no Código Civil':· e tamén logo "constitue unha 
obra /exislativa verdadeiramente creadora e profonda"; e po-
.deria aínda engadirse que até .admite interpretacións para a sua 
axeitada utilización en Galiza, apesar do que moitas veces se 
afirma por rutina, descoñecime_nto ou falta de imaxinación 
para aplicala. 
· Non, .noo é aí onde atapar .o fracaso, nen onde xustificar o 
deséncanto. En realidade ad' que se asiste non é ao -fracaso do 
Urbanismo en si, senón ao fracaso· da planificación urbanr'sti
ca· para controlar por el~ mesma ·a forma e a ordenación da 
cidade, do território, i;ando ambos os dous son campo para o 
libre xogo das forzas dun mercado. ·non sometido a outra pla
_nif.icáción neh ·control que non sexan os da maximización' do 
benefício,. Os centros· de decisión quedan máis lonxe do que o / 
poder mun~dpal poida chegar, e é neses pontos onde, expl(cita 
ou' implidtarriente, se determinan as cuesti'óns,que_ incidirán na 
formá e no ser da cidade, do território para o caso, que é ó 
planteamento xeral. Asi .s_e explica que o teito da eficácia mu
nicipal neste terreo estea na concreta' ob_ra 'de ur:bahizaeión. (a 

··pavimentación, 6 álumádo público~ a fonté; a pa~ada do au:to
bus); aí finali.za o poder muni~ipai, residual taméri hoxe cqmo 
hai d~uscentos anos: daque'la dependía clo."poder al:>s.oluto, do 
.dereito divino, do monarca, agora o seu orixe está noutro po
d~r absoluto, pretendidamente democrático, que emara·a, en úl
tima instáncia; de centros de _.decisióri a escala mundial. As "ré- . 
goas do xogo deixan así notabelmente restrinxidos os moví- · 
mentos de po.I íticos e técni.cos, obri.gados a ficar .apenas 'no te-

' rreo_ do posibilismo ~e o seL,1 prodU'to quer ser real, ou, a berta~ 
hJente; .na utopia utilizada ~n función ao seu poder revulsivo. 

. . . " - . 
,,-
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. , ' ¿Qué ·vai pllsa~ · eSte á11 ~ cos predos agrários? 
• ' 1 • " 

Paree~ que.,este ano, as negocja<;i(ms de précios a~rários van ser adiantadas. Fálase de fins de febrei
ro como data para ter fixados os ·précios agrários, 'diseque para s~me~arse ao Mercado Comun, on~ 
de 08 précios agrários se fixan :tj.o primeito trimestr~. Sen embargo, outras parecen ser as razóns; 
razóns de tipo eleitoral. Compre ·lembi:ar que este ano haberá eleicións ás Cámaras. Agrárias, en 
maio, eleicións ao Parlamento Autónomo andaluz e por 'Se fora pou~o, ninguén d~sbota aínda 
unhas elei~ió-ns xerais anticipadas. . , · 

Todo isto condiciona unhas 
negociácións que nen · merecen 
0 nome de tales .. O proceso en
cétase no FORPP .!¿.: na~ mes~s 
deste organismo só cinco per
soas ostentan a representación 
dos Iabregos do Estado Espa
ñol, dun total de 24 membros, 
entre os que existen persoaxes 
de toda caste, d.esde as "Amas 
de Casa" ás "Cámaras de Co
mércio" e nada menos que 11 
representantes directos da Ad
ministración. 

As organizacións que levan 
a representación dos labregos 
están en perfecta consonáncia 
con esta correlación de forzas. 
Son: UF ADE (brazo da UCD 
no agro) , Confederación Na
cional de Agricultores e Gan
deiros - CNAG (segue as di
rectrices da CEOE para o cam- -
po), Centro Nacional de Jóve
nes Agricultores - CNJA (sin
dicalismo de dereitas "á euro
pea", posíbel recámbio do ca
ciquismo clásico), a Federa
ción de Trabajadores de la Tie-

rra, FrT-UGT, (ninguén sabe 
a estas alturas a quen represen.: 
ta) e para rematar, á COAG - · 
Confederación de Organiza
cións de Agricultores e Gan
deiros · dó ·Estado Español, 
(atada de pés e mans polos 
pactos de quen cpntrola a sua 
dirección, ou s~xa, PSOE e 
PCE). 

Con este panorama, nas me
sas do FO RPP A pér.dense en 

maratonianas xuntás para tra-
,tar de chegar a un_s acordos 
mínimos. Sen embarg0', estes 
acordos só representan ·un pe
,queno paso,. xa qúe só serven 
para propoñer ao Goberno uns 
précios. Depois. queda ao arbí
trio do próprió góberno, deci
dir . os. précios definitivos. En 
máis d'unha ocasión, o Gober-· 
no ten fixado unilateralmente. 

· os· précios sen , convocar .as··. 

A utilidade dos seguros para ó gand() ,~ . 

A necesidade dun seguro 
para o gando foi unha vella 
reivindicación. (,Moioos che
garónse a organizar en socie
dades de apoio mútuo para 
parróquias ou comarcas que 
cubrian por si mesmas e ao 
marxe da Administración, 
este elemental instrumento 
para a mellara da cabana 
animal e para dispoñer de 
certa seguridade. Hoxe aín
da deben subsistir nalgun sí
tio. 

Houbo quen propuxo 
cando a saída dos tractores 
no ano 77, e na longa loita 
da Cuota Empresarial, em
pregar o diñeiro desta Cuota 
en seguros para o gando. Os 
Sindicatos Labregos qon 
deixaron de reivindicar este 
seguro. 

Imólo definir para que os seguro non· cubre no caªo de 
leitores xulguen: enfermedades, . ~pidémias, 

O seguro só colle no caso etc., feito este de grande im-
de accidente ou partos dis- portáncia á hora de valorar 
tócicos, é dicer os que non a sua repercusión real sobor 
se producen en ·condicións da gandaria deste·país. 
normais. O seguro , no caso Efectivamente, mellar · 
de accidente cubrirá non só que nada· é dispoñer dun se-
en caso de marte, senón ta- guro para caso de accidente, 
mén no caso que afecte á pero isto non é o nÓrmal no 
produción. noso país. O .seguro para o , 

As pólozas que se contra- gando debe ser concebido 
tan nestes dias teñen vixén- como un .dos eixo_s da tar.e- , 
cia por seis · meses. A partir · fa de saneam~nto qa ganda-
do primeiro ·de xullo, os ria galega. · Mentras só _se.: 
contratos faranse por · -un concibe un seguro para 'Caso 
ano. o valor da póliza de- de accidentes, as campañas .. 
penderá do número de ca- contra dá t.uberculose e .bru- ·· 
beza~ que se asegl:J;r~n . e .. p,g- celase seguen desenrolándo-
de clíegar a 1.000 pesetas se_ cunhá incidéncia moi bai-
ao ario. I xa, por falta·· ae , m~ios e se 

O seguro pode ser indivi- cadra de. interé-s ·por parte 
dual ou ben colectivo. Nes- dos organismos de dirección 
te terreo poden entr~ as . do Ministério de Agricultu-
Cámaras Agrárias, coopera- -ra .. En. Lugo, só 40 nfülón~ 
tivas, Sindicatos, . asocia- pe ,pesetas; aproximadamen~ 
cións, étc. O contrato pode- te, se están destinando a es- _ 

Cando saiu a Lei de Segu
ros Agrários, houbo uns mo
men!os de esperanza que 
pasaron axiña ao non con
tei:nplar o ~eguro para o gan~ 
do de · xeito inmediato. O 
ano pasado este extendíase · 

rase facer con calquer enti- ta campaña. · -
· · " dade de segÚros, pois estás, ·P.e c~lquera x.~it.o, a in- · 
~- na meirande parte dos ca- . 'formadón · ~ uÍáis ~ cómpleta· 

· á gandarla e . de· .~ovo volta- · 
·ro'n as esperanzas. , Pero · ou
tra vez "o gozG-nun po.zo'\ _ J' 

o seguro para 6 .gando non é 
o q.ue os labregos. ~speraban .. 

sos, teñen un acordo co or- sobqr <leste segur.o deberán 
ganismo es~átal que rexé 08 - · ,· sm~1inistrala , as _. De~egacións --
Segurps Agrários, bu sexa. a .·ae Agricultura, Servício de. 
"Emprésa· Nacional de Se- ·Extensión- Agrária, Cámaras 
gur~s '.Agrários". Agrárias ou 'ben os próprios 

·- .Eri resumidas ~~nt~s, o yete~inários.. . . 

ria -Galega que na PF A esprufo-
· la. . - . , 

"consultas" . ou .:''rtégocja-. 
éións", como na ~ C.ampaña:· · 
1980-1981, ou .sen respeitar as 
p.topostas. Isto adoita -sér rior- · En definitiva; este 'método 
mat ·.ctos produt9if~ cop.flÍtivos, . ~ tremendamente .. complicado 
co-mó ·é 0 cáso do leité. Ao . enmacara unha · fixación dos 
rion . ser necesário cheg<lr a un précios unilateral por par.te do 
acordo., 0 Goberno fixa os pré-. Goberrio; ciacordo ·con ·crité-

rios políticos ··e -onde. s6 cabe a cios unilateralmente sen. · agar~ 
dar a' qu~ este se produza.'Os presión deste -fóra párá iriten-

-produtos regulados por esta tar influir ou presionar ~obor-
via .son dézasete. Para· Caliza desta decisión. En · resum1(;l a~ 
só ó leite interesa, pois se ben cantas unha batalla casé .máis 
taméh entran na regulación política que sindical. Pero moi 

pronto este métod() será sus
.,. outrqs _produtos da agrfoulturá.. tituido polo aplicado no .Mer-

galega como ª C?-rne d_e .vacu- · .ca'do Común, onde ·os Gober
no, porcirio, ·polos, ovos oü vi-

. nos actuan neste eido con máis 
fío, esta non lles afecta por es- . cl~ridade e sen tantas voltas. 
tar-os précios do mercado moi · No interior ·da CEE.,.os précios 
lonx.e' · dós. que fif{.a a Admi-
nistración e.orno' m:ÍÍlimos. ' - agrários f íxanse polo c}l.afuado 

"método obxeétivo" ' en base 
Outro ponto ·ª ter en éo;ntá : aos dados que proporciona a 

na valoración · da. f.ixaciqrÍ ·'dos RICA · (Rea e~ de Información 
précios agi:ários ~ ª sua reper- Contábel Agrícoia). En resu-
cusión _global sobar da-agricul- mo, un método baseado na in- · 
tura galega, moi diferente da. formación estadística e non na 
rep~rcusión global sobor qa . . "negociacióp", qu_~ dá ·pé a 

· agricultura -·e8p·~frola;. ~a · qu~ a· decisións polítieas dacor.<lo -~Q 
, especja1ización_ produt,ivá ~ cJu- · momento . e co apoio que os 

nha ... e doutra s~n nioi difere.n- Gobernos respectivos necesi-
te§.~.:ipolo qué os dados ofjciais4 

•• ten dos labregos de cada pafs. 
-non están dacordo' coa.realida-

"de_Ja~ste país, , ao valorar as ·re-
. _p.erc_usión·s · <lestes ·, prééios so-. 
bor da economía. labrega en 
Galiza . . Esta repercusión é sem-_ 
p.re moito mái.S negativa póis a 
importáncia ·dos prod_utos que 
poJ regla xeral :exper~entan . 

' unha menor- ,suhida tie'ite, vi
ño, vacuno, etc.) é mqi supe:. 
rior na Produción ·Fínal Agrá-

t ·. . . 

Foto:-Arquivo 

Veremos como se .desenro
lañ este ano as c_hamadas "ne
gociacións" e é~pacidade . de~·· 
presión que.,. desde fóra~ teñen 
os labregos galegas xa que. ás 
suas organi~acións rep_resenta
tivas non· entran neste xogo, 
~om.o fanipou~o .o f.an os bas
cas (con cértas 'vacilacións) e 
canários . . 
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Nestes momentos que o movimento sindical está a rece·ber miha forte trasformación en Galiza, 
desmarcándose ~laramente os campos, -~frecemos aqui o documento ~inédito onde membros do 

· PCE(r), contan a sua história. . . _ . _ . . _ 
Comeza al& polo_s anos setenta e dous, decisivos para a loita sindical galega, e está a rematar_neste 
.tempo no que a meirande parte dos seus integrantes ou están na_cadea ouJoron m:ortos . . 
Reconstruir a verdadeira história de Galiza pasa por cciñecer ·e ~analizar feitos como os que levaron a 
estes loitadores a crear un grupo arinado. -
O texto manuscrito.que obra no noso poder xa é de h~i tempo e a sua autOria débeselle con ~ase 

· total séguridade a Ahelardo Collazo Araujo. Quixemos trascribilo tal como chegou ás nosas mans, 
, sen máis pretensións que as purame~,te .informativ~s: · · . _ 

.O ·G.R.A.P~O. CONTA_ 
A·SUA· llls~oRIA 

Carmen Caietano. - Non te- . Aurora Pereira Caride. ,, drid xunto con Fernando Vi-
ño · moitos datos desta muller. ·, Nunhá asamblea en· Xaneiro de queira (este habia · tres meses 

-Recordo que .nos -primeiros 1972, no monte San Colmado, :máis , ou menos que· saíra da 
m,eses do . 72, fun· in~tado a Organización · Obreira, . · deu ._cadea da Coruña), e parece . 
unha asamblea das Xuventudes ,, unha alternátiva para a fÓlga , que é . sospeitosa de ser do 
Comunistas, , ligada o P"C"E. xeral que preparaba o P"C".E e GRAPO. 
Nes_ta asamblea a xuventude éomisións Obreiras, para o seu 
plantexoti se seguiren con ca- famoso P¡;icto Reconciliativo, Anxo Collazo.- Militou nas 
rrillo, ou se ir aUMLG (O.O.) . cos que agora comparte a . Xuventudes de Carrillo no in-
na que estaban os melfores do Ofensiva "Suárez" ao servícfo tre ·en que comezan a organi-

. P''C"E e de Comisións, que . dos ·gran.d·es m~nopólios. A al- zarse. en Galiza, aló polo ano 
~bandonando a l_ínea revisio- · ternativa- íie O.ó. d. iante_ do _ 6S. Na folga da' construción do 

71 foi un dirixente, fa á Inter nista de reconciliación · e cola~ convénio .en Citroen, pro ble·-
. boración. de clases, ca aligar- mas Contratas . Vuicano, Al- . de CG.00. 'representando ao 
quía española (unha parte), d~ varei, . convénio Freire, dimi- ·seitor, 1 tamén· era rµilitant~ do 

· Carrilo., dan lugar .o xurdimen- _tiran os c~gos sindicales'~ .. · P"C";E. Debido a P.olítié.a sin
·- · to desta orgaización M-L e de. Folga si, pero tomando e di- - . dical ·de CC .. 00., preséntase as 
· Galiza, xun~o coa orgaización rixindo a loita na ru~,. diml-: eleiéiá"ns do Sindiéato Ver'tical 

obrefra; sindica-! e revoluciona- sión . cargos · sindicais pára re- • e sae elexido Vi.ce-Preside~te, 
- ria. Dela ·sei que entrou, veu. á forzar a folga, loita ao marxe sendo o Sr. Lima o Présidente. 
OMLQ e a O.O. Despois, nese das canles légais, etc. aqui, . (Lima, desp~did~ e~ Barre-
mesmo ano, casou con Anxó; Auroraj_ toma .a palal?ra e dan- · ras-no -66, na construdón, se-
ela militaba. na zona· de Cabra do. mostra dunha gran capaci- gundo él mesmo dí, sae presi-· 
e traballaba en Alvarez~ Foi dade de . análise, defende os dente do vertical Construción, 
detida en Madrid. Non sei de . plantexamentos de O.O. e dá porque 'rorori os Collazo quen 

· qué a acusan_, pero pens9 que. unh'a alternfitiva -cara ao seitor o propux~ron e apoiaron~ Ta-
par seguer ao home, e_ a policia onde tr'~ba~labá. Traballoti en mén di este home que o Úirec-
a .pasaría como suposta GRA- Almacéris El Pilar e ·tamén ria tór da TERÍVlAC díxolle a Li-
PO. metalúrxica, foi detida en Ma- · ma, que lle propuxera pastos 
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de mando na empresa, . e eles 
non aceitaron, e engade o Li
ma ''é así como teñen que ser 

pres~ntalas 
do PCE' . 

. Taméri . fo~ mem?ro ~ 
mios do P.C.G .. Gran dit 
da loita ideolóxica e ~ 
nu seo do P"C"E, send 
siva a sua actuación Par¡ 
cimentg da OMLG e di 
asi como no camiño re 
para levar adiante as fol 
rais do 72 en solidarida 
Bazán (Ferrol), Vulcan 
her, Barreras e Citroen 
m:én cara a fusió n h~ 

. OMLG-OMLE, e po 
mente surxiu o PCE (r) 
adi{lnte, a!ó pqlq_ 75 ou 
xurxir o GRAPO, segu 
el entrou a militar nel. . 

Igual que Anxo tivo ~ 
o motor da construción 
tres máis difíceis' que a 
na folga da Termac do an 

Casimiro Xil Arauxo. 
home traballaba en Hos 
tiña ao seu cargo o apar 
OMLG e da O.O. eco 
Setembre do 72 sornen 
facian axitación e prop 
foi descuberto e o re ' 
máis de 4 días na Co 
sendo torturado salvaxe 
Despois, ao estar en libe 
condicional, fuxiu a Fr' 
a prensa voltou falar d 

-----

\\ 
1 

· os auténticos dirixentes obrei
ros e revolucionários"_ Tamén 
di que os Collazo sempre invi
taron aos obreiros a ler e estu
dar a propaganda comunista 

ocasión dos secostros de-..ir---
e Villaescusa. 

M-~+ 

A Termac construíu no 71 
o primeiro grupo sindical do 
Polígono de Coia, e coa fol
ga chegaron os grises a rodear 
as obras~ F_oron despedidos. 
Despois traballan despedidos, 
... traballan de obra en obra, 

' ou de contrata en contrata, xa 
en Misa, son de O.O. os prin
cipais dirixentes, especialmen
te Abelardo. Este traballaba na 
contrata do Chorreo en Barre
ras. Na folga xeral maio-xuño 
do 72, teñen que pasar a tra
ballar coa ·contrata . Leirós e 
outras, en Vulcano, Ascón, 
etc .... Foron detidos várias ve
ces. Na folga xeral revolucio
nária de setembro do 72, An
xo é perseguido; colleuno a 
policía baixárono a Comisaria1 
tres dias. Pasou á OMLE e ao 
PCE (reconstruí do). Detivéro
no o ano pasado en Barcelona, 
acúsano de ser do GRAPO. 
Canta un coñecidb Abogado · 
que lle deron un · tiro (a poli
cia) e únha chave inglesa que 
levaba no · peito o ~lvo.u,. xa 
que · reboto u nela a bala. Ta-

~ mén di qµe aló polo ano 76, -. 
· cando . repartía octavillas en 
Pontesa, a Guárdia Civil deu
lle un tiro que lle atravesou a 
perna e ·por un peliño non ll~ 
levou os collóns; inda asi con
segueu fllxir polo monte. 

Isidoro Padín Corteg 
llo dun traballador do 
mento de Cambados, 
que é o Cadador Oficial1 
dou Económicas en Sa 
militou en ERGA nos se 
mezos, na época en que 
zou a sair o xornal "Lum 

Fernando Hierro Ch 
prendéronno en Vigo p 
meira vez nunha manifes 
nas Travesas no ano 6~ 
quela tamén prenderon 
larmino Castro Bem 
Edilberto Rodríguez C 
etc .. Para entrar el e oull 
Barreras foi necesário un 
do coa empresa en' detri 
do convénio. 

Saltou ao frente nunhi 
nifestación en Marqués d 
Hadares no ano 71 en 
contra o proceso de gue 
Burgos. 

Cando o prenderon n 
aínda Hierro non facia n 
nha actividade coñecida 
os obreiros de Maquinári' 
embargo despois de ser d 
comeza a ser un dos h 
que máis se destacou fai 
cos compañeiros obreiros1 
parando a unión obrei 
folgas e as manifestació 
neste intre ca11do 'comeza 
litar nas CC.00. e no P

1 

(G). Por ser· o home que 
forza fixo para ir á folga 
tra o proceso de guerra de 
gos a finais do 70 e princ 

· , do 71 d_espedíronno nun 
Abelardo . Collazo.- Diri- ·. do, .comunicándolle o de 

xente · das Xuventudes do ás 15 hórás a el e a Hl 
P"G_"E, sendo elexido para re- . Leirós, t_amén de Maquin' 

No lum 

a nos v 
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No luns, nunha asamblea en 
quinária acórdase ir á fol

... O mércores, noutra asam
a nos vestuários, acordouse 
á folga e non traballar até 
e non haxa nengun despedi
. O paro foi xeral, Astelei
' Maquinária, . Caldereria, 
zado, Modelos, Fundí

, n ... , non obstante, Maqui
ia, ante a iniciativa dun 
eiro inmigrante de León, 
votou as máquinas pesadas 
dar, á 1/2 hora comezaron 
aballar, Fundición e Mode
pararon 4 horas e. traballa
porque os mandos levaron 
ns cantos a M?.q uinária e 
ronlles crer que traballaba 
o o Taller. No Asteieiro e 
dereria segue a folga e a pe
rlas ameazas da Empresa, 
ameaza coa Policia, Go
ador, desaloxo, peche, 

, non se traballa astra con
rir que admitiran a todos 

teleiro. 

orno os de Maquinária non 
han, Leirós entrou firman
n acordo de que en caso 
onflito .el quedaría despe-

o (prazo dun ano). Hierro 
món, Fernando, quedaría 
e xeito como único despe
... Xaneiro do 71. 

res m~ses despois organí
unha demoniada "Xorrta-

tle Loita do ·Povo Galego". · 
e unha manifestación 
centración no Paseo de 
nso XII. Hierro ·com~ 
re é o primeiro en saltar. 

seu exemplo saltamos to
a rua. Aqui a Polic.ia c~fle 
vier Alon~o coa bandeira 

ga e é. condenado a mais 
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de dous anos de cadea. Tamén 
neste dia quéimanlle o autobus 
e dous "jeeps" aos grises; co
llen a Hierro, despedido e sen · 
traballo á altura do cine Fraga 
e bótanlle as culpas do incen
dio. 

E torturado brutalmente ... 
Estivo ao borde da morte, cer
tificado por un Médico demó
crata, querella contra os ·grises 
e traslado do Capitán. A aititu
de de Hierro foi exemplar, non 
descobriu a naide. 

No P"C"E puxéronno como 
un héroe ... e tamén en Comi
sións ... convírtese no home de 
confianza de todo o movimen
to obreiro e ·popular ... Saíron
lle dous anos de cadea xa que 

· xomentes ficou como sospei
toso, porque non poideron 
arrincarlle firma de culpabili
dade. Os militares negáronse a 
facerlle xuício. 

Na Inter-Comisión foron 
elexidos Waldino Varela (Vul
cano ), Manuel Femández An
'drade e Ramón González Cos
tas de Barreras, para falar do 
caso co Gobernador Militar. · 

Despois disto Hierro come
za, xunto con outros, a .inicia
tiva de loita ideolóxica, e po
lítica no seo do' P'-'C"E e de 
CC.00. Fórmanse grupos pa- . 
rellos e . a fusión destes coas 
Xuventudes Comunistas for
man un Comité provisional e 
máis tarde a OMLG . e O .O .. 
O papel . de Hierro foi decisi
vo ... (formaba parte dos cú
m1os de Dire~ción do P"C"G). 

Desta.couse nas folgas do 72 
senda detido nunha conc'eptra-

_ ::· ... íRACIOl'AL 

c1on con obreiros de Vulca-· 
no ... con el deteñen_ a Abelar- . 
do Collazo ... En Setembre do 

· 72, Hierro está xa- na cidea da 
Coruña ... pasando lo.ge a Ja~n. 
Non chegou . a bcitar os dous º 
anos xa que houbo "indultos". 

Ao saír da cadea os seguiu 
loitando. Dando _§empre mos- · 
tras de combatividad.e e honra-

::::=-- . ·-

dez . revolucionária,. . sempre 
preocupado na busca él.o cami
ño do M-1 para emancipár · á 
clase obreira-e áo resto dopo-

. vo traballad.or e aso hallado. 
O resto coñécese pola pren

sa e a c~rta que el° mand mi ... 
. Foi· da QMLE, dff PCE (r-) ce 
agora~ é un · dos supostos · diri
xentes do GRAPO ... Como da-

~ •r l ,.. 

· ~··· 

C. Tenorio · 

_do, somentes · siP:alar, como a 
última vez que o colleron, o 
torturaron a morte, chegarido 

. á queimarlle u.nha man con so
. plete ... De novo pechouse nun 

mutismo absoluto, no:ridesco
briu a ninguén. 

Despois de saír ;,da ~adea da 
- Coruñ~ o colleron xunto con 

Aurora Pereira en Madrid. 

Arredor das (oigas obreiraS do 1972 
Vários t:tnalistas sindicais Procedian os dirixentes 

teñen visto na explosión fo!- máis destacados da árgaríi
guista do 1972 en -Vigo·. e . zacip_n clandes.tina que du
Ferrol o acontecimentomáis · ran.fe a década do 60 fara 
significativo para a autoor- enchendo as fábricas do Es
ganización do proletariado · tado, Cámisións Obreiras. O 
industrial galega. E claro protagonismo · do . PCE era 
que aquelas folgas non xer- decisivo. E foi o revisionis=· · 
molaran casualmente, que mo· do PCE quen produciu 
naceron· dunha conflitivida- desarticulacións entre. os cu-
de acumulada. · · mios e, logo _xeráronse dif e- . ,. 

Incluso observadores es- rentes alternativas. 
tranxeiros advertiron a di
feréncia de trato do capitar 
e do aparato· estatal cos tra
balladores galegas: un. trato 
despreciativo, ' negador .dos 
seus dereitos, que xa esta~an 
nalgures mesmos aceptados 
polos empresários e polo 
poder civil español. E por 
parte dos obreiros a firmeza 
en . esixir convénios _razoná- · 
beis, trato digno e-.segurida
de no trabal/o.. -En. suma que 
para todos os observadore~ 
o proletariado galega de 
1970 pasa a unha nova eta:. 
pa de madurecimento, de 
concienciación. 

' 

Ha.bia, xa que logo, ou
tros ·xérmolos lanto polz'ti
cos como sin-dicais que ac
tuan na organización dó . . 

. prqletariado do 72, asi a 
UPG que estaba crean.do . 

. grupos opre..iros, e que arro
lou ó nacünento do SOG. 

Digamos en grandes liñas 
que do· 1972 saen as várias 
alternqtivas sindicais · ho.xe 
en . vigor: CC. OO. de su mi-

. sión ao PC e que forzosa
mente devirou cara o .refor

. miSmo, USO que ·resulto.u 
incapaz. de artellarse na au-

toxestión que prometía de- · 
f ender, · ING ·· resultado do 
SOG e se ben revolucioná- • 
rta; ·rdiuúa . . , Quedaron moi 
ao marxe e aturaron a máis . 
crua perseci~c;ión, as que 
procedían de_ O.O.,.. OMLE ... 
.etc. E lago chegaron tan.to . 
ao amarelismo empresarial . 
.como UGT, f órd de xogo na _ ·· 
loita . antifranquista e aco
modatícia como o PSOE. 

~ 

Por. enriba deste magma 
hai duas liñas firmes e que 

·. seguen afirmándose: .un sin
dicalismo anticoloniiJ.l, . an
timperialista e de .á_mbito ga
lega. Este sindicalismo liJ;l.s
ca a UJZidadé s_ind}cal .galega 

. e a vida na defensa reát dos 
trabal/adores e coa inten-~ 

ción dim cámbio social. 

O prindpio dest~ rnovi
mento é alumado polos' da
dos que ofrec;emos e que re- · 
saltan· o espz'rito ~ revolucio
nário dos protagonistas e 

. aos que ·a história reserva o 
seu posta. · 
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X. ESTEVE.Z 
Calquera que" percorra as distintas. nacións déste enlarafuia

. do e alowcado plane.ta, pode.rá roborar~ ·sin trabuc_arse, 1,mha in- ' · 
discutíbel verdade: ·Os galegos atopámonos espallados polos re
cunchos mais ignorados e enxermamos coa nosa homildósa 
prnséncia os o"" ídos máis insospéitados. o noso me_lódico e < 

caracter ( stico de ixo . amasa á saudosa I . fonda e perÍ!lanente ' 
· arela da pátria, que ~e debece ~elúrioa e rechiante polQ efectivo 
e loitador retorno. As veces penso se un túrdio drur'da ~on in

- xectou no espÚito galaico-'unha brebaxe migratÓria, de tal xei-
-.. ,_ to q'ue ~x~rtou ~~ n~sa alma tJ°n constante' e- perp_étu.o pe,leri-

naxe. Pero 'ben me decato e, para ningu~n é un ~egredo, q1,.1e a ; . 
".expulsión" migratória é unha perentória e involuntária necesi- . 
dade, cuxas raig'!ñas fúndense n¡;¡s estruturas sociais, políticas e 
económic-as, desde anterg'O, ·sofrid.as por--unha Gal iza, goberna
da por alleos. 

Euskadi, en· datas non . lonxanas, as istiu muda e tristeira_..,ao . 
. alonxan',eQto .dos se~s fillos; pero despojxa , '._como di Xosé 

Lesta _no seu "Estebo"-: acolleu no seu·sed unha ab~ndosa co
lón.ia galega. Na .~eografía euskadiana viven, traballan, sofrene 
gozan importantes ·salpicaméntos .de xerites fiste'rrai-s ria percu
ra dunhas- me lJores condicións de vida. A sya .Pátria, afogada 
polos intereses ·.de "Alguns" própr'io~ e moitos estraños", ne
goulle, en alleante e obrigado -seudomasoq,uJsmo,~· ~o mín imo . 
vit~I, necesário °Para a s ~ bs is,t.éncia. , . . 

N"e'sta c6rrente migratória coido que cjebe,r ian diferenciarse 
duas etapas. · 

""""--. Antes "' da guerra ,,.incivil '' ~verba moi axeitada do ·léxico 
Manoelrnari,ano- un mogo llón de pescadores insta~áronse nas 
bisbarras costeiras éuskaras . .No.Porto de Pasaxes, perto·de Do
nostia, o bárrib de :frintxerp~_ co-nvertiu-se 11a ,,-Cuinta- Provín
cia galega" , como garimosament~ iíe nomean os quipuzcoános 

-~ conscente~ da laboura sinxela, calada ' e efectiva desenrolad·a · · . 
polos mariñe iros galegas. ·Na actualidade dous concellais, gale- _ O bárrio de Masusteg¡, en Bilbao~ auténtica colónia de galegos 
gos de "nome e pronome", loitan unidos con bascas, na xeira en Euskadi. 
de mellorar o Município de Pa~axes. -

·A depresión económ ica e máis a represión -polr'ti.ca, tristeiros 
e malfadados. corvos, q-ue cerneron azas de "sangt,Je, suor e bá- Desde experiéncias alleas e a miña persoal, podo humilde-

. goas" s.obor de Galiza despois d~ con~untura béiica, det_iv'eron, mente afirmar, coa re la~ividade enxertada en toda ciéncia hu-
emporiso, ~ periplo· migratório . Só fÜ'i, máis_ ben o cativo acou- -·m;ma, que o _proc~so de _adaptación (e· conste qúe non digo in
go do camiñante, qué n<U;1bisi,a pedra de· c~rreiro tom·a fÓlgos .tegración) está unido a estes catro factores, interdependente, 
para calle~ o primeiro- atal lo. (f.,si-suced{u. Na· dé~ada 0.--Clt C:in- ... dinámica. e dialecti~amente 'Conxuntados: 

· cuenta reanúdase o ciclo . Segue ·a vinda :de pescadores e rhari - - · 
.ñeiros; pero, aó mesmo tempo, un vérdadeiro \/agallón,- na' 
maioria procedente do interi~r de Galiza, asulaga mansi"ñ.a~ e pa
ci'ficamente os P,e>Vos iAdusi riaís d_e Euskadi. Surxen daquela 
novos 'enci"aves galegas en Silbo, Donostia, 'Eibar, Elgoiber',-Er
mua, Hemani , Barnkaldo, Llodio, Santurtzi. .. e máis tarde· en ' 
Gaste itz e 1 ruña . 

Loxicam~nté, apa11ecer0Í1 deseguida .os prnblerrias de adapta-.,_ 
ción, que, :e.n: casos, linde iros, chegaron a, provocar o s1ndrome· · 
do emigran'i:e; ·asi nomeado poí'a !gum¡ .psicólogos, e que amasa~· 
exter.Ma_meR'te · h~Ma si~tomatploxia moi Go11cre!a ~ toñec;ida: 
relatada hun artigo ·p.olb,DJo..L.ªs'a. - ·, -

· Nó~ ·Cornezos· dci\ :Cié.lo -: rn igrátório, segundo. testemuñas dos 
QU!'J ;.:S(JJritÓn ta l e,i' ~~eriénc ias, -atbpa'ron certo rexeitamento 
en · afti:füerifes 'mér9:3'.fl~dó~ ·noi idea is aranistas, aínda q'ue pase-

·~ ~ - -- -f . - • . • 

nií'í~~[Tleí:lte~o · r:.~t.u~a~entC?_ trocouse en- aberta simpatía e-sincei- · 
ra estimanza. 

:--0 -tráuma i'nicial que supon para o emigrante o arredameqto 
. desarraig~dor das suas es~rut_uras e raigañas·vitais. 

·-: -=-o nivel· cultural ~do elemento r.ecept0r xunto co degrau de 
... con~ienciaclÓn póÚti~a. · 

~ - ~ ~i 

- O ~ar.ómetro cuh:ura_ l~ do emigrante. 

-A c6n·ciénciá' no emigra~te d~ ; sua própria e diferenciada 
' ide:ntidade éult¿rah~ nacÍoÍÍ.al. · 

Ab,'ondosas' experié~~ias am0san c~n ep ifánica claridade que 
canto maio·r é ·a conciéncia da identidade cultural e nacional 
galega tanto ~~-ior é 6 degrau de adaptación 'á cultura nacional 
receptora, aldraxada p_olos me~smos elementos que asoballan á 
cu.l~ura emisora, aínda 'que ~axa escalóns n? esnaquizamento. 

Os em.igrantés galegas axuntáronse organizativamente, se
guin_do a vella tradic_ión en ultramar desde o século pasado, nas 

"Casas de Galiza". Ali; nos intres de folganza; bímbia no ár a 
lembranza.da terra, ás veces chorosamente anubrada por unha 

-t(mida bágoa, que se - mergull~ no. achego dun trago de ribeiro, 
a mouga.dun ·pratiño de polbo ou o mastiqueo dunha empana
da, gloriosamente enc'ebolada e ritmicamente requentada. Nos 
intres m~·is morriñosos e "comprometidos" até era posr'bel es
coitar o ledo rebrincar dunha gaita, que lle fa_cia cóxegas a un 
"baffle", tremecente polo írtio re so ar. 

.. Nos derradeiros ,anos do franquismo, esta saudosa etapa gas
tronómico-seudofolclórica viu os primeiros síntomas dun pau: 
latino cámbio . Dun xeito progresivo algunhas Casas de Gali za 
-Barakaldo,-b-lodio, Santurtzi. .. :: e asociacións cultura is com9 
o Fato Daniel Castelao, chantado no devandito Trintxerpe, in i-

- ciaron unha fase autenticamente cultural e concienciadora da 
identidade nacional e a realidade colonial galega. Sucédense a 
eito parrateos sobre a história, literatura, costumes, tradicións, 
evolución política ~ folclore de Galiza, proxección de pelícu
las, exposicións e venda de cerámica, celebración de antroidos, 
magostos e recitais poéticos, actuación de cantantes, festivais 
galeusca de canto, danza e poesía, lrripartición de clases de ga
lega, emisións de rádio, ventriloquia e, por suposto, celebra
ción · especial do Dia da Pátria e máis o Diadas Letras Galegas. 
Esta marea de actos espalláronse por pavos, onde non exist ia, 
por . char:narlle asi, unha asociación "oficial" dos galegas, con 
tal que só houbese unha pequena inquedanza dalguns ga legos 
conscientes, como ocurriu en Villafranca de Ordizia ou en Az
peitia. 

Non quixera rematar, emporiso, sen ceibar este documento 
~ histórico, pois, segundo as miñas investigacións, poida que sexa 

:~ .. a única mostra dur:i documento, ente iramente escrito en gale
-~ go, aparescido nun xornal vasco. t un chamamento , enviado 

polo Partido Galeguista, co gallo da celebración do plebiscito 
do Estatuto Basco, no cinco de Novembro de 1933. 1 nsertóu
no na páxina 2, o xornal donostiarra, 6 1 de Novembro , "EL 
DIA", e nel aguillábase aos galegas, residentes en Euskad i, para 
a afirmación do Estatuto eúskaro.' Recol lo algunhas expre
sións, que ·ainda penso conservan vixencia: 

uos galegas, espallados baixo todo/os ceas, fil/os d-unha 
Patria escravizada que /oita n-iste intre..._ histórico polo 
preciado ben da sua libertade, temas a abriga de ser sol
dados xenerosos e leales da libertade de toda/as Pa trias. 
( ... ) A/l onde un Pobo loite polo soerguemento da sua 
persoalidade nazonal, os galegas debemos ser os seus pri
meiros e mais esforzados paladins ( ... ) Tal é a abriga de 
todo bon galega, e ista é ine!udibe/ no caso da nosa ir
mán Euzkadi. (. .. ) íOue endexamais os patriotas de Euz
kadi teñan que decir que vos que fúchedes desleales coa 
hospitalidade, co trabal/o e co pan que coeles comparti
des! 
( ... ) Ga/iza, a nai garimosa, cuia lembranza /evades nos 
o/los e no esprito, namentras agarda cobizosa a hora da 
sua propia libertade, pldevos alervoadamer:ite que axu
dedes a Euzkadi a conquerir a súa". 

De todos os xeitos compre non esquencer e fincar ben nos 
nasos miolos que a residéncia en Euskadi non priva, senón em
puxa turroneiramente a loitar por Galiza, que somentes obte
rá a sua liberación a través das suas forzas nacionalistas e popu
lares. 

.J~EN~·coNNOSCOf :~. 
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Caso. "Batista i Roca" 

· Percurar . CUlpábeis cOmo sexa. 
A senteénfia <litada pola Audiéncia Nacional contra os su- · · dunhá.' lon·ga traxectóría: anti- O PSUC, 

DEFINITIVAMENTE ROTO . postos implicados no caso "Batista i.Roca'.' qu~ condena a trinta . - rrepresiva durante o franquis-
anos de cadea a dous dos implicados e a doce anos a un .terceiro, mo -no que defendeu a Txi-

. declarado "c·ómplice", caí.ton como un xarro de auga fna en Ga- qui- e aínda agora, sinalounos A situáción ·.interna ·do 
talunya. · . que "a vixéncia da lexislación PSUC ahocou ao ¡)artido a 

Como sinalábamos nunha das nosas crónicas .anteriores (ver A ánfiferrorista /é inadmisíbel . urih·a .ruptura case definitiva .. 
NOSA TERRA númer;o 1 72), a impresión dos familiares e abo- ·porq~e ademais de ·ser anti:.. >'<Js . niembros ·~xpulsados .do 
gados dos acusa~os, tras da cele~ració_n do xuíci~ ren Madrid o cdnstitucion.al e.nconbxe e pro:.. -~- Partit Socialista Unificat de 
pasado día doce, era que o caso-ta ser resolto felizmente dada a move a .tortura de ·ffe.tidos,.fa ::. -- --C¡talunya pertencentes ·á co-
auséncia de probas materiais e convincentes que demostrasen a 'vorece .a e.xisténóa de tribu- "' ,· frente.-denominada ".prÓ-soVié-
culpabilidade dos cinco implicados. Recordemos ~u~ este é o nais especia~s políticos q'l!-e ac~ tica"· p(;>ios meios de comúni-
terceiro xuício no que se xulgaba polo mesmo delito a persoas tuan desde ~. o poder central. .. caciÓn é ~utochamada '~comu~ 
diferentes'. menosp~ee~ando_ as· hormas ·d~ nis~a", ·eléxiron o pasa.do fin 

A opinión que planea nos 
sectores políticos catalanistas 
tras o coñecimento da sentén
cia é a de considerar que o fa
llo da Audiéncia Nacional ten 
unha evidente intencionalida
de e contido políticos, con ca
racter de castigo exemplar, 
porque foi <litada, como dici
mos, sen as pro has suficientes 
que xustifiquen a imposición 
dunhas penas da gravedade das 
aplicadas. 
. Asimesmo, a Audiénqia Na
cional mostrouse, ao menos 
para os sectores máis sensíbe~ 

á senténcia, como herdeira di
recta do tristemente famoso 
T.O.P. (Tribun.al de Orde Pu
blica), que estaba dedicado es
pecialménte á represión políti
ca durante o franqU:ismo. 

Os Nacionalistes de Esque
rra, os Comités de Solidaritat 
amb les Patriotes Cataláns, o 
PSAN e o MCC e o Sindicato 
de Cuadros de Catalunya, ma
nifestáronse publicamente so
bar da senténcia, destacando a 
profunda salpresa causada po
las penas dictadas. 

O letrado Marc Palmés, 

A.ROSA 
•• • 

competencias e de · procedz- de ·semana un ·comité Central 
mento "establecida·s na texisla- ·_·,_ Provisóri6 ''p~ra ágrupar aos · 
ción procesal ordinária qye· xa cbmur¡,"istas cátaláns que_defen
cumpliu . cen anos . de·· vtxén-·_ - dan as ·teses do V Conweso do 
cia". , . ." : PSUG':. ··No quinto Gongre~o·. 

Palmes engadm que A le"' ·_ do :.-partidb .comunista. catalán . 
xislación -" a,nti:terro:ts~a debe -~ o. sector agora escindidp Jo< 
ser derogada e suprzmzda a Au- . gro u :a .vit6:ria ~clos seus -presa"' 
diéncia Nacional para. evitar a pastos: , · · 
posibilidade de .que senténcias · - · . . , 
como a do caso "Batista i Ro- Un- portavoz d_o Com1te 
ca", poidan proliferar, ante a . Centr~l P:?visório negou ~~e a 
cantidade de xuz'cios az'nda . co.n.stituc1on deste órgamsmo 
pen(ientes de ~elebrdr en M~- sup~ña o ?acim~nto . dun novo . 
drid contra cidadáns catalári.s · _pari1do · amda que reconoceu 
encadeqdos por feitos ocurri- . q-ue a _ sit~ació~ · é "especial- , 

. dos no Principat de Ca.talurt- -~.,._:"m~~t_E'. debcad.a · C? nov?· Co
ya'~. mi.te Central -que e considera-

Susc rición anual: 2.500 pta. Semestral: 1.250 pta./Europa: 3.000 pta./Arxentina: 3.700 pt:a. 
/USA, Canadá: 4.000 pta./Latinoamérica e Africa: 4.500 pta. anuais. ' . 
Rua Doutor Cadaval, 21, 2o, oficina 11,- Teléfono (986).22 24 05. Apartado de Correos 1371. V~GO. 
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mGlll A .ftl\ 
Datl.AUV 

do c~mo un comité central ·pa
ralelo- v3=i convocar un ·:con
greso dos ·militantes contrários 

. ao eu:rbcómunismo para o-.:vin-
. -deiro mes de ab.ril. O · m~smo 

portavoz ~ asegurou que até o . 
momento non se mantiñan· 

: contac.tos con Fran.cisco Gar-
cia Salve - que-abandonou.non 
hai ·moit¿ o PCE-, o dip~tado . . 

-canário Sagaseta e oút.ros co--
Ín unistas españois que ~stán 
estudando a creación dun par
tido. ·mar~ista-leninlsta a nivél 
de Éstado Esp~oL 

Por outra ·bari:da, Paco F'ru
tos, seGr~tário xeral do PSUC 
oficial-.afiimoti en··Euskadi·que 
o seu partido ia recuperar a 
imaxe de: '"partfd'O sério, · res
ponsábel, ~acional e de clase'.' 
para afrontar os ·procesos elei
torais que estan c!J.egando. De 

. feito, en Catalunya· xa nin
guén cJ.ubid·a qu~ o PSUC es
tá definitivamente roto e xa 
non é o de antes. 
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. >Portugal .. · 

Da:·· "Marcha· da Paz".· 
' ' ,. I 1 ' ' • 

· á: paralfulción ·da chlse'otireira 
, .. 

. -· P~rto. e °Lisboa forÓri recorridrnfpa~ad·o · sába~o, dia ·16,-por grandes "Marchas da Paz"'· 
convocadas por-sindicatos p.ortugueses da Il\.T-CGTP, grilpos-ecolóxicos .é partjdos de esquerda, 

coa oposición do PS de Soares e do partido,- do goberno. · · · . 
Rui Grácio un dos promotores do "Movii4ento Non ás·á.rmas nucleares en ·Portugal" afirmo u que . ' 
ás ~narchas foran 

1

tan'fo para dicer; naiñehtras ·áinda 'se está a t~mp_o, nonªº ~bismo e .a? h?rror das -
· armas nucleáres, tanto para di~er si ad desarmamento e á paz, mentras R~agan adnnte 

- · a posibilidad~ dun conflito nu_clear, .circunscrito .á Eurepa, e Hrejnev 
. , instala pola sua par!e 10~ ~iseis SS-20. 

.. 

Multitude· de persoas pro
nunciáron.se , contra os .cimité

~rios . ató,micos e celéiro~ nuclea- ~ 
·rés hestas marchas, da !Jle'sma._,· 
maneira que se. ten f eito .nou
tros :pontos · de_ Europa·, cons- · 
cientes do perigo do so..rñeti- ·· 
mento 'á .política dos blbques e . 
coficret'aine.nte no que a Euro

•·MARCHA,. 
,DA PAZ 

a° STROLLAD POBEL UREIZ (Partido Républicano Bretón) 
foi creado aproximadamente hai dous anos, pero estase estrutu
rando desde h.ai uns meses. Agrupando a ·afiliados que loitan 

- . pola Independéncia pura e simple da Bretaña, organiza desde hai 

·_ pa ~fecta; de so~etimento aos 
- Estacfos üniélos. -. · · 

. · A:índa afirmoÚ. Rui Grácio, da Paz ."," que moitos portu'gue- interceptados. por .forzas poli-

' várias -semanas toda 'uilha série de reunións informativas para 
sensibilizar á opinión e sobre todo para se dar a coñecer. Propo
ñendo unha "auténtica disidéncia", o S.P.U. rechaza a colabora
ción cos párddos franceses; xa sexan de dereitas ou de esquer
das . 

. d.~ "Movimento Nacionál. , de ses va~ sabeñdo que un só mi- ciais ·por "manifestación ile- De "utópicos" "xentes sen 
Opinión Non ás Armds -izuclea- ~n; : co'ri' du.as oxivas de 20 me- gal", tend.o acompañádo o co- ideas claras" "dóces so.ñado-
res en Portugal", que paíse~ da gato:rieladas,. faria ínorred.res"a mandante das forzas a dirixen- -res".~· o Strollad Pobel Ureiz é 
NATO non teñen, sen ·o .que- catro .millóns de portuguesrs .. tes até o · palácio, dada a in- gratificad.o con moitos epíte-
rer; arinas nucleares. no -se~ té-. no .primeirci. min.ut.o -e que no. --,mul}idade .dos diputados sindi- tos malsonantes cando se abor-
rritório: · ''g§i Cdnadá, · Dzr1:a- · - decurso d\ú1 ano, .de - ~arla· dez ·calistas identificados. da a sua existéncia desde cer-
marca, Noruega e a "España, . portuguéses, nove _terian mor:. Ademais· do xefe do gabine- tos observadores polítíco~ pese . 
cando entren".'. '.'Con .reláción to ou ficado gravemente inca~ te da Assemtileia- d~ ·Repúbli- a todo unidos á causa bretona. 
ao pavo portugués -engadiu- · . pacitacfos·, mentras que un do- ca (Parlam_enfo Portugués) re- ''persoas que na_n ·_representan 
as .autoridactes deQian, non usar cumento- elaborado _pola -''Co- . cebiron aos dirixentes sindi- máis que a eles mesmos e q-u_e 

- de sixilo _en matéria de. tal gra- misión de Traballadores Cien::. ca-is os diputad-Os Jerónimo de non s.on crez'beis" estima un . 
-' vedad'e, "debian forrieéer á opi- . tzficos" do mesmó M0.viménto Sousa do PC:P, Mário 'fomé da militante da U.D.B. dé Lo-
nión :pública, explic,ació~ns ca- · a.firmaba ·:que "un único". m!~il, . ·UDP, César. QÜveira e. Ferreira- , 
bais -e garantías inequz'vócas de , .. de cargas-nucleares múltzples7 -o • Gtiedes ·da UEDS.- , rie~~ntras tanto 

0 
S.P.U. está 

que· non será c?nsentida a' nu- bas(aria ::-,-pára "arrsar . Portugal, . . _Esta -paraifaación total ·pre- montando as suas estruturas 
clearización da nasa tetrq.". reducir a iiscombrOs os prbicJ-- _vista para febreiro-; ': en loita hai algnns meses. e fai un esfor-' · 

As manifestació.:ris na Euro- _ pais r;entr_os urbanos, inuti#zar contra o sistema de despid-os e zo neste momento, multipli-
. pa -céntranse en atac~r a polí- , iodos .as e.entras fabrz's ·impar- - dos contratos laborais a prazo, cando as reunións para se dar a 
tica dé . Reagan de instalacións tantes e 9ulrd$ estr_uiw:as_ pro- . que se ·preven na Leí 70/Il, coñeGer ·mellor. Os seus mili-
de . cerca· de:. seis céritenas de . du~ivas, deflarticula.r. . os servz'-, . ademaíS . de ' gara demandar tantes son mozos na sua maio-
novos miseis, nucleares ñortea- · cio_s p.úblieos, matar ,~illóns de _ maior' cobertura do desempie- . ria "parados e trabaliadores s~
tnericanos. o 16 de ou1'uhro, . . per.s9as -e cándeniir outr._ás-tan- ' . go ·~os 'cas~ médio millón . de bre todo, pero poucos intelec-
Reagan dicia a .xornaiistas que , tas á mortt? ·a prazá ". parados reais, só _uns cincuen- · tuais" explicaba Jakez, un dos 
. "unha gu-errá limitada á Euro- . ta· mil receben subsídi6 de de- ;esponsábeis do partido. Ta-
j!Ja ·non · dexenerariá .. necesaria- ·P'A~O TOTAL PARA FEBREIRO . semprego...,...., cqnta co apoio qa Ínén antiguos detidos, rebeldes 
mente nun conflito .nuclear · · · · · m&ior , central portuguesa IN- bretons e alguns vellos da 

. mundial"~ A 4 de noveml:>ro · Rep~~se,~tantes. de. _cerca de -CGTP, que - ten denunciado · U.D.B. Desde a su~ creación 
. ., en Was]:lir:igton, o s.ecretário d·e dous millon_s ·. de , trabf!lladores· , 'lÍ' atÚude das forzas divisio- ten participado nalg'unhas loi-
;Estado Alexander Haig dixci ·portugueses é\Prob~ron, . ª pro- · niS1aS-que qÚ?ren facer q xogo · tas e na de Plogoff en particu-
q1:1e ·Reagan tiña razón e enga- posta do Seéretanado ~ da IN- ·ao _goberno · e ·ao patronat9, lar, con ocasión da ·cal <lenun-

. d1'-u· .que os EE.uu·. recurrir· ·1·an CGTP; . convocar u~ha gran_ ·tentan·d·o desmovilizaraos tra- · · ., · ., d 
. ciou a mvas10n e ocupac10n e · á ·bomba atómica de ñeutróns,· xorna.da ·de loi.ta, c.on~retadá balládores e crebar a unidade 

, l d Bretaña _polas-tropas frp.ncesas. 
:a' titulo de adverténcia. O '7.de nunha paralizacion xera ~- das clases iraballadóras". Tamén na dos ·rebeldes nacio-

, ·~ .nove.mbro; .ó xeneral·. nortea-: rá_nte todo 0 d~<t 12 d.e febrei~ Con este ambiénte de fon- nali~tas e presos p'Olíticos. Nun 
meri.cano. B~tnf¡lrd . ~ogers, co- . ro, para '-'most~at .a ~sua oposi~ . ~do mentras á UGT de-cid e non _ dossier ten atacado á prensas 

··mandante· en xefe -da, NATO, ~ión á·,pol(ti.ca, g_ubername~tat ; .ap~iar .d parq, despois de- di-_ · francesas, acusándoa de . ser 
,afirm.ou · que' "unhá .. guerra -nu-' de AD en materia cf.e-despzdos " .. verx~ncias · internas -entre · os · movilizada para cmnbátir ~o 

. . .clear_ lifJiitada á Euro_pa forma- 'libres, ª~Pesqlución da a~s·e, Cl?S . sect~re
0

S socialistas e sqcial-de- Frente de Liberación da Breta-
_· ba pdrfe µas hióteses· pre'vistas/ Ctr0absalltz.ªtudcoz~o~s ·d.e 02-.5.resdpe.ea~tbºr-~z·¡~~ mocrat,as que-.a apoian; no ~n- ·ña (F.L.B.). ' , . 
_ pdla estratéxia ' da ~lianza , n n. -0 . ·., , · ~- .tanto o xeneral- Meló Antunes, 
A.tldntic.d". A ~conom1a portugue~a_ est~ · , ·eb ·o gri's m· ilitar asesor do · · O docürriento de base ·do 

f d 1 d 't... d , blº . , cer r . . ' . s'p u' . º 1 . d . . . b En_ 198b 0 · goberno ·portu- · a oga a; ,a-. eue_ a pu 1.ca e su- p ·d t ·· da R-emu'-blica (Xe'fe · . . . me u.e un oss1er so re 
· · 750 · ·11 ' d resi en e ,... l f bl. guéS..- ,pedia a reentrada no penor aos · . mi ..,pns :- e co_n~ .. do . E~tad~) Po:rt;gués, R~ma:: · á p ata orma · r.e¡>u ica1:la na 

-"Grúpo de ·Planea.mento ' Nu- tosd -un ... condt?, s_on 1.000 e~- lhÓ .Eanes, declaraba ~:r necesi- cal se expoñen as ideas $obre a 
, clear :da NATO", e en momen- cu_ o~-~ o . esemprego c~·nti~ dade da revisi-Sn eosntitucio~ política a fovar.· "Convén ocu- _· 
to algun ~or.on . <;ladas -ningún n~~ ·a . aui:i~ntar, supera.ndo xa .nal, e a .desaparid6n do C~n · · , par todo o terreno e poñer fin 

. tipo de ~-respostas ·ás interroga: a . cifra 9f1cial de 4,00 .. 000 per- · selho da. -Revólud6n paa po- á omnipreséncia ·dos partidos 
ció ns - levantadas . en .. canto a soas. de~ disolver ··ü P.a-rÍmreEto . é. . franceses-. A nasa tar.,efa con_si~._ 

. preséncia · da . escuadra_ da . Déspois . · de . celebrada "a: · convocar ed·icións ·xérais, por f.e pois .en traballar ·e_n todas as , 
NA'I'O " ,ho Tej.0 EL á 'posfbel .. : Asamblea- de Traballadores en . ént.ender que · o gobérno .act_uaf . . ,- cap'as- sociais bretonas para 

· · .. · ·b d . d - · L. b · · 1 d · u · ., ·con"trU/utr a volver: a dar ao . · exi~téncia -a or o e a,rma- .. is oa, e ogo . a aprouac1on . , , non era ca.paz de resolver os · 
.).] l ", d · , · n-oso ·pavo o seu 'auténtico es-, mento atómico. · · .· · · · úa resó uc1o'n e convocatoria _ : prohleman~coóómieo-sóciais é· 

- 0 ·, t ' · t d d ·-1· · .. -· · t. 1 1"' _p·z'rz_.to,-p· ois o. povó··_ bretón te_n .' mesmo represen an e o · e para izaé1on to a para o ¿;¡ políticos cos que se·· enfrenta o . 
. ''M . . ' !\T , A ' d f 'b . dº . t . . d.. . -vocacz'o'n nacional, somos anti-. ovzmento HOn as rmas e e re1ro, . 1nxen es sm 1- · país. ·. ,. · 
Nucleares en PortugalJ', aínda cais da IN-CGTP foron· ate o · .. . frm:zces_es e republicanos .. . ·~ · 
,afirmou, ·perante as "Marchas Palácio s.· Bento, onde foron · ·A.P. DASI LVA O .S.P~U. -rexeita tam~n cal-
N. 174/,DO 28 DE XANE l ~O AO 4 GE FE
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quera colaboración cos parti- · 
dos existentes, xa sexan de de
reitas ou de esquerdas "somos 
partidários dunha solución de 
ruptura, dunha auténtica desi
déncill. O naso único nemigo é 
o Estado francés, xa sexa de 
dereitas ou de- esquerdas. O 
naso partido constitue unha 
vanguardia revolucionária" 
afirman no seu documento. 

Dotado de estruturas clási
cas, o S.P.U. ten unha direc
ción de sete membros cun pre· 
sidente á cabeza, Hervé Fran· 
gel. O obxectivo a longo prazo 
é a instauración dunha RepÚ· 
blica J3retona onde seria recha· 
zado "todo racismo e todo fas
cismo". "Denunciamos o erro 
das teorias racistas que redu
cen a un povo a unha dimen
sión puramente biolóxica; o 
erro dos lingüz'stas especializa· 
dos que non consideran a un 
povo máis que pola língua, o 
erro das ideoloxias materialis
tas que reducen ao noso povo 
a unha colectividade de indi· 
vz'duos totalmente dependen: 
tes · das estruturas econóini· 
cas. 
. . O S.P.U. na sua carta insis· 
te, apesar de todo, sobre a ne· 
cesidade d unha liberación so· 
cial . "a loita' de clases é. unha 
realidade,' e o capitalismo, de ~ 
finido como -a ditadura dos 
meios de produc.ión . 'é qutra . 
realldade ". Cando : se lles cali· 

. · fica de utópicos, respostan que 
"a história non ? algo inamovz'· 
bel". · Mentras tanto, o S-l.U· 
teuta dar a co.ñecer a sua. men· 
saxe . e. incrementar 'o número 
dos seus . militantes . nun· mo-

,. ment¿ no que o . Movimento 
Nacionalista Bretón aparee~ 
total~erité desorganizad o, e só 
.algtinhas pintadas ~.pisódicas 
·sabre. ·ed'ifí'cio~ públicos, leilf· 
1bran de éando· en vez a su~ 
exist~nciar . . 
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Xa anda a Copa· Galiza de· Fútb.ol 
. Xa se realizo u o sotteo da ~'Copa Galiza de Fútbol". que vai co- . 
mezar neste mes. A posta en marcha da idea. foi cousa da Peña 
Ex-Directivos da S.D. Compostela que elaboraron un reglamen-. · 
to para dita competición. . · , . .. . . 
A importáncia de que se celebre esta competición con_tras~a coa 
que lle .dan a meir3:nde parte dos meios infot:tnativos galegos, 

. existindo quen afirma que x~ só o nome os "arreda de nomear a . . ; '' . . 
compet1c1on . 

, 

dous militan na .mesma divi
sión. 

Os empates das eliminató
- rias diluciGáranse polo · lanza-

mento de penáltis. · 

a esta petic'ión, por un se acaso 
xa s~ está_n facendo xestións 

··con algurihas entidades corner
ciais ·que farian esta donación 
de modo gastoso. Agor.a ben, · 
eremos que a X unta non se 
deixará ·escapar· a o.casíón de 
apontarse· un ·tanto e de -apare
cer facendo entrega ªº eqqi
po ganador do trofeo- donado 
por : esta .institución. Doutra 
maneira q uedárian tntalmente 
descalificadós xa para esta" no
va ándadura. · 
(:ASO INSOLITO 

Por priníeira .- vez, segundo 
din, ·tampouco · a Federación· 
Galega de Fútbol se vai q-ued_ar · 
con .nengun carto dos que se 
recauden no ·partido da final. 
Cóusa insólita para unha fede-. 
ración que sempre se distin
guiu polo intento de sacar ta
Ílada de toda competición que 
se celebre, aínda que ela só ti
vera. que dar o viSto bon. · 

Tampouco vai cobrar nada 
6 equipo-proprietári_o d·o cam
po no~ que se celebre a final, e 
menos a Peña de Ex-Directivos 
do Compostela, que son os· or-
ganizadores. - - -

DllOB!IS 
. . 

•. ~rónica ,deportiva 
1 , 

Miguel Anxel e outros 

deportistas . galegos-
Cincuenta mil .pesetas de multa e. cuarenta e cinco dias de · 

_suspensión de -.emprego foi a sanción que a directiva do R~_a1 · 
Madrid inípu~o ao porteiro. dese clube Miguel Anxel. · ·-

Sanción irÍlpos~a, seica, segundo os reglamentos do clube, 
·pero a toqas lueef"'oesorbitacla e inxusta, xa q_ue o xogador o 
que fixo ~oi por.:en dedáraCións o que todo _o mundo sabe':' a 
incapac_idad(f .. d~f-entnmad.or Boskov, polo menos para dirixir 
un équipó qtie 'sehÍ"pr~ teri que aspirar ªº máximo,. ~ os seu·s 
favoritismos ou manias . contra algun8 xogadores; entre os 
que se atopa o ourensári. 

Miguel Angel é-unha "rara avis" dentro do ·Ílmndillo fut-
. bolístico de . alta competición, onde unha boa parte- dos 

. , ·xogadores · teñen unha -responsfibilidade en dé bel raiando as 
' vec.es eon enfermiza. Cousa que, por· ou1ra banda; lle ven 

__ m:oi ben ·aos clubes, que fan deles o .que queren, aínda qué 
-logo, o seu.comportamént9. deixe moito que desexar e fag.an 

A competición da "Copa 
Galiza de Fútbol que vai dar 
comezo neste mes de xaneiro e. 
que ten previsto rematar co 
partido final no Estádio Santa 
Isabel de Santiago na última Tamén, ~egun di. o regla

mento da competición, se pre
ve que se un . equipo non se 
presenta a xogar o partido de 
volta da eliminatória ·perderá a 
opción a part:cipar na compe
tición para o ano seguinte. · 

Os . organizadores tamén 
q ueren aproveitar a final da 
Copa para que os -xogadores 
vaian de· pelegrins a catedral e · 
gañen o xubileo. 

-- : ~ -esceas~ .esG.apadas, .desplantes · e declaracións sen tol) .ne son. 
, semana de maio, dada a impo

sibilidade de contar ,eon outro 
campo de máis aforo, ou con 
outras datas posteriores, debi
do ao Campeonato do Mundo, 
xogarase polo sistema de elimi
natórias a doble partido, ex
cepto a final que será a un par· 
tido único. 

A cuestión de sancións a 
cargo da Federación Galega de 
fútbol como xa ocurre en par
tidos amistosos e de trofeos. · 

Esperemos que teña un bon 
final e que noñ se quede esta -
Copa nun mero .pretexto para· 
facer que 1 os xogadores vaian 
gañar o xubileo. Tanién -seria 
importªnte que, en anos vin
deiros, se ampliase a participa
ción aos equipos de "Rexional 
Preferente'-_'- que· asi o _solicita
sen xa que algu:Qs ~starian in te- · 
resados en participar, ·a'índa ' 
que outros moitos 'non o pode
rian facer ao ter os xogadores ., 
ocupados pola semana. 

Os partidos xogaranse os 
mércores ou xoves, ou calque
ra outro dia se hai acordo en
tre os clubes contendientes. 

O TROFEO , 

En canto á donaci.ón do tro- · 
feo para a "Copa Galiza" vái
selle facer a petición á Xunta 
para que o done, e inda que se 
espera que o novo conselleiro 
de Turismo é Deportes acceda 

O encontro de ida xo~ase 
sempre no campo do equipo 
de inferior categoria ou o que 
ob.tivo máis rná clasificación 
na temporada anterior, se os· 

Primeira · 
eliminatória 

Vive ir o C.F. 
Lemos C.F. 

Fisterra S.D. 
Fabril Deportivo 

Flávia S.D . . 
Atlético Ríveira 

C.D. Lalin 
Vista Alegre S.D. 

Verin C.F. 
C.D. Arenteiro 

S. Martín C .. F. , 
Xuv., Cambados 

Porriño Industrial 
Gran Peiia-Celtis.ta 

Tqrista 
Alondi;as C.F. 

Segunda 
elimina tória 

Cuartos 
de final i 

) . . -. 

Semifinal Ffuat 

) ·············· ......... ) ) e D Lugo ...................... . ) 
. . )'"'"'"" .. '":······ ... 

) . . . ) . . ) 

) ...................... J ) ) 
S.D. Campos. r················· .. ·· . ) 

• ) ••••• ~ ................ ) > .. - ) • ~ . · : . : •••• : . '. ••••••• • ••••• -~ • 

) Rácing Ferrol )_.,., ................... ~) ) ) 

. } . . . )················~·····} . ) 
)' ....................... ) ' ) l 

R.C. Deport. ) · ··-.·,· ..... ······ ··· ··· ) 

) , . ' ' . . -)) ......... ~ ... ~: .. 
) ...................... ) ) 

· Q.D. Ourense )' ..................... ) ) 

) . . . . ·) .. · .. :····· .. ····-····· )) . . . )). 
) ....................... ) ) 

. Ponti~v. C.F. )"..................... : .. , ., ) · : · ) 

) - - ~) ..... ·-· ..... ~ ........... )' 
) i~~~~-B".Ci:··. -'·· )r .... H .... -. ••••••••• ) . ~ 

- ) ' . - .') 
) ) .· ) ... -.................... · ~ 

) ~.'c~-c~it~ ...... r·~····· .. ······: ..... ) 

;._ A esas pe}'.soas, éaso Juanito por ex., todo_ lles está permiti- __ 
· do, total; nillgué.ll os toma en sétio. 

P.ero ese n_on ~o c_aso de Miguel Aniel. Un home sério on- . 
de os haxa, cmiha responsabilidade forte e defmida. Cun éa
rácter introvertido e cunba fonnació.n humana e profesional. 
que n~gÜén pliido · aínda cirestiomú:._ Só fala cando hai que 
falfil:' e cando fala di o que pensa. 'f-

.;_. :.!. • ·~ ;.,... .J l'.l 

.,_ ... :"'f 'f ~. "l "" 

: Non é desas persoas ás que lles gosta estar _todos os dias 
nos mefos de comunicación inda que só sexa:· para dicer o 

· consabido. de "é. u:µ rival dífícil cp . qu~ nou .. nos podemos 
· confiar, ·pero, asi e todo, esperamos gafíár ... '"". . -~ - · 

Por ·iso cando o entrenador, que se vái da"língua con máis. 
facilidade da que tanto el como o clube desexan, se despa
chou cunhas declaracións botándolle as · culpas ao pqrteiro · 
·ourensan das derrotas, Miguel Anxel, puxo o pohto sobre as ' 
ies. 

Agora, veu a sanción. 
, E veu. riuff momento no que -9 xogador estaba en plenitu

de de f qrma e de acertos sendo chamado á. sélección estatal, 
polo que o entren~dor mqst:raba o se'u desagrado. 

·. Agora, co~ mes e médio fóra da-porteria, .cando poda .vol
tar ao equipo vaille se~ moi difícil recobrar o estado no que -
estaba antes, .xa qrte os anos n~n'_perdonan. 7 . 

Ademais, non eremos que o entrenador lle volte dar outra 
oportunidade, xa que, en anterfores ocasións, lla veu negan.: 
do-sistem?ticamente. · - · · · 

· O caso de Migµel Anxer non é un caso úniCo dentro do 
deporte estatal. Xa _lle . ocurriu amáis xogad~res ·galegos que 
.fofon as máis das veces menospreciados ' ou boicoteados, 
aínda que por diferentes razóns. 

Aí estári os casos de V elosa; X~ime Blanco) Pellicer, . Ru
'biñan, etc., · todos por non aceitar u~has n~mas -establecidas 
·que inenóscaban 'os direitos da petsoa. 

. Per().c case óutro tanto-está a pasar en equipos galegos",· ain-
. ~ que ,aqÚLnon existan esas diferéndas _dé ... ~~acteres ·que, 
segundo alguns, son as que pr9vocan estas'SI • iións. Estase 
a afastar dol!I equipos a todo aquel que pensa p9la slia conta 
ou; qrie, polo meJ!o~; non é _ unha m~fioneta nas mans duns · 
dirixente·s sen escrúpqlos. -

A -aiienaciÓn . dos_. xogadores é o primeiro paso para a, alie-
nación das masas. · 
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¡Churras, churras! Diaño de rapazas, que non son pitas, que ~on 
parrulos. Ou· ,algo asi, que logo aparece o conto e o patito feo 

. non sabe·nada de conier na man de ninguén. 
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,, . : Etnomusic6lága suiza inves.tiga a n9sa, tradición 
. O amor da . . - . . . . - . . . . 

' era Pape¡ é costure1ra . 
ahora e rno11ou Ostu . se · · 

- o teu arn ~e1riña 
V' . or ac b . 

IVeiro IV a ouse'1 . 
ntonia de' 7, 140; -56) . . • 

Dorothe Schubart 
¡ ,_ 
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ªnos · , : 1 

Esta é tinha da:s fichas que saca de entre o que graba polas aldeas dos vales e das inontañás da nosa Terra, Doro te -.
Shuba,rt, c,atedrática de Composición e de Teoria da Música 'nas universidades de -Basilea.(Suiza) e de Satzbúrgo . 

(Austria). Hai tres a~os deixou 'o seu departaménto 'universitário e-as ~as clases pa~a a<Jicars~ . ª if pol~s , . _ 
carreteras e corredoiras dos Aneares, de ·sobrado, dé S.erra de Outes ou d~ ... e, armada de magrietofono, ou so de 
memória, recoller os cantares, coplas, cantigas e pezas musicais que quizais. estiver.an desiiñados a. ~orrer cos'.seu:s 

, conservadores se alguén non os facia entrar no mundo da: ficha, do pentagrama, do gabinete, do volu·men, · 
. füblioteca, .discoteca, grabación, publicidade; ·o mundo de hoxe que esquece a quen non as.iniila. _ 

.Poida que, se ela non os normalizase, moitos destes ~le~entos d.a ~osa cultura st; perderan_, pero aínwtasi, 
coida que "isa deberia.ser feito por xente daqui". Ela, pola s.~a ban_<:fa, faino, moi'btm, aprendeu a _falar galeg<? 

e aprendeu taméIJ cómo é. a nosá xent~: ·"As mello_re.s cousa5 saz'rimme asz~ se. chegas a un sítio con coche·· 
e armado de magnetófono, o prime~ro que che' din é: ~mire, ten qué perdoar pp_r non poder ofreéerlle nada mellar' . 
e están contigo á defensivt;1 ... En cámbio, se chegas cunhasboias de goma e pingando dincbe: 'probiña, cqmo ve_n;, 

. . pasa n;z_ull-er pasa, q:"ént~te ai" .. . e lago cónt~"!che o <¡ue sea ... " __ . . , . , 
Ten recolle1tas en cmtas mais de cento cmcuenta horas de grabac1óns, e~ta becada pola Fundac101) Barne 

d~ la Maza e pensa publicar perto de dez ·volumes co material que Ieva·recopiladó e o traballo qu~ leva feitó. 
' _O_primeiro vai sair á luz dé contado. -

¿p0r qué viñeches traba.llar a Ga
liza? 

Porque Galiza ten, d~ntro do 
Estado Español, a sona de ser 
unha cerra moi ben conservada 
neste senso, asi que, pedin un 
ano de excedéncia na Universida
de e concedéro_nmo. Vinme para 
aqui. para ver qué pasaba, pen
sando que nun prazo de tres me
ses me faria unha idea do que se 
poderia facer aqui, no terreo da 
investigación. Cheguei, -.andiven 
polos pavos aprendendo un pou
co a fala e tal, a..té que me din . 
conta de que habia moitas cou
sas que valian a pena. A conti
nuación fixen a primeira viaxe 
pola Serra de Outes e aquelo 
aínda me impresionóu máis 
porque babia cousa boa. 

Entón díxenme que uu me 
quedaba moito tempo ou non 
haberia nada g ue facer, así que 
decidín quedarme 1:odo o tem
po que fixera falta e pedin outro 
ano rnáls . 

- ¿cómo se pode resumir o tta
ballo que desde aquela de~enro
laches? 

Pois andiven facendo laboura 
de recolleita por todas as zonas 
de Galiza. 

Ao princípio non, pero logo 
xa comecei a facelo dur¿ xeito 
dabondo sistemático. Utilizando 
os contactos cos que poiden ir 
contando exploraba unha deter
minada comarca e seguindo ese 
critério fon ord nando as cintas. 

Desee xeito, pódese dicer que 
hoxe teñb reconstruído o mosai
co completo de Galiza porque ª· 
ca.sualidade que pode supoñer o 
utilizar contactos personais sú
plese facendo moitas grabacións 
e comparándoas, asimesmo, as 
dunhas zonas coas doutras. 

. cQueda algunha comarca im
portan_te por explorar? 

Pódese dicer que non, só zo
nas do Norde da provincia de 
Ourense e máis de Monforte .. 

¿Qué pretendes con este tra
ballo? 

Pescu-dar nas infh1éncias e nos 
baseamentos arcaicos da música 

. daql!i, porque ti non podes afir
mar que . ten tal base ou tal pro
cedépéia, se antes n0n fas un la
bor de inve-stigación recollendo 
uns <;lados, . 

Hai que ter en conta que estes 
x~ . non son os mesmós que hai 
vmte anos·; estiveron .e están so" 
metidas a moitas influénciás .e 
hai que recoHClos antes · de · que 
<l,csaparezan, por ·iso . creo ·que o 
labor que· eu estou desenrolando 
era m6i hor~de· facélo. 

¿Qué pensas da rriúsic~ · gal_e-. 
ga, despois do que le\ras trabal.la-
do sobor dela? · · 

Coiéfo qu~ é ~hha música moi 
-ben conservada, moi tí pica, no 
senso de '.pró-pria, pero non deixa 

· · de ser unha música europea. 
Houbo nos anos cincuenta, tm. 

~ .musicólogo que -publico u. unb~s 
..,._.___., táboas de melodías nas que de-

Dorothe Schubart. 

Ecooomicamente, ¿cómo foi 
subvencionado éste traballo? 

Ao princ=ípio tiña un~a _beca 
da miña univer:sidade; cando se 
acabou, puxémon~s en contacto 
coa Fundación Barrié de la Maw 
e chegamos a un acordo por un 
ano que era practkamente im_
posfbel de cumplir. Agora ternos 
solicitada a prórroga do contra
to por un tempo de dous anos e 
médio e todo parece indicar que 
nolo van conceder. A beca teria 
un valor de algo máis de dous 
millóns de pesetas. 

E o material procedente do 
teu traballo de recopilación, ¿de 
qué xeito vai ser elaborado ou 
almacenado a parór de agora? 

Bueno, hoxe a etnoloxia mu
sical está a certa outura, de xeito 
que existen un~ códigos para or
denar o material recopilado. H~i 
un orden pr.eestablecido, por te..: . 
mas e calquera: persoa, coñecen
do o orden, pode utilizar o ar
quivo de que se trate. Todos os 
temas relacionados con isto in-' 
teresari moíto desde hai uns de
cénios ·e eu preocupeime moito 
disto, e ordenei as· melodías se- · 
guindo un sistema determinado . 
de xeito que cálquer~. poderá 
topar doaqamente unh.a n:ielp
dia no volµme ou no arquíyo, 
con só c0ñecer o sis.ts-:ma utili- · 
zado. · 

éQuérí ch~ axud~u no terreó : 
literário e idiomático? 

Trab~llei sem pre coa ax u da de 
Antón Santamarina.' El é un ha- -

· me que ten o seu tra·ballo, · asi - · 
que eu presentáballe b_orradores 
das ·. tr~nscriciqns das c¡antiga's 
que recollia e, como sempre ha
bía erros ou lá.goas, el ia corré
xindo 'e poñé'ndolles- unha, orto-

. · · grafía áxeiiada _e ñormalizada 
dentro . do q.ue c;abe· aínc:I~ · qu~. 
se'n ser unha 'transcrición fon~ 
rica, ·o máis perto da. fala· da -x.en-
té.' ' . ' 

-mostraba que, desde· o Cáucaso 
deica Portugal, se repiteq -as mes"'-
mas pautas. · . 

O -interesantS! de aplicaille ao 
traballo .que estou realizando, 

_ uns escudos i~ter-étnicos, é que 
se demostra que Europa ten 
qnha cultura µnitária. Galiza. non . 
~ nengunha . excepción - é esta . 
dentro desta categoría, ~o _que Si 
tivo sert~ -Caliza:, .'igual qúe e>u- . 
ti-a·s zonas situadas-nos -extremos~ 
continentais, foi o esta'r alonxa~ 
·da de certas influéncia~ o qu~ fi- . 
xo que conservara estruturas 
musicáis arcaicas. 

¿En qué sentido as calificas de· 
arcaicas? · · 

, No <le q~e teñen un .,.ámbito 
moi peq~eno, por exempio; as 
seit;_uras, ás veces só constan de 
catro notas e teñen unhas e)',lto,
naciéns que non caben · deQtto 

. do sistemá que hoxe utilizamos. 
A sua terceira é bastánte baixa, 
.a segunda moi vacilante e a s.ép- . 
tima entre médio tOJTO e tono 
baixo; ldgo está a forma do me
lisma~ . todas elas, .causas bastan-

' te vellas. Logo, na muiñeira, o_ 
que sempre lle dá unJia aparién
cia moi arcaica é a melodía ' des.: 
cendente .{que empeia a,;riba e 
remata abaixo), a. falta de com- " -
pases, xa que se-·pode. dicer que 
_só conta cun pulso básico, a sua 
estrutura aberta, son .:outro tan
tos dado~ .do seu_ atcaísmo .. 

A ti, como musicól~ga, ¿qué · ,_ 
che parece todo o' rebúmbio que 

__ hai montado darrea·or do ·que se · 
chama · "Música Celta"'? 

_Bueno, e~ -'non sei µ q~e 'e i~o 
porq~e, eD:_ todo caso, se algunh~ 
m\.isica europeas~ parece á mús1- . 
ca galega serla a de· Rumania que . 
é , coa· que .eu po.ido f~cer compa
.raéión. Pr~meiro que ·me diga11 

.. cómo son estas ·músicas e mais· 
tjuen · fi:x:o os seus.:.estudos com~ 
paradv9_s e l<:?go podei'.ase ~~me~ 
zar a ·discusión. Dentro de cmco 
ou ' dez • ano~;~ ao ~mellor ven - al~ -
g~én qu,~ me de!Ilcts~a que exis
te, pero, qe mornentü'; non vexo 
siquera que sexa interesante to
mo camiño de investigacíón por-; · 
q~e haberia que ir a c!gas. P~r
soalmente, ~oido que 'tod0 ISO 

no'n son· máis q:ue montaxes r.a'" 1. 
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~~·sobre a. ortografía 

. _·OO.~º" 
·Casos-Particulares . (4) -: 
A. G.I L HERNANDEZ , 

_<fv1emt:iro da A~ci~r;om Galega d~ Üngu-~d 

Uso 'de BN .e de C/Z e C 
O. ~Dificultades ... 

. Neste respeito, a_migo leitor, nem a ortografía habitual, que respon-
. ~e (dim) a ·~escrever_. como se fata_~·', nem -a que aqui se propom cum
prem- o princípio de ádefuación da escrita a fala. Co.nto.d9, para nós 
e:xige-::se e. b~sta a <:orr~spondéllcia suficiente entre a fala (as falas, em 
tealidade)· e ' a-. escrita· ~única e unificada); a: adetuaóón total e muito 

· menos a .. identidá.d'~ (?) som impó~fveis, por d.efinicion. . 
. : Por is?, seguincfo <a ~ nosa linha argumental; parecem mais aaecu.a9os 

": º~ u$os que propomos_ .. dó,que ·os outros·, éspanholízantes, polo seguin-. 
' ' t~: . -. - . - - -:' - ' . , . ·- ·. - .- - . ·_.. . ·_ 

a) Por se-ReI,ll fieis ;a tradizom 'é~cr'ita do galego. Insi~tq, .tradizom no
sentido estrito, a-~edieval, rriantida n:iorme~te. no portugués .e. qrasilei-
ro.- ·• 
-- b) Po~ reisu-!tarem ~<?µvergentes· coa prática de outras lfogtras, ta
mépi. m primeíro tern:io. co·a cío· portugués e brasileíro; 

.. Ñon obstante e apesar -de que . ~ achegar a orto'grafia do galégo á 
. portuguesa e brasileira "sentimentalmente .é unha aspii-ación de to

dos" , ~orno dima~ Bases-(2ª.· ed., p.9, ;nota 3), opino que as normas 
que a seguir se bosquejam as galegas e mui ga~egas. Por ·outro lado, a 
afirmación· -de que redurul-am ·"no aumfnto das complicac-ións pedag<?~ 

· xic~s db ensino do galega" (Cf: Bases, mesmo lugar) _está ainda por ser 
demostrada. ~om serám:, ·pergunto, as "complicaéiáns pedagó,xicas" 
·o fe'ito de_ que, sendo diferentes das- norma~ do espanhol, manifestan a 
. "i'ndependéncüi" da lf ngu~ galega-a respeito da oficiá.l do Esta.do? -

- 1...,-'Uso d~ B é de V. 

"Emprnga~se B eN segundo_ a própria:tradizom gráfica qu,e nom coin
cide coa norma-do 'castelhano actual,'á.inda que,tenham muitos pontos 

._ em c9mi'.im~ Asim, a terminación - AVA, do Í?lperfeito dos verbos da 
~ - primeira conjugación; o SÜfixo-:--VEL (plúral! ..;.veis-); 9s verbos Jtaver, 
~.evet, escrever eni -toda a· su4 comjugación; e palavras d.~ uso frecuen: 
te, como: árvore".dúvida ·e duvidar; livr~ e livreiro e livraria; nuve, p~

) avra, pQvo e_p0voa1;'.; ~vre (pero libertar)¡ ve~~elho, vatre~ e' algumh·a~. 
- ~ais~ ' .- - . ~- -

2:-:- Uso de é (-e,,i), _Z l! C . (~, o, u·>', c c~i,lhado .' . ·. - 1 

· l~alinen!e, segundo a 'própria ~~di~~m .. eser.ita, usara-se. C, Z e C 
- (cedílhado)._ A _ eorr~spondé'nciil ,fónica · das t,res letras depe.ñde do fa

lante.; s~ é seseante pronunCiará em todos estes casos como S; se le :de . 
· diferenre jeito S.e Z, pronun~iará C (-e,_ i), e C (-;-a, o, u) como Z. 

.. D~lineamos as norn~as mais impotrantes: · , · · 

a} As -terminacións em -CÓM (até agora -ción) e em -CA ou 
. ~~O, como cansa~o, espa~o (pero 'juizo), etc. Os verbos em -'-ECER 
-(cando convinher): conhes:o, pares:a,. etc. . . . 

. bJ Os phirais das palavras acabadas em· -z, mantenhem esta letra: 
_· rapaz, .rapazes; luz, luzes, etc. ·oc iguál modo, os, verbos fazer, dizer e. 
. prazer em toda a .c9nj gación (c~ndo· convinher)i· tamén em toda .a 
sua conjugación conservam o ·z os . yerbos~ em -(I)Z~R · e em -:-UZIR 
Por exemplo, fazemo-s, dizfamoS:; analizedes,'conduzim, etc. 

· Ant~s de seguii'm~~ adiá.~te,"anót~mos: , ' . 

l..:_ Certo. { qu; estas dis,ti~~ións · (distin9oas) grificas nom se co
rrespo'ndem .c~m distincións .fón~cas, ctanto . para -o J3 e ·º v, .-como para 
c; Z e o C (cedilhado). Nqm abordamos a qm:;stom do·· ss duplo, tal-
v.e.z qiais probl~mática. · · · · 

· 2. - Po.rtanto, ou· bem ~'i!-elímiña!fl~to~as as. d)stincións .gráficas, ou 
bem, em sá lógica, se ·i:na.ry.tenpemAZaso de as mánt~r, segu_npo fam po-

~ lo menos emparre as normati.v~s fodas do galega-,. é. ·razoável fázHo a 
· · · teor.da tradizom escrita do galega, da tndizom--Ínedieval. . -

Vejamo_s. a ' moqo de exemplo, 9_utro anaco d~ La Tráduccióñ Calle
-, ga de la Crónica General y de la Cróni_ca d~ ·Castill~; editáda· po.lq Dr. 

Lorenzo-V.ázqu~z: · .. -_ _ l' ~..., 1 , _ 

. '.'Et. qúando os. da vila ouviro~· o pregom, foro~ muy marav:i- . ·_. 
llado_s e' ouverom (-tiverom)' muy grflm medo,. por que nom sa~ 

· biam q.ué era. E_t ,ajuntava!llse os ·vezinbos 'et agardavam ( ;-:-gar.da- · 
- vam) as suas casa_s et· outrosj-(-tamém) os que guar:davam _as to
rres id o ·muró nom sse"quiser_om apebatar (-obrar precipitada
mente) 'ata que- soubessem que era. Et, quando Abeniafa 'ouvio~ 
es,te rruydo, ' óuve (-:tivo) medo e perguntou a todos que era 
áquilo. Et '_?1l?m _Jho . ~qbiam (i.jzer. Et lago a~po.uca d'ora .ouveo 
(-tivo-o) !f.e ·sab..e.r et eram ia (- já) juntados tQdos os dd 'l!ila a 
sua porta. ~t el mandoulhis que f osem . c'onbater. et fezeromna 

~ assi: _Ei prenderom- Abtagid, que estava aa pori:_a do alcafÚ con 
. _ sua ge~te que· e,ra de seu bando, que estavam aíeudendo que lljs 

:_ vjnham (-lhes vinhesem) os dq vila a sua aj_uda. Et, eles assi es- -
· -tañdo, i:hegoulhis unha i:onpanha m'uy grqnde d'Abeniafa. (Et 

}'qróm rr¡uy; di!nodadamente a '!les e_{ pr.enderomnosi ca (-poi~) 
el cu'yd~va que estariam can ele seus amigos, .mais logo fogirom 
pelas ca~s da vila).-( ... ) . . ' 

· Et el levaromno muy aviltadamente. a casa d~ Abeniafa et-_ os 
outros co.n '' elle_. Et Abeniafa. mandouho meter en prisorn et os 
ou~os mandouhos escabe far.' Et mandou prender. todos .os ou
tros en que avia spspeita et tomoulhisquanto aviam" (p .. _534) . 

Observe-~e .. as.vari3:_ntes el, ele e elle, po~ ·ex. Comprobe:..se que ciándo 
se e5creve LH ·ou NH sempre · hai · que -pronunciá-fos como palatais 
(-ll, ñ)_ Tenha-se em co'nta· a invaria.b~lidade da terminación ...:...Av A, 
com V. Rcpú~~e na \oz (p~isom (e nom ~risión) aind_a viva hoje. 



·xo$E CIDE CABIDO 

N~ número sete da rú~ dos Pintore.s~ ré- . 
cíbenos un home cua histói:ia poucos coñ~- ., 
cen. Un h<;ime insondable que nos_fala moi · 
sereo e quedamente aceita as -suas culpas. 11 
no~ ten. presa -xa. Nós tampouco. A noite 
bótasenos enriba. Ignoro .por qué permane
cemos nesta sá' co~s luces apagadas. O meu 
compañeito non parece preocuparse polo 
da luz. A · min --estame poñendo . nerviosa, 
anqu_e sei q~e 900 cabe desconfiar de Fre
sso. Xa ó entrar albisquei esta atmósfera 
definitiva. ,Os ángulos das paredes semellañ 
,proxectar dúbidas na conve.rsa, mais Fresso 
vainos deixando esrnJgallar. cada paso, cada 
decisión, cada contr_adición.-Noto que man
tén a lucidez dos grandes homes. Debera 
detestalo e reflexar ~nQ . que lle pregunto a 
violencia ca . q~e sem pre ag~rdei · ·po~er es~ 
r:iaquizar ós Fresso-s de · todos os tempos e 

·crimeñS. Eme pola con.tta -imposible. Non é 
que sinta compasión por il; só lle ág;radezo ' 
iste acougar sensato, is.ta __ conversa forte, is
te c-ontauto humán de dinamita. Fáiseme a . 
idea de que Salarna treme qientr~s nós xul
gamos . a . Fresso Muitos. G.ostaríame que o 
coinpañeird. 'deta señas de estalo vivindo ta- · 
méri. así. V~xo que escrebe ·e fuma sin pa~ 
rar, que poucas veces ergue a oUada .cará o -. 
procesado. Agora fáiSeme ridículo, quén o 
diría, ·chamarlle procesado a un vello ne- . 
migo, a un mandado dir.ector do xefe Pro- . 
tector Stocker: mae.stro de torturadores, 
artífice do programa: restaurador, pa~ dos 
catr_o plans de extermiriio ·na pasada <;léca-

· da. 
Máis de unha vez tjven que apeitar coas 

críticas do cumio por esbardalla'r <:ontra a · 
idea do xuicio popular tal e como estamos . 
a levar iste. Anque enténdo ben e asumo as 

· consecuencias reais duo xuicio .así. Por min 
houbéralle pegado un tiro na cachola sin 
roáis. QÚizaves iso (ose negativc;> ou 

1

pouco 
ético ~ Pro escoitar ó procesado eiquí nesta 
sá, . nós os do~s, non sirve pra outra cousa_ 

Xuício a Fresso Muitos . ~ . . ' 

Esta obra foi ga lardona.da có 1 o premi9 no Primeiró'Concurso de Cier;ic ia e Po l lti,ca-Ficción do café 
· vigués "De Catro,<;1 Gano" . O autor, Xosé Cide Cabido., é,un naciona li ~ta preso ha cadea de Vigo 
na q~e leva pe7to de ano e'rl\eio á espera de ser xul gado. Tenyintedous anos de edade e e premio, 

- cohsistente nun lote .de l ibros , foill? entr.egad·o·rfa .cadea fai uns dias. • 
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ricos roáis avanzados ;.d~ cámbeo social sos
teñe~ que só a cra~e .proletaria será cap,ai 
de sobrepo~se ó siste~a, derrubando o or
de establecido .rola cráse . dominante'. Por- · 

: que segundo o prindpjp dial.éctico dos con- -. 
trarios, cada 'se}' material evoluciona.na loi
ta co antagonismo xenerado por il m~smo :. · 
Is~o aplicaríase á loita de erases sin cometer 
erro niñgún se non' fose porque son os inte- · 
lectuais, n~n os oqreiros, .quen.,f ormulan o 
piogrania sodali~ta, quen construen os par- _ 

quen 'confiou nel dende o priu'cipio e che- . 
gou a saber o ·que era, e quizá.ves tamén o 
que viña facer ... a Saloma. Logo . suicidou-
se? ou foi i~te porco quen lle tapou a boc!i? 
por qué nen.llo pregunto? por qué non vou ~ 
acender a luz? por qué _non remato con il 
dunha puta vez? ~ 

Agora está a falar dos cubos de aillamen-_ 
to .na protectora 'de P_rent-no. Alí 'consú
mense os nosos. Os c~bos són seica pezas 
cQmpletas, herméticas, sin fisuras, de pai'e
des aceiradas, ben pulidas en ~uio interior a 

. que nen sex;a .corroborar os nosos informe& 
sobre il e por suposto aumentar coñecimen
tos sobre a rede criminal do rotectqr Sto: .. 

- .. 'i:i.cfos d~ erase que iles drrixen, queil parten · 
- '' · dá · falla de conciencia ·"pra si'' das maSa.s ~ '.J'.lü'l ~ ·-" vontaéle esvaese no reflexo permanente das 

, ·cker! No que se refire a xustificar a poste
rior execución, isto n·on conta pra nada. E 
:Diais, son Ües ·quen precisan encobrir e .X:us- · 
tificar a represion, · rri~ntres que · nós· 
estamos avalados por aquelo que se di nes
te_s casos: . a historia, a ·razón, os intereses da .' . 
cra~e· .oprimida. O que nos pete. 

Creo que xa captei .o motiv_o de ternos a 
escuras. Os · tres estamos moi xuntos e por 
'un intre o compañeiro · iluminou a cara de 
pau d~ Fresso ca chama d1,m misto.· Sentin- . 
me arrumbar .. Bte home ten u.ns' ollos 'que 
non se i;ne despint;in así e.orna así. Si hai 
algo no que ainda conserva hµma,nidade é 
nos · oUo.s e sonme familiares. Eme difícil 
confundilos. Están ahí con · esa espresión 
indefinible peiro tan propia . . Non sei. A_go.

. i~ ent!r1a de. cheo :no plan de exterminio que 
·i ~.x·ecurou , ha~Jiiox,e nove anos, eiquí mes-
1110 •en Safoma. O Vt?mpañe~ro está a teimar 
nos por"8enores d.a sua vida tegal,. do proce
dimet;tto que s·eguiü pra introducirse, das 
derradeiras causas 'piolas que St~cker lle en- . 
comendou prep3rar a matanza de Xaneiro 
do noventa 1e un, na que Sal.orna perdeti 
p.erto de tresce.nro.s d!llls m:illores intelec-
tuais. . ' ·, ' . ' 

e 
Saloma daqudas er:a illliha dd.ade máx:ica 

.dobr~_. Ou máxica dende a ma dobrez. 
Era · ohr~ita e intcl.ectua.l, esforzada e tmltar 
escura. e relocente, pechada en sí e. aberta ó 
mundo. Pero tamén dividid.a, enfrentada 
nunha pelexa sodal de tolos. Os barrios . . 
uniformes de ladrill'o roxo en oposici6n á 
~9a universitatia. Nunca .~heguéi ás raice~ 
clise conflicto absurd~ . Nem'bargantes hou
bo .algut}n que me indicou imha posible es
pliéadón, que si b,én carece de óase con
trast~ble merecen que . a escoi~se: Os teó: 

proletarias e por iso mes~o se o·frecen a 
eduéalas e guiala·s. Non estará pois suceden
do alg~ s~mellante e>. da lonxana evolución 

· francesa na qµe os búrgueses conseguiron 
arrastrar ó campesinado (sepultureirO' ob

. xectivo do 'fe1,idalismo) para · acadar unha. 
nova situación na que só os ~urgueses Sa.i
ron beneficiados? Si sometésemos hoxe a 
prpfundo estUdo os proxectos revoluciona
dos prop:ostos polos inteledu.ais en . home 
. do . proletariado, dess;ob),".íamos un engano 
sem ellan te?. , ,., 

Foi ·Quance Sartanus, -quen, por aquil 
entón, ésgrimiu 'con craridade lstes argu~ 
mentos; ó menos a xeito de interrogant~ 
molestos.· E'.tivo' respQsta pe algún filó~o(o 
situado . no materialis,mo hist~rico, que no 
fondo houbo de admitii~o salto cualitativo 
na lei. dos contrarios, mesmo no caso das 

· formacíón-s sociais. Hoxe a A venida Q. Sar
tanus, sirve de fr~nt~ira entre ~s duas Salo- ; 

- • .. • 'I,. • , • "! 

mas "' e~dexarilais reconciliada~. Quizaves 
St9ckei: quixo acentuar ar.escisión entre a 

Saloma obreira e a. intelectual; ca masacre ... 
do noventa e un. Ahí entra Fresso Muitos, 
q.tlen está xusto a-pronunciar un nom;: Ti
na Sotarelo; Algo Die di que ela vai ser cla
ve nista conversa: Estou por chlJ,Iilar, ó. com
p~ñeiro ay~rte, e non; ~ei que éousa mo im
pide. Poderíamos unificar p,areceres. Quixe
ra que nos detivéramos''en certos pormeno- . 
res polos que il non amosa maior interés. 
Tampouco vexo por qué eu ·mesmo e~tou-

. nos delxando pasar 'por ·aito. O peor resul~ 
ta que collín medo. Porque ises ollos, Tina 
Sotarelo, as luces apagadas. Ql1é parbadas 
pe,nso. · 1ste home despreciando a morte e 
e.u .con enredos. · . '.~ ~ · · · 
' Iso é. Houbo up_: suicidio semáns antes 

do atentado. Tina. Ela foi quen respaldou a 
Fresso nos ambentes universitarios. Ela foi 
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seis caras e os sentidos ceden pbstruidos 
polo encon tro ca p~opia imaxe deformada. 
Os afilados descenden a formas de espre
sión animal ·e vexetal e a outras non descri
tas· e primixenias. Co tempo sécanselle as 
entranas e son incinerados nos fornos da 
Protector4t. Ós cubos sairon da mente de 
Stocker. Sempre o mesmo. Heime de amai
nar, xa falla pouco. 
. Volve con Tina Sotarelo, que fora noiva 

· . en Prent-no e formaba parte do plan pre
visto, apojárase nela ó chegar a Saloma. O 
compañeiro decideuse por fin a preguntá~ 

. · ralle polo do suicidio. Fresso cala. A escu
riclade faise máis pesada. Os ángulos ac
tú'an, non foran su.posicións m~as. As dú

. bidas e os ollos son unha mesma cousa. Por 
iso 'os recoñezo, por iso o medo, a verdadei
ra pavoría que me come. Non podio sair 

· éorrendo. Non podio. 
. Estou suando. ·Fresso Muitos despide 
rai~s de vt;rgonza. Está encetand'o a se fun
dir,' ,está fundido xá. :Pero áinda fala. Il non 
matou. a Tina. A~aba a esa - ~uller, con ela 
quixo a.bandoar· ó plan, a Stocker, á Protec
tora. Fresso está chor~ndo. Norio vexo pero 
s~i que chora. Os criminais ainda teñen: .. bah 
é só un raio de ve_rgonza .. Sigue ahí respiran
do . J.~nto sin. 'un x;esto que. o delate. Enteiro 
dfante de · nós: Tribunal Popular. Sin presas . 
<liante da morte. 

Sospeita, logo non ten proba, de 'que ou
.tro a2'ente da ~otect¿ra viña. tras dil barren-

. do, barrendo ~'fina, p.echándolle a retirada a 
' Fre~so, ameazando executalo mes~o a n: As . 
fa~osas sobmras de Stocker, os d.obres ho

·mes, o plan P.erfecto. QÚé noxo. '. 
'E en efecto, caaa. feíto ocupa o ~itio :debi

'_ do. Q~ance Sartanus foi tamén axe!lte de 
· Stocker. · Sementou confusión rñeiéndose no 

partidQ -e saindo d~ il, acreditado pois, pra 

.. . 
botar enri~a dos in telectuais a gran mentira 
que a Saloma dos esforz~dos' pap.ou dun bo
q1do. Quedou así cumprida a primeira fase. 
Stocker ti-aballa con anos, non con días. 
Fresso viu dar o "coup de grace" cando xa 0 

partido · p~rdera apoio e os sindicat~s· cairan 
en se convertir nos sustitutos da organiza
ción empresarial. . 

Escusamos preguntar cal foi a técnica em
pregada no atentado. Os homes da Protecto
ra. non solprenden pola técnica, ser:ion polo 
obxectivo escollido cando ninguén agarda 
que-sexa ise. Que xusto en Saloma no noven
ta e un, no acto mais inofensivq, no congreso 

. de "nova cultura". Pero qué saco u Stocker 
en limpo con iso? Fresso, como era de supo
ñer, descoñece o obxectivo político p~rse
guido por Stocker nisa acción. Eran os inte
lectuais de "nova cultura)), ó menos algún 
diles, ideólogos do partido? Andaba enton
ces tan comprometido na intervención polí
tica? Teremos tempo de pescudar nesa direc
ción a partires de hoxe. 

O coq¡pañeiro non ten xa máis preguntas 
por facer. Pero eu sí. No númaro sete da rua 
dos Pintores recíbenos un home, porque foi 
il quen chegou a nós. Non nós a il, anque lle 
andivéramos tras dos pasos. Recibeunos. En
trcgouse. Por iso mesmo quera agora corro
borar _un presentimento. Pero Fresso xa está 
canso. ·A sua resposta é pousar na mesa un 
sobre contendo aquelo necesario pra que a 
vida_ de Stocker perigue. lsto pola sospeita de 
que il mandara matar a Tina. E niste intre x~a 
o silencio· perdeu o nome. Estou abraiado . 
E;ntregouse a nos pra que axusticiemos a 
Stocker. Porque il é Fresso Muitos. Nós, to
dos e ningué.n. Porque il é un home.desfeito. 
Nós t. centos de homes e mulleres fortes, uni
dos, ~spranzados. Cunha vontade que ha de 
se espeta¡ na do nemigo: Que ha de domeala 
tar.de ou cedo. A nós confía Fresso duas exe
cucións: a sua e a de Stocker. 

Outra vez o raio da vergonza, os ángulos, 
os ollos. Xa non me conteño. Dun brinco 
acado a chave. A luz incomoda a Fresso. As 
mans apertadas nos brazos do sillón. Sei que 
por isto gañei un refugo calado. O procesado 
torce · a cara. Está asopapado, escalourado l 
avellado1 pero é único. E il. Sei xa que me re
conoceu, quizaves dende que entramos. Os 

nomes pérdense na memoria pero os olios 
están ahí. Agora focos en min. Frcsso por 
qué renaces? por que tiñas que ser o mesmo 
do retrato? Mamá ls9lina. Por qué apago a 
.luz e boto man do ferro? Por qué tronan os 
disparos e voan os miolos do meu irmán re
trato marrón gast~do? Porque a noite cháma
te e o xuicio remata. 

Hai un corpo xorrando auga de chuva den
de o primeiro do númaro sete, na rua dos 
Pintores. Os que pasan por baixo arrodean 
pra escurrir o contacto xiquera indirecto co 
frio corpo de Fresso Muitos. · 

Algún cativo a trévese a ollar pró morto , a 
pesares de ter sido avisado de que non o fixe
ra, bén seguro. O corpo adoita unha posición 
estrana sobordo barandal. os brazos e a testa 
pendurando no valeiro. as pernas enroscadas 

·' nos ferros do balcón. Todo il un xesto cho
queiro, un boneco desposeido de alento. 
Quizaves nínguén· ignore que está ahí, pero 
noh o ml)veri. T~ñenno sometido a ,noites de 
tronos ou de lúa., a días ent.eiros de chuva ou 
mañáns · primaverais, que o trainsforman nu
nha masa irreconocible. Os :ct·e fóra -pregun
tan quén era, de qué morreu, por qué non o 
enterran. O.s Salomenses enchen as . cuneas · 
dos for(\steiros, rinse uns dos outros e cantan 
m'áis .outo. Cando o sol q~enta, o corpo- chei~ 
ra e comenza a descomporse. A xente apre~a 
o .paso"ou deixa de transitar a r~~ dos Pinto-

. res. Logo n,éboa~ e x'eadas interveñen queFen-
do tapar e conservar a Fresso. . . 

En Prent-no o xefe Protector Stockci.' é 
. condeado a deixar de v.ivjr pra sempre. 
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publlcacións 
Bilingüismo e di~lósia, 

o -· 

Ven de cair nas nasas mans o 
n.º 6l da revista .frenc:,es~ . "Lan
gages" correspondente a marzo 
de 1981 . Tal número recolle un 
conxunto de traballos baixo o t~-

- tulo xeral de "Bilingüisme et di:· 
glossie". 

.Q número inclue Ul:tha presen-
tación d'e J ean:Baptiste Marcelle
si que abre páso a diversos arti
gas dos que, ao noso xuício, son 
particularmente destacá,beis os 
de L.F. Prudent, G. Sanga, G. 
Kremnitz e de R. Laffont (o cé
lebre acuñador do termo "colo
nialismo interior", no seu libro 
precur~f '.'La revolution regio- . 
naliste") -F. Luckel. 

Sen dúbida, o número inscré
bese na proliferación de es~ritos 
acerca da socioloxia da linguaxe 
que se nota cada vez con maior 
degrau de evidéncia e que, como 
eremos nós, está en relación 
- mediata ou non, ese é outro 
prqblema- coa crise, en xeral, 
que vive o estruturalismo (baixo 
o signo xeral da percura da liga
zón entre estrutura e conflitos 
histórico-sociaís reais, crise que, 
hai síntomas, parece estar ~rrie
zando a dar froitos (1)) e que es
ti en relación, tamén e sobre to
do, coa crise da lingüístic;:a que 
pon en cuestión, dunba banda, a · 
noción da descrición do sistema 
da "lañgage" como obxecto cen
tral da irngüística asi como, dou
tra banda, a idea -subsidiária da 
ánterior- da língua~instrumento
de-comunicación na cal esta últi
ma é pensada en todo momento 

# • mus1ca 
F.dición do prime&:o 
volume da série 
etnográfica da Ruada 

' Xa hai tempo que veño dicin
~o que a mellor vacuna contra 
da sup rstición é a información. 
Neste momento, no eido da mú
sica tradicional - termo normali
zado para denominar á "música 
popular", "música folc;lórica", 
"ctno.música" ou "mesomúsi
ca" - , mellor di to en relación 
cunha sociedade que precisa da 
investigación da música popu~ar, 
a superstitión ven da man de 
cantautores, grupos ' folk, coros 
de litúrxia adulterada metidos a 
adulteradores da música tradicio-_ 
nal, etc. Na actualidade só pode
mos dispor de dous Cancioneiros 
fiábeis os dous de edición esgota
da, os de Cast~ Sampedro _e o de 
Bal y .Gay. Polo que respecta' ás 
ed icións fonográficas, só conta-. 
mos coa clásica de Alah Lomax 
para Mercury -só en . U.S:A: e 
esgotacfa:-, a de García : Matos 
para Hispa vos e ·a de · Alper.t0 
Gambi no para. a Gompañia Fo--
nogr.áfica . Es.páñola:. Ag<;>ra vense 
sumar unha edición de R.uada co 
tÍtulo ·"Recoll~ita . Vol. 1'", que . 
enga:de dádos tomados ae ~va 
Casti,ñeif.a e Floréricio (a) "'Ó Ce-

como het,i(rat, P,Uramét:1te 
mativa, case · no sei;iso da teoria , 
·imií:emática da -información. (2) 

E, precisamer{te, ·a trav~s do 
cuestionamento deses dous eon
ceito~ c~n.trai~ como se afiarrZa a 
idea' de que. todo,'replantex_amen
to da lingüística pasa por pen~a~ 

- a produción. lingüística como un 
tipo e~pecífico . de produdóri e, ' 
xa que logo, de práctica social e, 
por outra parte, por 'considerar· 
que esa pródución non ten uni
camente unha función comuni: 
cativa, e si, · tamén, función d~ 
difereridación social: Que, por · 
expresaio doutro modó, a piodu
ción linguística é produción de 
válore·s de uso mais tamén de va
lores de cámbio -como propu
x~ra hai xa tempo Rossi-Landi. 

Entón, neste marco que nos . 
permitimos facer notar, · teñen 
un particular senso ~s artigos 
que ·reseñamos. . 

O de G. Sanga efectua un cen"' 
so das diferentes variedades só
cio-lingüísticas (argot dialectal 
urbano, italiano burÓcrático, 
etc.) usados segundo diferentes 
modalidades (oral,, escrita, .. _,) por 

· utilizadores situados nos diferen
tes pontos da escala social mais 
s~mpre -=ou case- instalados nn 

-,.,mesmo iuioma. 

Asi é posíbel verificar, mesmo 
empiricam~nte, ó ''pseudo-mo
nolingüismo" das sociedades _ e 
rachar o mito da neutralidad e do
idioma. · 

Polo .que se refire ao artigo de 
F .L. Pruderit, está dirixido a 
mostrar a existéncia dun inter
lecto, unh~ _:_terce~a variedade 
linguística que, segund-<? o seu 
autor, existiría na Martinica en
tre o créole , e o francés, conti
nuum entré os dous. 

Naturalmente, tal noci6n esi-

go dos Villares", a responsabili
dade da, ·edición .corresponde a . · 
. Pablo Quintana e a presentación 
realízase · exdusivarri.ente en ca- · 

· ssette (R-141-C), . 
Desde o ponto de--vista da pre=

senta-ción do produ'to f9n..ográfi- 
co esta edición -é lamentábel. 
n:scoñecemos a fiha~i6n 'dos ~io- . 

• nantes, as característic;:as da to
ma, ou mellar, descoñecemos. ab
·solutamente todo xa que a por~ 
tada ndn ~ngade nengun tipo a.e 
informadón. Doutra banda,- al.: 
teman· interpretaciórts de Florél).
cio · e .de Eva Cas~iñe~ra o que 

1

• quizais· sexa comyrcia.l pern im
pide . únha . audición coerente do 
~aterial. .' · 

--Se ben Ruada· meresce un sus
p~nso na pr~sentacibn -'agarde- . •' 

xma un uso máis matizado 
termo . 'diglósi~ visto qu.e serián 
p.osíbeis non _ unicameÍ)te dous 
pólos (línguas "A" e "B") senón 
un gradiente lingüístico. -

Pero desde o ponto. dé vista , 
que adoptamos o ínteresante é a · 
atención qu·e tal nodón presta 
ªº uso efectivo clos idiomas en 
conexión· coas relacións socia.is, 
que eles non só portan ou trans
.miten senón que · tamén contr~
buen a cr~acComo sostén :Q au
tor, esa zona interlectal existirilt, 
porque., i iincl~se> nas _tolónias!! 

. nón todo é binário: _ "Il exi'ste 
des grands blancs e d!!S petits 
blancs. ·n existe des negres a ta
lent et des negrés de houe·;. , . . 

Os outros dous_ artigas que 
· eremos _importantes (os dé;_ G. -

Kremrritz (3) e R. Laffont-F. 
Luckel) plantqarian duas cu~-

-. tións particularm~nte importan- . 
tes: 

A. - A imp~rtáncia do concei
to función en contextos ·diglósi- _ 
cos. Porque" certamen.te, manter 

- __,, . 

' virva . .e actuante . u~ha língu~ do
minada ·é. imposfüel en base_ !iº 
voluntarismo. Ao c~ntririo', é 

· prec.iso que ela ·S'exa funcional;~
" .~dicer, que tefiá. -uso( utilidade 

comunicativa · real·~ e · que sexa 
efectiva ~ocia~mente.- .Que noll 
fique relega;da , a certo s \!sos 
"!11arcados" .,,,.e que· "i~vadq." . zo- · 
nas ~í nda vírxen.es -pata, _ela (-o 
que,' por aµtra parte, foi · suliña- _· 

~ dó por Ara~il ·na sua _comuníca
ción ao libro "-í>foblemát!qi. gas 
língÚas sen normalizar''. ;edítado 
pola A.S.-P.G :). - .--

B.- Ese coné:eito seria, adé.
·: mais, . a bq.se p¡ra l!lnha visión en 
. dig1ósia como pr.ovista de pina-
. mismo .e . conflitualidade, supe
rando; así, ·"1isión estática e--fun
cfonalista da tradición sócio-lin
güística e abri~do' a porta á no:
c,i~m - -proposra- por-Laffont- de · 
"foncíoñam~ntos - digló-sicos" 

. -_ "rách~ndo dos actos de co¡ny,ni
cadón reais ". Furt~.ionamentos 
diglósicos qúe terian á · sua v~z , 

' unha ·xénese, Únha produción 
histórica ~a que seria bon inda
gar. 

. Así, -ci:e:mos, os cfous conceitos 
_serian pteis p-ara l.Jnha. lingü{stica' 

· interés~a e;n relacionar produ- · 
ción _,Iifigüística '. coas · rela~ións 
sociais, mais tamén, e · aqui che- -: 
gamos ao últim;.o aspecto que· 
queríamos abordar, interesada : 
.en estudar"a produción lingüísti
ca~- das relacións sociais. Po.rque, 
~~ é certó (com~ sosteroos) que a 
linguaxe . é tamén ·produtora 
~xustarriente ·- con outraS' forza~: 
máis_ · ina~eriais se se quere-= de 
novas realidades sociais; entÓn· a 
ningu~n se llé ocúltar~. baixo ~s
ta perspect~va -o interés da análi
-se · do· mecanismo esenéial do 
funcionaµiento d1gló-~ico~ · / 'A · 

. posta entre parénteses dps ter-
.. _. . ;.:.f) ' 

--. ' 

~éntados da ~úsiéa- tradicional 
de Castilla la Vieja=-::"A:postaría · 
q'ue canta bastantes 'pezas en cas- · 
telin, . aínda que .non . se engada 
nenguhha riesta grabación, e in
dusivé que cante eh castelán pe:- : 
zas aqui . interpretadas . e~ galega . 
-Tres casamentós nun -dia?~. _ 

. PregarÍalle a don P'abl9 Quintan~ 
que proporcionÚa esta inform~- · _ 
ciói;i de gqm interés. lsto que co
mento .non significa· que npn se- · 

: .~ ' xan imporiant.es estas_gra~acións 
· ~ i;le Floréncio·, trátase .só de repa-

. '-~ rar a atención en aspe.eros impor-
12. t·am:es cfa:s· mesmas; o ·_esnid<;:> _da 
o . . , , . ; . · ~ 

._..-... ___ ...;.;._ __ _¡~ contammac1qn e tan unportant~ 

mos ao dis!-=o para correxir isto-, · 
meresce .unha feliCitación pola 
decisión ' de. lanzar unha serie et- . 
nográticá ~. xq. que.lago, po·r esta, 
producción'.concreta. Sen dúbida 
Florértcio foi un .prof esfonal da 
música -:-non -estou falan·do de 
.actuacións µ~ ·palc~ senón ie re
ceber carios . por il)._terpret3rr pe-

. zás .en bodas· oti . festas semellan-" 
· · t~~ -coino .revelan m.i~erosos. as

pectos da · gra.badón- present~-
. c~ón das pezas, tipo .de ·reperr.ó.:. . 
rio, , utiliaació~ d'lm violín, _xeit? 
de interpretación-; e.· ~oi pos~-' 
·belmente viaxc;rn..abondantemen
te por ·terras de Asturias e 'inclu
sive de~ Castilla --ao fuarxe de , 
u~o .de. termos exfragalegos, en
gade . ornamentació~s e~tranas e 

tomadas de da.dos docu- · 

c~:!!1º o estudo do que .. non · é 

l contaminado, . e ' perdoen polo 
· · 'Úso da verbq. · contaminac~ón. 

Doutra -banda, na · localización 
xeogr.áfica de Floréncio. ser\iá im- . 
posíbel a~opar caracteres "pu-

-ros" ( ! ) .. b estudo das coincidén- · 
- cias Qá iriúsica tradicional' galega 

coa de Asturias e León ~e Portu
·gal- é fu~damental e útxe}Jte _e · 
será un mo'del.o de explicación, 
de certos caracteres da no~a ·mú-

-sica. Cl~ro q~e os nosos ilustrísi-
. mos 'ignorantes '.e ínclitos nécios 

prefiren e$ta~eiecer comparanzas 
coa música de . ldanda, Bretaña 
o~ ~scocia e non coa dos no.sos 
veciños. 

Eva Castiñeiras, e_. a sua pa.n
d~ireta, sorr mais '"enxebres" 
~cañd(} ka cerros .calificaJ,ivo.s 

mos do_ 'confiiio '-'_ na expr~s1on 
d~ Laffont-Luckel. Unha post~ . 
irttre parénf~ses na que a "socia
lidade perdida e co_mpens~da :por 

·_ unha espectacularización inten
sa, sempre -~áis _teatralizada;que . 
quere ' ocultar un valeiro, . u_nba · 
auséncia ". 

Realmente, non é preciso · ir 
moi lon'xe entre nós, para po~er 
ver ese xogo· de exibición, es~ re
presentacr~n ostentatória qlie 
enmascara a constante perda de 

Íuncionalidade r~al desa- línglla 
· dominada: en q~e lles escretro, 
talvez eu mesmo sos-pe.it_ós~_. de 
c? nni vén ciP:. 

NOTAS 
(1) Véxase a ,;Teoría .do corrheci

meñto. ciént(fico" do notá_bel , 
autor . portugués -Armando · 
Cas_trn ou o artigo,_ significa
tivo, de M. Godelíer "Super
"estructi.ira~ e Historia" no-n.º 
1 de ".En Teoría" ou, con re
sultados menos globalizantes, 
numerQsos trabal los prove- · 

.nientes 'dé sectores como a 
critica literária "Te1 quél" ou 
cinematográfica, da semiótica-; 
·da filosofía e mesmo o rápido 
Úedment9 _do interés po-Jos

1 

·a_spectos sociais· da línguaxe 
comÓ evidéncia o próprio nú
mero- da -revista que -reseña
mos. , 

(2) -Véxase para estes aspectós, de 
Lou i~-Jean Ca lvet "Pour' .. ou 
centre Saussure_ Vers une lun-' " 
guistique ·sociale" Petite -. Bi-

. bliote,q·ue. Payot. París·. ·1975. 
(3) Por c;erto, .q~e Kremnítz, qO

anal iZar. "o·cámbio de termos 
e ae conceitos: do "bi l·ingüis
mo" aó "conflito Lingüístico", 

- situa· a S.ÓGÍO-lingüístfca catalá 
practicamente cerno eulmína- . 

' ciól'), mellar elaborada, da só-
. cio ·=Hngüística -partrcuJar

mente a 1anquí. Ao contrárjo 
do pr.ólogo do tradutor -ao es-. 
pañol ~:fa "$ocioloxia da Lin
guaxe" de Fishman, que, pou
co máis, e nen ~s cita. . 

ANTON BAAMON DE . 

don _Ar}:~d_i9 de Larrea, vaime ti.,. 
. , r~r ~.er~cidamente das mellas-, 

é d-ic;er correspóndc;nse cos pn;>
totipos ~oñecidos de música tra
dicional galega. O, editor selec-

-cionou tamén bastantes pezas pi
carescas -ignoró ·por qué moitos 
recokct9res se entus~asm~n con 
'estás diverti~as pezas e esquecen 
outrqs tipos ben belidos; por 
exemplo, a grabación · palentina 
_do meti . bon amigo Ga~bino
xunto. doutras coñecidas. E espe
cialmente interesante a -curva 

' -me1ódic~ -da fala 9<; Eya Castiñei
ra así com~ a 'súa fonét~ca - es
per'e,mos que -trasgo insu,lto á 'in
telixéncia de ' ~ Galicia canta 'a.o 

./ 

. neno'? ·non nos ve'fía nengu'n 
' "folckloÍ'ista'.' ~ normalizando a -

línguá dos cantorh pop.ulares- .. 
-sen-que iso signifiqu~ non vol· 

tar sobre est3;_grabác_ió.n, remata
reL. e>" presente .artigo .r~comen

dando a sua inexcu.sábel adqu~i
ción ·e invitando . a facer apostas 
pícaras;-. p~r exempló, foon. poi
de~a ser que algunhas das -pecu- . 
liaridades interpret·ativas de cer:-

- tos .coros de misa metidos a ému
los de "Nuestro Pequ~ño Mun
do" se deban ao seu coñecimen~ 
to das i~terpretacións de Florén
cio e a to.mar elementos de con
taminación como tipicament_e 
galegos?; para facilitar a aposta 
dirixi,rei a atención ás cadencias. 

XOAN M. CAR RE IRA 
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LatriCadas da· tertúlia . . 

N . da R.' 

Of~"ccemo; boxea prim.eira entrega,_ das ''moitocenias'·' q~e 
compoñen o traballo que nos caeu entre as mans; cemo·m.t _ 

tentador bocado susceptíh:el ·de cabrearnos con todas as ". 
institucións e p.ersoalidad'es, oficialmente representant~s 

da cultur~ galéga. Aqui exprésase a q~eixa fonqa dun 
~al tratado cliente esporádico dos prémios literarios._ 
. En_yários artigos en que' dividimos o t;faballo , o 

autor expórá a agre ·_e:Xperiénda que para el 
. represento u a relación cos xurados que 
pté~ian e castigan polo :país a<;liante. 

l)os~ xu~ados literários .J 

~ oUtras lcalamidpd,es' (!) .. 

O noso país .ha s.er, o únicó do
mundo no que se d·ea corrio pro-_ 
fesión. de seu, estábel é máis un 

· algp paralela, a de"x unÍ:do litérá~ 
tio. Coido qu~ alguén _ ' haberá. 
que nas tarxetas de , visÍta1 por 

· baixo dun nome ben sonado, 
a'mose ' con fachenda a ·sua indis
c~tíbel condición de Membro Ti- · 
tu.lar ,.e Perpétuo d.o Benemérito 
Corpo dos- Xurad.os Literá_rio,s. 
.Un xeito · d~ ~onsumeiro vitalído . 
do noso ,facer cultu;al, -·vaia~ que . 
se mantén á vix ~a no fielato da 
produción literária. Ou, máis que 
fielato, alfándega, coas adtdrna:-, 
das todas nas que d~.Cote 1.nter:Ve
ñen estes persoaxes mentras van 
esfollando, peneira,ndo , critican
do e desbotando .~e is veces astr"a · 
lendo atentarri.ente) ' as o b~as que· 
chegaf! ás suas maris. E'prern ian- 1 

do , qu e· para iso están: premia'n
do ben e mirando moito a quen, 
qu\= iso ta,mén., Os Señores das 
Let ras, xa s~ sabe·, tefien dereito 
de veto -(e máis de pernada) ~ so- ~ . 
bor '. das obras q:ue, por t r i, ~~a- - -
dru ou quintu plicado, se lles po
ñan , an6nima e tem~sinamente, 
nas suas brancas mans. Os Seño- . 
res dás Letras son a honra acar
to~ada ~:l~ n?sa ~rte ~iterár'i~, e o_sj J. 
seus nóines estan xa destmaaos · 
ás pla tas -ruei.r.as, fixadas· c;on 

MA_NU E L R. LOUREI RO 

apliques de cimento aos , novos 
~ bloques · (des) urbanizados da's · 
suas vila"s nati~s, onde, de, cando 
,en vez, alguq viciño · curipsq pr:e-- , 

. guntarase, mentras adeprende -o. 
s~u novo enderezo, cal seri- o -
rrj.érito dqe fulan0 que lle dá o ' 
no.ine á' rua. o , membro que tal · 
dqs Xurad9's .- de Goncur-sd Litera
rios v~n sendo-un esgrévio señor_ 
de-_ limpa .:so.na e .. ben ~ composta 
p·ersoa, · quen por for-za · ha ser 

-_Doutor~ Profesó'r,_ di.tedd.ti_~o" ou -
Académico, e '.~e caarase d( ter 1 

" - X\:l~ntós dou s dt;se>s adubiOs, pois ~ 
• mGito mellor-. Emporiso coidó 1 

que agora tamén -ha contar a nó
ya ~ohd1 ci6n de Diputado, Xun- ; 
teiro ou ,Parlil,mentário ; qu e -para ; 
o caso tamén viste o ,seu. Pa.ra . · 

min, e ·cada . un qáe pense ~º-~º " 
queira, o prototipo do persoaxe 
~nt.mciado ven ,sendo o profe~or 
V arela ] ácome, que ben pode 
serví~ qe . mg_délo para os demais 
todo:s·. e a,(n da pan¡._ as xene~a~ 

· cións viñdeiras de ,-Xurados Lite- , 
rários, tanto os de vocación co- . 
¡:no' os de _ prof~siÓn póisqtie pá~ 
queles _ chégase a _estes. · Velai un 
bon_ espello para · se mitar. con . 
rnoito tino, coidando de que non · 
escache. - " -

andaDclo ·a. Hrra 
• / ,_ ' 1 

Lembrmiza de· Eduardo 

Hai coQtadÍsimas oéasións no s · 
' -que esta s·ecóón de A NOSA TE- -:;.: 

RRA se viste de loito . Esta é 
un.ha delas. Na tarde d o 19 de 
xaneiro de ixamós,, pra . sempre,
con fo nd a mágoa, no cementerio 
de San · F rnilán ·de LrrJgp , · os 
restos mortales d o noso amigo· 
Ed_uardo Rodriguez Penado. ·No 
mesmo <;:.ementerruo ho ql!le des
cansan as cinzas de dous ihes
quencibles amigos do que escri
be: o poeta Luís Pimeniel e Car
los Varela Veiga. Por eso ese ce-

' rnen t:erio t~n algo n'~so. Dende él 
óllase a cidade ·de _Lugo, outa e 
ben murada. E case 'se sinte o 
. romb~r a«:> Miño', que se dern:ora :· 
na v ·olta do · Baño , pra baixar 

~ pqusóp pola Tolda pois n~n que
re pasar s-in o llar tan ta e tan so 1-

~ ptendcntc belcza. Eduardo nace-

ra moi · perto: ha parroquia de . 
Calde, nE> carniñ~ · de Lugo a 
Compostela, lugar visitado polo 
vento, terra centeeira, -a_rriparada . 
poJ a forteza e a sombra do Mon
te · P~cato, . tan entrañablemente 
lugués'. 

Eduardo :- Rodríguez · Penado 
lo itara moito e. mbi bravamente 
contra a vida-: : .f ora g<l:leguista 
dende o.s anos da súa rriocedade 

.$ coñecera a Bóveda, e a Cáste--
lao. Nunha xuntanzá da candida

. tura do's con cellales nacionalistas ' ' . 
do · BNPG, cando as deí-radeiras. 
eleciós municipales, nun restau
ran.te lllgués, Eduardo ergueuse; · 
a í nda' gue ñori era candidatq, e ' 
falou ·de Galicia, . do seu amor 
polo , no so · idioma, de . Bóveda-:- e -
de Castelao e da sua enorme ·fe 
no nosó .. futu ro colectivo. ·A súa 
iritervei:ición fo i fonda, fermosa, 
emocioada. e emocióante. Inolvi
dable pra cantos a «scoframos . 
Prá .él scmcllari- cs.éritos os versos 
que_ Ram6~ Cabanillas compuxo 
en ho maxe de Poftei ro Garc;¡i.:· 

i Inda os b.ós e xene_rosos ' 

,· I 

·· Cronica-Carta . aberta '-
¡'. 

(Sobre a mesá r_edonda . . "Narrativa e lingua" 

organizada·p~r &licións Xerais na· Coruña) 

!\G IL H ER NA N DEZ 
Org~nit~da por umh~ eaitora, 

fixo -se em A Corunha umha me
sa redonda .~ob · o título de Ñarra-. 
tiva e:-- Língua. Intervinlierom _na 
mesa Rosário Alvarez, Xosé M: 
M-artínez . Oca, Xo'sé Fernández 
F~rreiro, Carlos· Casares e Xosé 
L. Méndez Ferrin.· Dixe~om:se 
cous~~~ (como eí:á:--de esperar) ; 
das que saliento parte da i..nter-

. ven~om de Méndez Ferrin," a- úl
tim<l: res posta~ de _Casares ( d_eixo -
as alusóns a língua1 e a estética 
dentro -da obr.a literária exce_si-

. ~amente ~atiiáveis) ·e algumhas 
afirmaS'.ons de "Rosário . _Admi-

. : r~vel ; -a srhceridade de i\1artínez 
Oca, ,. talvez•-mui ·espontáneo nal- ' 
guns asertos, e lam~htáyel a au
séncia de Fernánd'ez Ferreiro,
ape~ar da.s -palavras que del nos 
transmitiu o ·moderador. Este, 
Luís ·Mariño, estivo mui no seu 
p~pel. Mas pasemos · a comentar 
(comento). o IT}als re~harnante do 

. acto, que -foi o co lóqui9. 

: S~RIEDADE, SENHORES 

Neste _peisinho dos nosos' pe- · 
'r cados, por desgra~a. hai que co~ 

me<_;ar por pedir ser.iedade cando 
se· trata, te~as sérios, col!lo este 
das rela<_;Óns enfre língua e litera
tura. Seriedade é informa<_;Óm, é 
contraste de pareceres e in,clusive 
(qÚém o · duvidal) é humor e, se 
preferimos, ~etranca .. . Esta serie
dade tem de· pedirse ás autorida
des políticas (qui~á seja ocioso , 
porque a sua OViÓm, desde os 
seus pre"supostos, é correcta: o 
galega_, urn apéndice inútil) , aca-

. déi:picas (p0rqúe o. seu é a racio
nalidade e nom as argalhadas), 
religi~sas (polo seu influxo m e-

\ . 

gável nest~s temas, aind~a agora), 
literárias (pois traoalham na lín
gua "rrorrnal" e pro~ocam a s~a ·' 
normativiza<_;Óm), c:tc., etc. Pero 
cando se trata. de mesas redon
das, . hai. qu~ ped.~~ ser·i~dade , co
mo muí 'bem dixo _(e fixo pior) 
Méndez F~n::'ln, -seriedade ~- Pr:e±'' 
pa-ra·<_;Óm as 'áu'to.ridades fafantes, -
conferenciantes, e, engado eu, ao · 
público. 

PARA MARTINEZ OCA 

O símil ao que acode o meu 
prezado Martínez Oca,.. de qu e se 
galgos ou podencos e, zas!, todo 
rel)latado, é bem conhecid o ; fai 
referéncia a f:ibula de Iriarte " Os 
dous coelhos ": 

" .. . son galgos t e digo. 
Digo que podencos" .. 

A "moraleja" virá ao caso talvez 
ou talvez nom: ' 

" Los que por cuestiones/ 
de poco momentb-
d ej an lo que importa,/ 
llévense este ejém'plo" . 

·E questóm de pouc~ momento 
esta da escritu:ra correcta do ga
lego ? Ainda ma is: quiS'.á 'é grl!ve 
que ciscutam · os coelhos; pero 
matine Martínez Qca , no m será 
rnais grave o sospeitoso que cer
tos 'Coelhos opinem como os 
cans e colaborem _com eles? Mais 

' ainda, que eses nos piaam aos 
outr'os coRcórüia, siso e modera
<_;Óm? Nom será qué se sentem 
carne de gaiola _ou de p ost a tal
vez? 

PONTUALIZACONS A 
X.L. MENDEZ FERRlN 

I nsistia Méndez F crr in na ur-

géncia da normalizas:.óin , dp em~ 

prego normál do. galego na Gali- · 
za;_ e neste su posto (já ficou dito 

.. em riba) a,, necesidade de que os 
leitores/ouvintes exigirmos aos 
escritores/ conferenciantes cada 
vez mais correcs:óm, pulcritude . 
(beleza no dizer), propriedade 
no seu galego. Todo perfeito até 
que, respond endo a umha per
gun~a quase pe\tinent~ , descarre
gou as tábuas da l ~i da sua ira 
ceibe con~ra os lombos dos r:ein
tegracionist as (nojentos, qu e por; 
riba só falam castelán : deve ser 
algo 3:.sim come o idi~ma dos 
cástelos; os i·ei ntegracio nistas , 
nos cast elos! ! Boa alegoría , si , 
senhor). Deixernos as and róme
nas: Nom me parece Méndez Fe
rr in informado nérn sobre o rein
tegracionism o nem sobre os rein
tegracio.n istas. Digo-o co~ toda 
honradez, como a qu e reinou no 
acto . 

COINCIDE NCIAS COM 
ROSARIO A LVAREZ 

Rccolho dous pontos das suas · 
inte rvens:óns: Um, a necesidadc 
de língua-p atróm para conseguir 
(é umha condi~óm, norn a única) 
literatu ra normal na Galiia; ou
tro, a posibilidade de chegarmos, 
reintegracionistas e isolacionis
tas, a um ácordo (ráctico?; para 
quém?) . Sobre isto último, cm 
La Voz de Galicia dormc hai lon
gos meses um mcu artigo que de 
sair no "Suplemento cultura" se 
titularía asim corno Chamada a 
concórdia posíveL V cría que 
coincidi mos, polo menos nas for
mas. 

Nota: Oue escreva eu, nom quer di 
zer senóm que escrevo e tra
balho, que me preocupa Ga· 
liza e o galego. Sacaría mais 
cu~tivando a l{ngua do impé
rio (que é a minha maternal. 
Nom entendo que outros tam 
amantes do galega e desintere
.sados, com todos os meios de 
comunicac;;óm ao seu servi c;o. 
nom se prodiguem mais .. Se
rá por modéstia e humildade? 

MANUEL HORTAS VILANOVA 

- teñen a lám¡ttira acesa, 
enroxece agras.e montes -
a craridá: da fo gueira, 
e zoan no vento as túas 
lo#adoras, fortes ver.bas.l 
íNon mprreche! iEstás con

(n@sco( 

H.ai anos q_u~ con~cíamo~, tra
tábarnós e· queríamos a Eduardo 
Rodriguei Pe·nado. Era pai de se
te. fillos: un home. e seis mulle-

. res, tres delas casadas con vell0.s 
· e . queridós amigos n~sos. A súa 
pmf ésión . le~ou~o a vivir anos 

fora de Galicia. Nos .derradeiros 
anos résidiu en Sarria -onde de
sempeñou , o posto d·e Segredario 
do ,Xuzgado de Distrito co~o 

, antes. en . Friol. Tanto · nun sitio 
com~ noutro, como alguén. escri-_ · 

.,.biu en "El Pro.greso" dé _ Lugo, 
foi moito máis que· ú~ funciona- · 
rio. Xa xubilado foi vivir a l'..ugo. · 
.O seu fogar:, sempré aberto. a to-

. do O mundo.dun -?(Cito Xeneroso, 
~ra unha escala de fondo e. lim-
po galeguismo .. , . 

Conocemos a Eduardo , ·con 
motivo dun concurso literario. 

Formába~os parte d un xurado 
de poesía Lo is Diéguez , un· crego 
apelidado Quindós, Eduardo 
-que actuab·a de segre~ario do 
xurado- e e;ste servidor. Por cer
ro que, _me)1tras trocábamos as 
nosas opinións e 'deliberábamos 
pra otorgar os premios coa mei
rande xusticia: posible, pecháron
hos conchave nunha: habitación 
de "La Unión", de Sarria que foi 
onde ocurriron os f eitos. A coi.I
sa tivo o seu chiste . Con un pou
<;o de imaxinación podíamonos 
sentir como catdeales elexindo ', 
papa. 

Dende aquel día, e x·a . pra to-
' da a-vida, Eduardo e servid'or fo- · 

mos amigos. Coincidimos con él 
_ en moitos actos patrióticos e na

cionalistas .. Tem0s mer~ndado na -
SÚ<! casa. Cando- ib?-mos por Sa
~ria atopabárnolo no . cafe "'Cua
tro Caminos" xogando a slia par- · 
tida de do!Uinó ou en calqueirá . 
taberna. O se'ó trato era unha de~ 
lic_ia. Moito ternos falado ' das ro
merías e qas x~ntes de S~nta °Eu-
fémia e de Sah Pedro de Calde, 

_de -Friol, dos .. troiteiros do lugués 

barrio da Ponte, dos persoaxcs ~ 
persoax illos do Lugo da antegue
rra. Chamaba a aten ción o seu 
cono cem ento de xcntes e terras, 
ª' súa afic ión polo canto que 
m_ant ivo toda a súa vida - era co
rista dunha agrupación sarria:
na-, a súa esqu isita xenerosida
de e cortesía, o seu bo humor e, 
sobor de todo, a súa ilimita.da· 
pacencia. E o seu fondo e irre
nunciable amor a Galicia. Tifia 
unha conversa lenta e .pausada e 
a voz unha miguiña rouca. Can
do falab unha luz cordial· e co-

·municativa brilaba acesa nos seus 
ollos espresiv9s e inteUxentes: 

Eduardo· Rodriguez Penado . 
desca!1sa, pra sempre, perto da 
súa fribu . natal, onde era querido 
e respedo, nun cementerio no 

•. que se esco ita ondear as ccntee_i
ras de Calde e cantar os paxaros 
nás árbores qas Areeiras. · Un ana
co fern;iosísimo de terra _ga lega 
que ' o n0so amigo , sin .dúbida, 
amou entrañable e "fondam f nte. 
A 'súa testa t.Gn o MÓnte do Pica
to ·e ós seus pés o Miñ~ lugués · 
_de Ienro e armonioso camiñar. 

A 
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DIA 30 

Monforte en LUGO. Rodeirc e 
Tomiño en PONTEVEDRA. 

DIA 31 
Teixeiro en CORUÑA. C~rballi
ño en OURENSE. Ponteareas en 
PONTEVEDRA. 

DIA 1 
Betanzos e As Pontes na CORU-
ÑA. Monterroso, Baralla, Ferrei
ra de Pántón, Samas, Viveiro e 
Folgoso do Caurel en LUGO. 
Allariz, Póvoa de Tri ves e Entri
mo en OURENSK. Arbo, Porri
ño e na Capital en PONTEVE
DRA. 

DIA 2 , 

SeraAtes na COR UÑA. Póvoa de 
San Xulián, Rábade e Póvoa de 
Broullón en LUGO. Calvos de 
Randin en OURENSE' 

DIA 3 
Ribeira na COR UÑA. Becerréa e 

1 Castro de Rei en LUGO. San-

1 

diás, Castro Caldelas, Beariz, 
Barco de Valdeorras e Verin en 
OURENSE. Caldas, Gondomar, 
Lalin, MOscoso e Puxeiros en 
PONTEVEDRA. 

DlA 4 

Carral na COR UÑA. Friol e Ta
boada en LUGO. Leirado de Ma
ceda en OURENSE. Crecente, 
Cruces, Cambados e Tui en PON
TEVEDRA. 

DIA 5 

Teixeiro na CORUÑA. Chanta
da, Pedrafita e Guntin en LU-
GO. A Mezquita e Boborá~ en 
OURENSE. Goián, Forcarei, 
Pomecaldelas e Barro en PON
TEVEDRA. 

FEIRAS ANUAIS 

Para ·o dia tres.. está prevista outra 
· das boas feiras que ~ celefüan 
en Portomariñ (LUGO) coinci
dindo coa f estividade de San 
Brais 

FESTAS 

O dia dous de febreiro hai festá 
da Candelária en Esgos (Ouren-· 
se). · 
Ao día seguinte, San Brais ·e San 
Lourenzo, día grande en Bembri
ve (Vigo), Entenza (Tui) e Budi-: 
' ño (Porriño) asi como noutras vi
-las e parróquias da nosa terrel:. 

FEIRAS NO NORDE 
DE PORTUGAL 

DIA-30 

Trofa e Celorico de Basto. -

DIA 1 

Marco de Canavezes, Espinho, 
Taipas, Ponte de Lima, Santo 
Tirso, Cabeceira de Basto ._ 

DIA4 

Caminha, Famali9ao, Carvalhos 
(Vila Nova de Gaia) 

DIA 5 

Marco de Canavezes, Barcelos, 
Vila Praia de Ancora, Vizela, 
Mon9ao, Valen9a do Minho e Vi
la Nova de Cerveira. 

DIA6 

Guimaraes, Melgas;o e Viana do 
Castelo . 

DIA 7 

Amaran te. 

anuncios · de tialde 
QUEREMOS . COMEZAR 
un debate, teórico e práctico, 
que poida dar pé ao. início dun 
proxecto comunal; poLs esta~ 

mos convencidos da necesidade 
dun cámbio radi~al na for~a e 
xeito de vida. .,........._ . 

Pára un prime.ira contacto,os 
interesados podedes dirixirvos '. 
a.: 
Grupo· Gomunal Zero 
A~tdo. de ·corre'ios n.0 52' 

Compostela. (A Coruña) 

BUSCASE a colcición de ar- '. 
q1:1ivos do Scminário de Estu
dos Galegas. _Apdo. 12. Ponte
vcdr!l. · 

INTERESA CONTACTAR 
con xente interesada no dibuxo 
de humor e tema~ laterais para 
facer traijallós, seminários, etc. 
relacionados co tema. Intere§~
dos ·contactar ·con CARLOS. 
r/ Méndez. Núñez, H', l. Fe-
rrol ' · ~t,l · · 

YE.NDESE seat. 127- :en bon esta- . 
·do. Chamar ao·,telf.:1'59 07 .05 de 
·Santiago de Compostela, pregun-
tando por Pclaio Ga.re.ia Pazo. 

o~ Fato Cultur~l G~lego "Daniel 
Castclo." de Gip.1¡1;Z,koa precisa 
.ur.xentcmentc . fo~os para facer·· 
u.nha exposici6n en Donosti e 

o,utras zonas de Euskadi $Obre o· 
Antr0ic,io. Pide que se lte man- .. 

. Desde· odia 26 t~.~os l~a-· no-
. va:. Hai q'ue '.-parar· as podas das 
videiras, -que vai ·a lua ·para ~rr1-
ba e. non é causa de perder o vi
ña este ano. Para 'o día dous te
·mos xa · a crecente ·na: ñoite e 
phr San Brais, comeza .a sua 

· forza bulidoira que -a vai le.var: á 
. chea .. o di~ óito, na: P?-S~dela pa-

. ra o nove. , . , · 

' 

Rogámó~ll~- a todas as Aso
ciacións Culturais que nos· en
víen a sua programación con tó' 
di~s de antel~c.ioJ1; para facer · 
da axenda un voc.eiro dos .seus 
actos. 

, Rogámoslle a toda per~oa ou 
asociación interesada que corri
xa os po~íbeis erros na. celebra
ción de feiras, xa que as· qu~ ve
ñen saí 000 neste semanário son , 
tomadas do calendário de ZEL
TIA-AGRARIA e contén al
guns er:ros e esquezos. 

" 

_ SOMENTE FALTA 
VOSTEDE POR SER 
SUSCRITOR.! ENTRE 
AGORA NO GRUPO 

DE AMIGOS DE 
ANOSÁ JERRA 

SUSCREBASE 

de~ as f~tos. coa · <;lata e a zona 
onde foi , feíta ªº s~guinte enede_
rezo: F .e:· GaJego Daniel Caste
lao. Centro Cíyico. Palac'io de · · 
Adoriaesi. Trintxerpe, Gipuzkoa. 
Preguntar por , Paco Cal velo no 
teléfono. (943)' 46 28 28. . " 

NACÍONALIST ~ P.RESO na ca
dea de Vigo_, matriculado en prF 
m~iro -curso de Maxistério e con 
dificufdad~s p~ra : ;seguir a sua 
marchi, pide que algun alumno 
do mesmo se poña é11 conta:cto 
COQ él para informalo de cues~ 

. tións ac<1-démicas. · -

Edelmiro Oomíriguez Dapena 
~ Cadea de. Vige> . ·· 

Avda. dé Madrid,~106; VtG.O .. . 
. . . ~ ~· ....... ,' 

~ . 

. t 

.·CONCURSO DE TRABALLOS EScotARES 
Patrocinado por A NOSA TER~A _ · .. 

. . . 

, . . ' . ' . ' ; . 

. Publicamos ,ho'xe \ g s_egundo -resultado0 do Go.:Zcurso de trabal/os es- · 
· cola.r..es pátro~i.:-iado pó~:"A NOSA TEREf_A " .. · · ' . 

Querido sefior .meu: 
' ' ~: - : 

O abaixo firmante ~escrébelle esta· carta .P<!-rá pedidle ~a man da sua 
filia, ou sex4 que nos: vamós casár. Dígollo ·por carta por se acaso po-
ñí ase un pouco ne~ra e escapábanselle as máns. -

Eu ~ón . baixo, regordete, poucq traballador, un pouco chist_oso e . 
con boas notas, 'iso 'si, ~ostede non sé .deixe levar palas a.pari'éncias ; si á 
sua filia non lle gasto ·non ten p,9r qué da:n:ne a cont~stación non, pero 
non se ofusque. - · · · ~-

Porque me teñen contado que é vosted~ un pouco ñeura ·e ·eorpulen
. t~. Vostede dígame a'_ coµtestació.11. e _as mans quietas.,_ Cando oigo to~ 
Ión, talán; mamá quert se casa·;· a ~iua moza con un castelán. · 

.. A 'nosa norabo~ a Celso, 
1

que m6i pronto recebirá un.libriflo, e a to-. 
·" dos os de"!ais. grácia~ pota vasa.participación. 

Xq. sabedes ,que o tema 'da próxima semana é A MIÑA ES COLA. 
. _Faládenos de com'o é, de como vos gustaria que fose o· vaso coléxio e 

mandade -os traballos a Dr. Cadaval 21, 2 .. º, Of) 1 de Vigo. 
Se sodes pequerrechos e ai'nda non sabedes_ escreber, podedes parti

cipar cos v'osos 4ihuxes. 

Celso Sam p~dro F ervenza 
Col~xio de -Reibón-Moaña 

·ACTos ·-E·XPOS·:ICION:S 
@ 

CURSO DE LINGUA GALEGA 

- Organiza a A.C. Castefao -·de , 
Monforte. 

Terá lugár no seu local de Pra
za de España. N.o 15 a partir do 
prupei~o c;ie __ febreiro, e será _im-: 
partido poJa profesora d~ ~íngua.~ 
e ~iteratura Galega Pilar Alvarez. · 
· Os interesados·poderán' inscre
berse en horas laborábeis na Li- ,· 
braria .Xis.tral. 

o curso e~tará · abe'rto -ao ~ pú~ 
b li co en xeral. 

PONl'EVEDRA 

Na sáa de arte da Cal.xa. de 
Aforras provincial inaugurouse o 
pasado día 25 a ~ostra de acua
relas :da pintora Sanmartin. Na 

. temática, bodegóns, froles, figu
. ras e paixax.es. 

,YILAGARC_IA 

. O domingo dia 31 datlsura a 
sua exposición o pintor Arturo · 
Ma~tí.nez Moreno, que ven mos~ 
trandó 'a sua obra na sáa de ; ex-

. posicións da CAV. 
'O venres dia ·2 9 proxéctase ·no· 

auditó'rio . da- mesma . entidade. 
bancári{ a película ~ ·o home de~ · 
Moda" de :F. Méndez-Leite. · 

S~~TIAGO 

poemas _ "I:Ierdo e ·Alucinación 
de Fisterra", de: Xavier Rodrí
guez Bárrio. A presentación, qu~ 

. tratará · sobre o tenia ''Poesia ga-
legá hoxe" estará a cargo de 
Luis Al,varez Pbusa e dará paso e 
dará pa~ a un recital do a_l;ltor, 
seguido éie cofóquio. ' . 

/ . ~ . -
.,.: 

VIGO 

Q venres dia 29 finaliza no 
Auditório. da CA V o ciclo de 
cbnferéncias sobre "Problemas 
do . momento ai:t~al" organizado 
pola Escala de Formación Social 
de Vigo. Falará Xosé Maria Ria
z':;i. Ballesteros sobre "O paro na 
mocedade hoxe e _as suas reper-
cusi§ns". . 
' o· domingo 31 .inautura a sua 

· exposición Caitano . Lledó Casti
llo na Sáa anexa da Caixa de 
aforras. ' 
. A Asqciación ~ócio-Pedagógi

ca · Galega (A~-PG) dentro dos 
seus cursos de perfeccionámento 

. do profesorado en Vigo organiza · 
un curso de 30 horas· d.e dúra
ción sobar de "Bjstória de Galt-: 
za". 0-s profe sores van ser Felipe 
Senén, Ansflmo López Carreira 
e Francisco CarbaHo. O lugar de 
imparto de clases .sétá na Asocia-

_ción Cultural (López de Neira, 
22, l.º B). A matríc'ula é gratis 
para os ,membros da Asociación 
e .3: l .OOo' . ptas. p;irll os . non .só-·O venr es gia 2 9, ás sete .e mé

diá, na Galería de Arte Sargade
los (-~ua Nova 16) ·presetJ.tarase, 
por parte . do . autor, o libro de 

.- · cios. Os-lugares. de~matrí cula son 
a 'libraría Ir Ind~~'é· a Castelao , 
amba~ as duas en Vi~o. 

N. 174/ DO 28 DE XANEIRO AO 4 o¡{_ BREIRO/ 1982 
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BEN:cHo~sHEY, UN 'HOME 
1'•' ... 

~stamos fartos das homenaxes 
.póstumas, dos Q11irogas, Corrais e 
Rosón -que ante . o •povo ' queren -
aparecer -como herd_eiros de _Ale· 
xandre _Bóveda, Castelao ·e .Celso 
EmÍlió: Estamos, canso§-,de qu_e A-1- · 

" fonso_ ~exegueiro .ie~a toda a ra
zón . cando -naqueles versos de 
"Circo de auga" di: "Para qué, 
quererles un pó'éta vivo / se non 

. saberles qué· facer .. con el, /. mat;á
deo e celebraille as pompa,s';. Os 
recoñecementos póstumos están 
,ben para os que finaron ·hai nióito 
tempo. E fermosos e ·importante 

._ que o noso bon amigo .Marcos Val· 
cárcel se ocupe de Antón-_ Vilar 
Ponte ao cumplírense cen a_nos do 

- nacimento do criador das Irmañ· 
dades da Fala. O que xa non está 
tan ben é que tivese que finar 
Blanco-Amor para que surxiran as 
homenaxes. E ese é un exemplo, 
porque haf máis. Por iso tivemos 
unha gran ledícia cando a Asocia
ción Cultural "Medúlio" do_ Ferr~l 

· tivo o .acerto de organizar un d
elo de conf eréncias a-cargo de Fer
ná_nd.ez del RiegQ, Pác~ Roddguez 
e Martinho Moq.tero <;n hom enaxe 
aó prof ésor Carballo Calero ou 
cand~ _se celebrou un colóqufo en 
Lugo coa p;ir~icipac~ón, de Manuel 
Maria, Uxio N ovoneyr;a; Rodrf, 
guez Fer e Paco Martín en hói;ne
naxe a -Anxel Fole: Pero esa4ledí-· 
cia fuxiu como unha faísca ao_ 
pensar que na madrileña rua Ma~: 
tín de l9s Heros vive esquecido un 
dos galegos ',~bfu¡ e xenerosos"·, un 
home chamado Ben-Cho·Shey que 
se nos po<;le ir a calquera hora· e 

. sen nengun tipo de homenaxe. 

QUE ··MEREC·E UNHA 

Ben"Cho-Shey ·nunha foto de hai va-
-'~ias· décadas. _ · -

ALGUNS DADOS 
. BIOGRAFICOS .. ·-

) 

AS <;LASES DA UNESCO 
- ,, 

As· cla~es do .Clube de Amigos 
da UNESCO foron decisivas para 

: m.oitos mozos e mozas que fixe· 
r,~n estudos _én Madrid. Aquetas 
clases ~stán recollidas nunha nove

_ la do poeta, narrador .'e parlamen-
. , ·tirio -- !1._~cionalista Loi~ ,__Djéguez · 

-("A · torr_e de Babel", Galaxia, 
196~). Nese texto lit~rário ao que 

. est,am<wa referirnos (páxinas 119-
120) está Ben-Cho·Shey, Bautista 

_· Álvar~~ e -algtln ináis: unh~ moce-
· dade cargada_ de soños ·e de futu· 
_ rQ~ e un. _home que ~ estimulou, 
que. foi en certa maneira ponte en· 
ice os galeguistas de antes da gue

;;J!"ª e -á.s -novas xeneracións da pos-
·guerra. No primeiro piso da ma· 
driléña · Praza de Tirso de Molina; 

Xosé Ramón Fernández Oxea, 
popular!Ilente coñe,cido _por .Ben- ~ 

,.Ben·Ch~-Shey puxo cátedra de .. 
amor a Galiza a _aqueles xóveñes · 
qu~ querian atopar as suas verda· 
deiras raigames, a aql}-eles rapaces . 
e rapal'.a~- que todos ós domingos 
asistían · ás xa históricas clases da · Cho-Shey, naceu en Ourense no: 

1896. Foi mestre nacional en Ca-_ 
riño e Santa. Marta de Mordras. 
No 1936 era presidente do desapa· 
reciclo Partido Galegµista en Lugo. 
Ao ano . seguinte sofreu UD- deste
rro a Cáceres por -galeguisci., des-

-pois de 'estar . suspendido de em
prégo e soldo. Unha vez instalado · 
en ~!!drid axiÍdou n~ ,que ·puido 

-aos galegos que quedan facer algo· 
por Galiza: -pr-imeiro a9·s do Grupo _ 
Castelao, lo:go . aos d~ - Br.ais Pinto 
(Bautista i\lvarez,_.B,ernardino Gra
ña, Méndez Ferr}n, Raimundo fa~ 

_ ti_ño ... ), e. desp<jjs aos-do Club de -
Amigos da UNESCO (Lois Dié· . 
guez, Xo4n Soto, Vicente Váz· 
quez Diéguez, . Pilar . A.llegue ... ). 
Entre os seus traballos ¿ompre 
destácar· "Santa Marta .de Morei- -
ras. i\1ónografla.\lurÍha parróquia 
ourensán" -e o "Cantón Galego ". 
Bo 1977 as Ediciós do Castro edi· 
taron un -libro hc)inenaxe a Ben·. 
Cho-Sey ("GiUcia nó corazón") 
no qÚe recolle u~ha es'<::olrna ~os 
seus att_igos, asi .. comq xuídos so· 
bor del e da sua obra. 

ÚNEsto. . · 

A FIDELIDADE A GAL/ZA 

Ben·Cho-Shey sempre foi fidel 
.á s~a terra. Non deixou xamais-de 
promover e d~fender·a nosa Iíngua 
e yultura. Aí están todos os seus 

- ''t:raballos para demosttalo. Nunca 
de~xou de ser gaJeguista, nen na 
sua lil~ocedade nén . na sua madu
rez, nen en ._Galiza _pen no <leste· 
~ro. E cada 2'5 de x~llo,jlon Xosé 
R~món v_iñ~ a Cé;>mpostela pára ce~ 

lebrara o Diada Pátria Gaiega. Ta
mén viña a Ourense ·todos ~s anos 
para estar nas festa~ dos Maios. 
Hai que dicer, asemade, ·que xunto 
coa Carballo. Calero, Fernández 
d_~l Riego, Xaquin Lourenzo, An· 
tonio t<raguas e poucos máis, Ben-

• Cho-Shey integra o grupo dos ga
leguistas .históricos que non caen 
engaiólados nos obxectivos dos 
autonomistas de-.agora ou nas for
zas españolas que necesitaban 
unha etiqueta de galeguidade. 

RAZONPARA 
UNHA HOMENAXE 

Un h~me que adicou toda a sua 
vida a investigar nos eidos da Arte 
e da Arqueoloxia, nos da Etnogra
fía e da Lingüística, que é autor 
desa gran dbra -adicada á parró
quia galega- titulada "Santa Mar· 
ta de Moreiras", que animou a vá
rias dúcias e a várias xeneracións 
de galegos para que o galeguismo 
seguese en pé e que tivo unha acti
tude moi diferente á de Filgueira 
Valverde, Marino Dónega, Ramón 
Piñeiro e García-Sabell, un home 
asi merece un · recoñecimento pú
bli~o .por parte dos que loitamos 
pola soberania da nosa.pátria. Non 

I 

agardemos a que sexan os acadé
micos e as autoridades que hoxe o 
ignoran os que o dia da sua desa
parición fagan a sua .semblanza. 
Debemos ser nós, os nacionalistas 
militantes e os galeguistas inde
pendentes, os que ·o rescatemos 
dese s-iléncio e reparemos as inxus
tícias que outros lle fixeron, in
xustícias como a de concederlle o 
"Pergamiño de Honra" en vez do 
"Pedrón de Ouro ", que para el foi 
como se lle deran unha coitelada. 

A mellor homenaxe que se lle 
pode e debe tributar a Ben-Cho
Shey é un ciclo de conferéncias 
sobor a sua figura. Estamos segu· 
ros que se poñeria moi Ledo e es
queceria as coiteladas que lle de
ron. O lugar pode ser Ourense, a 
cidade que o veu nacer, e a entida· 
de que o promova podía ser "A 
Auriense". · 

Aí fica a idea. Oxalá sexa ben 
acollida. Ben-Cho-Shey meréceo. 

MANO EL LOPE Z FO XO 

Membro do Colectivo 
"Ramón Cabanillas" 

Todos os dibuxÓs desta páxina foron sacados dun e·xemplar da obra., " ANDROME
NAS, Contos pra 6 Pobo'·' , da autoria de Ben-Oho-Shey; publ icado en Vigo en 
1954, !"prologado por Eduardo Blanco-Amor. - ' · ' 




