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·NA HORA DA UNION 
Menos os raposos, todos 

asi identifica claramente aos seus 
mandados. Fainos asi o favor de 
deixar marxe para moitos entendí-Préniios ·Rincha-83 Falamos todos moito de que os mentos entre os que queremos un-

galegos · matuzamos máis · na· per- ha Galiza que se Fixa de seu, e en-
tre os que á::_hora 'de. facela º· máis -

O Paco, que é o pianista ofi
cial deste-periqdico, nunha des
tas noites "f/Jra de si" trocoulle 
o .Jwme CJ.O· ,Xan_:Ca.rb.élll~ rn tmha 

cepción ~da realidade que qs habi· 

1 b 1 d . b tantes de terras con menos neboei- habitábel;-' o' máis próspe~a· e o 
seu a or a pro un on vmo máis xusta e honrada que sexa po- · 
R"b · · t f ro, onde os ·perf ís son máis agre-1 erro sen mIS uras nen arra- síbel, podemos ser tan práticos ·e 
pos de gaita, xa que a propagan- sivos. Mais' cando ollamos a vida 1 • . t . 1 P 't' 

poJ(ti~a d~ste~ ~~mpp!i -: haj que ~~~- ~ea 1s as co~o ca q~~ra: . ra !: 
~é}¡ ~'1RP91ffi~l ~q~~-::f~n:;,~-?: ~µ,#-~-;,, < !~pérgantar· se ·"rínfi -éStá"rí~'rni>~ ~11-HKi ;QQ!f pam¡¡_, t9d~,,~e_- noA1 Pt-~tl~:O~ 
colisíno conleva.~ ,un.ha. '.diferen- ~ ... ,,, .... ;.&'·'·d -,.

1
t, . . , -· -.· . · •.. - ~ , ......... , .,...., Jli:lra "nos.,efl'\l!olekgfr;onde Madrid .. , . ·. ~· $· -"''' r: ' '' : .._,_ 1 · , -v1nucx e 1 us1ons. · - ·· ·.. ... ··"" -- .::·. - · .. .. ·L'. ... ·• ._, •· • 

c~aCI!JD :.d':?1!~19~~Q-.:q~e,:-n~.ce~~ta_.;: tk>.fit.cfalando do 'galégüisrttO: 'quir•é, , ,-n.os-po.lp_qu~ .... -··;¡.,.~ t'."-~ '' 1 '1 e ' ~. 

;_ .3'-··· ·-\ ... .._-..$.,.'. -- ...... ·~·· ).·- :¿,. -- ~' '' 

f;t!m~ d~.:fPtQ)~ -~lhft~;lilpJ.!füto c. ·r 
e :fico.u, en Xan Gaballa, .qu~·de
c~Jl~~~;~--__foi _ ~o~e~ido ·,P,Ór.,-.Un 
amigo ·para chamarlle .Xan Rin
ch~,_ q ue~'é' .nioifo máj~. ~n-xeb ie. 

En ba·8e-. a .Íste', e ~. vistos - os 
prémios-" que os - colectivos cul
turais de Esqúerda Galega, coa 
denominación _ "Xurelo-'82" e 
adiantáncfonos a eles, · criamos 
os do ano que ven e .puxémo
lles "Préniios Rincha:-83", para 
maior 'glória do noso ' cólaoora
dor, aínda que o pro'be non 
chegáse á fosa _atlántica dos ver
tidos "en plan· paseo eleitodal 
nen moito menos. 

gfl~º~~: ~-~cl!!~q, R,-µe ~ ~. d9 . au~'.1! ';'•. ur:ttia tarefa tarr longa-.e. r.l·a' qlHf°ea't' '. ,,_ '\;: Só;nufi:tlacsocied~de xoraa e ce
np~, ~: nec:es1tp .. A9·1!1e~~-q terµ:_ r ben :tantos pro·x"ectos .. -diferentes, -. ~. ga .p_o(jlería~e .. éonfu;r;idir o. colabo-· 
po, . hai . a.c~é~it._pa_ra_A9:d.os.; _os - : atopá.rnonos mm ha_ ,s:ituazón ·~ben ·;.~.n;-rac,ioni§m~ · -~qa - ha~i lida<;i:B políti
n;i~.z,qs .. e:. ~qzas; g~e poij.~\1-:~n,::.•·- .. · c~(iosa. Pqr m~o~ a que" n·0s to~ .. .. ca. E_ as ·ccmse.cué.nc-ias dé ·o.,facer 
practica tal anuncio televIS1vo . men por idealistas, ou ,"te·stimo- . son gravísimas, _porque para esca-
nos lugares máis ins0speitados _niais" e non - prát.icos; POlfCO· nos par do colaboracion_ismo cáese no 
e ás mellares Horas:' da unha e falta para admirar as . rnáñas dos espirito sectário. E á hora da ver-
média da mañá en adiarite. Máis que, -ao mesmo tempo que:runfari dade, descúipase máis doadamen-
dun ·1ocal ficou sen clientela por de, ~,a.legui_~r'n~ h~st?rico~ fan decla- · te· o entendime11to .co inimigo e os 
"non ter Casera,,. · · racions publicas· como a de que seus -colaborad6res que con irriráns 

Rincha de Ouro Patela de . non lles cabe na cabeza que Galiza naz.onalistas, con distintas ideolo-

Pgrata e Espiñas de 'Bronce, pa- sexa ~1nha ~az?n, ?,u a de que hai xias políticas pero con . moito que 
· · · 'l t d quec espanohzala , e colaboran facer en .comun para a tarefa que 

ra os. persoerros 1 u~ ra _os que co antigaleguismo de sempre para máis nos urxe a todos: a de poñer 
perm1ten_ no_ seu partido a se~~- arrepaÍiar as migallas de poder ou á Galiza en ·pé. 

( primeiro acordamos c·ónce
dérllelo aos próprios que deron 
o "Xurelo-82" pola sua gran . 
orixinalidade, nacionalistas 
eles e galegas para que segan 

. nesa liña, "sen arrugas", por 
moi beÍidas que ~stas sexan. En 
fin, Publicidade Carballo, auto
ra da frase premiada "la arruga 
es bella", pode estar ,contenta, 
apesar de que lle achaquen a 
frase ao xastre prq_prietário das 
"arrugas". 

llantes beberlos. Que ben fanan fachenda que lles deixe.n. 

en cesalos( dncha de bronce pa- En · troques, non conseguimos 
ra o motorista do e.ese )p~a ver pactar con galeguistas indubidá-
se asi clarexaba o panorama cul- beis, simplesmente porque -e iso 
tµral galega. Paré'ceme a min · si que é falta de realismo- aspira-
que nen con esas. mos a facer o que nengun movi-

Houbo tamén un prémio para mento político radical puido fa-

un escritor na relación do Xure- cer ,OU!1Ca en ningures: poñer en 
lo-82. Para min que se Hes esca- prática" o. noso programa máximo . 
.pou; que foi sen querer, porque, ·- ao dia 'segl!inte--tje chegar ao po-
se non, non· se entende tamaño~ . der. E a cousa pasa a· ser ·ridícula 
dislate, Moélestamente debo . re- . - ·cando o poder está lonxe e o ma-

r ximalismo impídenos entendernos 
coñecer ·que non coñezo -ao tal e loitar xunta'"s para acadalo. 
Pereiro, pero tampouco un é · -

P~rte da traxédia ven segura-
infalíbel nisto das 'letras _galegas , niente . da falta -de normalidade' 

Nós· tamén quixéramos darlle e, ao mellor, aínda póde ser qu_ e , . polttica en tantos. anos; que non 
un prémio a Charo López. Pero sexa un home i:rp.portante . . Per- son só os do franquismo, sobretu-
non topamos xeito. Se os "libi- dón por-non sabela. · do no caso da nazón galega. A ·po-
dinosos" de Esquerda Galega lle ·Rematamos a relación dos lítica galeg.a está praticamente iné- · 
deron un, non saben o . bon: . a,. ño~os .prémios Rincha coas dita, e ninguéi;i pode pensar que o 
tal actriz puido · chegar a ser mencións da honra para "Sue- que está .pasando _agora entre a 

unha desas poucas ·.que traballa- pin"( o':u asi)e Bitter Kas, bebi- .Moncloa e ~arW~n, ou, calquera 
ron no cine· ·galego. En fin~ aló d·a milagreira coa que un tal Sa- outra que vena a ser a se do señor 
por 197-6-77, cando a . ~~líeula trústegu.i'm,arca gpl~s p_ero~. noi}.. ··delegado, é política galega. · -
"A -t ~ d ·Vi "' V · n ·" · -'· · · ., , : ·'b :.;que convé.n ter claro é a di-

... {>0~: e · ª ·:, er~a-,.. "_e "~- :~a ~~r _ ]fióCl!.Qll'j~ijmipadMsn.as yota- ~ ·teiléiicia entre·-,a:d~fesa apaixoada 
~otlada; C~ª:1'º Lopez · tma;mm- , ción-s as seguintes-c9u8as: "Jue~ ·, · dos princípios e o fanatismo. 
tas · p~~~ab1h~~des dEt ser -~~: pro- gos.reunidos Qe,yper"; ~'Guia te- E aínda ooa· probeza. aa vida 
tagomSta. ~E sen: cobrar un cade- lefónica" ·de . G.uadalajara" e -a política de que talamos, bastaría 
lo. Motivos de tráhaHo profe- colecció~ de· retretes do prínci- . µn pouco de atenzón ao que nos 
sio~~l imp~íronlle ~acer .~al . pe de Gales. Non se queixen·, as rodea para v.er clara a diferéncia. 
pehcula. Pola sua boa mtenc1on votacións foron totalmente de- Non hai galeguista .que, á hora da 
a prol dun cine g~lego~ prémio mocráÚcas. Nada de ·pucheirazo . verdade, nori · recoñeza a outro 
Rmcha~3 e con 1sto .si -que te- partido-televisivo. - Toma de-. galeguista. Non ternos por que 
mo~ razo~. _para prem1ala e non mocrácia popular, neno. .. ter medo a parecer idealistas e 

b d ult l pouco "práticcis",- nen a pasar 
eses cete ros a ·e ura ga ega_ Ult' h . t · , . 
reunidos no "Cerne da Debou- imd~ dora. por ~~r od, o me~- . por argalle.iros ou treidores. Ós 

,, · , -
3 

d - , 
1 

-b mo ia a conces1on os pre- que habían de traicionar, xa 0 fi-
rba das , _a mana en Pena e- mios, tres zodiacs da Cruz Roxa . xeron. Os que ·quedan, poden es-

e ez · · · rescataron a un "yate" chama- tar tranquilos que ninguén os vai 

'Iamén ·ternos un prémio Rin- do Xurelo que ia á deriva. Siin- confundir. O antigaleguismó pré-

cha-83 para os protagonistas do ples coincidéncia. E é que non mia os. servizos que se lle tan. E 

anúncio "Non hai Casera",. polo te podes :negar. 

Unidade dos nazonalistas gale
gos non ten por que significar 
aquela unidade que nos predica
ron os fascistas e que parece que, 
por disgrácia, moitos asimilaron 
moi ben. Se nos empeñamos en 
facer unha organización monolí
tica e disciplinária, co onxectivo 
teórico de conquistar o poder, o 
único que conseguiremos será per
petuar n~se poder aos in im igos se
culares da Galiza. Para evitar ese 
xogo suicida o que ·compre é po-

- ñer en marcha esa imaxinación 
que din que temos, e encontrar 
_apartir dela, e non indo á procu
ra de "modelo" que pareza estar 
funcionando nalgufes, a fórmula 
que permita combinar unha estra
téxia global comun, orientada a 
atinxir os pontos nos que todos 
coiric_idimos, coa máxima flexibi-

. lidade en posicións i_ndividuais e 
de grupo. 

Oeste xeito ninguén teria que 
renunciar aos ~us princípios.Teri~ · 
unha razón para continuar a sua· 
loita e para evitar cair no desespe
ro porque non chega a hora da re
denzón e acabar admirando a ra
posaria política como única forma 
viábel de vida pública. 

Madrid non lle teme aos rapo-· 
sos; témelle aos galegas xuntos 
esixindo os seus direitos. E por 
iso fará sempre por darlles forza 
aos caciques sumisos e quitarlla 
aos galegas unidos. 

Grupo de Trabal lo Galega 
LONDRES 

.. ELPAIS 
23.6.82 

,'" . o grande . ~emigo da cultura- ' 
' non é a loita -do· povo frente. aó 

vello ou viceversa, senón a trola 
1 

rebuscada; a falsedade repetida 
até a saciedade contra da realida-
de. .- );. 
_ :· fr; .) l ·guen · re¡:i r'es.~liltan oficial
~(:?[lte . ·a cu-l.t!:Jr~- -sinté11~' ic.áseque . 
.~empre ui;i rex~ita.mento á expre- , 
sión_,9~ vita.lidad.e, up ódio á mo
~~?:aé!e; un -~,s~_a,nto. calyi:~ist~ car~ · 
1so que. chamamos emoción. E ta
mén un amor inconfesado á a.rte
rioesclerose cultural. Todo o que 
é novo irrítalles e desde o s~u 
ponto .de vista. non erran poi·s 
todo o innovador é subversivo e 
todo c·ámbio é para eles unha ace
leración cara a tnorte. (. .. ) 

A cultura non debe ser aburri
da nen é un almacenamento de 
coñecimentos senón un xeito de 
entender · a vida. As computado
ras quizais poderán ser sábias pero 
endexamais serán cultas. (. .. ) 

Estamos xa moi fartos de ser 
a reserva espiritual de Occidente 
primeiro, máis ta'rde a reserva de 
man de obra barata de Europa e 
agora a reserva armada da OTAN. 

ANTON 10 DE SEN 1 LLOSA 

27-Vl-82 

(. .. ) Un escritor maldisoado é 
- debera ser- aquel que sofre per
secución, ignoráncia ou descoñeci
mento por parte da sociedade, que 
se nega a recoñecelo como tal, na 
sua esencial condición e intelec
tual, que lle impón barreiras sen 
conto e remata por destruílo, no 
peor dos casos, ou por marxinalo 
definitivamente, expulsándoo do 
seu seo. O recendo infernal que 
despiden os escritores maldisoa
dos é doadamente detectábel, res· 
pírase no seu surximento rápido, 
nun inicial recoñecimento espe
ranzado, nun choque frontal e 
progresivamente radicalizado cos 
valores que rexen a sociedade que 
os arrodea, na interrupción máis 
ou menos brusca da carreira ini· 
ciada. O malditismo verdadeiro 
está rifado coas publicacións 
abondosas, coas frecuentes apari· 
cións na Prensa, coa televisión, 
con calquera tipo de honores, ho· 
menaxes, cargos ou becas. O mal· 
ditismo é a soedade, a incompren · 
sión, a traxédia interior e a pro· 
gresiva vitória do siléncio ( ... ) 

RAFAEL CONTE 

.....:... '. 

RADIO. GALlCJÁ 
. ' - ¡A RADIO! 

. . _ ,. 

.San P,edro de Mezonzo, 3 
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Polígono de ~~mpo_ . no_ Lér~z --· ~ ... ·--::· .. _ . 
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Da vitória esperada 

En Xaneiro deste ano, os 
viciños, reunidos en asamblea 
acoredaban · comezar · neóeia: 
cións con ASEMPO-SIGALSA 
para que estes poideran seguer · 
coas obras en base a unhas 
contrapartidas. 

Estas contrapartidas eran as 
s~guintes: Pagar un certo ca
non pola cesión de 25.000 me
tros cuadrados da Xunqueira 
para que as duas sociedades fi
xeran nela un centro reactivo 
cultural e un complexo polide
portivo para os viciños, cóa co
rrespondente licéncia munici
pal prévia; asfaltado dun total 
de 10 quilómetros de camiños 
na parróquia de Lérez segundo 
un ha relación de pref eréncia 
que facilitaría a a Asociación; 
compromiso de recoller no po
lígono o alcantarillado dos bá
rrios colindantes e o pago das 
minutas <lo abogado e do pro
curador que actuou nos dife
rentes procesos en favor dos 
viciños. 

--cando por xaneiro do 1981 co~ezaba A.SEMPO e SIQ~LSA as obras do _gue. ia-~r o;$eu polig6rio
comércio-industrial na vila de Pontevedra, poucos podian pr~ver en·que ia-parar todó. -~ ' - ' · : · -· 

Aos poucos meses (en nnirzo), presen_taban _os viciñps un-.interdito de obra riová po~ . ini~:iat"obras 
nun terreo que ten en lidxio ;i _pn>-priedader As obras paralfr .nse mentras non se falla .tál foteráito 
e en maio da 8enténcia, o xuiz de primeira. in·stáncia a Jav!:·1r da empresa.Recurriron ·os veciños
Audiéncia Provincial . e gañaron. · A senténciá· é- irrecurribel p~r ser ponto Jiñal ' eil asunto de 

Neste ponto a UCp tentou politizar o conftito -(os do non~ claro,-son os que andan·a moverse)', 
cun total fracaso, dada a soedad~ ,política da Aso~iación de Veciños do Lérez. PQr contra, o partido 
do Goberno fixo tOdo o que puido para levar adiante o polígono p~t riba de toda a docum·entación 
viciñal, face}Jdo declaracións en tempo eleitoral (se_te-mbro 1981). , 

Da situación actual e da posición de forza dos parroquianos de Lérez e Campañó irnos falar agora 
cando xa AS_EMPO lanzou globos-sonda sobre a_ 1!1ontaxe do _polígono noutro lugar. · 

1-aT:A~ .. (l~T~-~-A-~T . 
UAV&V&•DiM ·- H· - . • • 

· ián· 1di~post0s- a seguer n_a nego
ciación~ -Para · eles·-~n.c;n é ~an 
import-a:~te ,o dos- postos · ~de 
trab-a1lo -para·-os parroquianos -
de Lérez ou Cámpañó. Saben 
q Ué non seÍnpre-- se está califi- -
;cado para determinádo~ -ofí-
. cios. Por isü a sua-defensa-vai 
por outros derrot'eiros. E en 
liengun momento se pechan en 
han-da. Agora, a esperar . . 

Eis o que pretendia facer 
ASEMP C c~as terras q Qe non 
son suas: 

Extensión conxunta d~ 
parcelas: 212.877 m

2 Zona verde 31.119 m 
-~Parque deportivo 6.222 m2 

Equip, Comercial 3.112 m~ 
E4"Jip. Social- 3.112 m 

· Rede viária 
2 e apa,rcament~s 294.567 m
2 'btal - · 294.567 m · 

Por contra, os viciños pe
dian 25.000 metros cuadrados 
para o equipamento parroquial 
e . que do resto fixeran as ne
-cesárias divisións os concesio
nários seus( que non do Axun-PETICIONS IMPOSIBEIS 

ASEMP O calificaba estas 
peticións como imposíbeis na 
revista "Empresa" da Confede
ración de Empresários de Pon
tevedra, número 53, de marzo, 
dicinco que eran reivindica
cións infladas para logo baixar 
nas negociacións e deixaba 
aberta a posibilidade de seguer 
as suas accións através da via 
xudicial. 

~ _tamento ou do Estado) cun 
~ .,plantexamento racional. 
u . 
e: 

Pero hai que ver que é o que 
hai de imposíbel e qué .separa 
ás d uas posturas. -

A Xunqueira ten 400.000 
metrqs cuadrados aproximada
mente, dos que ASEMPO-SI
GALSA empregarian cerca de 
300.000. Claro que os outros 
100.000 son· as beiras e· terras 
ocupadas polos regatos e rios, 
de tal xeito saen os 400.000. 
Ben, se se valoran 'a 250 pese
tas metro, cantidade ridícula 
de s~guro, danos un valor de 
100 millóns de pe~etas. lsto é 

. up dos ._. "imposJbeis~' ._ Agora 
ben, por un solar testeiro esta
ban dispostos a pagar a 2.000 

;pesetas me_trn, de tal xeito que 
os 5.000 metros sairian en 10 
millóns de pesetas. -Isto polo 
-que se ve, xa non e~tra nos 
im posfbeis. .: 

' . Aínda hai máis. A proposta 
final de SIGALSA (sobretodo) 
era de 27 millóns de pesetas. 
?orcontra, . ASEMP C descol
gouse nos seus g~obos sonda 
dicindo -~ 1,le -de montar o polí ~ 
_gonó en Vilaboa ( cpncello li
:~ítrofe co de Pontevedra ) a 

invers10n prévia seria de 200 
millóns. ¿Entón onde están os 
imposíbeis? 

rnAI ILEGALIDADE? 

A Xunqueira das Gándaras 
foi declarada zona··de uso in
dustrial no ano 1970, co Plan 
Xeral de Ordenación urbana 
daquel ano. Pero agora resulta 
que tal Plan ten visos de ilega
lidade coa Lei na man. 

Se o Plan é ilegal, todo o ac
tuado conforme a el tamén o 
seria. E no actuado entra o do 
Polígono: se o Plan· é ilegal a 
declaración da Xunqueira non 
é zona industrial senón estaria 

declarada "Omo sempre ( agrí
cola, monte, aproveitamento
comunal ou como fose) Inú
teis serian tanto o declarativo 
que-queren levar: como as ac
cións do goberno ucedista: 
non hai posibilídade leg_al . de · 
montar ind ús~rias o u almacéns 
en. chan non calificados como 
para ese uso. ·' 

Mentras, hai - un enfrenta
mento claro entre ASEMPO e 
SI GALSA sobre a forma de le~ 
var as negociaci_óns. As conver
sas entre estes e ps viciños, coa 
mediación da , C¿¡mara de Co-

.mércio non ten a(nda saída. 
Alberte Baltar,, presidente 

de SI GALSA,ssinalou hai uns 
dias que os viciños non rexei
taran cheg-ar a un acordo, 'pero 
qu~ descoñecia a postura ·de 
ASEMPO de- levar -a constru- · 
ción para outros lugares. 

Non -sei:i~- mal negóci0 o Po
lígono ñon. Cara UÍlS fiiis espe-
culativos futuros, a uns pouéos 
centos dé-metros' do=centro da:
Boa Vila, en terreas pouco 
menos que de bald_e. Sobreto
do, pensando en que a irracio
nal autopista ·falle pasar polos 
mesmos fuciñ-os -aos séus pro- , 

· prietários. ~t -

Despois da vitó ria consegui~ · 
da nos tdbunais os viciños es-

ro 
X 

LllRAllA 
l'RVIU • . 
PAPEUllA 

Or-~4-..., tllt . T(-.. %H1"0 
aor.Jc.l•r-t·~, 1'1 A COJtcrR'A 

Xelmirez, 10 e Rmr Nova, 14 

- -
. @Cffil1J0rns:J 

fEARO·ALUMIN~O GALICIA. S. A 

CARPINTA.RIA de ALUMINIO 
CERRAXERIA 

A VDA. DE CASTRE LOS, 360 

TE LE FONO 29 71 86 - VIGO 



NACIONAL 

.. .. . Po.r imha diferéncia - .de 
ináis'. ie 400 votos ~ déqotoú 
Xosé Antón Lago Núñez a 
·Daniel . Casalderrey nas · elei-

~~} .. 1-~ .~.,. 

cr ¿;~·~· ~ 7. 

·r~ 

Gemma _Moure foi violada o pasado. dia 16 de M~io polo Güárdia Municipal de ·servício nocturno 
Alfonso ~Séoan: ~ieto e so!ll~ti~·a a- ·'?oite segu?tte· a. abu~o·~- desonestos P.olo tamén Guár-dia' Murut i(lal I 
do-mesmo servrnm de SanttagQ,:Xose Carlo8'·Lopez Rey. · , · · ·' : : ·' ::.: .... < ··'' ... 

. cións-,,.par,F·,.al presidéncia 'd1á\ 
~Gabtax 0Rt1r.al ~O.vmerái~ ·•de· 

·Pon:t~\redrd. 'Póhhnesm'if füfe ::
..;'.féncia saÍÚ derr6fad'(j ffotlfro. 

O primeiro realizo u a sua a,cción nas dependéncias oficiais da Policúi-Ma1dcip-al e ó• segundó'-M ·pró-· ~ 
_ prii..,celtfa;4:ueJ:QcupabaHmn~zá ~Ures -dh~side-·arre~to qu.e tíña que CJímpiliÍ"" pot•uflha· senténc4if'Xudi-

!~ ( .l · ciah::to.dff·isto 0segund(i)f a~ d~núucmcque·p:resen to(¡. a afictacJa:.algtmstdia7s despois' de c<:>fisuiñaPse'"6·aéto 
. ·-··', ·nas· dependéncias do xulgado. . ' 

· Séilá4ór. -da UCD/'~o_sé';~~r~
cía-, ~que· se 'ptésentaba :á ·elei
eión de vogal. . ··· ; · ( 

A asamblea eleitoral; cele
brada o domingo dia '27, asis
tiron 933 delegados ·dos só
cios da pro·vín cia que deion 
ao anterior presidente 680 
votos por só 253 para Casal
derrey. Pero a eleición · non 
foi o . todo. Nos dias anterio
res desencadenouse unha ver
dadeira batalla na prensa. 

Asi, Casalderrey afirmaba 
que desde a Caixa Rural tan
to Lago como o vicepresiden
te Lendoiro empregaban fon
dos dela para a coperativa 
"Coagro", queimando logo 
os libros e facendo desapare
cer dez millóns de .pesetas. 

Manifestaba tamén este a'n
tigo factor de Renfe metido a 
labrego que a Caixa debe ao 
Consórcio de Caixas 550 mi~ 
llóns de pesetas _e ten unha 
perda de explotación de 85 
millóns de pesetas. Por outra 
banda, chegaba a acusar á en
tidade de celebrar xa duas 
asámb~eas eleitorais sen ter 
aprobados os estatutos e pro
metia arranxar o campo pon
tev~drés desde o seu cargo de 
presidente da Caixa Rural se 
o elexian. 

LAGO CONTESTA 

Xa despois das eleicions, 
Lago contestou ao expresado 
por Casalderre·y · Castro ·-' bo
tándolle en cara que xa fora 
Conselleird de Agricultura da 

· Xunta antel'ior, o Presidente 
da ·Cámara agrária p~ovincial 
e Senador · por UCD e non· 
tiña f eito riada polo agro e a 
ver que ia facer agora se cb·e:. 
gaba ao novo cargo. , 

Asimesmo n~xeitou, q.ue 
estatutos estiveran feitos en 
maio, cando a J:ealidade é que 
nesta dafa foi cando se ins
cribiron definitivamente os 
aprobados en asamblea o· 30 
de decembro d_e 1979. Sobre 
as acusacións de desfalco 

. concretou que os· seus aboga
. dos estudaban o caso e que se 
ativeran as consecuéncias os 
que falaron tales causas. 

O que hai no fondo da 
cuestión é, nen máis nen me- . 
nos, un enfrentamento den- ' 
tro da própria dereita, de ' . 
UCD( representada por Casal
derrey e Garcia ). e AP( repre• 
sentada por Lago N úñez, por 
máis que el o negue } 

En fin, como Casalderrey e 
os seus abandonaron a sesión 
da asamblea, non poderon es- . 
coitar corno un sócio pedia a· 
tramitacfón ' dun 'exlfédente 
ao senador polo expresado na 
roda de prensa do sábado en 
ba5e' aos estatutos e ao per:. 
xuício ocasionado á entida
de. 

LEVAMOLO A ESTES DESTINOS 

* RIO DE JANEIRO 
*SALVADOR DE BAHIA 
*ASUNCION 
*SAO PAULO 
*MONTEVIDEO 

*SANTIAGO DE. CHILE. 
*LIMA 
*STO. DOMfNGO .. 
*PUERTO -RICO 
*BOGOTA 

· Saídas semanais garantlda's · 
a Préiiiliares ·. 
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; A:s-' or.gani~ació ns feminist,as etpa.rtidos 'de esg.uerda~protéstaron eó'ntra· ·esta suposta violadón pedin-
do responsabilidades. · " , ··' .. _ . 

O dia de explicáción pudo ser no Pleno no ';'inteoito de xuño no axuntamento compostelán, que 
debia tratar este . .fema, pero ~n vez de sac~ alg~:>'.en Umpo, o que fi:xeron foi dar evasivas e propriciar. 
uns graves incidentes. · · ~ " · · 

As escadas do fazo de Raxoi, 
onde ten a sua sé o Axuntamen
to de Santiago ~staban todas . 
ch~as ·de xente. P~ro non suqia 
nen baixaba, senóp que aquelo 
mais . ben parecfa ~uBha guerra. 
As persoas rodaban polo chane 
as ·patadas, tiróns~ de pelos, in--. 
sultos e.demais accións próprias 
dunha regueifa eran as que pri
vaban. naq uel · momento sobre 
outra consideraci.ón calq uera. 

· Neste momento. entra a Poli-
. cia Nacional, que carga, conse

guindo desaloxar as dependén
cias; non sen ant~s resultar feri
dos alguns dos p_resentes, entre 
os que se encontra un policía 
municipal. 

Todo comezou_ cando unha 
concellal de .UCD a saída dun 
a'Ccidentado pleno (que relatare
mos a continuación visibelmen
te nerviosa, arremetoulle co bol
so· a unha das mulleres q~e esta
ban nas escadas. Esta devolveu
lle a agresión mentras outras 
mulleres ali . presentes, berra
ban" ique a violen tamén!. Un 
dos concellais de UCD que 
acom.pañaha á Sl,la compañeira . 
de escaño arremetou contra a 
feminista . .lanz~qoa literalmen
te polo ar. 

Ali encetou._a ''guerra" . Os 
·presentes abalanzáronse contra 
os concellais agresores e contra 
outro edff do mesmo partido 
qÚe os acompañaba. Nas esca
das par~éia qu~ -todo o mundo 
estaba de patas arriba. Abaixo, 
nos , soportaiS, · a .. tuna cantaba 
para unha multitude de turistas 
cancións de amor. Un todo moi 
surealista, que rematou coa in
tervención da Policia Nacional. 

CONTRA OS Vlü'LADORES · 

Todo o problema; . que- xa 
~on é o primeiro ( i(Jentifica- · 
cións policiais, retirada de pan
cartas, etc. ) ven dado~ como xa 
·quedou .reseñado na entradiña 

: · pola suposta violación de q1:1e 

foi obxecto tinha moza por par
. te de dous policías municipais. 

No pleno que a Corporación 
santiaguesa ia celebrar o dia 
vinteoito, pensábase que se ia 
tratar este tema, xa que a con
cellala do 3 laque, Rosa Vila, 
tiña pre~as duas mocións, 
un.ha de urxéncia,. neste sentido. 
-· Asi, ao comezo do pleno, es

taban no salón de sesións nume
.rosas militantes feministas e de 
partidos nacionalistas- e de es
querda. 

Pero leída a orde do dia poi
deron comprobar que o tema 
das violacións non a.parecía por 
nengures. A concellala Rosa 
Vila . protesta. 

Pide unha moción de urxén
cia "in voce·", que se vota. O Al
calde Castro Guerra, abstense; o 
PC, abstense asi mesmo e Ariza 
de AP vota en contra. Sae apro
bado polos votos dos partidos 
da esq uerda nacionalista. · · 

COMEZA O FO LLON · 

Desde o público pídese que a 
. moción sexa tratada ao princí
·pio, ao que se nega o Alcalde, 
comezando os asubias e os be
rros, non só das feministas, se
nón dun bon número de mulle
res afiliadas á INTG que estaban 
presentes porque ia tratarse do 
despido de nove compañeiras da 
limpe~a. 

- Diante da situación os conce
llais da direita, co Alcalde á ca
beza, levántanse e márchanse, 
ficando os restantes dialogando 
e.o público, tratando de conven
celo de que non alterasen a or
de, xa que era o que esperaba a 
direita e que non se tratasen es
tes e outros temas urxentes. 

Diante <lestes razonamentos, 
o público decidiu .sair e voltar 
para antes das dez da noite, ho
ra á que, pouco máis ou menos, 
se·trataria o tei:na. 

Mentras o Alcalde e os seus 

•• * 1ano 
fdba· -crine 

_Santo Domingo, 9 
· Tlfnos. :' 22546] - 224458 LUGO 

adláteres tíñanse refuxiado no 
local onde se celebran as Perma
nentes, continuando ali o Pleno. 

Desaloxado o salen principal 
entra a concellala Rosa Vila 
para onde estaban reunidos o 
Alcalde e concellais da dereJ.ta e 
anúncialles que o salón está va
leiro, que xa poden continuar, 
ao que o Alcalde lle responde: 
"cálese, non .está na arde do 
dia". 

'Todos os concellais da es
q uerda decidiron marcharse, 
pero en chegando á porta, vol
táronse todos menos Rosa Vila 
e Manolo Antelo, perteñecentes 
ao BN-PG. 

VOLTA DOUTRA VOLTA 
A XENTE 

· As dez menos cuarto a xente 
volta aparecer en Raxoi, pero 
atópase con que as portas de fó
ra están pechadas e a Policia 
Municipal impídelles a entrada. 
Despois duns forcexeos , os po
licias empuxando por dentro e 
as xente por fóra, aos cinco mi
nutos logran penetrar no Pazo, 
pero atopan que as portas do 
primeiro piso. onde se celebra a 
sesión, están pechadas. Nen 
con golpes logran abrilas. 

As doce e média, aproxima
damente, sae o concellal Pasín 
que é recibido con berros. Logo 
sae Francisco Candela, do PC, 
que é quen fai de portavoz ex· 
plicándolle á concurréncia otra
tado no Pleno. 

Resultado foi que n9n se che· 
gou a nengunha conclusión, se
nón que todo foron evasivas, é 
dicer "estase investigando, con
tinuase mirando como sucede
ron os feítos, etc. ". 

Tamén informa ·que Ariza, 
concellal de AP e responsabel 
da Policia Municipal, presentou 
a sua dimisión. Saen algúns con· 
cellais máis e arrecian os berros 
de "fascistas, encubridores, ca
brónsJJ e outros polo estilo.' 
Candé la retírase. · 

Aqui é cando sae 1 concellala 
de UCD Maria Luz e organízase 
o' follon final. . 

Das presuntas responsabilida~ 
des, non se sabe ,nada. ¿A que 
esperan? ¿S~n . certas as acusa-

. cións de encubrimento e_ de pre
sións que se veñen de!lunciando 
desde un princípio. Xa é hor~ · 
·de que resplandeza a verdad e e 
que non se.den máis evasivas. 
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Fraudeao 
. , :.· Segu~o d~ desemprego , 

. . . ' ~- i! .~· . ' .. ~.. ~ . '"tr,;,.~ ~ ): ~ 

· ·· Esquerda Gal~ga . cele~rou os dias. vintecfuco<vintesei.S ' é villte~ete~· 0 .seuPrimeir~ Congreso no Co- . Cando están facendo ~aritpaña co.ntra.-o,.fi:auder"no~gliiO. ·de de-
léxio· Universitário ~e: Vigo, despois dun a,no ~e. and~dura .do partid.o, por májs tjue·as suás opcións ; s~mprego resulta que son os próprios organismos encargados os 
políticas, como se ~1xo, xa veñen de lonxe. · . . · · · · . ,· . . . . . , · que o facilitan. ' · · · . 

Nestes tres días, os. congresistas definiron a política partidária; reafirmándose ·na-. qu•:fxa estaban·-a . VexaJ},:-senón, o q!le lles pasa ás trab~lla4oras· de Massó que ti-
levar durante este ano ? que tivo tamén como resultad<;> que fose ~lexido como Secretário Xeral;Ca- veron qu~ deixar_ o ~eu ·po~to ;_de · trab~llo ·pola. crise ·adücida ao 
milo N6gue~a Román, poto oitenta por cento dos yotos a fay~r~ ~ l8 por cent.o ,en contra e pouco areite-de' cglza. ..' ·. , __ -, .. 

· roáis~º un por cen,to de abstencións. . . . . ·.,. :; · . . . .· , ~ . , e , _ ~ o conflito da ractoria :Mas00 ·., · -~esta reunión, :q.ue tivo · 1u-
A fig:Ura do .. Se;ret~io Xeral aparece por primeira~vevneste . l?-artido .q.ue· iinteSf tiífa,unha ditéeción ;:f: _ d..e Ca:µg~s polo proble~a '-etas -."::' g~.:. 9i . .sUa ~11: de mar.zo·; .f4'.mQu

colexiada. E~:te c~bío nas estruturas ¡.de dir-eeclón fo.f apro\ládo -poio sesenta .pot ·ctmfo:rdos delega-¡., fiXas qú~ou zanx~dq a ·f·inais:- -~: s.e -ul!h-a .ª-~tfl ,·:ga qq,~ ·sé r,e.co.ñe
dos. . . ' ', ' l,,,.-.·;,.: ' , ,(. ;·{{, - Q:o ano ~·'p~§adefao,1.>romét~r - q:;':., ' eia-c gue~ Jl únic{l que obr~J~ le-

Ao desenrolo de dito congreso a'sistiron diversas_ deJeg~cións invitadas que .fixéfün·· uso .da palabra ~~gd d.é -llicíenizacións a to"4~s -;-~' galm~nte · er~ · .. a ~'IC ~e:.que 
no acto de clausura. . ' ' '": ' ·. . aquelas 'traballadoras que_ 'non ' ' aquelas. persóas , que .,,.estabah 

Esquerda Calega quedou con
figurado despois do seu primei
ro Congreso como un partido 
cunha doble perspectív&: "a 
construción naéional e o s9cla
!ismo". Negan asimesmo a "re
dución estratéxica que divide ás 
forzas obreiras e da esquerda 
en nacionalistas e españolistas", 
cuestionan a viabjlidade do sin
dicalismo campesiño dada "a 
opresión indirecta e as dificu/
dades de identificación dos res
ponsábeis ''( d,esa opresión ) 

Pretende convertirse .na forza 
hexemónica da esquerda en Ga
liza polo que "está claro que os 
nasos contrincantes non son o 
PCG e o PSG, senón o PSOE e o 
BN-PG". 

Tamén valora positivamente 
a Constitución e a Autonomia, 
afirmando que a "gobernabili
dáde de Ga/iza e a cÓnciencia
ción nacional dependen de que 
o Goberno Galega (autonómi
co) se convirta no cume execu
tivo e administrativo capacitado 
pa.ra imprimir unha dirección · 
política ·Unitária a Galiza". 

Rechazan tamén o proxectp 
do Frente Patriótico que "'es~á 
en ~ontradición coa teoría e a 
practica de EG", reafirmándose 
mm · proceso · de converxéncia 
"que teña como ob;ectivo- fun
damental o enraizamenio social 
do proxecto político de EG ". 

CARA A CONVEE.XENCIA 

Neste senso de converx~ncia 
c?~ outros sectores d~ . vid·a p·o
htica galega,. hai q..1e inscreber a· 
presénéia como fovitados neste 
congreso de cerca dunha dúcia 
de ex-militante~ da UPG e AN-

. tivesén° olrtros fogresos, como cob:raJ,'ld;o _ o -.~eguro~ d~_ de8em-
campo posíbelipara facer "anhá ·. poderián ser o seguro de de- · prego, tiñan que devolv~r os 
unidade do nacio·nalismo sen semprego;· Isto irá a cargo db cartas. . 

· adubios". fondo de dousceniós millóns Compremetéronse asimes-
. No campo dos invitados de _que · o Goberno ·dispuio para 1?1º a enviar cartas a . aquelas ·· 
organizacións_ polític.as intervi- as empre.sas afecta9as pola éri- traballadoras que ·tiñan co-
ron tamén Alvarez Gándara po- se da colza. · · brado ilegalmente así como a 
lo P G; que fixo un canto a Ca- - Fixéronse as ·reclamación$ axilizar , os trámites das . que 
milo Nogueir~, Mário Gallego . de axudas.' A INTG só . fixo a faltaban por cobrar . . 
polo Partide Carlista e Manolo reclamación para aquelas afi- Agora resulta que nada dis-
Villar polo USG-PS, Xesús Vega · liadas que non cobraban o se- to se fixo aínda. Non se envia-
polo MCG; pronunciándose to- -guro de desemprégo, segundo ron cartas e hai algunhas per-
dos pala -'unidade do nacionalis- o estipulado. soas , que aínda non cobraron 

"· · · · CC.00. e UG-'I fixeron a re- ou que só o fixeron ate febrei-mo . 
. Asimesmo fixérono tamén di- · · clamación para Jodas as obrei

versas delegacións invitadas do ras. A delegación .dalle ·a sub
estranxeiro, coincidindo en cri- ·venci6n a todas a~ que solicita
ticar os ataq uesrisraelis contra o .. ron, cobrando ~~así ' cento dez 
povo palestino. . .que non tíñan qu~ cobrar:· s~n-

Sen dúhida- - a intervención do o seu importe duns tres mi-
máis aplaudida . ( cos congresis- · llóns de pesetas, perxudicando · 

~ tas postas en pé ) foi a de Ler- desa maneira ás outras traba-
•!IJ!!!!:••;i txundi, antigo militante do PC, lladqras que vian que uns car-

a quen criticou duramente, e tos que tiñan que ser para elas 
PG de Lugo ( Nacionalistas de hoxe integrante·Clas filas de Eus- os levaban as suas ·compañei-
Esquerda) que a bon seguro se kadiko Ezkerra-IPS. . ,,ras. 
integrarán en EQ- antes das pró- O político basco afirmou que . · As. -afiliadas da IN1G sín-
ximas eleicións como qu~ou "ps vasos obxectivos pq!íticos tense per-xudicadas e · os res-
patente na intervención de Xo- son os nasos" .' ponsábeis desta c~ntral, cele-
sé Ramos, cando na clausura di- bran ünha re'unión na delega-
rixiu un saúdo aos militantes de NO CAMPO S:NDICAL ción de TrabaUo para. pór en · 
EG "que se vai convertir nun "¿Cómo se pode aspirar ao · claro o -as:unto .e qu~ se .cum: 
deica lago" e que foi corrabora~ socialismo e á eliminaciün da pl~n as disposicións. 
do con grandes aplausos e be- dependén. cía dcJrnosa nac1'o'n, co' - ·' 

"~EVOLVER OS CARTOS" 
rros de "unidáde, unidade", . mo se pod~ aspirar a autorgani- ·. 

Nesta mesma dirección foi zaciórl. políticc¡ sen unha pres~n,- - N~sta ~eu~i§n .. n.a ' qu~ esti~ 
tamén a intervención de Anxel cia determinante nas fábricas ~e veron pr.e .. s~ptes ·9pel~ga~o . ~~ 
Guerreiro, quen afirmou que nos centros de traba!Ío?", pre- · " ,~_ahallo, .º. ~efe · de J.nspéc
"ninguén pode antepoñer os guntábase a ponéncia de "Es- c10~, º· p1~ectw~ do I~EM ~-o 
intereses dun partido aos da na- · tratéxia de Esquerda Galega na · .. Xefe do Fpndo ~de Protec.c1Qn 
ción en que estamos"; facendo R,ecanfiguración da Esquerda ao Traballq, .. as1 .como repre: . 
seguidamente un chamamento en Ga/iza: Consideraclóns do .. sentantes da · IN'IG, CC.00. e 
á converxéncia exposto en ca- Momento·· Polític~ Actúa/". · E ' · UGT. 

ro. 
:> Delegado de Traballo 

bótalle a culpa aos outros or
ganismos que. fan o mesmo á 
sua vez con el.' 

PERXUDI CAR A INTG 

, A IN TG d·enúncia que esta é 
unha campaña para perxudica
los, xa que as suas afiliad as ven 
como <\.S das outras centrais co
braron e elas non, mentras co
rren rumores por Cangas de 
que as que cobraron os cartos 
non van telos que. volver máis, 
segundo· Hes fan sabér os res
ponsábeis das outras· centrais. 

A central nacionalista. tenta , 
calmar os áni'mos, ·pero paré ce 

· que non o logra moi ben, xa 
-que os seus anúncios de que se 
van mandar cartas para que de

. ·_vol van os cartas, · segundo o 
acordado, non se ven- realiza
~os na _práctica. ·· 

Acusan desta maniobrá ás 
.outras centrais · sindicais. e á' 
pró.pria ·Administración e "to:. 
do por obrar leg_almente". 

~opo~oo: fci sedúb~ane~e rampo, no ·.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oposición á LOAPA, cordi- campo sindical - om~e EG tivp 
nación no Parlamento ~nos mu- que facer unha autocrítica de · 
nicípios, nos movimentos de que a sua implantación. é míni
masas así como a "constitución ma, quedanc;lo patente, como se 
dunha alternativa e/eitoral con desprende da pregunta formula
vocación de vitó'ria". da antedormente, a importáncia 

Invitounos a abrir un proceso do· sindicalismo nun partido qu~ 
de "converxéncia pol!tica e ar- queira con~eguir o socialismo -e 
gánica, sen pór nengun candi- a soberania riacionál. 
cionamento prévio ". Asi Lois Rios, Secretário Xe~ . 

Tendo ta.mén como ponto de ral da "INTG, formÚloána ínter- ·. 
mira a unida~e, produciuse a in- vención deste .congreso o ·dese- : 
tervención de Trigo) urán, polo xo" da unidad e sindical naciona- · 

.Partido Socialista . Galego, quen .. lista J\Uhha' só' central. "na que 
· despóis décriticar a EG pór non estean .todos ós sindicatos de 

. correspond~r á invitación que o ámbito galega, pará ocupar o e.s
PSG lle fjxera pa~a ~sistir ao seu pácio que en Galiza nos corres
co.ngreso (o que leyantou os pri- pande aos trabal/adores" 

. nieiros marmúrios) fixo un cha~ En pa~ecidos · termos se e~-
mamento á unidad e de platafoi- preso u o representante da CSG, 
ma unitária, criticand~. as "in- Xesus Toro. · 
comprensíbeis .... anbigüedadÚ" En sunia,'un congreso no qúe 
de EG e tamén- a de "que. vos Esquerda Galega . quedou confi
prestedes a someter ªºpavo ga- gurado corno un partido euro
/ego a di!;persi~n ", cando si hai comunista-nacionalista. 

ESPECIALISTAS 
en colmeas e material 

_apícola . 

Fabricamos todo tipo 
de_ material .apícola 

en madeira 
'' 

Aptdo. 503 VIGO 
Tel. 41 89 08 . 
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? 

• • • • - > ~ • - : ~t:-~~~; ~~ \ 
•Re~ata o ·c\lrso 'cun.tla' s~nsción :~er.,1·\ih;: :fr~'~so. C_entros_ 1laL~·:€':~ 

e.nsino médio nos ·qúe aprobaron -só a )O.taljdade das asignatu:ras ~óus _¿-; 
aÍumnós, .un S'.por een e~case. CaC!fa_ ·quen:bus~ ,explÍcació~S--qu~)Jle ;.~:~ 

. iPermtt~n ~ustifiearse e-.gozar . du_.nt\as t(Jpp~~ v,acación·~. 'P.f!r,~· ~ :~r,uz,: -: r. 

. ·. dos escolaÁtes segue aí cravada-: :o -. ensjno·tal _e Cerno e :hoxe ~vaa.18- -~'.: 
~·todos ·os.:niveis .é .-.n fra.cas0; · · · ,, 

. '• - . 
>· .' Temos: ·examir:iado ' algu•s •n$idera~fóos_de . ~inditat.s;'~;bi~ ~?. 
des~ __ .;r'8alidade; ·CÓnstat~n o aban<lono-.do 'M-inistério; as ·.mutáefóns·- '~ 

'jdo··.,profesorado .cunha ~inest~bilidadé .' antUtl¡ "¡.a. riuisifieación '· et~. . ·,, 
~Cre~ que ba i . moito 'máis:· -~ 'esto1a:aÓtu.át flOR ·r~sp0nde- ne-~ ;aÓ~j·irite-_.: > 
. rese$~ -·- nen ás ·arelas ;d_os n.enos. E :t;tia .,a dia unfu. ·imposiéión --:esterilk '} 

· · :~unte ·que. 'só ... po~_ .r.pr.imir. ' º ' • , - · · · , -- . : ' _ ~ . i;~ .. ~· . ·~ · 

··curi_osamente ·a escola ~privada -das ·cengregacións ... ~Jiicio_~s..~1t~''.de. 
··gr.úpos civTs...; rescitve ooacti·~ayneh'te .o :f:»:reblema.: .. :integta v1ale;óta· -- 
'mente aos -alumnos no sistema :e dalles os m~ios .para ve~cer na:-loita 
sélvaxe da competéncia. Cori iso ·e coa axuda .xenerosa do _ Estado 
segue a :sacar amplos benef,,f cios. ·Pe.r,o a esco·la ·pública re:ve·nta por .to
dos os costados: a escasa marxe de,'liberd~e, de democrácia interna, 

· fai aflorar os confl'itos, fai resoar a exasperación. E de todas-as.esco
tas a máis claramente conflitiva ·é a média, ·e dentro desta a dos poti-, 
técnicos. Os alumnos veñen xa -marcados pólo 'fracaso .en EX'B, ato-" 
pan cerradas as sa idas labora is, encóntranse-con máis dun profesor 
.pluriempregado e só atento a decapitar as ilu-sións desta masa sacr~fi
cada á inexorabel pe'rmanéncia na sua clase social. 

Mentras todos observamos isto, dous conxuntos organizan cursi
ños de renovación escolar nestes dias. A Escola de V ran e as Xorna
das de Ensino de Galiza. Ambas teñen 'lugar este verán nas Rias Bai
xas, unba en Vigo, a outra en Pontevedra. A filosofía de fondo de 
ambos intentos é diferente, inda que a apariéncia dos diversos cursi
ños non dean de si gran distáncia. Mentras a escota de :verán vive ins-

talada no bilingüísmQ. e na. asimilación de formas progresistas euro
peas -non tantQ, -porque Peaget e Freinet xa están .máis que ·vistos
as Xornadas, as Vt · baseándose totalmente no idioma galego ~mó 
parte dunha cultura e tratan de atopar vieiros de cria·ción p.-rtindo 'de 
Galiza e en diálogo eo resto do mundo, especia.lmente coa outra me- · 
tade lingüística, a área luso-brasileira". · · 

Compre .botarlle esperanz~ ao problema, compre res.istir neste 
tempo de soidade, pero non perdamos a ditección; a es.co·la que pre
cisamos ten que romper coa actual, ten -que ser unha escola' revohi
cionária, ·xemea dunha animación cultural dó povo~ arriscada en 
cria~ión, absolutamente ·nova. Non •podemos . perseverar coidando 
unha institucic;)n que .catapulta unha cultura;_ á nosa, c¡¡ue t-r~umatiza 
'unha ~ociedade, a gaÍega, que esteriliza u:n povo, o traballador. 
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cartas 
NON AO PARQUE-BUS 

Oi¡ nenas, · neste país; · son tre
mendamente :discriminado;s e; ao 
~gual que os yellos, son considera
dos corno unha espécie daq~éla á .. 
q.u¿ periénce o home -adulto, que 

'·non 'é""~énb nen vello; . , • 
•.. _;~.-: ·~. ·: ·" '•,. ·t-' ..... <:-.· .·· .. -~ ~~~}t' ~~1~ :·.·· ,. 

·- ·~cer:to que cada ,. it!_~de_ ten~ as 
~ p~ctlnaridades' ~. é(t~iai~n tó.a- -

. ir a .. nu~tia . orde social,, é mo:i -obxec-
~ ~_;;., ... ;;·;; .... .... ·-:- ;;'• : . . -·-:-- .. ... 

:c>"·:ti:Vó; pero '.Canijo se ··sqflfunde joo-

A~~n~~~ ~~.-~ ob~d1_é{lci11?ega¡~~, ~~~- . 
'" :. ma ·-~con. __ pregu1u ~u _:toueJno .qon 

-- ·'~elocidade-, -entón: é. que~-~nos f"Ua o 
• !\ • .:;. .~ ~. - - ~ ·:;. •. S::.- ~ - } •. ~ ,. 

· .. _.-:método· de an~lis~ .-o~ ~impl~·srrieñte 
. - nQfr an¡iti~amos._ -' º-'. . r- '> ... . \ 

<~::, ~.-;.:, ~\ ~" ->,'ti :.::-'~\ . ..* 
non.'f:~rven< ·Pata f:>Y-'.:. :. esrno cur59 
do '~ri/):::s_e9':1Jn~~-:-~E;' ;.~i)robes_ neno~ 
.oon- fug:~~es olb,i~O.te~a~ sobre catro 
· rodas · charnád~s bibtioj:>uses. E os 
prdbes nenas consurn·istas de mer
d iñas ·desnatu.ralizadas, · q~e o rninis
térie de Sanidade seta; .cuña e tim~ 
bra para a .:sua: felicidade. E os pro
bes ·nen-os :·aprenoetidti..,'.(ieféirs~\per- . 
soa·I, ·pors¡ue ·a d~f~n"sa €t>lectív-~'.non 

e é cápita'J-ista;- iE - o.sA>i:o~s r:i'eho'i'~en 
poder -~ xogar ~iP<>r'"~faJ:t"a '-de ~: parq i:Jes 

· · par.a dar un ·paseo:ien ~bi~•' ·ou corre- · 
' ' "" ... ,_ , ... -.. •• ----.. ... : ~ ¿ :: ...... '"-· ; ·' _. 

. :tear:iJns~Mmµtos ·e,'.Que· cons1gµen os, 
.. ~eber~~jn't~sAe' Úé!~~~~E ---~$ · pr-0b~s · 
.. fleno$ ---~tepri·m.ido,:s- ;~ ·,..- #~~µ~aes" . · 
para ser'.en adultos son:iétidos e . ve~ 
-llos de .espírlto. , · ., 

« _ : :Són- partidar_io da \eomsider'ar ,·ao 
,n·f!no, -,a tocfos -«>s efyit'ó·s.t «oomo a . tE .. éertó que. o A~u~ta'merito ten 

''ti~ ·:tioiné--~n- :dese-r1ró'1b'-idas·:· ·suas , · ·_ pr.evisfo -adqüirkc¡tro)par.que..t>uses 
_- - f:~~uldad~s~ ~-a~ vell~}~m'<> un: ' ó- . con .. tob9Qán_ d~sde_ a :t?a~a_ até o 
. -me .. >eÍ!t \rrierrna ··das su~si ':pOrén uns· é- . chaQ .:e (:olúrnpios_ no ,~tt interior e 

.out'r-o.~~ 'CQh :caracterí-s'ti'cas)~mlins . ·sen'A~nte? ... ~ 1 INon~: por -favorHI 
. -~(, :narrié . .<a secas, come ·~ ~digriidade_ . - Na is \e :país, f ixáctevos ' nos ' VO'SOS 

;ee :a ~,_iberdade~ ':: _,_\\ . .- . .· .-- ' f.illos,e nos vosos p~is. . . 
' • - <-¡ • - • 

_ :Cáseql!e todo o. que ~se fai·, bon 
-- ou :-·malo, ~ 'elabóráse '.J)en'Sando no 

home a · secas, sen ter ·eh conta para 
nada ao home-nenó nen ao -home
ve·uo. Si, .o neno é o v~Uo son uns 
marxinados soGiais, -sen 'moitas p9- · 
sibilidade~ pór eles mes~os; de loi
tar contra os seus inxustos conxé
neres da "segwnda i~ad-e". 

·Segundo_ estadísticas oficiais, a 
.povoación do ;.fstado ·Español no 
ano 1980 distribuíase do seguinte 
xe'ito, segundo grupos de idacfe: 

de O a 14 anos ........... 25_,5 por cen 
de 15 a 64 anos ...... ... 10,6 por cen 
de 65 e rn~is ... ; ..... : .... 10,6 por cen 

Como se pode deducir destas 
porcentaxes hai un 36, 1 por cen de 
razón para · revisar os p'lant~_xamen

tos e normas sociajs cara a protec
ción e defensa da dignidade dos ne~ 
nos e dos vel1os. 

· Sen entra~ en especificacións de
talladas, ' e'st~ ao alcance -de éalquera 
o observar como · as nasas. cidades 
fa,nrÍas ·ELES. e . se se 'pensa pouco 
en nós ·á horá de urbanizar; nos ne
nos e flOS -vellos non Se _pensa en ab
soluto. · 

Con esta ·democrácia burgue5a se
gue a inxustícia e o máximo que se 
lle concedeu- aos nasos vellos foi 
un troque ·no norne: agora xa non 
·eres vello, eres "tefoeira -idade"; pe~ 
ro seguen sen poder subir ao auto· 

·,~bus)· sen poder éfar -· un paseo por un 
parque próximo ao _seu fogar, sen 
un banco para .sentarse kmxe dun 
tubo de escape, sen unha terápia 
ocupacional, reabilitacións, -etc ... 

_E .os ~robes Jele.nen9s, .. agrec:IÍdos e 
"deformados por Prado· del Rey, e 
_ sen que . a · Rei pare o golpe. E os 

probes nenos cargados de quintais 
de libros, que por rnaos· {os libros), · 

su teca 

i:dua~do Cameselle lgtesias 
. - Vigo 

-- - -CALAR OU QUE 
NOS CALEN 

Ouizais foi unha trol~ inverno a 
preséncia c:ontínu_a de novas dos 
persoeiros nacionalistas nos xornais 
e tarnén dos actos que organiza
cións desta caste levaban acliante 
por aqueles días das conrnernora
c~óns das Letras Galegas. 

Se mal non fornbro. cornparátiva- -
mente, as novas sobre o Frente que 
se está montando entre todos (ou 
case todos), foron eSqUecidas por 

· todos os periódicos e diários (agás 
dese sernanário) ou puxeron unha 
mera referéncia ao Plenário da AN
PG ou unha notiña sobre o charna
rnento. 

En prineípio esto contrasta, moi 
fortemente, co despliegue informa
tivo que houbo, por citar algo dos 
últimos días, para cubrir a prensa 
diária galega o 1 Congreso de EG. Se 
analizamos a irnportáncia deste 
grupo (nado, ao fin e ao cabo, da ' 
AN-PG) e o dos que están no BN-· 
PG, non cabe a menos que pregun-
tarse 'a que é debido o apoio e a co
bertu-ra qué teñen. 

As · notas -enviadas polos naciona
listas que non sexan "sérios, res
ponsabeis e.dentre dunha orde'', as-· 
inforrnacións .sc;>bre eles,, van ser 
sernpre as desa "minória radical" 
que " di a todo que, non", 

. ' 

• ! "'t i...:- ~: • ~. , ~ r '1-• ! '4:-. • -

=., j!; ~-t;l '. t<;>dq1JJ,~e, ~{ñd~ · ~qu~ ,eles 
·r.tRJI q_,~a i~a.A ;)pclue a ,en;¡igr~ciÓn a 
desfei~a ecolóxica da Nasa Ter~~: á 
saida dos nos.os aforras, ·á Cuota 
Empresarial._ Se os nacionalistas so~ 
os do NON a isto e trat~n de_facelos 
calar, será -porq_ue, e!es s~r:i os do SI . 

,.-e m9h q:~~re1,1 _rElf<?~-eceto. , 1 ,_ 
• • ..... • fi'Í l 

_ Po~ iso, .n'on. h,ai' que te.r -medo -- de 

.. que. '.ª~ nos~s notas, as -dos nac.io~a
' fista~ non · apare~an nos rnéios· de 

-_ __ comu.nicaci{?ñ edfta~Ós- ·por aquí~ E _ 

rrioao ~áis )mpor:tante falar . coa . 
xe~te ~polos eamiños; ·nás ·fábricas, . 
na ·ribeira, nas asociaclóns d_e ' veci
ños,. · .. 

.Prabes de nós o día· en que a Voz e 
Faro pubdquen todo. Mal sí~foma 
s~ria para o' nacionalismo que per-

cura cambiar a sociedaoe. · 

O FACHO 

BRAIS C. REFOJOS 
VIGO 

APOIA A INSTALACION 
DE EMISORAS DE F.M. 

A Agrupación Cultural O F ACHO 
apoia o rnanifesto da Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación da 
Galiza, norneadarnente no seu ponto 
3°, onde se fai eco das reclarnacións, 
por institucións e corporacións muni
cipais galegas, d.e emisoras de F.M. 

Compre ter en conta o espallamen
to da povoación galega, e as más co
municacións, motivados en grande 
parte pala pecul!ar orografía do país, 
que supón unha barreira para as co
municacións audiovisuais. 

En consecuéncia co antedito, e 
rnáis por razóns de carácter económi
co podernos afirmar que o meio au
diovisual ideal para o noso país e o 
rádio. 

De aí que O FACHO ESIXA DO 
GOBERNO GALEGO QUE, seguin· 
do o exernplo dos gobernos _basco e 
catalán ARBITRE AS MEDIDAS . 
NECESARIAS, con base no Estatuto · · 
de Autonomía, que leven á 1 NSTA· 
LACION DE EMISORAS DE FRE
CUENCIA MODULADA POR TODO 
O TERR_ITORIO nacional. 

Estamós convencidos de que ese é 
un dos carniños rnáis eficaces para 
elevar . o "status" sócio-cult~ral do 
povo_ galego. 

. ' 

Ófsset-Pa-lelaria técnica 

~antiágo d~ Chile. 26 - pajo . 
Teléfonos 59 96 39 - 59 99 72 .. 

Assinatura por un 
ano' ( 6 n°s ) para 
Galiza, P~rtugal, 
Catalunha, Pais 

Revista -Naéionalist'- Gal~['j'á : 
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D espois da algarabia monta
da polos-- meios .de comunica
ción coruñeses, da manifesta
ción realizada na cidade hercu
lina,"·algrien pode~ia· p~nsar que 
o '' vfiitetrés ~de ·x'uñ? 'tOdá~ 1Úlli
za ia estar pendente d'á que 
decidise o parlamento · galego 

. en reiación á capitali.dade 'au
( i dnóntica. · · 

'As . nove da tnañá;'. na C::oru
ña, onc,le\\h ' tema parecía rter os 
ánimos máis encrespados, de
cicíímos 'f acér un in~Ü'érito rá-
pfü'?) >áfa ~ve(~'.q~e~p~n~fif a 
xeóte.' Pero cal sena a nosa sol-
pr~sá? q_ue · de~ ijfnc~1~,~~a)_>~!so
as abord-ada~ pola rua, "so ca
torce soupéron éontéstar ·· o 
que se ia debater en Santiago 
naquel dia, que alguns califica
ban como aldraxe para a cida
de coruñesa. ) as persoas res
tantes, só once sabian qu~. · Ca
liza tiña que elexir a sua capi
talidade, aínda que non soupe
ran cándo ia ter lugar, nen de 
qué se trataba. 

_ . _BCIOJIAL 
r,,'. ":elémentaiS~. moimas:t~dtt' PArla.:. 
?'. :¡.- ~~-f'" ~ ~;;.-. -;.. -..2. \:..."'..-"""' • • -" S. ~·· r r : .. ' , -· .. - ' 

" -mento_, nen'. ~ivo a'"s~psatez de 
. irse para o seuescano e .Propo
ñer desde ali, e cando tivese ié
matado o parlamentário fin 
uso· da, palabra, unha ·cuesti8fi 
de orde. ~· 

·Este novo desplante ftti:> 
que se escoitasen frases·como: 
"xa está ben, chulo!~', por par

·~: .te. d_o diputadg, de ~~'.,.far~}a 
e,) ,CaSánova= ~ ~búh-as~p1le.ciélas. :ft, 

No público e peiodistas, fia- . 
-. ses como estas: "é todo unr 

. ,,~ montaxe, tiña· preparado o iiti-
r1f_,¿ Jl>.·e5i~9,.,~es,t~Jo.lo,, ~fk.lkOil" sa~~ 
· ·~r:,Cl!.l~Jtt-~{!.;~ ~~". IJn)laitq,~p ~'
:!:.: : ~los,~~ra -.~(;cntJl ~. ~Jt:4-~_q4di<f= 
. ~ de; ·~:u~.:.~.~;."~;:'·,-.'~- ¿ :-~-.:r!::;·t;;1r{. '.:-_s.~.~~.:-.. 

~ , .. _;i:,\-.<;. _;..-·~~·: .• -~)f~ .. ::;.~~ .. h·t:. ... -· ' 1:, 
.... 

· OUTRÓ iNCIDENTE . ·- ': ' ·-

.. -. - P.ei:o. · <!as~ tanta ·repÓrc;usióri 
;,." ·ou' 'mais, a niye"l de 'pr_ensa e @ 
_ ... ;_,,publico, como~ .o Clebáte en sí, 
---~- tii9.~ <;; ' inCidente : éritre,"_o.s xo~-
N , ~alistas CarlÓ~ t.~í~ _R:~»éhígu;z 
> de La Voz de 1 (aliciá e Co us"e
g ~ ·ló;,_cl:e W e co:labor~idor de ·F:a-

, f · to de Vigo.· · · · .::.· ,:, · :~ 
) ezaseis dician que A Coru

ña era a capital de~ Caliza, ca
tro que era Santiago, que xa 
fora decidido, duas que sem
pre fora Santiago, e cinco di
xeron que non lles importaba 
o tema, que era cousa dos po
líticos. 

Pleno da capitalidade: . Z 

~ '- · ~;·Nun dos trescansos estiverórt 
á ]>onto- 'd'e.·" chégar :ás mart~, 
se fido separados · polós · parlá 
men,táiios. Couselo aduéfa que 

. for.~. · insultaqo poio . xornalista 
~-coruñés, éousa que . é negad'cl 

Isto sucedia de nove a dez 
da mañá do dia vintetrés no 
centro da Coruña. 

os oito da · discófdia .p.or este. Nós, .que nos encon
trábamos cerca., non podemos 
affrmar nen negar hada. CqÜe 
si é~ certo é que un incident e En Santiago aínda era moi

to peor. Ninguén sabia que ba
bia sesión do Parlamento auto-

. nómico. Alguns preguntaban 
se viñeran aquí o Rei e o Co
berno de Madrid, como cando 
ia Franco á Coruña ... 

Na noite de San Xoán, mentras ardían as fogueiras en Gáliza, oito coruñesistas queimaban os seus úl
timos cartuchos pára impoñerlle ao povo galego os ~us particulares intereses e os dunhas canta·s per
soas que os apoian, buscando tamén o seu benefício particular. 

entre dous traballadores está 
sendo utilizado 'palas respec

. tivas empresas, querendo divi
dir. aos profesionais da infor
mación, facéndoos aínda roáis 
partícipes das causas políticas 
e dos intereses que eles susten
tan, identificándoos aínda 
máis coa sua liña e facendo ver 
neles un espello ,de toda unha 
profesi,ón, enfrentando á Coru
ña co resto, onde non foi máis 

TRATAR DE POÑER EN VILO 

A CIDADE 

Ao desaparecer o fume disipado en forma de verbas que querian esconder a realidade dunha· Galiza 
como conxunto, qued~u a realidade dun povo tftfe por sesenta votQs a favor , oifo en contra -os da
queles que defenden os seus intereses- e tres auséndas, as daqueles que, 'por unhá COUSa ou outra, 
non quixeron pronunciarse, pronunciouse por Sántiago como capifalidade da auto11m11ia galega, xa 
que a capital política,, a de decisión. aínda segue a é·~tar en Madrid. 

Ao longo do dia, na Coruña, 
tentaron poñer én vilo á cida
de co tema da cqpitalidade, 
por meio da retransmisión en 
directo dos debates, que máis 
parecian mitins dos coruñesis
tas ·dirixidos aos seus cidadáns 

Pero que non se penseque o asunto quedou zanxado, alguns aínda van revolver nas brasas para er- · 
guer fumeiras e sarrallo tentando que lles dea o calor, xa que non pul~eron arrimalas á sua sardiñ·a. 

que outra cousa, asi como por 
meio de megafonia. 

. AS ARENGAS ' • 

Pffo "os dous cuartetos de 
gaiteiros", como alguén os ca
lifico u, seguian botando· as su
as arengas, consumindo todos 
e cada un dos seus turnos, tra-

Pero o pavo que dias antes tando de que o pleno quedase 
saíra en manifestación, non aprazado até o . vintecinco. 
parecia respostar, por máis que ~ uen máis interés · tiña era 
sobre as dez da noite o dipu-
tado centrista 1 Conzález Mari'- Francisco Vázquez, que queria 
ñas lle pasa~ unha nota a presionar ao grupo parlamen-
F'rap.cisco Vázquez dándolle tário do PSOE por meio .. da 

. ánimos e dicíndolle qu·e en executiva elexida en .Lugo, pa-
Coruña se estaba celebrando ra que se abstivese. 1 

(s chama-
unha gran manifestación. Nota dos galeguistas do PS CE, con 

Piñeiro á cabeza negáronse en 
. ,,9u~ ~~:U chegar á prensa. · 

·'). 1<) ,,,.-.,,. " ••• ,- • - , • ·¡sredonqo:. _Mái$_,tarde tentarían 
Feitas as oportunas' Ch~'ma-: introduc-ir unha ·transaccional 

das, puidemos co:qipr.obar que ·na que dician que a "estrutura-
non existia nada. de nada. Co- ción da Administración Públi-

, ..... mo- ··nos dicia- un compañeiro ·-·· ca ·galega- ba-sear~se nos princí-
. ~esd~ a c_id?de do . Cbelis:_o, ·· pios de eficácia, des,e~nhaliz4-

aqm a , umca manife~tac19.n , .. , ción e .cerdinación e terá eh 
que hai ~ a Xente :9'(1~ V~-.~ pa~a ::_~_ cq~fa . a· U~icaCiÓn 'actual ·d.~!) 
as foguerras". .•' ;_"_...,,,f<. . ·~ ,,-: servíciol ,,·~entrais ·Da Coruña 

( servício de in,egªfópi~-ÍIJ.S':· . "'e froutras· cidades de1 ·Caliza" . . 
talado por "Alpígos(:d~La ~e~~ .:: . , i~ · · ~~~i- . ~; .... · 
ruña" no 1· Cbéll'séo, conedad6'. .,,- ·._ Esta · .féirmula; entregada á 
a R~dio Cadena e retransmltin~ · rioitiña ·ria Mesa do Parlamenfo 
do .. o ,pleno, non Jeu con~ega- e rechazad,a por esta, despois 

-d,a, nun lugar de tanta afluén- de escoitar· aos distintos porta-
cia,_ n~n cen persoas, das que a ~ voc~s, deixaba, nen máis nen . 
case totalidáde eran curiosos. menos, que porta libre para e~-

tabelecer consellarias fóra de 
Santiago. la totalmente na liña 
de Francisco · Vázquez, cando 
este falaba dé ·negociación e de 
pactos. Presionando ao seu. 
grupo, . t~nto'"u. metela pola por
ta de atrás. P-e;ro_, .. n9n colou. 

O DEBA TE EN fil . 

::¿; • • • • que un roce entre dous homes 
~{; . ,As1 · discur-rrrort ·as mterv~n-:- .,>-que pode -ocorrir :en calq ue.ra 
;~ c1~ns d\Os ~sete; · ?'·ª que:'.<:>'7 senor;;t.,."<>.prólfésióh'. l"eixemos'~as éou~s 
.· Oives .n:n ~bn~ a b~~~' - que. ·no ~seu sítio e· non as saquemh s 

~.·: -foron repe.t~damente'· cont~.. de. quício éri beneffoio'das etn-
t~das, d~sc!e. os· asp;ctos' xur;- ptesas é 'a ri-Ó's~(~cliamada áb 

~ d1~os, h1sto~1~os, ate os econ?- compañeiros da profesión. 
_,· micos e .sociais, pasando tamen ,i 

. ': .p,olªs -' acµsa~iÓ.:Q$ de .. de.fe.Qder .,· '.:.,.QU-E-VAI PASAR AGORA? 
intereses privados. ' .. 

Pero· todos C?,S argumentos .' ) espois deste acordo par-
eran en vann_.·•-Eles seguían · _lamentário., qué vai pasar?, 

En canto ao debate en si no consumindo . · si~tematicameii- · preguntaranse . alguns. Será 
Parlamento, non tivo noveda-. fo os seus turnos, acusando de · difícil sabelo, pero 0 que si é 
de nengunha. -· . falta de diálogo. Ao final xa certo é que os coruñesistas 

Iglesias Corral tentou, de nen eran contestados porque -non se va:r:i. . quedar cos brazos 
forma torpe: valerse da própria est~ba dito todo. cruzados. Seguirán dando un-
Constituci{>n pará que se reti-. ha mostra de· antidemocrácia e 
rase a enmehda 'transaccional PACO VAZQUEZ . antisolidaridade, tentando des-

:. pactada: pofos · -~artid6$ . . roi ,: EOSSEUSDESPLANTES g 1 ' (ali 
. . ;;i a eguizar~ ... ". ~ª"'1"'"" .,,,,, x , $ 

vapuleado p,,0l9~ üiStint.os por- As medidas· do axuntamen-
ta'voces, rlie~os pofo de UC>' t Francisco .Vázquez debe ·, to-·· coruñés"" anúnciadas." polo 

.. _.' ~ -.. ~X~ia:_ Agq_dii t~:Qtou ·.afir- i' crerse torero. 1 (s seus des- seu alcalde: -por ·máis que ' a 
.. mar que .só ~t~coñecia a vo'h- ~ ·, p1antes'~ ati""baixarse , dó ·estra<;. Corpprádón:-. t-1ves.e . "acordado 
i, ta?e '~''ª~(';'~~-~i.!·~ .. lrancis~o do son- dignos d.un ClÍrro 'Ro- acatar 0 resultado parlainent'.á-

Vazq uez, nttervmdo a favor m'ero. Pero o" éúmio foi can- · rio, -tendentes· a separar A Co-
da sua enme.tJ.31.a,_ c;hamou ao do ~tras , sair do .seq estrado se . _ rufí~ ;da .1\utonomi~ --g~l~ga ; a 
diálogo;;q:ue rem1itá'8e nun pa'c- . en.camifrou ªº público. ) ésde -.. negativa a ': pagar -.impostc>"s, 
to polítÍ<~9 ter,~k~.1al. C ex-se- · ali, e interrumpindo ao señor .anunciada por .. algun grupo, 
cretário x~raÍ do :ps.QE eni Ca- Curreiro, cousa que non pode · van tornar ;co'rpo,- a b.on segu-
liza tentou-. logo"c~n "nú~~ros, facer, leu uh anónimo que 11~ ro, configurando un partido 
collendo os que .: lle · parecia, e acababan de entregar, onde lle político, ' que xa- está ·inscrito 
non dando nunca porcentaxe.s, dician: "Cúidate, fascista as- no · rexisto. Agora~ s6 faltan as 
reclamar a capit~Hd ·ae para A , ~. : queroso y lo·s niños". distintas dimisións na cadea 

. _. ~·- ~ l'fel\_ soupo, Cl,lmplir as m_áis : JI\iciada por~, ·fonzálezJ opeso. Coruff~. 
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incluida na GAEIG- quix~ron mon
tar aqui factorias, para soo-postos de 
traballo e tive~on que desistir, por 
falta de ~nerxia e montáronnas en 
Carballo. · 

A deficiente situación no suminis
tro de enerxia eléctrica por "Electra 
del Jallas'' abarca unha zona moi ex-, 
tensa que ven coincidir, agrávase nos 
axuntamentos de Muros, Carnota, 
Dumbria, Cée, Corcubión, Vimianzo, 
Muxia e Fisterra. Todos eles están in
cluídos na "Comarca Deprimida e de 
Acción Especial", asi' declarada polii: 

A primeira central produtora de enerxia electrica "Electra del ]alias" é absorbida por "Carburos Metálicos" no.ano 
1937, sen poder cambiar de nome porque alguns accionistas se negaron a vender as ~uas accións a "Carburos". A em
presa seguiu mantend~ a "Electr~" cun fin moi concreto e lucrativo, consistente en recoller as subvencións estatais pa
ra ~lectrificación rural e'"invertiJas· en tendidos e redes que levan a enerxia ás duas fábricas da sua empre~. Este f eito · 
supón unha auténtic;i "!~lversa~j~n ~éJcm4<;'~P~~;!ieqi¡1" s~g~n~<t~l} inJ;oJr,ne elaborado polas comisións de veciño.sque 
hoxe traemos a es~_, .,,,~. . , co~·sa~,g)lj._indl~~~ .. ª#~~p-osa>ai;tu3"éjój:J>~~ilminis · ~-ión á8>8µCil :~ñen sometidos aos vici-
ños os responsábcdjR~o . ~Jais5'!;i~c~!ilifos .d·~~é~i'pci~ ~~~t~cidrt p'4~· Pt'9gra """~s .4~ eletfüif~jl~c?,p.,:r~t.@.!. :; · . "", .,;.,,-.. c4#-~0TA• 

Como consedtétfcf¡i :i(iit\qJ!~iftaf:~~i·~~~fó!;l:.;i!1,1 ele~triffca"ción rrt~omarc~~~tt~;ién co!flo · ' ti _.,__ k71':;~~o ~p,~t~id~~~ti- - <"!, • 

.. dicial (Corcubión), é. totalmente défíei~1í't~teiotnó<1se· yai.p.~d~r ~,cmf.ibar a,cy:~~s"1ldte~_ ·c. ·.:;,,_.. ~;¡;[ ::'·':.. ·}, "f~1 . )?,~~pois .d~- vári~s. ª.sambleas e' es-
=·· ·,~Aló polus"ano_s 77-78, FENOSA merca as accións de Eie1:trá' 8éf:J'.allas";.-Ji~--?~Íll9-~~~n~{siÓn . q1,!.~ tiuá qÍi'e"-{icer cr)t~_s· ¡ _os vicmos d1c1diron non pagar Diputación Provincial en Agosto do 

1980 e polo. Consello de Ministros en 
novembro. E especialment~' grave ·a 
situación dalguns lugares e parróquias 
dentro <lestes axuntamentos. Axiña 
irnos ver pormenorizados os proble
mas actuais e as actuaci6ns e mortes 

para electrificar é r~-;;h:i~nie~gtande-f' tt&ta cl,~s_~~~ir o_ bultci1 e di.que a culpá é 4;-ft1Yi s;· í1fuitido ª2~ª1~in~~!>l({~~~·de .~.;.;2ª~ " r~t;5_,b~s na parróq~ia do Pindo. En 
inversións que os anteri,ores. Só electrifico u ben nas zonas @n· q!le.J.15 , era_ ~áis"rendá:bel,. tais como os grandes núcleos ·~~:.)t1f~:;~{t:1"ºn .no veran .cortes de luz 
urbáns, cidadesm, etcé}er.a, abandonando ~otalmente ' a zona rural, que lle "da cartos" .que logo non son invertidos de ate oito dias, sen aviso nen causa 
onde deberian. - .- - · · aparente. 

· (que houbo, e moitas) pasadas. 

CORCUBION 

Neste concello, as a~omalias son 
denunciadas publicamente nun'ha ma
nifestación celebrada en Cée o dia 22 
~e decembro do 1979, na praza 
maior. de Cée, <liante das oficinas da 
empresa. A ditas anomalías comims a 
todos os demais concellos, colicré- . 
tanse nas seguintes : 

-Cobro dos recibos ·con máis de 
oito meses de retraso. 

- Instalacións das liñas ·de · alta e 
baixa te,nsions en estado moi perigo
so para os viciños. 

- Constantes apagóns de luz inxus
tificados, chegando ás veces a máis de 
quince dias. 

-Ameazas_ de corte de suministro 
por n0n pagar o atrasado. 

Incumplimento do ·contrato por 
inexisténcia da poténcia contratada : 
nunca se d;i.ega a ter na casa nen os 
125 nen os 220 vóltios contratados. bión, con dous municipais invitounos de alta para · o Fá;o -de Touriiián, non atallar o mal 'e a cesión de "Jallas" a 

-Facturación a prorrateo: non se a abandonar a tarefa, cousa que fixe- lles arranxaban Ó transformador da. Carburos, no 1966 da · liña que vai da 
fai leitura bimestral dos contadores. ron. Pon ten ova", transformador cuxo central de Carantoña á Fábrica de 

-Constantes averiéis de electrodo- Como dado moi a ter en conta, sái- arranxo tma que · levalo -adiante Brens, liña que era para o alumado 
mésticos. base que unha empresa de ·acuicultu- "Electra", segu~do compromiso ante · dos veciños,' feita con fondos públi-

-Recebo ilegal: debería vir selado raque ia invertir 150 millóns de pese- notário do 25-4-72.- Os viciños o que cos, o que nos leva a unha rnalversa-
por .FENOSA. tas en Corcubión non puido facelo ao pedian era unha boa¡ electrificación e ción. Para colmo, a hidroeléctrica 
-O~upación das terras por tendi- non. lle garantir o summistro enerxé- _ opúñanse. a que paralela á sua liña de q.uere montar unha terceira liña para-

dos, sen permiso dos proprietários. . tico. baixa fose unha de alta, pedindo a so- lela ás duas xa existentes coa disculpa 
-Accidentes producidos por caí- (; ;. lidaridade da Xefatura de Costas. Hai de electrificar a zona, querendo apro-

das de tendidos ou por tendidos si- temporadas que pasan semanás entei- priarse das terras dos viciños polo 
tuados ilegalmente. . MUXIA ·ras sen-luz, se lles averian os electro- précio de 3 pesetas metro cuadrado . 

-lhfotma:lidade á hora de cobrar domésticos e non poden pór en fun- Na actualidade, a situación está 
·recebos, xa que hai que a quen Ue re- Sen entrar Ilº . desastre globai no cionamento nen as munxidoras auto- máis agravada nos lugares d~ San 
baixan despois de regatear. que se atopan as redes dos tendidos, máticas para o gan.do. - Fins, Caxadas, Piñeiro, Castiñairo, 

. hai que resaltar. a falta . de tensión da C l C M -Desastrosa administración, ten- A resposta· da Consellaria ·de In- astre os, ures, ouzo e Montecelo 
zona de Merexo, onde o' transforma- .. · d. l tando voltar cobrar recebos xa. pa- · d<.istria e Enerxia foi que mandou pór . to os e es practicamente sen luz e 

· dor~ en estado ruinoso, está a ponto 
.gados. voltímet_ros rexiStradores por parte querendo pasar outra liña a Santa 

de vir abaixo. De Quintáns e Ons te- . · Momentos antes de celebrarse a da empresa e que méntras non se re- Comba de. Baíñas en contra da vbnta-
ñen pa_ sado máis de dez ·días sen luz e .. 

rinanifestación, o delegado de FENO- gularice--a situación, non se paguen os .de dos viciños. 
_o tend~do, en moitos sítios, está nu- recebos. · 

SA en Santiago. negocio u cos vicmos n~a altura -tal que se · lle toca coa 
xa que, segundo eles, estaba asustado man. 0 transformador de Quintáns CEE 
.de que as reivindicacións e anomalías VIMIANZO ' . non funciona a€sde·a última·vez-que . 
· saíras á luz. Asi, ofertou melloras por Os proprietários das terras onde se 

se queimou. E y· . t z ' C va.lor de tres millóns de pesetas, men- n imtanzo, xun ° con as e a- , mootou a subestación de Brens aínda 
bana, levaron adiante un. ha denúncia · f · d · d d · tras que o axuntamento propúñalle En Sendón, o centro de frio (vital non oron .m emmza os eb1damen-

·dua.s cousas: dei.xar de cobrar os re- para os gandeiros) estivo seis meses contra 0 ·"Jallas'.' até 0 mesmo Tribu- te. En Gures os viciños ·fan turnos 
.cebos mentras non se cobraran as ins- paralizado por falta de enerxia, se- nal Supremo, q4e fallou .o 12 de mar- para: pór en funcionamento as lavado-
talación. s e que os tr.es millóns foran d · 1 zo do 197 3 ª favor dos viciños. Por · ·ras. En Ca.·n_osa o tendido foi pagado gun o consta en acta notaria , ,. .. .. . · .- · . .. d' d, . , 
invertidos · inme'diatamente . . Como a ',,_.. · · · · """h '" "1 iso 0 Ministro e In ustrta ordena a· polos do lugar~ RÚíbo, Tedín, Caba-En MontesJ.ños, ai que sortear d 1 · . , · la 
empresa non aceitou, a manifestación entre os viciños os dias e horas de pór sua e egacmn que se cuinp · ª sen- leriza. e Sembra pasan dias e días sen 
segu1·u adt"'ante. - f . . ,_ . tén~ia da devolución do 50 por cento luz en unc1onamento ·os mmnos, pois . - · 

Como tod. o pe'rmane_ ceu o m_ esmo., ' 'b l f · · d do facturado desde 0 iní cío das ac- As m. anobras da empresa chega· .n· 'a non e pos1 e . que unc1onen ous ao . , d" . . , 
O prÓprió axuntamento tivo que soli- mesrtlo' tempo. . cions XU lCtalS e que SO Se pagara a , ~ratar de enfrentar aos VÍciños, ta:l ·e"· 
darizarse cunha manifestación levada o t d"d · 1 · · · metade do que facturara mentras non como ocurre en V1"lanova e Codesos, en i o que eva enerxia '- a :... . ,.. . . . , 
.por. unha .. organización política (o M · t' t t l t d . .! - -: r..epararan as anomalías. Amda que ª onde din que uns non de1·xan pasar uxta e.s a . o amen e po re. - . -o e d . . 

. BN-PG) ao,::a,ño._.seguinte .. To,9as. ªs de- .. De Baltar a Fumiñe ~liña · or e ··sam no BOE no ano 1976, .a . un .. t~n ... d.ido ,polas suas terras. · 
. u vai P?r senténcia non foi h . d . · · 

núncias presentadas pÓIO Concello en nba dunha pa~ede e os postes. estan , . oxe executa ,,ª· Na -Lagoa, ha'i que ' levantar os ca:: 
distintos organismós; aínda hoxe non no mééiio dünha pista. Esta. de.n~n~~a fora le~~~a adiante . bles para pasar cos tractores e moitos 
foron respostadas nen atendidas e asi Os viciños das parróqu'ias de Frei- polas Asocia.ci~ns ,de Vici~o~, men- . esd.n enganchados nas árborés e a 
tomou o acordo d~ ñon pagar o alu- xe Nemiña Touriñán Bardullas e tras h~üpo .outras . de · pa~ticulares e uffha altura mínima. 
niado públicg e invitar aos viciños a Sa~tiso xa ~eñen den~nciado todo, delas mesmas, denunciando o' mal ·es- Na maior 1parte dos lugares baixa 
facer o mesmo. En abril do 1981, con escritos de máis de 300 firmas e tado dos tendidos. moito a tensión a última hora· do se-
"Electra" mandou unha ' brigada de a resposta de Delegación de Industria Unha das suas.denúncias, e das que rán. 
homes a cortar o suministro a quen foi a ameaza de que "se non deixa- obran probas en poder da Delegación D-0 mesmo xeito que en Corcu-

.non pagaba, pero o alcalde de Corcu- han pasar por aquetas terras unha liña de Indústria que non fai nada por bión, duas empresas - por estar Cée . 
. · . J 
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/' Hai zonas en que o tendido eléctri
co está polo· chan e os transformado
res, tanto en Lira como en Sofán está 

. en ·-estado ruinosq, existindo dous ou 
tres ·lugares que teñen unha pouca · 
enerxia e o resto practicamente nen
gunba. Os máis resentidos, após de 
Lira, son Miñarzos, Rates, Xestelos, 
Carballal, Sofán e Paos. 

DUMBRIA 

O caso de Dumbria e da parróquia 
de Ezaro é o peor: nesa parróquia 
está unha central e ninguén se bene
f í cia no povo dela. O que se <licia ia 
terminar coa emigración (o embalse 
de Fervenza) mandou moita máis 
para tal lugar e os beneficiados son os 
accionistas de "Electra". 

Por riba, está o perigo do canal de 
condución da auga desde a presa 
deica a central de Ezaro, que leva 
unha forza impresionante e non ten 
medidas de aseguranza nen para ho
mes nen para animais. 

FISTERRA 

O dado anecdótico fisterrán, pero 
que dá unha idea do que acorre, foi o 
corte por solpresa en plenas festas do 
verán en setembro do 1978, festas 
que se foron ao garete. Home, "Ja· 
llas", prometeu pagar as perdas de 
cámaras frigoríficas e as orquestas, 
pero o asunto é moi significativo. 

As liñas do proxecto non poideron 
facerse <liante das obxeccións de vici
ños aos que lles levan as mellores ce
rras sen nada a cámbio ou mesmo pa
sando por riba de coléxios e vivendas . 
Dentro do casco urbán hai tal liorta 
de cables e en estado tan ruinoso que 
dan unha idea da situación. 

MUROS 

Na vila muradana, as deficiéncias 
máis graves danse no inverno. Os apa· 
góns afectan especialmente á hostela
ria. Nese tempo, falta ~ luz duas ou 
tres veces á semana. 

O único que houbo de positivo foi 
unha promesa ~o inxeñeiro xefe de 
Xallas ao alcalde para solucionar o 
problema do transformador do grupo 
escolar, que-agora está malamente va· 
Hado. 

REIVINDICACIONS ..... f: 
Í>espois de moitos morros, de pa

sar · días e días sen 1uz, as reivindica
cións dos 'viciños sonche ben sinxe· 
las: 

-Un plan de electrificación rural 
axeitada aos intereses da comarca. 

·-Que tal plan se execute Axunta
mento por Axuntamento, con priori
dade para os que están peor. 
~Que o de "Comarca deprimida e 

de acción especial" non sexa só unha 
mera declaración de intencións. 





DOSIND,l) AR ESES 

Houbo asamblea e renovación dos cárregos directivo.s na 
Asociación dfJ Escrito;es en Lín{jua Galega. A prensa de Galicia 
calou a información. ou informou cutre e miserentamente. Xa 
se1 sabe. Soii-· o i do'· per !odismo vellouq.ueífo, que dixera o meu· 
qÜerido e velJo .. e · choran~o- ~ 'uritia rn,iga,lla españolista Rafael 
Oieste · xa . no -tiña djto o fy'lanoel Antonio',· pro "Dos arquivos 
do Trasno'.' e a s~a verba bolboreta redim/ rano ben redimido . 
dun certo non~estar-eiqu 'í que me comíá o sangue nas horas 
acedas da guerra). ' 

Oámevos a senSé!CiÓn -e disimÜlaime esta miña des'confiaJl-· 
za de vella ~epublicat1a- de que ese grupello cativo e reacd'lona
rio que atende por Realidade (debe ser de realeza) Galega e 
que puxo un ovo de cuco masónico no niñ.o dos franquistas de 

· Ucedé e . Fraga e máis no niño conmovedor.amente nai'f dos 
neomilitantes do Pesoe, actuase sobre os periódicos galegas 
presionándoos pra silenciar tán importante, tán importante 
Asamblea. 

Só así podo esplicarme -<!entro das miñas limitacións de 
muller vella e feblemente informada- por qué os xornais de 
Galicia (por favor, non me poñades Galiza: teño razóns filoló
xicas que non son do paso) concédenlle unha meirande impor-. 
tancia a cong·resos de IOgopedas, pediatras, ou otorrinolaringó
logos que á Asamblea dos Escritores en Língua Galega. E i_sto 
sexa ente~dido co máximo respeito que tais especialistas en 
causas cifradas en opacidades grégas me merecen como médi
cos e como persoas. A pergunta é: lpor qué un simposium de 
técnicos (con licencia, de novo) sí, e unha asamblea de escrito
res galegas non merece espacio e columnas nos periódicos? 

Nos anos cincuenta era moda, moi cultivada por algúns dos 
constituintes hoxe de Realidade Galega o citar a Heidegger, o 
mesmo parafrasealo e traducilo. iCánto non sufrirían hoxe 
eses intelectuais (uns) e políticos de dereita con disfraz de in
telect uais (outros) se alguén lles lembrara aquela famosa defi
n ición heideggeriana de uinautenticidade"! Están alí retratadÓs 
de corpo enteiro, como tamén o están naquil te r.rorista e vele
noso texto de ·Risco t itulado "Nós.os inadaptados". 

.ao -- siso 
EDUARDO GUTIERREZ 

Ouizais utnha das melhores receitas para aviso de optimistas, 
·espéeie solprendentemeAte abpndante ainda, sex·a non agardar 
a data que anúncia a obra de Orwell e ler neste 1982 o sonado 

. "1984'!. Realmente a recomendación é umha invitacióm a aná
lise dum hoxe estarrecente por via indirecta: através da ficióm 
narrativa e do engado literario '.'para que doa menos", como 
dixo alguéliJ. 

Estamos asistiñdo a umha post.a en escea, desde lugar privi
. lexiado, dumha versióm bastante fidel da utopia orwelliana, ou 
. cando menos a um deses ensaios experimentais capaz.es de in
xerir atinadas variacióms· no guióm or .ixinal. E que conste que 
se o coríselhO non se endireita i:Í obra de_Báudrillard no relativo 
a xén~se e reornanizacióm - das necesidades é, mesmamente, 
para nom cair nese optimismo idealizador, neste caso na sua 
variedade l_ivresca, do que se faJava ao comezo. 

Ternos presenciado - é irnos d.e banda a banda do espectro-
, a amargurada reflexióm, en torno a u~ vaso de vinho como 

único ócio, sobre. ~ ; angúria .d_o paro, e tamén a fondas e con
vincentes disquisicións, de café ou de sociedade cultural, sobre _ 
a malafada dum póvo cumha histór'ia fanada incapaz de reaxir 
desde hai cinco séculas. Pensávamos, a luz da história, que a 
fórmula "panem et circenses'. ' séria inrrepetível con miles de 

Estou a pensar que eles, o,s adaptados, non poden soportar a parados e. a escaseza, _xa que ·logo do pam, e que a · caída dos 
- presencia descomuna-1 da poesía. Estou-a pensar (e,ªº mellar, senhores rió sécl.ilo xv,· aiñdá coa-fátirlidade cfüe ' supuso cotno. 

trabúcome: non creo) que eles, os inauténticos, entraron en limiar do dominio· extranxeiro, falaba bem ás claras da identifi-
conn ivéncia cos ¿¿periodistas" (outra noción de Heidegf:1er) pra cacióm e ubicacióm da xostra por parte do pavo. 

silenciar o manso rumor dos que non coñecen máis funciona-- Pero velaí aos novas gladiadores dos estádios criando opas-
riado que a función poética nen máis lei que a ruptura da rior- mo multitudinár.io e as. xentes do comum confundindo o seu 
ma e a expansión da palabra en libertade. . -. ' .'.•.;: ·'·concel.ho epas apeténcias a poltrona muni·cipal corunhesa de . 

Vexamos, vexamos. duas faccións de · senhoritos loca is. A poténcia ideolóxica do 

¿Por qué esta fría ·e meditada oposiciólJ da cultura oficiaÍ, 
(da cultura filistea) ·á ceibe expl·osión de cultura viva que en 
todos os e.idos se· está a producir na l'.Josa Terra? lPor qué o 
estar contra a máis alta cima da· nosa lírica actual (Novoneira, . 
Presidente), contra a r:náis lúcida palabra analítica da nasa pro
sa didáctica (X.M. Beiras: hai que roelo , Vicepresidente), 
contra un dos novas destronzadores da palabra nova (A. Pexe
gueifo, Secretario)? lPor qué reputar como perigosa, manad~ 
tan inocente como esta que forman: Margarida Ledo, Pilar 
Vázquez Cuesta, Manuel Forcadela, Xulio Valc;árcel, Martínez 

-Oca, Xa_vier R'. Baixeras, Victor Vaqueiro, Cesareo Sánchez? 
¿ou cecais esta Xunta Directiva non representa ao mais lindo e 

· criativo das nosas letras nacionáis? 

Xa Martín Heidegger, nun dous de .abril de 1936, glosara xe
nialmente a un Hólderlin que afirmaba que facer poesía é ·"a 
máis inocente~ das tárefas', ao mesmo '·temtfo 'qúe a ' l 'i'rigüa~e 
ven,senqo "o máis perigos~ dos bens". . , 

A Asociadón: d~ .Escritores é hoxe u-n gremio subversivo. 
Agrúpanse- nel ·as. xeAtes que pusuen a 'Palabra. E urí círculo de 
inocentes, e -por tanto- ha _de ser perigoso. Os fili~teos', os 
inauténticas (os polfticOs do sistema~ ven no seu espello unha ' 
imaxe que lles resulta atroz. As Academias const'ituidas por 
sempiternos Directores de·'1nstituto, por graves autores de un 
ou d'ous prólogos, por bispos venerábeis, por dignos cabaleiros 
da Goruña que ninguéri coñece; .no~ resisten nos olios o brilio 
xuvenil.e algo irónieo aa Asociación. 

Eu vdu pedir o ingreso na Asociación de Escrifores en Lin
gua Galega. CÓm.igo irán .as s.ombra.s de C.E. Ferreiro, de Lo
renzo Varela, de Luis Seoane. Eles endexamais foron chama
dos ás outras Academias. Eles eran xurdios. Eles eran verme
llos. -
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sistema arromba xá até o sentido comun. 

Panorama :tan desolador, xunto coa aceda lembranza~ a inda, 
do desacougo eleitoral, tivo - um · reflexo, súpeto e barudo, na 
"intelligensia" e na dase. política que decidiu apostar pota 
1midade e a confluéncia nacionalista em momentos tam deci
sivos·. E, sem embargo, dentr~ do positivo; a resposta seguiría 
sendo norma e, con todos o~ respeitos, umha mi:ga inxel se fi
cara somente na percura de aconchegar o que xa existe . Cons
truir um _teit~ para os iniciado~ pode confortar aos próprios 
acolhidos pero será ainda po~co se nom somos quem de pasar 
do · sinxelo reconto ao activismo xerador. Os momentos in'iciais 
som de medida esperanza e nom deve tomar-se como agoiro o 
feíto de balizar os posíveis perigo·s, que P.olo de agóra r:ion se
riam senóm lenes indícios. Ouer, dizer que. a história de cada 
quem, património indivi~ual lexítimo, nom deveria ago_ra em

' pux'ar nengumha pos.tura nern -hipotecar nengum compromiso. 
'1,..Tedam de ser estes, fruto da reflexióm sobre um tempo ·de en

cruzilhada e · mover ,as vontades no sentido positivo duns fins 
dábondo xerais e de vital úrxéncia, antes que a percura ·de so
terráda~ uniÓns contra a.cti.Jacións que som xa histó~ia e·que 

.. ,., atop·arám n:i~is adiante tempo e lugar de discusióm. 

Os requintados. bizantinismos que poden mesmo engadir un -
toque elegante e_ Pé,IV~ro -ern épo_cas flor~centes, resultariam, 
sumamente choqueiros e até suicidas cos "bár:báros" rebordan
do xa as próprias fronte iras. 

Cando o_ taumaturgo romano remate a sua viaxe e se com
plele o ciclo "ideal" deste irreat'ano, sonará o badal metrop'oli- · 
tano convocando eleicións. A perspectiva imediata dum paradi
so alemám ora na sua modalidade Bad Godesberg, ora n~ va
riante bávara, tenhem que ser ·suficientes para situar correcta-

. mente o ponto de mira e arquivar nas-fumas da história o ma
terial de xustiza ou de vinganza, amoreado. 

·Polo de ·agora chega com atender aos que ~'non h<;>s enteñ-
dem, nom". 

CAR LOS SERANTES 

TemG>s que desfacemos da intrascendéncja cómplice ante 
~c9i:-i.tecjmentos, só aparentemente ·trTvia.is, nÍais que· poñen en 
evidé11cia a ~~.rro~íf.ica disc~ecion.alidªde e d_escaro de Orgaos de' 

• - • 1 ;:' .... ) ' ·' .... 1 : - ~ - .... t ' ' ~ . . . . \ ' 
'i:>ód~.r;, n~;ste . ca~9 .. ,do~ Trfüunai~ ~e Xu~tícia'. Ou.e un .Xuíz en 
Santiago faga uso e abuso· de a.utoritarismo, q(ue 'util'ice a· pre
pot_énéia irrespetuosa con acu~dos e ab9gados· defensor'es, que 

.-'taga -o:ste'ntación pública; da ·sua ' ideoloxia r,eaccioná'ria 'e anti
g'alega; que pro{ba o uso do naso idioma, tod? isto enriba ·n_un 
proceso formalmente ilegal, xa que non fig-uran .os ~cusadores 
en. baseado en·feitos· provo~ados· poi~ CL!·lpa da autoridade gu
bernativa, violadora da normativa vixente en rnatéria de· direi
tos cidadáns, non abonda para tirarmos as conclusións precisas 
porque, ao cabo, a . condena -que, inda enriba, haina!- só s~ 
cifra en 2000 pesetas de multa. Pero, non obstante, estes pe

·quenos xulgamentos indican ás claras a arbitrariedade e arro
·gáncia agresiva do sistema político-social no que vivimos. 

Maxinemos que aconteceria se os espectadores públ icos 
protestásemos enerxicamente a conduta do Xuíz e que denun
ciásemos a sua insoléncia indigna por via legal (por certo , có
mo e a quén?). Do primeiro, deriva.ríase a actuación contun
dente da Garda Civil -xa requerida a sua preséncia só por uns 
siseos de desaprobación popular- e un subseguinte proceso 
xudicial de máis entidade e gravedade para os que ser ian cata
logados de alborotadores, se non de "terroristas". Do segundo, 
un proceso lento, o siléncio administrativo, un caso arqu ivado .. 

·As cavilacións anteriores veñen a conto porque, baixo unha 
impresión de holocausto terríbel, a história que se conta en 
Ragtime, é moi normal, moi significativa. A todos nos afecta 
e todos estamos compromet idos nela . E como un rompecabe
zas no que cada peza ten a·sua función, máis aló, da sua aparen
te desorde, multiplicidade e confusión. Só hai qu e esforzarse 
por acoplar personaxes, anécdotas, ambientes, para descobrir
mos o sentido global e final da história: hai morte, an iquila· 
ción, pero tamén hai liberdade, vida, cando un se rebela contra 
o poder estabelecido, brutal, inxusto, rutinário e sen piedade. 
Desde a aparente confusión, pasando por un dado claro, pre· 

, ciso (a provocación branca reaccionária a un negro a quen lle 
-depositan merda no asento do coche, o asasinato po licia l da 
sua muller máis tardeJ até chegar a unha explosiva situación 
rnpresiva que desenmascara a disimetría, a inxustícia, a dife
réncia de baremos con que son xulgadas as condut as, os seus 
distintos valores simbólico-socia is. 

Fica en evidéncia a doble moral burguesa (banquetes nos 
que participan todos os gardas da orde, por exemplo o señor 
' Xefe de Policia, escea orxiástica que lembra a imaxe que nos 
deron do esmorecimento do 1 mpério Romano) . Estamos nos 
anos a·nteriores á gran gu~rra do 1914, en New York. Asistimos 
á brutalidade da represión desatada contra o que t ivo o valor, 
a dignidade de rebelarse; á estupidez das masas manipuladas 
por discursos valeiros, mentras as porras policiais asasinan, só 
por "precaución", á muller de Walker, empeñada en achegarse 
ao señor Vice-presidente, en demanda de xustícia para a causa 
do seu home; á prepoténcia do terror policial frente á povoa
ción civil: violación do domicílio, uso e abuso de autoridade, 
cla~isino aberto e dispreciativo ante o cidadán probe, por máis 
branca e acérrimo colaboracionista, prexuicioso, do sistema 
que sexa ... En fin, por enriba ' de todo, unha Xustícia q ue am· 
para o crime do branca estúpido e poderoso, atripuíndoo a to· 
lémia, e que non necesita enfrentar as causas de moitos oprimi
dos, porqie xa o sistema se desfai deles antes . Walker, o negro 
rebelde, é friamente asasinado polo terror policial, ao serv ício 
do sistema político, que falta a todos os acordes pactados para 
consegu"ir a sua entrega. 

De todas as maneiras, inda que o dirixente negro, que ence
ta a rebelión en defensa da sua dignidáde esmagada, é aniq uila· 
do o~ outros cinco membros d-a banda xusticieira quedan con 
vid

1

a, entre eles un branca, ~ncargado precisamente de despistar 
á policía grácias á sua apariéncia. Os erras da represión inst itu 
cionalizada proveñen da sua ~stupidez, dos seus prexu t'.cios, 
que non poden ser ~anulados pola té~nica, polos meios ao seu 
alcance. E unha policía tan lonxe de toda honorabilid ~de e 
cabaleirosidade, que non está para defender . nengunha o:de 
legal que teña certa coerént-:1a- moral, uns mínimos princíp1~s , 

· -inda que" fosen ético-individuais, : típicos do idealismo burgues, 
representado por un i'ndustrial que inda fia na legalidade,, e~ · 
paz de descobrir dignidade e coeréncia na conduta do proxi
tno perseguido, por máis lonxe que se tope da sua práctica . 

Ragtime -descobre cál é. o . sentido. da violén~ia do ·oprimido 
' e perseguido e cár é o sentido da vi0léncia do poder estabele

cido na orde capitalista. Resulta unha xustificación do que·ª 
propaganda oficial denomina, · alcuma martas veces de ?erro· 
rismo". Case seguro que, por este C:amiño, Forman tera q~e 
deixar de facer cin.e en USÁ. ·O se·u 'filme. non foi nada aprecia
do pola Académia, que o ignorou olímpicamente. Siléncio que 
no.n fai máis qüe talar -ben do próduto e indica o moito que ten 
que ver con todosrnós: .. 
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A~~':- pOt~ll,c~,·:pesqueira · · 
. . .. t' •i't"- • • ~. "t "" •h... ll • _, .- ~-~ • ,; ~} "' -.... - ..... _- • ... 

A publieación por parte dos xornais da nova na~ que aparece que o Estádo Español perdeu o seu 
terceiro p_osto mundial no número de· capturas pasou case desapercebida perdida entre·as páxinas 
"marítimas". · . · 
-. Pasou ~mén de_sa~~rce~ida~ tendo tanta importáncia como ten esta e máis a outra para & pe~~a ga-: 
lega, a nov~ .~ª redu?mi;t po~ _pa~te dos. USA da cuota pesqueira para o Estado español. : 
T~dp ist.o non ~q'ti máis q~é du~s ~ota.s~,tpáis ~entro de toda a desfoita que e·stá a _sofrer o marga

lego (e o e~pañol). Moito ríos· f~rileníos que non ·vai ficar a baixa no cuarto lugar, se'nón que vai ir -

· segt111do os soviéticos 

moito roáis ~onxe. , . , ~-. .. . . - ·· 
o :de~nr~lo ~~ .Estado, a fut~ro. E .é ' qu~ . habÍa .. qu·e saf~ -~ ~. "'áíricanos e os galegos oú -anda~ '"· ~"' ., .. ~ 

. Tra~m~~·; d~d;~;~~s~u.' i ~t~rié~;~ ~~ ~~~~~ ~pip< f~~s>-
·un artléúlo de A'natoli ~ KÓl~dki°fi . presídente 8a · 
A sociación Soviética dé ~o irehó Marítimo, ·d·istri -'' · 
·buído pala axencia Ncivosti. Cb¡;no· ·pode verse. ~ 

analiza _os pfÓblerf\asi de Direito Marítimo ln:ter ·. 

partir do.· pulo d:os · créditos . ..vagardar os va.lo des dos crédi- luces voltan para_ casa sen des-. 
concedidos polo Crédito So- tos concedidos. pido n~n _:r;iada, xa que nqir:h~i., ., _. · .,_'");, : "'· 
cial Pesqueiro a'partir de 19&4, A realidade foi . que .da regulación .:de " emprego~. ntin:"' _,. -~;; .; '~ nacional. desde o ponto de v,ista"' ~oviético .. ~ 

co desguace consecutivo de maior parte ' das empresas mix- barco de bandeira estranxeira. · · 
barcos e máis barcos para a tas ou' conxuptas feitas case 
construción de novas unida- todas pecan do mesmo: a par-
des levou a aumentar a dura- te marroquí aínda non fixo 
ció~ das mareas dada a maior efectivas as suas obrigacións 
tonelaxe e a ~osibilidade de monetárias e teñen o barco 
desprazarse a caladeiros máis .ªº se~ nome e, para tira~l~, 
lonxanos . Asi, en 10-15 o au- os antigos armadores espan01s 
mento da tonelaxe da flota e ou galegas vanse ver negros. 
do número de. unidades foi es- O bon do asunto foi que 
pectacular. mentras non se deron de con- · 

Pero foi un espellismo. ta, cando foron montadas as 
Agora, coa ampliación de primeiras, os armadores que 

aguas a 200 millas para o apro- montaban as empresas mixtas 
veitamento económico por seguían tendo parte do buque 
parte dos países ribeiráns, sur- e cobraban prima pola expor-
xiu o problema e veñen as con- tación , a xeito de desgravación 
secuéncias. fiscal: asi, doble ganáncia. 'l-

EMPRESAS MIXTAS, 
CONXUNTAS, EVASORAS 

O sector que actualmente 
máis xente ocupa, tanto en 
postos directos como ind.irec
tos é a pescaría en aligas ma
rroquis: tanto se teñen como 
base Andalucía (aló hai moi
tos barcos de baixura galegas ) 
como se está ela nas Illas Ca
nárias, depéndese do señor Bu
ceta, ministro do ramo no rei
no hachemita. 'Ianta flota para 
depender d uns poucos. 

Co panorama asi, non é de 
·estrañar que a revista oficial 
do Instituto Social da Marina, 
a "Hoja del Mar' ~ non teña re
cato en afirmar( Número 196-
197 _de xaneiro-febreiro <leste 
ano) que as sociedades con
xuntas son unha solución con 

veron que parar os pés, senón 
a cousa podia ser terríbel. 

Con esta política, as unida
des da flota disminuen. Asi, 
barcos inteiros tiveron que fi
car amarrados na Arxentina e 
os seus tripulantes voltar repa
triados despois de pasar me
ses e meses de fame, pedindo 
esmola nas ruas. 

Alguns buques son vendidos 
a países lonxanos (Chile, Pa
quistán, India) que comezan a 
ter desenrolo pesqueiro e que
ren ter flota ao précio que se
xa. Naturalmente, os seus ma
riñeiros pasan a ser carne de 
paro obreiro. 

Cos buq_ues en sociedade 
mixta dos marroquis a causa 
non é tan grave ao primeiro xa 
que son poucos os pastos que 
se perden, pero progresivamen
te , van entrando mariñeiros 

CUADRO 1 

AS IMPORTACIONS Ql!E 
FUNDEN A ECONOMIA 

Mentras, mariñeiros e ·alguns 
armadores bascos detiñan ca-
mións na fronteira e repartian 
entre a povoación o peixe (so
bretodo pescada) que traian. 
Na Galiza, ante as importa
cións abusivas de peixe da, 
CEE e ante 'ro f undimento pro
gresivo da nosa flota, coa con
seguinte perda de postos de 
traballo, nada., Todos calados. 
Naturalmente, tampouco a 
Xunta podia facer nada, por 
máis qu_e laie o señor Queiru- · 
ga. Cada armador fai o que 
quere co seu barco e qon hai 
Estatuto que free a desfeita. 

Vexamos un cadro, a nivel 
de Estado, das importacións 
de peixe de ·dous paises euro
peos e do conxunto da CEE. 
· N este· outro cadro · pódese 
ver a evolución dos importes 
en millóns de pesetas para os 
mesmos proveedores. 

Estes' son os indices da des
Íeita. Acochar agora as · novas · 
da perda do terceiro posto 
polo Estado no conxunto 
mundial (o~ que quere dicer, , 
case, de Galiza e Euskadi~ son 
intentos de ·' facer pasar ·desa- · 
percebidas as - ·verdadeir~s ra
zóns dela. E as importacións, 
por roáis que hai quen pensa 
o contrário, nón valen como 
arma para negociar as licéncias 
de pesca. 

TONELADAS DE PESCA IMPORTADAS POLO ESTADO ESPAÑOL, DE DINAMARCA 
FRANCIA E.CONXUNTO DA C.E.E. DURANTE OS ANOS 1976, 1980, 

PRIMEIRO SEMESTRE DO 80 E PRIMEIRO S.EMESTR.E DO 81 

Ano 1976 AnQ 1980 Diferéncia lsem . . 1980 lsem. 1981 Diferéncia 
·' -· ·~ . \~ '- . 

Fráncia .......... ." 6.145 26.064 19~919 424 9.635 9.680 25 0,25 
Dinamarca .. _,.,. 6.183 14.625 8.442 237 6.946 7.280 .334 4,80 
CEf ............... :54.781 88.768 31.9~ 158 37.448 43.273 5.825 15,50 

.. , _; • 1 • • .. - ~ • 1 • '- ...- ~ • "' 

A 111 Conferéncia da ONU para o Direito Marítimo redactou un 
. proxe·cto· dª nova Convención de Direito _Marítimo . no que sé conser

_. van, reforzados, todos .os princípios e normas clo actual Elireito 1 nter
nacional Marítimo recoñecidos universalmente, desenrólase o princí
pio da libre navegación e se reafirma e consolida o direito de paso pa- · 
cífico de barcos po~ mares territoriais al leos. 

Ao mesnio .tempo, o proxecto distínguese por moitas teses e ins
titucións novas. ·Por exemplo, por vez primeira determínase o '"status" 
do fondo máriño profundo .á marxe da plataforma continental, asi 
comb $e estabelece a orde para. regular as investigacións e o aproveita· 
mento·dos mesmos e dos recursos que encerra. Tamén se estabelecen 

· reximi;is para empregar os estreitos e as augas dos arquipélagos por 
onde pasan as·vias márítimas internacionais. Como resultado da revo
lución científico-técnica, no proxecto incluiuse (en calidade de liber
dades do alto mar)., á. de efectuar investigaci0ns científicas e a de cons
trlJir illas artifi_ciais e outras instalacións. · 

Unha parte especial do proxecto está dedicada a un fenómeno de 
recente aparición: a zona económica en cuxas testeiras os estados ri
beiráns exercerán os seus direitos soberanos aos recursos naturais-: 
lnclúense várias cláusulas relativas a realizar investigacións científ icas 
nas zonas que se topan baixo a xurisd ición dos Estados, e tamén orien-

·tadas cara a protección ~ conservación do entorno marítima. Compre 
sinalar á vez que, baixo o efeito do progreso técnico e dos ·prob lemas 
de protexer o entorno cc;rn el relacionado, da necesidade de·garanti r a 
seguridade de navegación, etc., estabelécense unhas normas xuríd icas 

- máis duras para o paso palas augas territoriais estranxeiras·~ polos es
treitos dos buques. petroleiros, os buques de propulsión· ·nuclear a 
aqueles q\Je transportan cargas perigosas. 

No seu conxünto, as cláusulas do proxecto consignan, en primeiro 
lugar, de xeito completamente aceitábel os intereses <;tos Estados ri
beiráns e os de toda a comunidade mundial no relativo á navegaéión, 
pes~a, investigacións científicas e outras formas de empregar o océano 
mundial. En segundo lugar, c;:i proxecto da Convención é unha teste
muña de .q-ue se está a colocar un novo grilón histórico no desenrolo 
do direito marítimq_ internacional moderno. 

Até ago~a, no que respeita ao océano mundial obsérvanse tendén
cias inxusti~icadas a pór sob control e xurisdición uni,later.ais, e en nu-

- merosos casos .a someter á soberania de tal ou. cal E_stado, enormes es- · 
pácios marítimos (os intentos. dalgÜns Estados de declarar ~-ugas te
rritoriais zonas de 200 millas). A suplantación do conceito de xurisd i
Ción polo de soberania .e a proclamación 'das chamadas zonas mar:úi
mas "de xurisdición nacional", etc., serven para fomentar estas t~n
déncias. Con iso están relacionados os intentos de extender a xurisdi
ción dun Estado ribeirán, recoñ_ecido na zona económica, á na~egación 
marítima, o que está en contradición ca· previsto no proxecto de Con-
vención. A Conferéncia conciliou as teses relativas a~ .mar territor ial 
estabel~cendo os seus lindeiros en 12 mi'llas, e en 200 millas os d~ 
zona económic_AJ coque se puña fina estas tend~ncias inxustificadas. 

Por eutra banda, o proxecto estabelece q·ue o volume de direitos e 
os límites da xurisdición de calquera Estado ribeirán determínanse e 
f.íxanse só através du11 a_cordo multHateral e non por consideración de 
tal ou' cal outro Estado. Na zona resérvanse várias liberdades universal
mente recoñecidas para alto . mar, tales como as de navegación, vós, 
tendido de cables e gaseodutos, asi como outros xeitos de utilizar o 
mar., lexítimas desde o ponto de vista do Direito Internacional e que 
se catalogan entre as liberdades mencionadas. Com·o tal, pode méncio
narse, por exemplo, ii l.ib.erdade de sondeo da .T~rra, nest~ ,caso da zo: 

. na económica, realiz~do deSde o espácio cósmico. 
Lamentábelmente, a Convención de -Oireito Mar.ítimo elaborada 

pala Conferéncia non foi adopt~da, a causa da política que sostén a 
--..,-"""'i'C::'~~----,-,..,,...,-..,-'----;-;--::-....,.---;--;---_..:.._ _____ _____ __,_ _ __ ..:._t___:.::___::__ __ -'--'-~_._J." '·' Administración USA, que renunciou a apoiar o conxunto de cláusulas 

do proxecto concertadas anteriormente e ap~obadas com~ ."paquete" \ 
" único de P~OJ?-?Sjc~i:-is. Esixindo. revisa~ a parte XI do. proxecto, dedi· 

; ;.-

' ·~ 

CUADRO 2 1 '"";:;. 

IMPORTE EN MILLONS DE,PESETAS D'AS IMPORTACIONS 
DETALLADAS NO CUADRO ANTERIOR 

Ano 1976 Ano 1980 Diferéncia lsem. 1980 lsem. 1981 Diferéncia 

Fráncia ..... ~ ..... 842 · 4.756 3.914 565 2.612 2.500 112 
Dinamarca'.' ..... 696 2.885 2.189 415 1.160 ·1.504 244 
CE E ................ ·3.686 12.152 8.466 330 5.654 6.925 1.271 

4,48 
29,65 
22,47 

· cada á utilización do fondo marítimo, ou EEUU, en. rigqr, , tratan de 
destruir este ,"paql.:!e~e". Pero no XI periodo de sesións da Coñferén
cia, esta oposición da delegación norteámericam~ foi rexeit~da polos 
Estados en desenrolo, concretamente polo "grupo dos 7.7", ao que 
brindaron o seu apoio a delegación da URSS e outros Estados Socia-
listas. · 

E imprescindíbel unha frutífera coperación internacional no apro
veitamento do océano mundial. Pe.ro a sua realización resulta incon
cebíbel se non se materializan os princípios de coexisténcia pacífica, 
se non se aplica unt)a política de distensi_ón que ga.rante a paz e a se

uranza dos 
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>' 
, . Introducúno 

Iano tirar ao mar desde un lando a carga e~plosiva. A ver- ·.do vello-- marmerro, A N CSA 
barco, o que a bon seguro_ fa.. sión daraos logo coµw .. des- · 'IERRA seguiu nas investiga

... rian se non fose o seu irmán ' aparecidos pór . un "golpe de cións e puido _saber de ónd.e 
que tamén ia enrolado e que se mar". Algún en grave estado ven a -meirande parte da dina-

. omco custoulle ferro e fariña é arroxada· polos próprios com- mita que se emprega para a pes-
que desistisen ·do seu intento. pañeiros. E incríbel, pero é a ca. Seguimos o seu crrcuít_o. _ 

C motivo desta , decisión, crua realidade. 'hmpouco nós Primeiramente ternos que . 
deste asasií:iato . qúe querian ao princípio o podíamos crer, · distinguir entre a ría de Vigo> 
perpetrar hai . alguns dias os pero un vello . mariñeiro saco u- principalmente os ''barcos de 
tripulantes dun barco sardi- nos de dúbidas: "ás veces suce- Redondela,· que a conseguen 
ñeiro. non era outra que a un den . desaparicións por un golp~ por médio de poceiros que exis
dos seus compañeiros· a dina- de mar, cando o . mar· nesa ten nalgún _povo cerca da praia 
mita co~ que estaban pescando ·. ·zona estaba perfectamente en de Cesantes, donde varan algúns 
lle reventou unha man. calma. Pero o bon é que tam- dos barcos que empregan dina-

Voltar a terra e internalo , pouco se busca ao "desapare- mita. · 
case seguro que os delataría, por cido~' nen -?e chama pala rádif!, _Non .é . difícil chegar a estas 
iso preferían matalo antes de inmediatamen~f!, se~ón despp/S" persoas e que che proporcio·: 
verse comprÓmetidos nun con~ dalgún tem_p9 ~,.~· dando ~ c9~0 - ·f neri algún quilo . para un cha 
sello de guerra. lugar da éles~p«frl~ión un bas~ · .. puza: ASimesmo che poden dar 

. Esta. vez, o m!ll'iñeiro da ría tan te __ alon,xad.r!~:, .t!e _ oncf.e .. teq/-.. .. un ,pápel ·-:rara. que a vaias bus-_ 
de Vigo salvo use. pero fixo grá- ment.e :-se ~pFáa1;tciq. , A bpsGa ~·· car ti. mésníó-a Pontevedra. 
eias a intervención do seu . . '. , . ¡· . . -nen sequera se ..rea iza .en oca-- A d.~· .. ···t · , · 
irmán que estaba disposto a de- . , . , ,../ . ·d~ .. b ' _· mam1 a conseguese para swns , ouo . o mun o sa e o b : ~· · d d · · , t"l" 
nunciar 0 sucedido · ás autorida- · . . , o ~ ras on e . esp01s so se u 11za 

. que pasa, pero· .nmguen quere tÍnha,-·fof_iína parte. A sobrante 
des·. denuncia/o nin por/le remédio. _ habér.ia-gue. d.evolvela. pero non 

Empaquetáronlle 'o brazo A xente ten medo. se faf ·'····.·.~ ... ':~·.t.· .·,·.· .'·:. · · 
como puideron _ cortaron a he- Non, eu non diría que existe ::e 
morráxia cun torniquete , volta- unha máfia · detrá~.' pero o.- que ~ Ao ·- nórde · de Aiousa; o 
ron para terra ·e instalaron ao che podo dicer é que non s~:..- emprego da · dinamita é moito 
ferido na sua casa da que non paran en miramentm, ¿por qué meir'ande , -polo que hai que 
sairá · secádra. en moitos me- pf!nsas que ninguén _ qu_ere fa- conseguila·_ en ,cantidades que 
ses. · Contárase, unha mentira far contigo do asunto ?,Hai poderíamós chamar ' ~indus- ~ 
sobre o accidente - o canto da xente e xente que sabe -.quén _ triais" .. -
roldana, ou ·algo parecido-, aín~ son os que pescan eón dina'· Aquí, ademáis da que ~obra 
da . qu~ todo o mundo sabe mita e quén son os que a djs- de obras, existen cantéiras que 
cómo sucedeu. ".. A dinamita tribuen. S6 ' .. hái l¡iJ'é ve:(: canCJÓ-' ~propor:cfonanpara a pesca unha 
deixa as.suas marc·as. chegan os barcos. A· pesca indí=· · boa ·parte do cupo de dinamita: 

cidos nos ámbitos empresa-
. riais estando en condicións de 
afir~ar que a rendabilidade da 
canteira parada, é moito · máis 
grande que se estivese funcio
nando-. Por enriba aínda teñen . 
uns .testaferros que cargarán 
coas culpas de producirse 
algunha denúncia. · 

· Pero o verdadeiro culpábel 

.-. -. .~. Haber·á a --quen ·esta ' ·história cao c!aramenle, sobre todó' Asf e todo non son os máxinlüs 
He pareza incríbel pm ma1s quen seipa comq andaban os > prove~dorés, senón "que a mei-

, ~ q.ue sexa. totalmente-· verdadei" bancos. "'C.·'-í ."- '"·: rande parte da dinamita q~~),~e .. _ ,, 
.. ra. Casos parecid@s .. :téñense Se son de ti non mem.ria.máii . consume·' na pes·ca, ven de _ S~lS'- . 

-dads::La mareas.. onde· bs feridos os fuxiños a dinamita't!',iif/J~ che . canteiras . situadas -desde a r.ía , . 
pola dinamita estan-: meses e é unha bro'ma, hai moitos carios de- Aro'usa á de Viveiío. Carítel~--J , · 
meses curándose das suas doe.n- polo medio e as penas de ras que non funcionan e que se~ 

'zas· ild' peito, ou nas extremi prisión son moi _ fortes, así guen a -receber ... o cupo, de dina-
d.ades superiores~ · Pero · estes son 11 mita que vai parar todo amans que ... . 
bs · queteñen mellar sórte-:. _ou COMO ·SE CONSEGUE de , rrlariñeiros por médio . de -

· mellares comp·añeiros. Cutros A DINAMITA . intermediários. Alguhs danos 
morreJI ·mentras ,~stán manipu- Apesar das · adverténcias de cant_eiras son bastante coñe-
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da dina--

A Administración, o Gober 
seica non poden por lle man a 

Nen que investigar quen a u 
tan difícil 

A NOSA TERRA, cos seus 
neste "circuíto da dinamita" ' 

cómo fan para conseg~· 
Aqui denúnciase.esta "plaga 
pesqueira que segue a Adm' 

para resolver estes problemas,· 
cousas está destruíndo a est 

desta situación , moito m ,, 
aínda que os marmell'os q 
a usan, é o Estado . que n 
q u ere porlle re_médio esta 1 
era da pesca1 que, entre o 
tras cousas, non permite q 
se regulen as capturas, o q 
non só vai en detrimento 
pesca en xeral senón dos se 
próprios compañeiros que p 
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Festas . de San· Pedro en Corcubión 
. w . 

/ . 

/ 

. ~- .. 

Rafael Mouzo::. alcalde da vila 
No 1979, un ~upo de viciños, xunguidos nunha candidatura de 

independentes, eÍlfréntase nas eleicións municipais a Ramón País e 
outros franquistas que viñan detentando o poder perante 40 anos. 
O povo elexiunos por duas veces consecutivas. Houbo que repetir 
as eleicións ao seren impugnadas polos nostálxicos que se resistían 
a abandonar o poder. A segunda vez a vitória foi total. Desde en
tón, o novo goberno municipal está a levar unha xestión que, con 
todos os erros e acertos, é indubidábel que conta cun grande res
paldo popular. 

Rafael Mouzo Lago, alcalde do concello, falou con nós. 

- ¿Cá/ era a situación munici
pal cando vos chegachedes ao 
axuntamento? 

- Desastrosa en todos os ei
dos que a contemplaras.) esde 
o ponto de vista económico, 
deixaron no banco 3 millóns, 
pero debían á Mutualidade de 
Funcionários as cuotas de varios 
anos, que supoñian aproximada
mente millón e médio, e outras 
d~bedas máis pequenas. No ad
ministrativo existía unha .desas
trosa xestión · burocrática . . No 
urbanístico o caos xa era .total. 

- ¿Estad es satis[ eitos do ba-
taneé da vasa xestión? . 

-Coido que, ,, con todos ·os 
. erras da inexpeiiénéia, · füi moi 
positiva. Sobretodo· no referen .. 
~e á" cultura 'e c¿ncienciaciÓn, 
aíndá que non se abandonou o 
material, curi sinfín de obr;;is é 

proxectos que quedan por re
matar. O noso programa é moi 
aµibicioso e non se pode rema
tar nun mandato. Pero ternos a 
esperanza de prorrogalo, sacri
ficando os intereses particula
res, e seguer astra con querir to
dos os logros que nos propuxe
mos. 

- Dise que a Administración 
marximf ::os axuntamentos 
combativos ... . 

~-Non "hai d'úbida algunha de 
que Administració~ nos ten "de 
ollo", petardeándonos todos os 
próxectos sociais que ·poidan 
perxudicar os seus presupostos 

ideolóxicos. Fanno ~n conni
véncia coa cándidatura deáota-' . 
d~ para Cf.lStigar . exemplarme-nte 
.a, "o-µsadia" do povo. Aínda 
que hai se~tores máis intelixen-

-te~ que .responderori ben, pero 

· nalguns aspectos nos teiíen res
peito; iso é impoJ.fante. Aí ·te
rnos diversas loitas levadas a ca., . 
bo polo povo, e os resultados 

ñ:en cara a tua persona Augusto 
Assía e Victoria Ar-mesto, atra
vés do S€'u pehódico. 

"7'E público e notório que a 
- prensa españolista: e reaccioná

ria -trata de silenciar todo aquilo 
que sigñifique conquistas popu
lares e nacionalistas. Por iso non 
botamos .de menos que non pu
bliquen as nosas novas. En can
to a Assía e Totora podo dicer 
que o primeiro, aínda que non 
se percate, o único que fai é fa
_cernos propaganda porque tén 
certo ·estilo. Escrebindo ás ve
ces áuténticas inxúrias. Pero a 
Totora é do máis chistosa-:Fan
me moita grácia os seus '~arti
gas". 

-Corcubión atópase dentro 
do que veu ser declarado re
.centemente polo Administra
ción · "Comarca de Acción Es
p~cial y Deprimida" ¿qué sig-

. -ñjfica realmente esta declara
-ción? 

-E simplesmente unha de
claración de intencións, porque 
non se ven as accións efectivas 

. nen as inversións - éconómica_s . 
están á vista. Xa moito antes de que o fixe-

-Existe un si!éncio total na r-an ·a Diputación ~- o Goberno 
prensa , sobre Corcubión que · fixémolo · nós, a-través dunha 
contrasta coa obsesión que te- moción que lles presentamos. 
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Actividade · 

cultUral 
A situacíón cultural dos no

sos axuntamentos é dabondo 
deprimente. Por isa non son de 
destacar as iniciativas · culturaj.s 
que se están a levar en Corcu
bión, co apoio económico do · 
axuntamento. Iniciativas-popu-

- lares, co fin de . rescatar a hosa 
cultura e levala ao povo. Neste 
senso hai que falar, da celebra
ción do Dia das Letras Galegas, 
con ·4 dias de actos culturais -o 
1 7 de maio é festa local en Cor
cubióri-; a recuperación de fes
tas populares como o Antroido; 
a colaboración do axuntamento 
no Prémio "Blanco Amor" de 
novela galega; diversas conferén
cias; o funcionamento dunha 
Escola No u turna para adultos, 
gratuíta; . ou a posta en marcha · 
da Universidade Popular de ·ve
rán. Hai que engadir tamén o 
labor de dívulgación teatral na 
comarca que está a levar o Ta
ller:Escola "Trécolas", o fun
cionamento dunha escola de 
cerámica aberta a todos, a coral 
."Nér.io" e a Escala de Gaitas. 

A 1 ª·. Universidade Popular 
de Verán, desenrolada do 14 ao 
19 de setembro pasado, marcou 
u~ fito nas actividades culturais 
da bisbarra . . Mesmo chegou a 
transformar a vida cotián da vi-

. la. Ademais dos diferentes cur
siños · que se impartiron houbo 
actuacións te·atrais e musieais, 
co:nferéncias, proxeccións cine
matográficas e espectáculo na 
rua o último dia. A Universida
de estivo aberta a nenos, pais e 
profesionais do ensino. 

Este verán, no mes de setem- . 
bro, térá lugar· a sua 2ª edición. 
Compre que as sigas a ter no fu-
turo. · · · 

Mariscaria-Pescaclarrá 

ENRIQUE 

Mercado Mumcipal 
CORCUBION 

" . 
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RITA 

Supermercado. 

Rua de Quenxe 
Tf. 74 55 lOCO.RCUBION 

Festas 
d·e San Pedro 
en Corcubión 

Corcubión é un dos axunta
mentos máis pequenos de Gali
za cos seus escasos 8 qm2. Po
rén , é o centro administrativo 
- como capital do partido xudi
cial- dunha ampla comarca que 
abranxe os axuntamentos de 
Camariñas, Vimianzo, Zas, 

· Dumbria, Musia,' Cée e Fisterra, 
_ademais do próprio Corcu·bión. 

A sua importáncia é a capita
lidade da comarca veulle dada 
por unha série de circunstáncias 
históricas, económicas e estraté
xicas. Hoxe redúcese ao-ámbito 
administrativo. Desaparecidas as 
fábripas de salazóns, o asteleiro, 
a banca local, obradoiros de pi
rotécnia, fábricas de augas ga
seadas, a sucursal da Cia. Xeral 
de Carbons, ... ,a actividade eco
nómica e industrial da vila é es
casa. 

Os escasos 2.000 habitantes 
de Corcubión distribúense en 
d uas parróq uias: a de San Mar
cos, no casco urbán, e a de Re
donda. Nesta é onde se celebran 
as festas de San Pedro que, se 
ben non ·é das grandes de Cor
cubión -San Marcos; As Mer
cedes-, si é das máis populaies 
e a que ten máis história. 

CARNICERIA. CASAi~ 
LUIS ANTELO GARCIA . . 

Especialidade en carn~s de parco e vitela 

Tel; 74 50 28 CORCUBION 

-AIJOIAmnu. Il 

l .· 

Un saudo 
a todos 

Nas nosas viaxes a Corcubión 
tivemo~ sempre a desgrácia de ir 
por culpa dalgun problema for
te: se era porque unha carga da 
Guárdia Ovil deixara un saldo 
de bastantes feridos, mao; se 
lles q uerian _ meter un médico 
non desexado, peor. E non diga
mos nada de ter que moverse 
noutros niveis para averiguar to
das as tramas do goberno para
lelo que funciona na vila, co 
apoio dos fascistas, brazo arma
do ou de acción dos "demócra
tas" de AP no lugar. Todo,. 
consentimento do señor Gober
nador ou cunha ignoráncia deli
rante. 

Mais hoxe non queremos es
creber de problemas, aínda que 
sabemos que os hai. 

Corcubión, como tantas ou
tras vilas está de festas. Ou me-

· llor, estivo de festas por San Pe
dro, xa que estas páxinas es
traordinárias q u eren ser mais 
ben unha homaxe e un reflexo 
que un programa de actos valei
ro de contido de irmandade. 

E asi, vennos ao fio como ou
tra vila da mesma ria, Muros, ta
mén debe andar nas suas, que 
por iso din que o San Pedro ~ 
patrono dos mariñeiros. E non 
son só estas duas povoacións as 
que andan de festa e fogueira. 
Ao longo da xeografia pátria, as 
postreras fogueiras dos restos 
do San Xoán alcendéronse na 
noite de San Pedro para dar 
unha benvida ao verán. A un 
verán que se presenta máis re
volto ·que febreiro, pero haberá 
que aguan talo. 

JOSEMANUEL 
·"SOTO 

DISTRIBUIDOR DE · 
PATERNINA 

E 
, ÓURO ·RIBEIRO· .. 

, . NA COMARCA 

. CARRETERA DE BRENS 
CEE 
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A .. TEIBAlll . ISPICW. COBCUBIOR 

O ·Taller-escola de teatró .. Trécolas" 
. . 

-balance dunhá experiéncia-

A idea de criar un 'hller-Es
cola de '.Thatro .en Cor~ubión, 
surxiu d espois da celebración, 
nesta vila, da Primeira Universi
dade Popular de Verán. A tradi
ción teatral de Corcubión, se
mellante á de moitísimas vilás 

. galegas, vese revlexada no pasa
do en diversos grupos de teatro 
que existiron a comezos de sé
culo e sobretodo, durante a se
gunda república, asi como ta
men en diversas festas paratea
trais (Antroido, Fiadas, Parran
das de San Pedro ... ~ algunhas 
das cales estanse a recuperar. 

Inicialmente os obxectivos 
do grupo foron: a criación dun 
obradoiro ou escola para a for
mación de actores, cosque máis 
logo tentaríase a . fodmación 
dun grupo de teatro, e o estudo, 

· análise e coñecimento dos diver
sos aspectos de feito teatral. 

Obxectivos que fóronse cum
·plindo paulatinamente e hoxe 
cóntase cun grupo de teatro, 
"Trecolas", que monto u dous 
espectáculos facendo onde ·re
presentacións. O primeiro des
tes, A fome dos pobres, mon
touse en base a unha lenda po
pular - recollida na comarca. A 
importáncia desta primeira 
montaxe estaria en que o grupo 
prescindiu da elaboración dun 
texto guia, senón que a delimi- . 
tación de. determinadas accións 
importantes e secundárias enca
dradas no argumento da mesma 
lenda, permitiu un diálogo im
provisado eri cada unha das di
ferentes actuacións, sendo pois 
cada unha delas unha ·versión 
distinta en torno a un tema e ar
gumento básico. Non foi pois 
un espectáculo tan só senón un 
exercí cio insospeitadamente vá
lido para a formación dos acto
res que participaron na monta
xe. 

A segunda das obras, Falsa 
. marte e certa marte de Estora

que o Indiano, de Eduardo 
Blanco-Amor, estrenada o día 
15 de maio, coincidindo cos ac
tos organizados na zona co .gallo 

das Letras Galegas. As represen
tacións, 9 da primeira, e 3 da se-

gunda, fixéronse en Corcubión, 

Cée, Vimianzo e Lira. Na actua
lidade, trabállase nunha terceira 

Para o seu· f ogar 

:r-"!i- ;:· ... 

NOVEDADES MARI . CÁ.RMÉÑ 

" 
Conf eccións e lans 

Praza de Castelao, 9 
COJ,lCUB~ON 

obra, O CA BODA NO de Euló

xio R. Ruibal, opra que tencio
namos estrenar Ra _Segúnda Uni-

versidade Popular . de Verán, en 
Setembro do presente ano. 

MobJaria , 

10.DE 
·~· 

DECEMBRO 
OVIDIO MEJUTO 

Sta. Isabel s/n 
CORCUBION 

. O balance que podemos facer 

.<leste traballo é claramente po
sitimo. Estamos tentando rei
v-indicar o teatro como un es
pectáculo .. válido e necesário. 
Conscentes desta necesidade, o 

'Ialler-Escola plantéxase seguer 
co seu traballo en vários eidos: _ 

~ .;.=!il;t_ ~ rl ~ - -. • 

-Criación dunha. sá · estábel 
de teatro en Corcubión, acondi
cionando- os. ~o-cais . q~ ~ctu~t
meii:te 'Utiliza :o_ grupüh pára 'bs · -

. ensaios e representacións das 
· suas obras. Neste locaLtentaría
se de oferecer periódicamente 
obras de grupos dé comarcas e 
incluso invitar a grupos amado
res e profesionais galegas a of e
rece.r os seus "espectáculo.s nela. 

~Criación'dun circuíto de sás · 
de teatro comarQál, utilizando 
cines que funcidnan ~·ou ' non, 
teatros, sás de -festas~ garaxes ... ,
etc. d~ xeito que -as rpontaxes 
nosa$ e doutros _grup_os po~dera11 

· ·ser representados palas vilas e .. : 
aldeas da comarca. 

-Criación, apartir ·de -Setem
bro dun obradoiro de teatro in- -
fantil. Non só · porque é esta 
unh<i: actividade necesária e un 
area de expresión · importante 
para os cativos, senón polo feito 
de que en moit_as das .nosas re
presentacións unha boa parte 
do público era infantil. Asi pois 
é necesário prestarlle unha sin
gular importáncia aos cativos e 
faci).itai o seu achegamento ás 
areas de expresión dra~~tica. 

. _,,_ -Criación dun obradoiro ex
periniental, dedicado a traballar 
con novas técnicas en canto á 
formación de actores, ilumina
éión, dirección, ... obradoiro que 
recolleria . as tendéncias máis 
vangardistas de certos membros 
do grupo. 

Corno xa dixemos, o balance 
é pósitivo; non importa tanto a 
calidade das montaxes feigas, 
senón a ilusión cariño e vongade 
posta- por todos os membros do 
taller. Estamos a traballar por 
recuperar o teatro nun currun
chiño de Galiza, por darlle ao 
teatro a sua verdadelra dimen
.sión, e fac_er do espectáculo tea
tral un f eito cotián, non unha 
"causa rara", ·como até agora 
veu senda. 

Vários 

NAVIERO & CONSIGNATARIO 

TELEGRAMAS: LOPABENTE 

. \ OFICINAS:7454ÍS-74.s4'34-7454"9 
TELEFONOS: ¿ PARTICULAR:745411 

( PREFIJO (981) • 

Telex 82311 Daca ·- e A CORU~A 
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BSDCIAL COBCUBIOR 
. . ...- ·. ('\ . ... . . . - ~. :~ 

Hostelería 
fu 

ft 
~; Café-Bar 

As. p8rrandás ·de: San Xoán Caf etaria 

~ PLAIA DE 
i QUENXE 

COMIDAS E HABIT ACIONS 

é~ Roa de Quenxe, 19 
Telt74 55·29 CORCUBION 

i 

RESTAURANi~~~~M~I,NG .. 

bAS-HERTENSWi 
PLAYA DE QUENXE. 4'el. 74 5Q 29 

CORCUBÍO~_'· ( .. a Coruña) 

Bestavrante 

Telf. 74 50 18 
CORCUBION (A CORUÑ~) 

f ~ 

T ' 

/ H~ 

TROPICAL "··-: 

Praza José Carrera, 16 
CORCUBION 

· SIRENA 
COMIDAS-CAMAS 

CAFEBAR 

CORCUBION 

Para agasallar · 
~~~~~~~~-:----~~~-

\)lP~R_TE3 

' ' MANOl.ll 
MATEA IAL DE PESCA 

( SUBMARIÑA E DEPORTIVA) , 
ARTICULOS DE AGASALLO 
DROGARIA E PERFU~ARIA 

San Marcos, s/n Tlf. 74 56.13 
CORCUBION 

. Non dubide máis , . 
AgasallÉ! aos seus ániigos 

·,-. cunha suscripción 
a 

ANOSATERRA 

Agradeceran llo de veras 

Confitaria 

A VIÑA 

Roa Simón Tomé,3 O 
CORCUBION 

Florfitaria-Quiosc~~ 

ROSALIA 

Praza .de Castelao 
CORCUBION 

• ¡ • • • • • " 

San ·. Pedro 

· Q; viciños máis vellos de Cor
cubión/aínda. lembran co'n ledí
cia· as parrandas que se facian na 

·. 

mais_ ao remate voltaba a augá 
ao seu canle: 

vila polo· San Xoan·.e o San Pe- "Veño de San Pedro 
d · , vou para San Roque, 

ro. levo tres feridas 
, No mes de xuño o entisiasmo nengunha de morte ... " 

e a fogosidade . :entre ~s ·xentes 
da vila era enorme. Cóntase que 
algun abandonou a noite de bo-

. das por parti~ipar , nas parran
das. 

Nas noites de San Xoan e 
Sari . Pedro os parrandeiros ra-

. . chaban o ár cos seu·s cánticos. 
Eran coplas populares e impro
visadas, criadas ás veces por per
soas. analfabetas, que se trans
mitian oralmente de pais a .fi. 
llos: 

···'Donde vai San Pedro · 
co seu pau na man. 
Vai en Sardiñeiro 
a buscar San Xuan 
San Xuan lle dixo: 
-Eu non vo.u alá 
porq~é non viñeches : 

. 'º meu dia acá. .. " . 

Os habitantes do povo, .e in- . 
cl\lSO a·lgun dos -arredores, ?iv~
dfanse en dotis numerosos exér
citos con ·divisas e pendbns.'.Ha
bia · enfrentamentos -entre . eles 
aos ·berros de ¡Viva Granada! ~ 
¡Viva 'Rioseco! _Nos anos de 

Os exércitos de "Granada" e 
"Rioseco" tirábanse mutuamen
te coplas -algunhas insultan
tes- nunha ·porfia interminábel: 

''-..... . 
-Vinde ao campo dos pexegos 
cadelos de Trastámara 
que enterrambos nos regos 
os valentes ,de Granada. 
-Nada queremos de vós 
escravos dun can doente 
que a pauliña ten de Dios 
por matar a nobre xente ... " 

' .. 

As Parrandás veñen de época 
immemorial. Pensase que datan
- ¿Século XIV?- da enemi&tade 

. -das suas poderosa·s casas .. que 
· -disfroitaban o · señorio da Vila: 
·. o Arcediano de Trastámara, 

señor de IÜoseco, e o -Conde de 
Altamira e de Granada. O pri
meiro , exercia .. o domínio na 
parte norde _da vila de Corcu
bión,: en Cée e noutros povos. O 
de Altamira ·dominaba a parte. 
sul da vila -onde aínda .se atopa 
o seu antigo pazo_:_ entre outras 

) 

\ 

tre os v1cmos dunha e dougra 
parte da vila. Rivalidade que 
dou en ter a sua expresión atra· 
vés das parrandas. 

Alguns alcaldes trataron inu
tilmente de proibir as Parran
das. O pavo non respeitaba esta 
proibición, considerándoa un 
atropello aos seus direitos e tra: 
di ció ns. 

Xa nos anos 20 empezaban a 
decair, chegando a extinguirse a 
parranda de "Rioseco". Coa 
guerra "civil" desapareceron to· 
talmente. · 

Compre reviver as Parrandas 
como un exemplo do noso fol· 
clore e cultura popular. 

Estes dias están de actualida· 
de en Corcubión as Parrandas 
ao atoparse unha grabadón fei~ . 
ta hai máis de 30 anos. Un fato 
de mulleres -Mari Carme .Lago. 

. , Canosa "á . Gancha", Manue!a . 
·-· Lema _"A Xaviñana", -Maria 

Sánchez, etc ... - interpret~ron 
. entón para a posteridade as co· 
plas que lembraban. Agora, 
algunha xente xa empeza a pen· 

· sar en revivilas. 

"O señor San Ped~o é un Ia~be· 
' - teiro, 

. que coméu o gafo, déixou "o pete!: 
· ro ... 

L.___:;.___--''---"------'-----' ' máis fogaxe ten e habido .feridos; 
. moitas gerras. A · tradición fixo 
- que · continuase a .rivalidade en;. . XES.US TORRE.S 
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no circuíto' 
na pesca . 

uas forzas de Seguridade 
ma da pesca con dinamita. 
quen a proporciona, fose 
firma n. 
eios, logrou introducirse 

en son os seus proveedores, 
se usa e quen o fan. 
pesca asi com.o a política 
que non só non fai nada 
e coa sua forma de facer as 
ásico na nosa economia. 

legalmente e aos que lle 
aixar os précios. 
director xeral de Pesca 
a roda de prensa en Vi
denunciaba a dinamita 

o un dos principais pro 
as que estaba a sofrir este 
r. Facíao agora cando 

próprios mariñeiros xa o 
n denunciando hai anos 

. ... 

<liante destas mesmas instán
cias. 

Pedíanlle que. se non querian 
ir "directamente aos barcos. xa 
que é máis dif ícil1 vaian a onde 
a suministran que é mellar de 
enterarse". 

A con testación da Adminis
traciói;i seria solprendente se 
no-n nos tivera dado bastantes 

. . ~\ 

mostras de desconcerto e inu
tilidade : "mándenos . un escri
to firmado onde fagan constar 
os nomes dos que a utilizan, 
os intermediários e os sumÍ
nistradores ", foi a resposta. 

As ·cofradías negáronse, cla
ro está, "xa que nós non somos 
chivatos e a investigación é cau
sa sua1 O,fl, ¿para qué están? 

ENFRENTAMENTO 

Hoxe a dinamita úsase prin
cipalmente cando o xarabal de 
peixes ~stá tan fondo que os 
a·parellos non os poden coller. 
Para Iogr~ que as sardiñas su
ban arriba preparan unha carga 
de dinamita axeitada cunha 
mecha onde se calculará o 
longo segundo a profundidade 
á, que pret~ndan que estoupe. · 
.Tamen se lle poñerá ao upaque
te " un peso para que baixe máis 

calculou -ben, e outra polo 
amoreamento da sardiña, fai 
-que estas se esmagullen bas
tan te~ polo que moitas vece~ só 
valen para fariña . ou conserva, 
vendéndoas a unha peseta 
menos o quilo ~ Pero aínda ási 
Hes compensa. 

INSERTO NA POLITICA 
PESQUEIRA 

PESCADORES-ADMINISTRACION axiña. 1odo isto hai que inse,rtalo 
Apesar das protestas dos . -Todo isto fa:rase despois de na política pesqueira do (o 

mariñeiros. e das evidéncias do que -º sonar detecte o xarabal ' berno español que está a levar 
circuíto da dinamita a Admi- e de ver onde está o seu centro '.ao- .desn:iantelamento da nosa 
nistración non deu -un paso e até onde chega o citado han- flota pesqueira. Primeiro, ao 
para resolver o problema.) esde· co. non fac~r nada <liante <lestes 
o mil novecentos sesenta e sete Coa explosión1 as sardiñas pro~lemas ou do furtivismo 
no que foron xulgadas ~s tripu- veñen arriba co que é moi dóa- no marisqueo, despois co inten 
lacións de dous barcos ·por usar do capturalas. to de enfrentamento entre- os 
dinamita, até semanas afrás ·que Unha parte P.olo efecto da distintos sec~ores .~esqueiro~, 
detiveron en Ribeira ·a unha explosión

1 
sobretodo se· non se l~g.°. coa ·.:s.consecuc1?n de li

muller que facia ~e intermediá- · nes desde hai meses dando lar- ,, cencias -q~e -~ esta a facer 
ria neste negócio , non se pro- gas ao asunto _ e alegandq falta en base ao peIXe .que Hes com
duciron outras accións destacá- _de tempo. Tempo . que para pramos aos países que nos con-
beis, por máis, oü -predsamente .. as homenaxes nunca (alt~. ceden as licéncias, polo qu~ 
·por iso ~ que o emprego da' dina-- o problema se agrava. pescas 
mita aumentase considerabel- Por este motivo, e pola sua o peixe pero non che rendabi-
men.te. nula xestión 'é p9lo que ... a Fe- liza vendelo xa que entran tone-

Agora. o director , xetal ·de · der.a_ción Provincial ·da · Coruña, ladas e toneladas de fóia. Lago 
. Pesca despáchase na roda . de · en telegramas dirixidos ªº presi~ están as · compafüas ~ -iniXtas, 

prensa-denunciando este probie- dente do Coberno e ªº ministro con mariñeiros _ doutros países 
ma que eles se empeñan en non de. A?~i~ultura. e Pesca. piden e barcos daqui, _ pero que ve
resolver, botándose as culpas . ª dimISI<?n do di~,ef!~?.~ -~~~~~'""' ~:-~ }en d~sc;argar aos nosos· partos. 

· · duns ministérios a outfos: Pre- , · Asimesmo manifestán'·que sé ·. En sumá unha pe>lítica que está : 
,. cisamente as declaraciÓilS : do agcir-a "n.os queren algo, nÓs nori deixarido sen trabalh .a :miles 

representante da Administra- pensamos ir a Madrid~ que ·de famílias galegas. Mentras: 
- ' ción eran f~itas despois óift;¡~ha,: ''vetJaii eléfi1quí". homenaxes e declaracións alti-

;.r ' hómenaxe que lle tribut{l-!<:?:t:\ . :-e:-.. ~·:.- < .. ,,,,,~ ~- sonantes e cheas de triurifalismo 
pescadores da ·parte sul da ría. COMO. SE PESCA -~, cómo ,no tema das .licéncias, iso _ 

,.. d_e·Arousa, zona destacada polo : co~ DINAMITA si se 'dicer ~ ~c)~ff.il,p~tÍd( c;íyi'_ 
·seu"fúrtivismo. __ . . ,.·:· ~ f:-t se paga. • · · ··::·, . ;,~ ... ·:· _ .. , .. . .. '','~~-;, 

. Por outra -banda, a Federa-· A dinamita é a.· cufpábel ·ae Aos problemas daqui dentro 
ción Provincial de -Cofradías que -hon se poidan regular as , -nen tocarlles. ( -:furtivismb; a'\ 
d~ Coruña tenlle pedido desde · · capturas' da sardiña prodticín. 
h · h . dinamita... g ue . o arranxen os 

a1 tempq un a entrevista para dose · ao rriesmo tempo un mariñeiros. 
tratar . os problemas acuciantes·; esq uilmamento dos bancos de 
pero a · Administración estivo- peixe. 

N. 195 DO 2 A0 .8 DE .XUllO DO 1982 



a 

,. -.· .. , 

~' 
.-· ....... ., r,;.. 1 ~· • 

Aprobado o ·.documento do Frente nacidb~liStit'' .. 

1.-ADRO 
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'" 

, . o ·dÍa ' v.intesete de xuf.io:·qu~ófu perfi1aaa clef..i
nitivarpf?nte a Alternativa Pol1)ica do .Fr:ente Na
cíonalista Galega qu~ sé está a' construir~ · pala 

' xunta xestóra reunida 'en Santiago. : ' 
'Este 'documento que reproducimos aquí polo 

seu interés para o pavo galeg~Y, vai .ser cf iscu~ido 
palas diferentes zonas. 

Todas as forzas políticas, organizacións, colectivos e4-persoas 
que asumimos a formulación dunha alternativa unitário do nacio
nalismo, fa~émolo convencfüos de que son máis os criiérios que 
nos unen, nesta etapa histórica, que os que nos separan. Asemade, 
coincidimos en q~e a formu_lación orgántca da un.idade necesáriá 
debe facerse apartir do respeto pola diversidade ideolóxico-políti- · 
ca que constitue o nacio~nalismo real. Partindo deste re~peito, é 
posíb_el unha unidade de acción, a existéncia dun campo definido 
e eficaz de militáncia comun, que faga máis operativos os esforzos 
por unha Galiza liberada. Esta unidade, non obstante, para ser fe
rramenta útil e positiva para o naso pavo, ha basearse. en pontos 
mínimos, pero perfectamenté definidos e irrenunciábeis, sen os 
cales estaríamos a constituir u_n fraude político. 

Trátase de facer unha organización o máis ampla posíbel que 
.,-posibilite a penetración do nacionalismo no tecido social galega; 

por iso, necesitase unhas estruturas abertas, democráticas, autó· 
nomas, áxeis, participativas, combinando todo isto cunha· certa 
disciplina· e eficácia· para facela efectiva. _ 

Trátase de organizar a resisténcia do pavo galega, o avance do 
nacional ismo e clarificar a situación política da nosa ~ación en 
todos os eidos posíbeis de traballo comun. Asi, veríase de: 

1.- Propiciar a unidade do sindicalismo nacionálista nunha 
única centr.al sindical que hexemonice os procesos tendente's a su
perar a división do movimento obreiro galego, no camiño do ob

. xectivo devandito. 

2.-Reforzar a introdución social do nacionalismo nos sectores 
labrego e mariñéiro. 

3.-Uti lizar ·ª· via pe.lítica,. que supón combinar axeitadamente o 
t raballo organizativo, de movilización e loita, de coñcienciación 
donoso povo, sen deixar nengun campo .valeiro,·desde asinstitu
cións até a s plataformas de-masas, concurrindo aos procesos elei
torais, ·sempre que servan como ferramenta · de clarificación e 
a·vanc~ para a conciéncia nacional. 

~ , .. ::: . ..: 
4.-Promover e potenciar calquera iniciativa de ·auto-organiza- . 

ción das clases populares, que non· sexa contraditória cos nosos 
princípios cidadáns, veciñais, ecolóxicas, cuhurais, feministas, 
moceaade, estudantil, grupos.marxinais, etc .. ~ . 

5.,-Combater o confusionismo _político mediar.ite a clarifi~
ción e identificación dos nem.igos e dos perigos que está ºa correr o 
país, e estudo dos métodos máis aconsellábeis para defender os in
tereses das.clases populares e a identidade nacional de Galiza. 

2.-PR INC IP IOS IDEO LOXICO.POLITICOS 

(1) GALIZA E UNHA NÁCION e, polo tanto, t~n direito á 
autodeterminación política que, de ser real, ha concretarse nunha 
alternativa de Soberanía Nacional. O Pavo Galega, consecuente
mente, ten direito a exercer o Poder constituínte que desembo
que ·na necesária criación dun Estado próprio. Esta é a única ma
neira de que o exercício da Soberania· Nacional sexa unha realida
de. -

(2) · GALIZA E UNHA NAC ION e, polo. tanto, ten direito á 
autodeterm,inación política polo que o Povo Galego, consecuente
mente, ten direito a exercer o Poder constituínte que desembo
que_ na necesária criación dun E_stádo próprio. 

-DEMOCRACIA: o pr-incípio democrático é fundamental co
mo inerente ªº exercício do poder polo povo en condicións de 
igualdade e liberdade real e non só formal. , 

" .. . 

· . . ( . . · .. · .. 

-ANTIMONOPOLISMO E INTERESES POPULARES.- A po-. 
lítica democrática debe estar encamiñada á defensa dos intereses 
do povo e dirixida á li_guida_ción dos monopólios. 

-A UTOO RGAN IZACION. -Consideramos básico. o princípio ~ · : .; • ; .: .<: :: ·· . , · . 
:r ;·i· · ·· ... · .. 

¡ 

. - de :m~'sas;: .) . ·para defender axeitadarriel'ilte os intereses da nación 
- gaJeg¡:i, r~xeitándo toda clase de colonialismo político d~ calq uera 
~tendéncia _ideolóxica ,que sexa . .. 

_ - GALICIA E O COLON_IALISMO.- Partindo do -f-eit o de que 
Galiza está sometida a unhas relacións de dependéhcia colonial a 

· actividadé política encamíñase a tronzar esa dependéncia. ' 

-ANTllMPERIALISMO.- Para a nosa pqlítica, dirixida á con
secución dunha Galiza liberada, é clave o princípio do anti -impe
rialismo militante, polo que a organización se define pola so lidari
dade internacional e apoia todas as loitas dos povos do Estado e 
do mu.ndo por acadaren a sua liberación nacional. Xa que logo, 
somos contrários ao Mercado Comun e á OTAN por seren0 organi
zacións, a nivel económico e político-militar, que representan os 
intereses dos grandes monopólios e do imperial ismo europeo-oc
cidental e americano. 

-PAZ MUNDIAL E DESARME. -( A Organización defínese po
ta paz mundial e o desarme. 

MODELO SOCIAL. - ·A Organización unit;:íria do nacionalismo 
encamiñará a sua actividade a estabelecer en Galiza un modelo so
cial que teña como liñas directrices: 

-Mel lora das condicións de vida e traballo de todo o povo, asegu· 
rancio un nivel de vida digno na própria Terra; rematar co paro e 
recuperación esca lo nada dos nosos emigrantes. 

-Nacionalización dos recursos financieiros e dos sectores básicos 
da · economía. 

- Inversión do aforro galega en Galiza. 

-Industrialización de Galíza partindo dunha explotación racional 
dos seus recursos. 

-Estruturación da economia pesqueira e real ización dunha refor
ma agrária coa participación dos labregos e mariñeiros respecti
vamer_¡te, en función dos seus intereses. 

!.\·'.:;f __ ~:;,.~,-.i_~.~.l.:.. -:2~s~i,~~":;,;;~~~:~~"n~~ºt•;~ ~~ó~i~~ P¡"~~~~~ ~: ';'::;~;; 
.- -- -Instauración dun servício nacional de saúde, gratuíto para toda 

· C~J':'i a povoac1on. 
·:~vr¡· . 
·t';,W , L Q Ensi~o e·stará en función dos i~tere_ses popula res e enraig?do 
· ~:~\], na r.ealldade galega, sendo, adema1s, laico, estatal e coeducat1vo. . ~tJ. 

-Acadar a normalización do idioma e cultura, chegando a con
querir que o galega sexa, na práctica, o idioma de Galiza. 

3.- O MARCO POLITICO 

-O Nacionalismo galega -está pola superación do actual Réxime 
político, por canto representa a negación explícita e agresiva 
dos princípios anteriores e atenta gravemente contra as liberda
des fund.amentais para os cidadáns e as Nacións que integran o 
Estado Español. Neste último aspecto, loitaremos pola consecu
ción de amnistia para todos os presos nacionalistas e anti-fasc is· 
tas, pola democratización real do aparato administrativo do 
Estado, incluíndo a policía, a xustíci~ e o exército, e defen
deremos o exercício das liberdades democrát!cas, en _especial 
a liberd~de de expresión. . , 

: : -· "· -A Constitución española é a plásmación legal dá negociación 
: : · da nosa soberania nacional, consagra unha arde económico

social capitalista e posibilita, ademais, o recorte ao exercício 
d~-s l'iberdades democráticas,_ feitos polos que non 'a ·ace,ita-
mós. ' . - J _, 1 ' •. 'r ~. ~ t 

. . -~ .· . -~··.~·: 

~ : . .. . . 

? ~1\ló marco' autonómico non. tefien solución os' problemas de 

Galiza, e ten que ser superado cualitativamente. Aínda unha 
autonomía dotada de todo o contido que permite a Constitu· 

. ción~ pala sua própria natureza, é incapaz de servir para re-
solver a nos.a problemática, aínéta que, funcionase optima· 
.mente. 

-A nosa actuación política, no contexto formado pola Cons: 
titución e a autonomía, non o lexitimará, e agudizaremos as 
contradicións existentes, actuare'mos con iniciativas que su· 
poñan o ~u mento da concié·ncia ·poi ítica e nacional do nos? 
povo, a mellara das condicións de vida e a creación de condi-

de auto-orgaAlzación nacional (sindicatos, partidos, qrganizacións . ·t ·" 
....;.¡,i_..;,_.;..........,~~------...;;..~...:...--................. _.;._.-....:-.-------........ ---- cións obxéctivas que· pérmitan a sua superáción. 
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EUSKADI NORDE A víoléncia voltou 8er notí~ra de títubres e~ Euskadi, n~tfei,a que ficab~ marcada en dous frente-S . sido levados a cabo con ex':.. ~ 7 

netamente .diferentes, e ambos lados da muga basca. . , . . · p/osivos .de; re!óxar:iá senón 
En Euskadi Norde e tras lon- Sul: o-estalido dun artef~cto ·explosiyo composfo por médio ·qu~ó de Goina-2 e abundante metralla directamente por comandos 

ga campaña · empi:endida por na localidade ·guipuzcoana ·de Renteria -enfrente dun8 lo-éais que· a empresa -Iberduer-o -ten· na_Praza - provistos de gasolinq e cócte-
SEASKA "a cordtnadora das·_. Aralar G;casionab~tt ·a m_ediodiit do pasado sábado .feridas gravísimas a un ne~-Q de : det farios~'"' O. f.ei~o, - ,_. /és ' Molotov e desp.ois de de
esixénda do cumplimento ' da· · qrie enchia de dor--e indignación a todo o povo basco, levantq,u unha enorme 'póeiia~entre · ~_s: disti~µt.s . . •· : salo:Or'a: todas as persoas que 
promesa .realizada pola_ .n'o~a instituc.ións de cara-a esiXéncia de responsatiilidades. - _·. . naq.uél fnoinento se atopaban 
administración fran_cesa da . to- .. ~orde: -'Merinas. tanto, o mesmo sábacio· tiña lugar en hayona, Euskadi Norde; a maior,manifes~- . · nas oficinas para non occ;sio-
tal equiparación das escalas en -~ión dos. últiffios anos, na cal cerca de 4.000 persoas esixian aó goberno de Miter·rand a equiparac~ón ~ nar . vitirria .algunha. 
língua basca ao resto das esco- das ikastolas coas escolas públicas franc~sas; A manifestación remataba ·co saldo .de 13 detidos e '8 fe- : 5. Denunciamos pois como 
las existentes tanto en Euskadi · ridos, tres deles policias. , . ~ - fd/sa á nota do Gobernó Civil 
Norde como no resto do Esta- " ~ · de Gipuzkoa,. . que menciono 
do( ri,on hai que esquecer a im- como útil de traballo ·en mans· ·plosión .d_un --· ac;!tefaéto .·· - toda a nóite nengunha chama- a-ETA éomo autora da co/o-
portáncias das ikastolas en lp_a- de campesinos e pastores e por · -nunha mochilá abari'donadiúm · · -da ·relaciomida ·eo caso. · cadón do 'explosivo que mu- -
rralde e o alto grao de eusko- último 0 desenrolo de institu- plena rua, c_a'lb<;aba .feridas gra- Con .. motiv:o ·da explósión,, e ;~ =ti lóu ·e' fireu ao nena Alberto 
parlantes no norde do noso cións próprias do povo basco · víshnas ao neho de dez ·anqs 7'- · ~dnstáncias do PS. CE e Euska- Muñagorri. 
país, que alcanzan unhas cuo- ( a~umidas polo ! Cobern9 fran- . Alberto Muñagorri na localida- ·. cÍiko Ezkerra, convocábase '. na 6 . • Désmentímos tamén .ro- · 
tas que oscilan entre o 60 e o cés no anúncio da criación dun 'de de RenterÍa, . A ·bombá, · mesma tard~ do sábado _un ple- tundamente a notícia da 
75 por cento ) campaña que _ departamento basco, elimina- colocada á porta ·auns ·1ocB:is . no · estraordinário do Axunta-- ·axéncia EFE de data 20 ~ de 
comprendeu diversas charlas, do na ·práctica política do Go- da empresa Iberdueró, fora de- . _merito no que era aprobada xuño sobre a coloración de 5 
festivais, semanas de cultura e bernó de Mitterrand) tectada -pór memqros da .poli- - · unha moción de Herri~ átasi.t- quilos de -. -Goma-2 aó pé 
acontecimentos deportivos ci municipal ás doce da hQ~te _, . na, forza .. Il!aiorit_ária na_co'rp. o~ · dunha torrr~ de lberduero no No ano 1977 tivo lugé;lr un - . 
( cpmo o partido celebrado en- do · vernes anterior. polo · qúe ' ración na cal se sumaban á,dor -- término · municipal de Or-gran enfrentamento entre o d , -
tre a Real Sociedad e o St. efectuarón unha. chama a a · e. " :consternación -da familia, · ditzia, preparada 'para facer entón Goberno de Giscard e o ~- -
Etienne, primeiramente proibi- e 

0 
movimento abertzale has- comisaria· da __ Policiá Na~iorial ·denünciábase a ·rrresponsabili- explosión ás doce do melodia 

do _polo sub-prefecto dos Bai- co,' suscitado polo intento do en _Pa~jes'- _e, ao -· G<.>mprobar _ · dade da Policia e Iberduéro e desconectada forultamente 
xos Pirineos ·)o pasado sábado Cobeno francés de asestar un que ·non acudían -o~ .artificiei- _; · den'!-nciábase a · nota do · Go·: por unhas ove/las. ET Á nun-
26 tiña lugar en Bayona, capi- , 1 . . 1 ros, á comisada de San_ Sebas- bernó _ C_ ivil e d_e. cidiase no;. - coloca explosivos "pata. que 
tal de La Purdl·, unha das tres duro go pe ª0 movun naciona t·1·a-n onde se lles dixo· que non-_ I , d d- · · d' 

d E sk d. N d •t mear unha comisión de inves- estra en as oce 0 meJO· Ja. 
Preguntas do Norde, unha gran e u ª 1 or e aprovei an- ,dispoñian de homes suficientes- 7 .. Rdérente á riota do -PNV 

d l'o'n da rem· tegrac1'o'n ,·· ··· tigación. A moción era apro-· _ 
manifestación á que acudiron d~ ªn~:=rosos refuxiados a para atender á demanda. Pola - bada cos votos a favor de HB, - sobre a explosión de Renteria 
cerca de 4.000 persoas son o ul . d 1 sua parte, uri vicifro da. locali- PNV e PSE-PS CE e a absten- que di textualmente: "¿quen 
lema "lkastola, herri esko/a" Euskadi S ' cos m _u tos con- dade· chamafia -. várias veces ou cál pode ·ser a persoa ou 

( Jl<astola, escola popular) Ao cedidos -polos 9-obernos da -pola · sua colita ao 091, exp~e- c~o~artes 2~"e comeza!E~ árganización que pode chegar 
longo do recorrl.do, mult1"tude monarquía española. Como sando. o seu te:mor ante o b 11l-:. ' d · b'lid d 

branco elexrr. on o peche ..Ja · ... · seu labor a Comisión lnvesti- ao grau e rrresponsa 1 a e 
de CRS, forzas de segurid_ade u to sospeitoso, adoptando a ·po- qué supón deixar abandona-- ik t l d D 1 gadé>ra criada polo Axunta-
f fl b as o a e onapa eu . o nove - lic1·a a· m· esma act1·t· ude. . d . , b . t f rancesa, anquea an o paso de setembro de 1977' alegan- mento. Ese mesmo dia, a or- o na VIa pu nea un 'ar e ae-
dºos manifestantes que paulati- do "imprecisións das intén- A . policía municipal, pala ganizac1on armada basca ¡ to explosivo? Esta é a pre-
namente arreciaban nos berros t t·- t' d ET'A il' d b · gunta que nos facemG.l' Nós cións pedagóxicas do ensino sua par e, man ma un re en- e · ···- ., __ JJl . 1t~o~ Jfl.an: Jt a _\.!n e~- . 
de apoio a Euskadi Sul ·na sua do francés". viiiáncia até ·,as1>.4o··¿fa madru- .. teñso comunicado a diversos -· lainén nos .facemos"a ·mesma 
loita contra o Estado español, gada, hora na ifue cambiaban .meios de comunicaCión has- · pregunta dos dirixentes -do 
asi como noutras consignas en- SEASKA interpretou ª proibi- de guárdia, tras .. efectµar várias cos que polo seu -interés -coi- PNV. 
tre as que destacaba "/kastola- ción do ensino do euskera co- chamadas tamén a Iberduero. damos importante reproducir 8. Emprazatnos ao Goberno 
rik gabe pakerik ez"( S;en ikas- mo unha guerra aberta contra As nove d~ mañá, un erttprega- integrame~te: . .. Civil de Gipuzkoa; a Delega-
tolas non haberá paz) Case ao as ikastolas primárias toleradas do da empresa estrañquse de -ción Rexio(Ja/ da axéncia . 
termo da manifestación na que até entón, per nunca apoiadas topar a mochila ante a entrada . ;Ante a é;elosión que o-d!a . . EFE e -á-dtreción do PNV a . 
había un gran número . de ne- nen legalizadas polo poder e deposito una ha aceira a- 10 26 de xuño -da 1 wn. q.ue' en que d'e_;,ostre U,n sli caso de 
nos, a policia francesa detuvo estatalista. A ilrnstola voltou metros da entrada do -local. As - -Renter/a <;ausou gravRsimas expf.osión -realizada por ETA 
duras cargas contra a mesma abrir, arriscándose os país e Alb -mutilaCións e feridas ao nena lb · d SA 1 h ult doce, e cando o neno erto A-lb M __ . ETA 'Contra er uero - · en p1ena 
con material anti-distúrbios profesorado a un ª m ª e Muñagorri propino u unha pa- . , ;+- ert~~ .lfnagorn . . ma- via púbrica e ás doce do 
como porras eléctricas e gases mesmo a detención. l ( 1 de d , h"l d . , ;_::c. mr>esta. . . meiódia.'.. . 
lacrimóxenos, respostando os octubre celebrábase en Bayona ta ª1 ª.,moc l a,dpr~ ucmse _a ._. -~- 7 . ETA ·. n~n ten colocado 9; ETA non é autora_· de to-

unha manl.festac1"o'n·. contra ·a exp os1on que ,o es rozo_ u. ... . h . . rh'f . ' b .. 
manifestantes co lanzamento . . , . n-engun ª mo~i''ª coa _. 0 "!- ·· do o. que acorre en Euskádi 
de pedras e cócteles Molotov, decisión da Administración Ante estes fe1tos, o Gober- ba::_trampa na via púbrica en · nen no Estadp Francés. 
queimando vanas sucursais francesa que obtivo un re~ulta- no Civil de (}ipµzkoa facia·pú-· ·Redteria. , . - - 10. ¿Qdén é o inistefioso ·e 
bancárias, asi como a sé do do apoteósico reunindo amáis, b}ica unha decl~ración na_ cal . 2. '. ETA ta(J1pouco col9_wu · , suposto empregado de /ber-· 

, ~ diário francés Sud Ouest. Os de tres mil cincocentas per- acusaba. á organización armada nengunha machi/a', éc;mtendo . duero que ·cambiou a bomba 
enfrentamentos duraron' até soas, cifra somente equipará- ETA . militar do,~ . a~entado, . á. bombas-,tratrJpa ante~ "paria de sítirJ en Rentéria? · 
ben entrado 0 serán e ctimia- bel á celebrada durante o pro- vez que c_onside_raba Q ártefac- ;, de --/berdúerá S.Á. en Ren- -10 os·· qúe .. colocaron a 
ron co saldo de trece detidos'e ceso de Burgos( a~ convocAtó- to cómo u~há bomba, tr~~pa, · fe~ia. . - . ; · bomba-ttumpa· eñ · Rehterfa 
oito 'feridos, cincó manifestan- rías das centrais siridicais rara- . pofa que ·o equipo EDEX,, de - J ;)(a RO. ,¡ 9'79 ETA deÚdiu . poden moi ,.ber( s~r · os mes-
tes e tres polici~s, tendo que mente' alcanzan á~ mij · per-soas coll:1pro~·ación e··.cle8acfivación no~ colóéa'r 'ne~ un ·5() grafrrc/ ,·. . ·m..ps -qu~· tea/izaron· roda unha 
serll~ ,extirpado ·o ollo a un nas so.as , moviliz.;~cións. -d_e .explos_ivos' nop -~~u~e.u( s~~ d~, explosivos ante l;tais de 'série · de · accións non atibqi-
membro da CRS . . · . .. . . , Saltando os anos que non - · g.q;ndo 9 Goberno . ei~il nunca lberdúero S.A. LJbicados en · .beis a ETA. ·.. , · · . . 
-o-' confiito entre ~as ikastoÍas ~~ temp~s, ' o .baia.nc~ ·da ·mani-· e·:.- ·a _cu.tle'~- d·e peite} Noutra pa:~t~ .zonas- urbah°'s co consegc¡inte· o qué comunicamos ·a -.todo 

e o Gobern·o fra,ncés non é no- · festación. do pasado sábado re,- t~-t:::~~.,;;~º~~,:"?fICial, - ~· G~berno . C~~ , perlgo que poidera or:a$ionar. . . 0 póvo· trabal/dar pa~co e a 
' vo : Hai' que 'ter en con ta que o . r presenta tm enorme' 'éx!to e, .; . ' ~il ~- ~a~_. 11.?ga;r .q_u_e. ~ 2.~o. ~a ' ·~ste tipp de accións ª· persoaS: todá' a' opinión púb'rica eri 
mantenimento· e desenrolo da sn dúbida 'algunha, a co.:uobo- .-.··~admgada ª Policia Municipal ·. inocentes. · . . xe-neral. , Seguir:emos~ as 

.cultura popular e a língua has- · ' , boración d un estado , de ten- V?ltara c\lamar f~c~ndo .notar . 4. Toda a estrtéx/a de ET A,, , ·at~Jóns ~armadas -contra Tber~ 
ca é unhas das catro~reivindica- .·-sión én ·Euskadi No'rd.e 'que' ha · , q~e tras, diversa~ comprob~- · .contra lberduero , < S.A. · duerq SA ·e contra as forzas · · 
_cións do movimento abertzale . preocupar . moíto ao ! Coberno .cion~ .0 ~rtefacto non era e':- en atacar s_ubestacións · e · · ocupación es~ranxeiras, pero 
en Euskadi Norde desd.e hai francés. plosrvo ( ·ppnto este desmentH' transformadores situados en ·non nos responsabilizamos de 
moitos anos, xunto · co direito . do .pola" pr:ópriá -Po.licia Muni- · · zánds . rurais · e a<;iemáis pala . poisibeis . atentados . contra 
de viver e :traballar . no . ·país ' , ·~ - cipal ~e Renterí~ _) . . noite para non {;ausar vl(ifr¡as persoas civ/s' se' non os reivin-
( cbntra os enorm~s índices ·de EUSKADI S-UR . Po1a sua parte, a Jefatura _da inocentes. Os ~scasos ataques . · d/camos posterif)rmente. · 
emigración f ór~ do Estado Po licia Nacional _de San Sebas-, : realizados conúa ·oficinas' e . . , . , . . 
francés) a prot~cción d~i"terra Ese mesmo momcmto, .a ex- tian negou·- ter '-re-eehid0 -en . /ocais urbano§ :"iwncá. tefiélJ ·.. MUGARRA 
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libia 

O>ngreso Anti-imperidlista· · · · · 
Do dia quince ao dezaoito de xuño tivo lugar en Trípoli (fíbia) o Congreso do _Centro Mundial 

pola Loita contra o Iniperialismo, o Racismo, o Fascismo é a Reacción, ao que asistiron representan-
' L 

. tes de nacións de fodo o mundo. - - - . . . . - - . . - - . . .. '.º .. ~_.. '.,e' 11·a· 
Por Galiza es.tiyeron presentes especialmente invitados c~i:rio .observadores os- repr~sentantes do L-11-Jl! 

Bloque-PopuJar Galego Bautista Alvarez e_· F)·aµc~c~· Rodrígu~z. . . ~ . . . 

A~~~~~~oc~adre_c_1a_·_ra_c_~_·n~4~ri-e_~_e_f_k_. m __ º_u_a_b_~_ª_l~d-~-c_o_n_gr_e_~_. ____ ~-~~·· e~~~~~s~s 
vicrt:~:~ir:~~~·:!~Íl~~e::~ '; r~~·············~1 -·~~;:::·~;:¡'~".:'.-':'~""-

" povo!l á liberdade, ªºprogreso e . . ! . ¡, \:·:,J;· oll · 
e á paz; 11 : . .. 

Convencidos da lexitimida- : .... ~~.................. -• · - ~ · . 
de da loita do home por afian
zar a sua autodefensa e cons
cientes da grave9ade da etapa 
que atravesan actualmente . as 
forzas revolucionárias, os mo- e 

vementos de liberació~, asi 
como as organizacións demo-

. cráticas e progresistas dos po
vos pequenos que se enfrentan 
a unha grave escalada da agre
sión imperialista · e sionista e 
dos dous aliados, cos reximes 
racistas, reaccionários e fascis
tas que se opoñen aos povos e 
as suas forzas vitais, escalada q 
que constitue un perigo para a . 
causa da liberdade e a paz no 
mundo; . 

BaS(?ándose na expediéncia 
adquirida por todos os povos 
através das suas loitas e revo
lucións progresistas· e tomando 
exemplo do combate preciso 
dos povos oprimidos contra 
todas as formas de colonialis-· 

. mo; 
Valorando as posicións de 

princípio da Grande Revolu
ción do 1° de Setembro d~an
te da loita· dos povos;a suá li
beración e. a consolidación da 
sua alianza militante, ·posicións 
todas :que Sf;! concretaron;·, :ha 
histórica :f',Declarac;i0n d& Po
der do Povo" na :· que o povo 
árabe. lfüio . reafirmai'o seu a,ne
lo de · liberdade e_a sua disposi.: 
ción a defendela no seu. pró
prio · território e en . palisq·uer 
outra parte . do ·mundo,-defe-n
dendo ,asi aos· oprimidos; 

Con · vistas · a frustrar ·os . 
plans imperiali~tas, sionistas, 
racistas e reaccionários cuxo 
fin cé dividir . ás forzas q ll:e . se 
lle opoñen para liq uidalas con 
roáis: facilidade, ·unha tras ou- ' 
tra paulatinamente;· ·· 

Guiagos po~o sentido da res
popsabilidade; á ·esperanza· e a 
cgnfiaµ za,;.as.Jf ormas:~revotucio-· 

nárias; os niovimen'tos de libe
raéión" nácional -e á'S · t>-rganiza:- · 
cións. progresist~s . e democrá
tfoás r.::do-·; Tercei i'o Mundo e bs 

pequenos :povos qu~ aínda pa
decen -! o ·, xugo .. ,da' tirania e a.: 
opresión ·' na: .conca :do Medite•
rráneÓ e:<Irlanda do .. NÓrde. é · 

que · constituen unha base. ·es-

~.~~.~~---~::::,,~-~·~::--.:.:~.~.~~~~.!-~::~~~:::.? .. :__ ..... .. -... 
~~~li~~-Jli .. fu.!~~t~i&S~ 1~!/ ~tVr 

...... ,. ... ······· ···-···· ................ ......... ...,, ........................... ._..... "'"""""'';···· ......... --... ~ ·-·.--~- --··"···~-, 

. -t.~.?· 

· gos da liberdade, do progreso car nun só frente.:.internacional 
e da paz; reuníronse en 'Hpo- que actuará en todos os 
li, na Yamahiriya Arabe Libia terreos de batalla de Asia, 
Popular Socialista, ·para fundar . Aftica e LatiIJ.óaméric~. · 
o "Centro Internacional de Os seus povos:, asi como to-
Resisténcia contra o Imperia- dos os povos ama~tes da paz e 
lismo, o racismo, o sionismo, a . da liberdade non de'porán as 
reacción e o fasc.ismo". . armas até non acadar a vitória 

Este será o marco en que definitiva sobre tod:as as forzas 
ditas forzas unificarán os seus imperialistas, si~nistas, racis-
esforzos e concentrarán os tas, reaccionárias e fascistas; 
seus meios para' efectuar un Este . Centro -Internacional, 
cámbio cualitativo nos, seus sob cuxa bandeira se agrupan 
métodos de solidaridade. Des- os povos pequenos e oprimi-
te xeito, aumentarán a effoácia _ d.os, os mo~imehtos de libera
da sua loita no seo dun amplo ción en loita no mundo árabe, 
e único frent~ jnternacional . en Asia, en Latinoamérica, en 
que reunjrá todas as armas pa- Irlanda do Norde, asi .como. os · 
ra combater ao seu mortal ne- povos das·· pequenas illas do 
migo - e advetsár1o naturat; o. Mediterráneo, é.. consciente· da . ~ .. 
imperlaltsmo;; ·d·sí0n~ismo, o-ra~ J import~cia ·qué reviste . a , 
cismo,-a teac"<;!ión e o fascismo. · alianza ·estratéxica e militante 

-·_e Decepcionados ,,polas orga- coa comunidade socialista diri-
nizacións . internacfonais tales xida pola Unión So.viética, co 
cÓ~o· o Com;~Uo de S~gurida.~ fin de derrotar,: 9 antes posí-
de e a .ASamble~ Xera:l das Na- bel, ao nemigo ·,dos povos do 
ciÓns Unid.as, os. povos ciébeis-. · . Turceiro '. Mundo e da· comuni· 
decátanse de-- que a tar~f a de . da de sO'cialista, personificada 
fund.ar un Centro.., de resistén-~ · p()lo..imperialismo, o sionismo, 
cia ~ontra dos-nemigos da vida . o ' racismo, a reacción.· e o fas-

. constitu.e unha .acción impost~ · . , cismo e- sobretodo, polo líder 
, polo direitQ .á -autodef ensa· e ao -do. terrorismo ·, interl}acional 
d.e oporse á agresión, á violén- que é o imperialismo america-
cia e a o presi(m q U.e Ues infrin
xén as f orzas imperialistas·. e os . 
seus aliados. . · · · 

_Apartir de hoxe, as forzas · 
reunidas neste C~ptJQ._, p_,roclar ; 
man o princí pio da lexitimida
de d~ , .loita;~ cplectiya da,s forzas " 
de liberación, do progréso .e da , 
p~,?; rno 11J.Und0:; .~1,1,teiro, é diée:r.,11 

a loita . c_olectiva contra todas. 
as, . f 9rz~s ¡_dp, -~mal _en t~_d<?Srr~ir · 
frentes. Asi, .esta · loita X.a non 

- s~ .'. levará . a. cab.o de · maneirá-_ 
disp~rsa, ~~ón q ~e ~ ha unif i~ .' 

" 

no. ... . . 
A criaciórt -dest~ centro :mar

cará o a~venimento d u~·ha no
va-etapa ·hist.órica: que ·se verá 
CO:{Ona_da ~-Cj)j ttiUnf.O 4n..emet_á: ~ 
bel e .de.pnitivo. das forz(}s· do · .. 
ben, db progre$o,,e-da, p~Z; SQ- . 
bre 'a·s for,z~:~ ijfl _,,;~gresión, a·fü:. ,, 
xustícia e·a explota.don. ·, , • 
Q4e_~ tÓd9~ .qs,_J.fi_a;m~ey;· ce~@e.-s.~ 

da 'terra nos dean o s_eu -.apoio : 
par(J, que .as nobles aspiradóns · 
do '~er hÚmano ·5e vexan' rea/i
zad~s! i ! . . . 

" - .. ;r.-

tratéxica fundamental de · r~- · · · · - · · ·· · · · · · · 
· No noso número ·anterior metéusenos élándestinamente un errro·, que 

sistél'!cia. contra o imperialis.:. agora correxiínos. Cand~ nos .referiamos ás baixaS áa. O.L.P.~ escrebia- . I¡ 
mo, O sionismo' O' · racismo; · mos os seus " ... 7 .000 combatentes.· .. ", a <;ifra real que ali teria qµe cons- -
a reacción e O fascismo· e q-ue ·. taré a de_ 17.000 combatentes. ( No artigo " O xencidfo,palestino'.' de 
son vítimas da agresión ince- · :x;osé Maria Blanco. · 

~n~ ~ ~r~h~a~~~M~ - ---------~----------·,_r _· _____ _ 
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O S de xullo do 1962, Arxélia, despois dunha longa loita 
co FLN (Frente para a Liberación Nacfonal) á cabeza con']ue
ria a sua soberanía, e fuxia das gadoupas do .colonialismo. Foi 
un propeso sanguento, -como proba, recentementé teñen 
aparescido milleiros de cadáveres mutilados nun campo de 
tortura e exterminio, montado polos franceses-, e paradig
mático en moitas cuestións. 

Ollando hai uhs dias unhas fotos daquela, lembrábamos os 
dias 4a represión brutal e aberta, da violéncia -totahnente 
xustificada- do oprimido contra o opresor, do colaboracio
nismo das forzas políticas na metrópole, ben coa sua ambi
güedade ben no máis macabros dos apoios -víamos fotos de 
Mitterrand ( ! ! ) dando a man ao xefe dos paracaidistas france
ses, forza especializada do colonialismo-, e os gloriosos mo
metos nos que os arxelinos celebraban o seu triunfo , nunha 
explosión de xúbilÓ. 

Os anos seguintes afirmaron, unha vez máis, que as dificul
dades esenciais nos procesos rev9lucionários -aínda que non 

· semelle críbel-, veñen após de chegar ao poder. A vinte anos 
da independéncia Arxélia camiña no carreiro dos países ára
bes progresistas (no chamado Frente da Firmeza), ten un pe
so. importante no Movimento dos Países non Aliñadqs, e ten 
asegurada unha importañte e sólida situación económica, ba-
_seada .nas suas riquezas enerxéticas. A decote é un pais sobe
ran~. no_ camiño do progreso. 

Por, outra banda, nestes dias saltaban aos periódicos novos 
dados que afirman a ofensiva imperialista no mundo. E tamén 
da solidez do movimento revolucionário. Por partes. . 

No Mozanbique, povo irmán por moigas razóns, Samora 
M~chel declaraba que a FRELIMO estaba disposta a armar 
ao P.OVO ante o ataque da guerrilla reaccionária, frecuentes 
nos últimos tempos, e que invariabelmente está dotada e te
ledirixida polos USA e os seus testaferros (Sudáfrica) . . 

No sudeste asiático criábase unha alianza de toda a reac
dón en Kampuchea. Dende Sihanuk até os xenocidas kmers 
roxos, abenzoada por Pekin ( ¿ ¿ f! ). 

Na Angob, a desaparición dun crego catalán en mans da 
. UNIT A, tamén le-mbra á actuación da c~ntrarrevolución. 

- · N~. Salvador: a guerrilla.'s~gue asestando golpes á Xunta Mi
li.tar, e en Guatemala s9.n os próprios militares quen prº-~~-... 

: m awa 1pr6xuna ¡cJfensjya guerrille'ira. 

· Isto todo como espello da situación dos movimentos revo
lucionários no mundo. e dos contraataques ~imipetialistas.~ 1.11 .. • · · 

,., , :: : ~ t • Í- < ~C' ; ~ • ~ -";~ ~ ; >~ , .. l . ~ '." 1 ~ \ j ~-¡ j ~- ; Í U ? -r ~ 'f f.~;f'!\l'l ,.. ,... 

Mentr~ a-_dimisión de illaig, pésle ~ qpe. só U~ Jpodéfil:OS, dar 
_,_., un · carácter simbólico,";.anúncia cámbios,_nas táctic.ás dós .ián- · 
-quis. As diverxéncias aparentes para · quen as ubserva· 4.~sde · 
fóra resultan tráxicas: o ·em.bargo tecnolóxicQ á URSS, arrasar 

. ou non Beirut ~ outras polo estilo ~. O m4is fiábel quizai§ sexa 
pei;i8ar .que · se _p~o .. imha cabeza de tiuco cara ~futuro. Sen 
máis. . ' . . -

', 
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Xa se foi ó Mundial, seguen os monos.,;.t~':P·"' 

o mundial xa se marchou de Galiza, aínda que por outras duas semanas quedrá ferindo os miolos 
de todos através da TV. 

Marchouse e case ninguén se enterou, como nonJQ.$C.J~_qlqs meios informativos, que existira en Ga-
liza lj.: ~, . : : .:;, >;-¿ ,_ .... ~ -.. > r - / • '>~ . - -. -

:Moitos tiñan postas grandes esperanzas en. rea~tivar ª sua e.coriomia, sobretodo despois de escoitar t 

mes tras mes, ano tras ;¡90, a "bico~a" queJ~(ser ~sta coriint1ticióJ].. - - .,•'\. · '~-
Agór~ "86 iq~efla~ os gastq~ no~ ~c~jnpDs~~~:Iútp<jl . ~ 'bs:. 9o,~sé~~jntes ~postos, de~ilusión_nalg~nh~-

xente, e intox1cac1on en case todos. Tamen quedan duas persoas modas e catro feridas por disparos 
fortuítos de membros do exércifo. 

Duas persoas mortas, imha 
en Ourense e outra en Forne
los, son as consecuéncias máis 
tráxicas do mundial dé fútbol 
que pasou por Galiza. 

Non sabemos se o desplegue 
do Exér.cito por toda , a nosa 
'Xeografia se debe ou non ao 
Mundial, xa que nunca se ex:· 
plica nada do porqué destas 
grand_~s demostracións, pero . 

Non estaria de máis que se 
explicase o porqué destas ope
racións, que non parecen nada 
rutinárias, segundo se pode 

,. ·desprender Clos accidentes: · 

Pára que un fusil se dispare, · 
a bala ten que estar na recáma
ra. ¿Obrígaselles aos soldados 

·cabo Primeiro está facendo ·. 
'~posta", ou facendo guárdia 
cun "Cetme", cando normal
mente non f an p.ósto e habi- . 
tualmente fan-• a guárdia con · 
armá curta. 

Non é coincidéncia, polo 
~enos non pare.ce, que sempre , 
entre os feridos, por máís qué 
sexan· tres cunha só- bala, es
tean mozas. , 

trataron persoal para as d uas mil millóns gastados sen renda-
semanas que o mundial ia estar bilidade algunha como non se-
en Galiza. Taxistas que refor- xan - uns · estádios que van ser 
Úron os ser#cios,::.'Todós ·\,-¡: . :' usa1:fos- 1:1nha vez C!J.da'. ·~uas 'se- . 
r~n · rrús~raa~ - ~~ 'S.u.a{~sil~.ran::';¡, rírá~a~~P\>~"~·ñha_ élit~)ríyilixiá-·J · 
·zas. '·'O Múndibí n·ón se· viu pó/ : .. ~da · qu~ · trirballa 'n~tihá eiri:presa 
nengun lado só á saída dos de espectáculos que son os .clu-

- lrés partidos: pero-n"a trÚego, bes: de .fútbol; Os· custes -¡)agá-
non nas viaxes'', dicíanos un . molostodos./ ;-; 1 ~-· ,_,:·. --

taxista da Coruña. "Mira, se- -" ·· - - , · 
. guiu a dicer' para nós é moito DE DEPORTE NADA . ··-< - ' 

máis. importante o Teresa He- Se había aínda -alguén que 
rr-eta. -- Deixa moitos máÚ ca;- . pensase que o MunaiaI de Fút-

. tos". · bol tiña algo que ver co depor

En. idénticos terminos se ex
presaron . danos de bares na . 
Coruña: ./(non se notou en na
da o Mundial", dician unha e. 
outra vez. Os que viñeron de 
fóra, os poucos que viñeron, 
non gastaban un can,_ e a xente 
das vi/as non veu-ver os parti
dos11. 

Este foi outro dos proble-
mas, dos grandes problemas do 

.Mundial. Dician qúe non había 
·entradas poh que a xente n9n 
se desprazou a Vigo ou Coru
ña~ por máis q µe ~ moitos Hes · 
gastase ver os pa:t;iidos. · 

As respostas da xente de 
Vigo aseméllanse moito ás da 
Coruña. 

Tampouco Santiago notou a 
afluéncia dos mundialistas. 

Unha ponte neste tempo 
mete máis xente en Santiago 

- que-toda a que meteu o mun
dial", dicíanos un empresário 
hoteleiro compostelano. -_ 

Os bares non f ixeron máis 
vendas, os hoteis tiveron _ pou
ca demanda de prazas, os res
taurantes .- non ~dei;on máJs co
midas, os comércios, non ven
deron . máis, na. p:raza nen ·se 

n_otou, os táxistas non fixeron 
máis viaxes e se por riba os ga·
legos non puideron entrar nos . 
campos a ver o partido.~. se hai 
_que pagar os máis de mil ·mi
llóns de peséta§ agora en im-
postas, ¿para 'qué valeu o· 
mundial?, ¿a q.uén benefícia? 

O pdmeiro béneficiado. é. 
sen dúbida, Mundiespaña, logo 
están alguns hoteis onde para
ron as seleccións, algun inter
mediário, pode , que certa xen
te do comité organizador ... , e 
pare de contar.- · 

·Vistos estes. dados, . non . 
comprendemos como alguns -
Alcaldes e mand~máis poden 
cálificaf o evento 'en-cuestión
como provéitoso para Galiza. 
Non.estaria de -máls ·que expli
casen en qué basean as snas · 

te, que non fose no · gasto de 
enerxias, aínda vendo os sor
teo-s. "teledirixidos";- as- facili-
dades para os cabezas ·de séries 
nomeados de antemán e para 
os que se fan os programas á 
sua ~:Xusta medida ( máis ·espá
cio entre partido e partido, 
non · teñen que despra-zarse, 
etc. -) despois de comprobar o 
partido entre Alemánia e .Aus
tria, quedariall- totalmente 
convencidós. 

Todo parecido co . deporte 
competitivo era unha coinci
déncia neste partido, a non ser 
as vestimentas e as regras que 
imperaban no campo de xogo, 
aínda que faltase unha esencial 
que haberia que pór neste es
pectáculo, como xa existe no . 
boxeo: a descalificación por 
falta de combatividade. 

Verdadeiramente foi un 
roubo aos espectadore~. Pero 
máis nada, ninguén ten por 
qué estrañarse, está a suceder 
no fútbol de competición des
de hai tempo; empezando xa 
polas categorías máis baixas. 
P-0demos dar fe por .experién~ 
cia. A gran perxudicada foi' Ar
xélia, pero non se po'dia espe·
rar outra cousa, non facian-fal
ta ·pactos, o acordo viña pór si 
só, tácitamente. _ 

Pero · tari deplorábeis como 
este· resultado; máis aínda, son 
as arbitraxes que está recibir a 

: selección española. Eles foron 
quen lograron a clasificación 
para a seguinte ronda por máis 
que xogadores e entrenado.r se 
emp~ñasen en que fose_ o con
trárfo. -Pero non puido ser, a 

en vista~ da "toma de po·si
cións'' ·dos policias e Guárdia 
Civil palas ruas·, dos controles 
de carretera, do impedimento 

· a que (fogán.: ;as~ guárdias co 
"Cetme" montado?. Isto só 
sucede en casos 'graves e illa
dos. , 

Nas notas de prensa -ndn ex-· 
plÍ-Can nada, · aínda que as re
·dacten catro· veces como ocu
rriu na últjma. 

A seguridade Mundial ten. -
que ser para todos., e moitos · 

,nos tememos que a lembranza 
deste mundial para os galegas, 
sexa pouco· cohgratulante. 

· afüma:cións. Quedariamo~ 'des- · 
cánsados· xa que nós, -por máis 
voltas que lle damos,, non as · 

, ' ··. encontramos. 

· FIF A, a gran empresa que fai a 
montaxe do esp_ectáculo, iso 
si, por delegación e sen expo
ñer un can,-o que ª" convirte 
non só n unha empresa sui ge
neris, senón das máis ~ rentá
beis, necesita que España- xo
gue máis partidos; necesita 
máis taquillaxes que non se sa
be a onde vah a parar. Moito 
nos tememos que non-,sexan ·só 
para -banquetes e viaxes. .. 

Máis adiante contaremos. 
outras.. cousas, ·de momento 
·poden irse a praia ou ao cam
po, de cinco a · once, mellor 
que mellor. 

de entr~r en. determinados bá
rrios, m~ito nos fai temer que 
estes dous mortos sexan cousa 
do m.undíal. 

Tampouco explican, ria no
ta de· prensa referente ao suce
so de Ourense, cómo é qu~ un 

DE BENEFICIOS NADA 

Bares e cafetarias que con-

<- E o peor é q UEfxa se via vir. 
Foi · denunciado por alguns. 

: Pero nen caso. Para facer~ au
to propaganda vale'. todo; até ... ,. _ PUCHEIRO 
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auxílio do anterior ch~
gou este enviado das relixións 
paralelas ou "meigo" das pro
fundidades andinas a facer o 
seu meigallo coa mesma inten
ción, bandeira pátria en mari, 
atributos de xefe e todo o que 
faga falta, que o mundial foi 
unha festa. 

O Páter, peruano segundo parece, aproveita un descuido -~º bigotes da.fotografia (Somos gandu'Ies) p.ara largarlle un abenzoamento ao~ 
seus mozos para-Ver se gañan. Coa fe todo é postbel, dicia o bon do sacerdote. ' . , . ~ -

Repor ta xe Gráfica: Nivardo 

Rematada a sua faena, montera en man, o Páter disponse ·a dar a 
volta ao ruedo, recollendo os aplausos dos afervoados paisanos que 
con esperanza comezan a animar ao _equipo dos seus amores. · 

Este estaba totair;iente ·illado, -C~ . seu claxon ' d·~ autom~tismo ma,imal, ' coa .'bebida. dos anúncios ··a 
ponto de ser to.talmente r..:matada e a ver se algun deses m,ille~os e m.illeir,o~ ·de t.uris.ta~ qu~ s'.e es~e~ 
ha . (e case .non. chegou) merca algo- · --
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AUTOCARICATURA DE CAlttOS ·MASJD1r.-. ·. -_ . - . - .. . . . - ~ ... , 

~ . 

-· Celebto11'se no'·,cas~;~.~(Sada); · o~; -·; -'7, .'._~ -/5;,::.Por últ~-: ·~~o·riouse criar . ". 
dias ~26 -~ ~1 '.~n,~s~sl.óns 4e mañá ~- ~ .. :~ · \1il.líia ~.'sécd~ta-r~" ~ªª~~he iiurÍ':prir -- ·._. · ... 

-Eu metetfune cos vellos~ .. ¡si 
non foian Wl vellos! 

tar.de, o ,1 Semin'árío . Ga~ego 'do: . ·- ._ ze ~~li n:- m€s: chc::ga_tan as s11Xe.rén- · . _ ~ 
i-'hÍmór: ' Asistiron os bumo! istas-._· -·.- daS" .decañtada& '3os participantes ~- - - - -« 
gráficos _- -Abelendá,: .Pepe :'Ba;rro, ~· -; ,/no '.-setriinário, ··e: ae ~ quen quixera_ . ~. ~ - - , 
·xesus Cam1>9s, ?epé Caf!eito,.Ca- · -- -a:pOriar as mas idea¿,,. cará o · dese:-· "" 

· -- · " runcho; Xosé .P:f~~. Gogue; xo·sé -" · ño :'.qú riha ~ublká.ción -de ·humor, -: 
. Lois . G.ónZáleZ., . Jfuquin . :Márúi, ---: .. e-qlie'<lirla pas()".:{unha nova xiÍn'" 

Francis:có Oti, .. Sir-o, Silvar e J)á- · - .ta:·nia párá: cord!l'!ar e .perfeccionar · 
vid Sotelo, e us teóricos profeso-· o· lé_rio ·e que a-Xiña- entratia J1un 
res Garlos- .Baliñas, ~ C~óclio Gonz3:-- -~ ~per.íodO de_ -ertsa~o prático através 
lez e Celestino ::Let!io (alguns déle.s de :vária:s editóriais futeresadas-;nel. 
so.n ou ·foron~ en etapas anefiores Mentras recollerase nun cuader-
có1aboradores do ·nos() periódico); no todo o tra:ballo dd~é lSeminá-
ademais de diversos observadores 
interesados no tema. 

Ao clausurarse, o Seminário fai 
a seguinte declaración : 

-1. Comezo .. use por fac-er un re
coñecimento ao esforzo investiga
dor feito por Celestino F ernández 

·de la Vega, concretado no seu _ li
bro "O Ségredo do Humor", pu
blicado por Galaxia no 1963. 

2. Duas ponéncias de erudición 
histórica · . expostas por · Clódio 
'González· e Siro, a.si como duas re
·flexións sobre a filosof i4 -do hu
mor, qa· comicidade, da sátira, da 
broma, da retranca, da- crítica e dá 
auto.crítica, etc. exposta·s por Ca.r
los Baliñas e máis Celestino Ledo, 
arnosaro~ que existe en Galiza un 
nivel de coñecimento -important_e 
que só .precisa espallarse para se 
facer notar. , 

3_. Gogue e · Pepe Carreíro, cun 

rio_ Galego do Humor, 

audiovisual, espuxeron un proxec
to concreto de . revista :de humor, 
xestado . en Vigo, C:o título _de 

- "'Can _se~ dono" e po·Ia entidade 
- '7onvocante ..f ormúláronse as liñas 

dun proxe-cto aberto para a cria
ción dunha revista de humor des
mitificadora, na que poderian en~ 
trar todas as preocupacións que 
andan por Galiza, incluídos pro
xectos concretos como "Can sen 
dono",- sen rexeitar a incorpora
c:ión e · ~nfrontación ·dó l)umor 
alleo. 

4. Nos debates púxose de rila-
• nifesto a .impo.rtáncia do ,humor 

nos problemas -d~ comunicación --
e a función positiva que compre . -
na sociedade. Tamén a existéncia"· 
dun xeito de ser gaiego' que debe
rfa .-dar carácEer -ao noso humor 
que ten xa cer~a tradición. 

Reufüón "segreda" para impoñer unha nor-. 
maliva e-

O dia que este periódico sa'1la á 
n~a, vai estar reunida na Coruña a 
Real Académia Galega co Institu
to dª' Língua Galega nunha sesión 

. extraorilináiia e- pouco menos que 
. .secreta para levar adiante a unifi- ' 
. cación das n9rmas o~tográficas ·e ~ 
· morfolóxícas do noso idioma na-

ciona:l. · -

N~ comunicación aos. acadéyii
cos preg_áb~se~les ·que non deran 
publicidade i .reunión.nen facilita- . 
se~.; aos meiós de comÜnicación o 

, ~orrad6r, do que se ia aprobar. 
. .e A normativa que entre os·: dó·us 

·se aprob.e ven ser a chamada "i-so
.lacionista ': ·ou "arredista" polos 

' reintegraciqnlstas e baséase en dar- · 

' lle ªº 4 galego unhas· normas c~nto 
máis semellantes, ªº español 'me- ' . 

· uor. ~ ' · - · 

Seg.undo un 'comu.nka~ü_Jeito_ 
público pola ASFG, e~ta nprma~i
vá. RAG-ILG favore-c~ ª con·ver
síón do-"galego _~"en ~:me_-ro -dialecto . 
do español, e amea~a .así .a super-
vivéncia da nosa· Hngua e·· d4 nosa -
identidade ' na~ional. . ·::: r.' 

- Dase por seguro q~e á' Xú~ta e 
o Parlamento, _ 'gabern:ado:s~ .. por 
Realidade Galega, gú~ tamén :do
mina a: RAG, van apré:ihar como 
oficiais para o .galego estas nor
mas, cousa· que .vai prov9car ·moi-
tos conflitos : , .. 

A .,n.ivel do maxistério, van ser . 
.. moi~os os mestre's · que ~e vá~ _ne~ 

gar 'a aceitala, xa que ·vc¡:ñeh em
pregando habitualmente a da 
AS:PG-80:' · ou á re-integr~:e-ion-ista· -

- no~ · ·seus difer.ente~ graus. Mesmo. 
· .. o único periódlco.--que S(! edita en 

galego, A NOSA TERRA, ven em-
" · pregand6 nas su~s- páxinas de in

formación · a da ASPG-80, mentras 
,que admite "nas páxinas de colabo
r.acións ás cmtras normativas. 

• ! ·~ • 

A~o pois, se a normativa é im
posta por aqueles que son alleos 
ªº . eniprego cotián do galego . e a 
·sua norma1ización, vai haber sérios 
problemas. 

ll~l ACADfMIA GAltGA 
! , ..... 
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Chamábase María. Apares~erá pola ai
dea, facía xa cinco anos, cunha carre.tiña 
chea de trapos e trastes vellos. Colocár~se , 

coa sua pequena facenda, entre unhas pare
des caídas e cheas ~e; edras que eran pro
piedade comun da parroquia. A modo ,de 

teito cubríra unha euralita que meu pai 
lle cedéra por uns traballos que lle fixe
ra. Logo coa sua carga de vella r.oída polo 

tempo e a miseria, foi acél:rrexando paos 
do monte, formando un entramadó que 

. despois cubréu con pallas de millo. Igoal 
que co amor dunha formiga, fói tapando 

os buratos que restaban, protexendo a sua 
vivenda do áer norte e das inclemencias do 
tempo .. Na pequena chouza colocóu uh le~
to acolledor e construéu u nha lareiira con 

catro pedras e .unha chimene~ .. En pouc~s 
días fixo, ' con abondosos detalles, u nha 
caseta coma o tobo dun animal naquel amai- . 
quiño de masa comun. 

Máis tarde botóuse pala aldea adiante 
para conqu·erir esmolas e facerse amiga .de 
toda a xente. Non tardóu moito en -ganarse 
a confianza de todo o mundo, a poder de 

amasarse traballadora e cariñosa cos ne
nas. Sempre que podía ou caía en ocasión, • 

. prestaba a ~ua cativa axuda que todos 
agradecían, pagándolle con .calquer éou.sa 
de terceira ou dándolle ·un cacho d_e . pan: 
Cando se sintéu coma unha máis da aldea, 
acostumóu '.ir palas casas á hora de comer 
e senon lle daban pedía educadamente e se 
a xente Uécompría facer algunha laboura 

. tamén llo decían sen remilgos. Non faltaba 
a nengunha xuntanza grande de traballo 
como podían s_er segas, m,allas, . de-crúas, 
vendhn:ias. Eran o dios dela. Sentía.se feliz 
no medio ·de toda a xente e ceibaba ledas 

. Jt 

gargalladas e atr.~xos grandes. Gustáballe 

moito comer na roda a principalmente 
heber viño do b_on. Cáseque prefería ter 
un bon garrafón de viña que un mole.te 
de pan. Despóis de ' bebér )en falaba de 
c;anto can e gato había. Era quizaís un 
defeuto que se lle ·empezaba a notar · bas
tante, pero' que non fería a ningén. Non 

deixa.ban de ser mais que sinxelos comen- · 
tarios; o resto era coser e cantar. El'a por
tábase ben e os demais regalábanlle. Con
siderábase ademáis en deudá. perpetúa con 
todos . os que .lle daban ousequiOs, aínda 
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Un _Cargo. de concéncia 

que. fosen miúdos, e para eles traballaba 
devotame;nte . · 

A xente decatóuse rápidamente de que 
a vella María era unha bicoca como se ato
paban poucas hoxe en día e comenzaron 
a tratala a cal mellar: F:oi Q.aquel xeito 
como a pro be vella principió u a_ axudar 
na casa de don Arturo que era o home de 
influencias e máis o que lle sacaba a paga 
aos vello's da parroquia. Alí sachaba as 
v,iñas e facía diversas labouras, principal
ipente a de fr~gar a co~iña de fer.ro H~e era 
a máis amolada e ·a que má!s tiraba dos 
cadrís.. Despóis comía al{ e . levaba para 
a casa comida ou outros menesteres e com
pladanlle , como xa se di)!:o, u·nhas botelli
I)as de.viña . Miis t~r:de aledabase e falaba. 

Un d.fa chegapon aos ouvidos de ~.cm Ar
turo uns ruinore.s qu~ lle somellaron ferir 

sos. Na casa escoitabamos .todas as conver
J sas e lago ·reuniamonos e acorgabamos os 

pláns para .. favorecernos e ficar como hé
. rois <liante dos país. Así era cando com
:. pría matar unha colebra, correr o rapáso 
__ parn lonxe ou calquer causa polo estilo. 
_' Logo ficaban _abiiados e agradecíannolo 

con calquer chilindrada. 

Nunca me esquecérei daquelo. 

Foi polo entón cando acordamos unha 
vinga para a vella Marfa. Unha vinga cativ_a. 
Un casi nada. Así urí anoitecer mandámos
lle un canta<zo sóbor do tellado e rompé-

, moslle . a euralita en anacos; pero non pa
só u qalí. Nosqs pais remataron por <la-r
lle o visto bon á .feitoría. Nembargantes 
todo o P,eor sucedéu á tarde seguinte. 

Nunca poderei esquecelo ¡ 

Xa salíramos da escala e estabamos xo
. gando todos no monte ao lado do camiño 
' que ~ai á fonte. C_!)ma sempr·e rubíamos ás 

polas ruáis outas dos carballos e deixaba
, monos cair ...colgados nelas. Formabamos 
.• randoirá.s cos pinos doblados; mesmamente 
. coma se .foramos· m.onos de selva. O Morito 

do Xacobe estaba con nós. Nun imre apa
rescéu María que viña cun caldeiro de auga 
da fonte. O Morito ao véla foise cara ela . 

a sua dinidade e a sua pulcritude. El e ~á~s -
a señora trataron de descubrir todo o tapa
dillo e chegaron á co~dusión de q~e Ma
ría fara a"'Ca.usante de rodo. Dende aquel 
intre non marcharon ben. as causas e dunha 
vez a señora de don Arturo corréu a 'pedra
das á vella mendigante e alcumóuna para, . : 
·que non pisase mais na sua casa . A cha da
quelo exaltáronse . os ánimos en toda a 
aldea e· incluso se caluinnióu á vella María 
de ladrona. En moitas. casas, na de don Ar
turo primeiramente, . falóuse de darlle un 
escarmento merecido por falar mal e por 
furtar unhas_ botellas de viño. A partir 
dalí un yermiño moi · característico foi 
richando na mente de todas as . persoas 
da aldea. 

.• 1 ,ladrando con mala intención. A yella María 

Era eu,, daquela, aínda un rapaz peque
no, garabateiro e triquilitraque que p.rin-· 
cipalmente, ademiraba· a meu pai e t0maba 
·del os meilore·s consellos. Recil;Jía edu~a-:.. 
ci6n hunha escolifia p~quena e qranca 

"que había 'a beira da carreteira. Alí orga
nizabámonos, todos os .rapaces ,: talmente 
coina dentro dunha orda salvaxe. Tiña
mos elexido un capitán que nos presidía 
que era o mais forte de todos e se .. chq.I)J.aba 
Xacóbiño. O Xacobiño tiña un can cativo 
chamado Morito, igoal 'queos piratas teñen , 
un loro parlante. Cando o Xaocobiño saíse 
da esc;ola sucederíalle o .outro seguinte 
en forza e mellores mañas. Acordome da 
nosa actividade. polo entón: era algo parti
cular e a vez ademirable. Nós, sempre tra
tabamos de defender á nasa terra ~ aos no- · 

' ' 

· poµsóu o caldeiro e ~garróu unha xostra 
para defenderse; pero o can sintéúse mais 
encirrado e tratóu de ~ordela_ nunha perna. 
·:Entóh a ·vella baixóulle unha xostragada', 
·con tan maf:;i. sorte, que lle dou no nariz 
e o can mar'chóu laiandose b.árbaramente 
e c~eu a tambos por un roleiro abaixo. 

Foi cando , nos sentimos todos imitados 
e ; f illo de don Arturo dixo, hai ·que eon.e
la, .· ihai que correla i e botamonos tras dela 
P..ara pegarlle. A vella ab.andonóu o caldeiro 
e tratóu de chegar .á' ca.sa dando pasos tren
queleant~s; pero antes rodeamola e e!1tón 
comenzóu a defenderse· c:oa ,xostra·. Ne-$to 
ber'róu mitra vella . q1¡le· andaba . coas vacas 
apimánc¡lonos dádelle, idádelle i e xuntá
ronse con nós tres ou catro rapazas roáis 
que aparc:ceron. O Xacobiño q,ue era o máis. 

· o usado foi o primeiro en meterse e en reci
. bir unha xostragada nas costas. Ddpóis 
apanóu o fillo de don Arturo outra nas 
mans que lle -ficaron roxas .. Despóis .dóu
me outra a min nas pernas que nunca me 
sentíra ta 1 encirrado. Foi entón candó un 

/ 

de nós , medio rabioso: se abalanzóu só bor 
¿ela e, agarrándoa por uns trapos qu e tiña 
sempre arredor do pescozo , guindóuna no 
chan. Ao verse pérdida con todos nós da
rredor empezóu a implorar auxilio , acudí 
veciños, iacudí que me matan i ' acu dí me 
aquí i E a vella das vacas a decir, dápelle, 
idádelle que o merece por lercha i e outras 

espreitaban xa. O primeiro que f ixemos foi 
tratar de cobrarlle a vareada que nos dera 
a cada un e todos teimamos por pegar. Ela, 
arrebatada a xostra, trataba de defenderse 
coas mans , cos pes , cos xoenllos erguidos. 
O Xaco biño dáballe xostragadas nas pernas 
con moita furia. O fillo de don Arturo t irá
balle polos pelos e arrapañaba mancheas. 
Outros esfarrapábanlle os aliños negros. 
Mentras ela berraba con desesperac ión, 
acudí , acudí i 

Eu tentéi pegárlle cunha man, pero aseu
ma de tal xeito pala monéca que me 
deixóu a pel en tiras e saléu sangue. Foi 
cando agarréi un cacho dunha trandeira· 
que había no chan e llo baixéi de forza 
nunha meixela, sempre moi furioso. Entón 
xurdéu o sangue rápidamente e un anaco 
de carne desprendéuse cara un lado dei
xando á vista casi o oso dun pómulo. 
A vella María deixóu escapar un grito 
agudo e botóu as mans á face, retorcén
doa cara un lado. Logo, na sua boca, todo 

voltóu un laio queixumoso e desganado. 
Ao ver o liquido roxo que afloraba e que 
lle tinguía a' boca e os ollas, as rapazas pu
ñéronse a berrar histéricam~nte, i deixá
dea i, ideixádea i, deixádea xa i Algunhas 
vellas xa se acere-aban, curiosas. No mo 
menga separamonos todos dela e botamo
hos a escape, co cargo de conciencia, cada 
un para onde pudo . 

Nunca o esquecerei '¡ 
Todos toÍnarámos · parte na f eitor,ía ~ 

' ' 1 , : ; J' !..I ! ,t \" 
por parte dos nasos pais non houbo repn-
menda nengunha. Silencio total. 

Dalí a uns días, 'corroídos pola inque
danza de ~Jn ver á vella nen. de '~abe~ da 
sua sorte, a.'chegámonos á chouza e esprei
tamos polo burato da palla. Non · estaba 
nen ela nen todas as suas cousas .. A vella 
María marchára para outro lugar foi:ixano 
e nunca mais se soupo nen soupernos dela 
e eu non poderei ¿squecer nunca aqudo. 

MAN UEL REI RO MEU 
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A propriedade 
da terra en Galiza 

Un groso volume de 45 4 páxi
nas editado por S.XXI é o resumo 
do traballo doutoral de R. Villa
res sobre da bisbarra chantadiña. 
o aufor advirte que non se_ trata 
"dunha análise monográfica co
marcal, porque é do problema 
concreto de proprieáadé da terra e__ 

.non das vicisitudes dunha socieda-
de local determinada do que se 
ocupa este libro" (p.5). A redu
ción significativa contrasta coa in
tención xeneralizada da obra so
bre da evolución da propriedade 
da terra en Galiza. 

Consta o libro de tres partes. A 
primeira trata da constitución e 
evolución da propriedade da terra · 
nos ss.XVI a XVIII. A base das 
afirmacións é o catastro de Ense
nada de metade do XVIII debida
mente comparadas con outros do
cumentos. Propriedade da terra na 
Galiza de entón expresa a "con
xunción de vários direitos, que ad
miten subordinación, sobre dun 
mesmo prélio rústico" (p.1 2) , re
sulta asi unha propriedade articu-

. lada "entre domínio útil, conferi
do implicitamente ao traballador 
da terra antes do 176 3 e explicita
mente a partir do sistema foral 
como perpetuo, e o domínio di
recto, que pode ser múltiple e es-

- calonado, do que a orixe está na 
existéncia dun contrato agrário e a 
percepción dunha renda". 

As tres formas básicas dos con
tratos agrários eran o arrendo, a 
parzaria e o foro. Este era o máis 
extebdido e Villares úsao como 
dado suficiente para a análise da 
evolución da propriedade. Tal es
trutura da propriedade conleva o 
pago dunha renda polo traballa-

pintura 

Por unha 
nova pintura 

Na cor, cara a liña, frente á tex
tura. Xusto no inmenso espácio 
valdio e decabalo do pincel, atópa
se ANDACIO. 

ANDACIO é un xoven grupo de 
expresión plástica afincado en Vi
go, que nace para ter maior capa
cidade de movimentos e promo
.::ión .no difícil mundo da plástica. 

ANDACIO canta con catro no
rnes no seu andar pictorico : 

ANTAL, ANDRES ALVAREZ, 
BARROS, 'e l\IAÑO. 

Cada un deles, e pola sua conta, 
xa tiña realizado várias exposi
cións e mostras da sua pintura, ao 
longo dos últimos · seis anos, onde 
se ve unha evolución constante. 

O grupo, que naceu hai un ario 
aproximadameQte, mostrou suas 
obras por vez primeir·a na Casa da 
Cultura de Pontevedra. 

No · m~s de xuno mostro.use un 

-dür ao p~sesor do domínio direc-
. to. Rend:a q_ue -constituía ·a -maior 
parte do ,éxcedente e o maio( gra
vame. Obsérvese o "cadro) .? s9br~: 
os compofientes do .. -éxce1dente ,. · 
agrário no 1. 7 5 3 : 

mo. I)aí · }J.Ue o autor diga- na 
p.2 3'1::: 

"A disiriGrt~ión 'social da ren.da 
territoria.l ~d~tén, a fins d9 XIX 
car.acteristicas moi sirnilares ºds ' 

cións? Que o horizonte económi-
. co do campesiño que está 4etrás 
destas .cédulas, rendas· e impostas 
se atópa tan bretemoso como o 
que. a ·diario presenciara idrante 
·a Ántigo Réxime". 

vistas un século a.n, tes·, tan_ t~ no . · · Tal moura ·realidade explica a 
rep.arto proporcional co.mo , na ·- , - emigración e l;l. necesidade de me-

Con cepto . p.G>.rc~nt.aje ' ·\ identl~~de .1ºs 4,·~jt~i_n~táriOs .' '>: didá.s de -~ámbio téal. A falta de 
1 · ' d:o valor ' · •-' · · · -· -: · , _ ... .:.:,,.-,,.. , .. • -. r _.Ba~a olÍar :;~e .novo_ ~ ci?_f~ . - )~·~i~l~ción coxuntural sust!tue a 

Renda da terra . .- .:. -·· ~;' ·;. ·'" 7,8.1 \.. _;11.25 '1 µo 9'úe a I~exá é sustitiifda'-1· orkariización de base e -a cqactivi-
Cargas fi~cais: '·~"' .-\-"· .-.,._ ~ ··-~··~J. pola-b4rgbes1.rdes¡rt;0~titid0-~~-{ ~' ,dád~ dasmovilizacións das rasas. 

-Dezm9s - ;, Í • :·.. 1 ? .O _--~ ·\~:, i :": ;,_/ ,i . ._ t.>~~' A -t~rceira parte está d~difada á 
- Voto ~ primí cias . ·: - 2

2 
• 5 . _ _,- _ . ~ ~-.- _ - d-esapar-1· c1'-o' n · do ·. s-istem_· a } foral. 

-TributOs e alcabalas O ~ ~~:;. ~" · ~ o ~ · _ ... --- -~ ~ ~ 
· .... J .. -·~ Peruptor- 'ló da renda en 1880·-- _:-.{;:orriprendf.os anós 1890 a ~936 e 

Cargas señoriais 

Total 
0.4 · : N~bre'ia · -~19.3 ~ ~ - prepai:_ás;'ión inmediata. . : 

lOO - B~rgu~sia desamortizadora- 18.2 · Conxúganse-nesta parte o deba-
--------------- Fidalguía 46.5 _te teórico para a elim_inación dos 

Os receptores da renda da terra 
eran a nobreza civil e eclesiástica 
cos fidalgos, corpo medianeiro in
troducido neses séculas entre a 
clase dominante e os campesiños. 
Unha cuantificación significativa 
ven expresada no cadro 11,25 
(p.234): 

Receptor 

No breza 
Igrexa 
Fidalguia 
Campesiños 

0 lo da renda en 1953 

6,5 
23,9 
62,5 

7,1 

A segunda parte estuda os cám
bios 'xurídicos do s. XIX, concre
tamente os producidos pola desa
mortización. Sírvenlle ao autor as 
cédulas do 1880 conservadas afor
tunadamente para algúns municí
pios da comarq1., e os documentos 
das vendas desamortizadoras. 
Afectou esta principalmente aos 
bens da Igrexa, dada a escasez de 
bens municipais. A variación da 
propriedade quedou reducida ao 
traspaso deses bens da Igrexa á 
burguesia desamortizadora, parte 
dela absentista. O traspaso aos 
campesiños e á fidalguia foi míni-

Campesiñado 16.0 foros, como fóseis inservíbeis 

En cámbio, a extracción do ex
cedente modifico·use en contra do 
traballador debido ao aum~nto 

dos impostas. xa non é a renda do 
XIX final o maior gravame, son os 
trabucos. Di Villares: · 

"Mentras que a.renda territorial 
tende a disminu,ir-en termos rela
tivos, a apropridción do exceden
te agrário pala via dos impostas 
medra extraordinariamente, so
bretodo através do paulatino au
mento do tipo de tributación 
aplicado para atopar a cuota rús
tica. Isto demostra que son os 
impostas o instrumento _ máis 
adecuado e, por iso, utilizado pa
ra absorber o excedente produci
do na agricultura, perdendo de 
forma acelerada a renda territo
rial a sua vella funcionalidade" 
(p.232) ' 

Desapareceran os dezmos, pero 
sustitúeos con longura a contribu
ción; e esta desigualmente, gravan- -
domáis aos máis d-ébeis. Asi decla
ra o autor: 

"¿Qué se pode con el u ir des te 
manila de p;rciais recapitula-

nunha · estru.tura económica capi- . 
· talista, e os traspasos da proprie
dade total aos traballadores. Os 
momentos fito no debate van dé 
Colmeri'o (1850) _ a _U. Montero 
Ríos (1886); e <lestes a Ditadura 
coa leí de redención fór·<"l, 1926. 

- Este debate teórico é importan
te . e está tratado con claridade: 
Igualmente -destac_a o autor a rele
váncia cualitati~a da primeira lei 
redentora da 1ª República, 187 3-. 
Pero o centro do estudo consti
túe~ o proéeso de redención foral 
e os fondos utilizados, como base 
ás remesas da emigración ultrama
riña. Asi queda patentizado o gran . 
cámbio na estrutura da proprieda-

·de da terra que, desde a redención 
foral, perde a sua imbricación de 
domínio directo e útil próprio do 
sistema tradicional e aséntase na 
propriedade to:tal en mans dun-só 
poseedor, maioritariamente o la-

-brego galega. 

Se ben en 197 3 quedaron a ni
vel legal eliminados os derradeiros 
vestixios dos foros, inda qudan 
nos xulgados pór resolver algunhas_ 
instáncias inscritas a tempo de im
pedir a prescripción. 

A obra de R. Villares resulta 

· unha aportación madura para in
tentar unha história rural de Gali
za. O autor coa base documental 
por el analizada atrévese a xerali
zar para toda Galiza o devandito 
proceso. E ten motivos para face
lo. O que non vemos tan claro é a 
marxinación dos tipos de contrato 
arrendatário e -parzaria, -.dos que 
non trata, pero ·que nalgunhas zo
nas do país son maioritários. E 
asi a· imaxe evolutiva da·proprieda
de da terra -queda excesivamente 
unívoca . ..E as c0nsecúéncias na 
comprensión des procesos so_ciais 
non son poucas. Un :e-itor alleo a 
Galiza, pode equi' oca· a perspecti
va.. Pero non só r a.ra entender 
moit~s conflitos f Jciais compre 
contar coa diferer..cialidade comar
cal na estrutura agrária, tamén pa~ 
ra a ifuaxe <::conómica da produ
ción. Así os cultivos e os aspectos 
-.pa:rcelários de Chantada non son 
moi modélicos. como para exem- -
plarizar o conxunto galego. O q~e 
realmente o autor . coñece, pero 
non calquera leitor. Con isto que
remos dicer que gastaríamos de 
ver máis clarexado o método com
parado; bastaba usar a abundante 
cartografía que existe e aportar 
máis coincidéncias coas investiga
cións paralelas que o autor ten en 
canta para a sua obra. 

En todo caso a contribución 
desta obra ao coñecimento da rea
Üdade galega é grande ; esperamos 
que dunha vez desaparezan 'afir
macións falsas sobre o minifúndio, 
os pazos etc., etc., que seguen a 
prodigar viaxeiros e periodistas 
acostuinados a non cambiar de es
terotipos por máis que sexan desa-
cordes coa obxectividade. · 

FRANCISCO CARBALLO 

Villares , Ramón, La propiedad de la 
tierra en Galicia 1500-1936,. Madrid, 

S.XXl ,1982. 

novo traballo do grupo na sá do 
Cas.ino de Vilagarcia. 

As ·abras van do abstracto á abs
tracción, segundo sexa o pintor a 
referirnos. Por exemplo, ANTAL 
e MAÑO quedan dentro da abs
tracción; permitindo amostrar o 
motivo qne servira de circunstán~ 
cia para a criaci6n da obra, motivo 
en parte difícil .de descifrar por ser 
o seu papel de ponto de partida 
sen máis. 

Novos contos de Anxel Fole 
E para maior coñecimento do 

grupo e da sua laboura, polo que 
abrimos a porta que dá á sá, onde 
cheos de forza e auto.ridade pen
duran os cadros, agardando o va
gariño andar dos visitantes. 

Son vinte os padros que colgan 
das paredes. O formato ~ máis ben 
médio e a técnica acrílico sobre 
tela. Hai un fio amosando os ca
dros que o domina todo; é a cor 
viva que bate nas retinas dos visi
tantes acendéndoos na maxia 
abraiante da exposición. ·"' 

Aínda sen do a dif eréncia nídia · 
duns e doutros na maneira de tra
ballar o elemento pictórico, vese 
surxir en ANDACIO pontos ' de 
conexión posibelmente- arranxa
dos na experiénc~a como · col~cti
vo. 

ANDACIO parte dun entendi-
mento conceptual diferente; é 

. entón a influéncia transmitida en
tre eles o que fai que a evolución 
sexa paralela cinxindo rixidamen.
te ao grupo. Esta evolución fica 
máis clara, ·se cadra, cando fitamos 
o seu estilo, a sua liñ~ a seguer. 

Barros e .Andrés alcanzan non 
obstante o abstracto total por non_ 
partir de nengunha imaxe real, xo
gando simpleslliente · con liñas e 
manchas de cor. 

Desfa maneira, o grupo co ~eu 
traballÓ pictórico pretend~ criar 
un estado de sensación, sendo esta 
sensación . producida o realmente 
vital, aínda que ás veces sexa ad-_ 

. quirido mediante formas reais que 
non pa~-n de .ser máis que discul
pas para acadar tal excitación. 

A pintura acarrexa de seu toda 1 . 

línguaxe é a linguaxe que nos di 
que ANDACl9 ten un treito daca
balo dos pinceis, facendo o ronsel 
que nos guie deica des. 

MIGUE'L A.NXO LOURENZO 

historias 
que ninguén ere 

Anxe l· Fole é o ·naúador gále
go que mellor nos transmite 
as augas limpas e frescas da 
tradición oral. Na sua escritu ~ 
ra recollense os xiros, o voca
_bula¡-io e o ritmo ·da lingua 
talada. 

Os relatos de Fole teñ_en a 
rara virtú de producir ·no áni
mo do lector a sensación de 
que os está "escoitando". 
Anxel Fole refrata nos seus 
cantos a realidade cotián ga
lega, ó mesmo tempo . que 
8apta-esa outr.a presencia in-

. tanxi.bel da Galicia máxica, 
chea de vivencias, df3 supers
ticións e de - crencias mfti
cas. 

"Historias-que ninguén ere" 
é un libro da colección "Gran
des Mestres" editada por 
Edicións Xerais de Galicia, 
que comprende entre outros 
tiduos "Os Eidos", libro do 
Courel de Uxío Novoneyra; 
"Amor de Artur", derradeira 
obra de X. L. Méndez Ferrín; 
"Obra literaria completa" 
de Fermín Bauza Brey e -a 
"Poesía Enteira" de Luis Pi
rilentel , o poeta intimista ·da 
literatura galega: 
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os nomes dos lugare~: ~ 

Vatlso~·, --~ · 
q agri<:u_ltur{l Íamén 
deu os seus nomes 

DARBO e o nome dunha das .. 
catr:o parróquias ·que· corripoñen o 
concello de Cangas do Morrazo, 
ao parecer é o único lugar galego 
con _ esa denominación, o cal no·n 
deixa de ser ·estraño, pois ós no
mes dos lugares en xeral repítense, 

_ xa que respqnd,~B 3: pafabras dou
tros tempos 'que' désignaban acCi'
dentes xeográficos, traballos arbi
trários; . o primeiro traballo noso 
será, pois, descubrir a família á 
q·ue pertence este t opónimo. 

pestacan na parróquia de Dar
bo as rufµas dunha antiga torre 
que se erguia: .no monte chamado 
por esa razón "do Castelo", coto 
destacad.o". desde onde se esculcan 
as rias de Vigo, Pontevedra e Al-
dán. . 

O P. Sarmiento cita documen-
tos medievais onde a esta fortifica
ción se lle dá o nome de Castelo 
de Daravo ou de Data velo; o noso 
monxc:; escrebe a propósito <leste 
nome: "Aquel retirado paú do 
Morr~zo eúá moi a trasmán, e sen 
comunicación nengunha. Asi con
serva voces antiqu/simas de orixe 
m oi difícil. Daravo non cheira nen 
a latin nen a gr ego; seica será voz 
céltica ou gótica. A illa de Tambo, 
na ria de Pontevedra, chamábase-· 
no ano 1. 105, Thalavo; as voces 

· Daravo e Thalavo son semellantes 
e non sei máis". 

O único sítio que ten un nome 
que sona semellante a Darbo é a . 

· vila de .Arbg:, na ,,_-r-ibeira .,:d6 Miiio, 
ben coñecida pola abundáncia 'das 
suas pe'sqn~i~a".s; dé lanípre·a~, p'fató 
qüe é especialidade do lugar. 

A nós, ocórre~enos _pensar que 
Arbo e. Datbo réspoti-den ao mes
mo nome, pois tarhén no me
dioevo ao Arbo do Miño lle cha
maban ''.Sanctus Petrus de Ara
vo", o que deb~u ocorrir foi que 
no do Morrazo 3:º xuntarse a pre
posic'ión · t'de" co nonie de ·Arbo 

-d'eu -Darbo que e o·. seu nome·ac-: 
tual. 'J,, · - · '., .. · 

Encanto ao significado de· -am': 
bos· nomes," aínda' ·o risco de con
tradicicer a· intuición ·do P. Sar-" 
miento, non nos parece que teñá 
riada que ver coa illa de Tambo-,: 
pois o máis natural é que proc!!da 
dunha palabra fcttina que é Ar~m 
qué ten o significado de "campina 
ou pradeira" ; isto cadraria · moi 
ben coa grafia dos documentos 
medievf.1.iS e explicaria algun outro 
topónimo como Arba na Coruña, 
Arbela na · Estrada· ou Arbas en 
León; portante .é lóxico que nun 
país labrego como o noso, ·unha 
palabra latina tan' común como 
"Arvum" á forza tiña que ter dei
xado as s~ pegadas na toponí
mia do país. 

Fica aínda un ha incógnita · por 
aclarar, ¿por qué _o castelo .tiña 
eses dous nomes Darvo e Darve
lo?; a explicación pode dala a exis
téncia dun lugar ao pé do monte 
chamado e escrito hoxe oficial
mente Herbello -que coa grafia da
quel tempo e coa pronúrtcia que 
aínda se mantén na xente seria Ar
vello; é dicer, o castelo mirado · 

alimentos e alimentación-~ ~ . 

Notas xerais 
Da

das as manipulacións, de todo 
tipo, a que están sometidos os 
alimentos -vexamos, senón, o 
caso do síndrome tóxico e tan
tos outros _ envenename.ntos, 
adult~racións, . - falsificacións, 
etc ... ~ue todos os dias nos che
gan 'al:ravés dos médi.os de -difu- · 
sión-, é polo que nos parece 
de meirande · importápcia levar 
ao povo galego unha informa
ción axeitada e ci~ntífica ~obre 

. o tema. 
Pois ben, comezamos. Qué é 

un alimento? . Chamámoslle ali
m ento a toda sustáncia ·que, in
troducida no organismo, é ha
bitual e id0neamente emprega,
da cara a nutrición da persoa. 
O estado físico desa sustáncia, 
pode ser sólido ou líqu ido , tan
to natural como de procesos 
transformativos. Debe posuir 
certas características, asi como 
uns compoñentes, preparación 
e estado de conseryación , ade
cuados. Emprégase para a nu
trición humana ou en J~astro!lo
mia, asi comq, en casos espe
ciais, dietéticos. 

Sabendo o que son os ali-
mentos, do que é alimentación 
-viramos ¡;ase dada_a qef inición ; 
'!AcU>, de dar .ou tomar un ali-
men-to ·1'. -· , • 

Os alimentos están forqiados 
por unha série de integrantes, 
úteis para o metabolismo 
humano, · chamados nutrintes, · 
·q~e son as grasas, hidratos de 

N. 195 DO 2 AO 8 DE·XULLO DO 1982 

carbor10, proteínas, vitaminas, 
elementos niinerais ~ auga. 

Os alimentos podemos cla-si
ficalos, segundo a lexislación 
española vixente, do seguinte 
xeito : · 

1.- Alimento fundamental, 
aquel que ten unha parte im~ 
portante na ración alimentária ., 
habitual. · 

2.- O alimento que esixe 
condicións· especiais de .conser

, vación recebe o no:rne de pere-
cedeiro. · · 

3:- Chamarémoslle alimento 
impróprio a calisquer sustáncia, · 
tanto natural como elaborada, 
que non é habitual na ración 
alimentária nas diferentes zo
nas ou ·bis barras galegas, aí nda 
que teñá valor nutritivo e non ' 
·esteª- alterada. Tamén entran 
aqui . aquelas que non teñan 
acadado a sua total madura
ción,: ou - proceso de elabora
ción, ou se chegan a iso por · 
pro~edimentos • ·non a.utodza.~ 
dos. 

4.- Un 'alimento estará adul
terado cand<;> se '.lle engada _ou 
s~ 1lé tire algunha _sast án~ia, có 
~al va~íase a sua composición, 
peso ·ou ·. volume, sempre con 
fins fraudu1entos-ou para enco
brir ou correxrr algun defecto. 

5. - Será un alimento altera-
. do _aquel que'., na s_µa prepara
ción, manipulación _ ou trans
porte, alma,cenamento. ou te
néncia, · sofre, ·- variaci8ns nos· 
seus caracteres organolépticos, 
composición química ou valor 

Elesde Cangas seria o -~'Ca:stelo "E><fr"-" ' -
vo", e desde Her bello, seria-o. "Cas
telo D'arvello" ¡fois ·~s;e lugad: ~· 
que se ve desde Aldáll e queda 
o culto desde Cangas. 
·. Acarón <lestes dou~ nomes apa
recen unha chea -deles que_ sonan 
polo estilo, Hervo, Hérbon (escri
to Orvom en ·antigos documen
tos), Herves, Orban, Orbon, que ' 
aínda · que teñ~n personánc.ias · á : 
Ralábra "herba',', débemos ter en -
corifa ·qué -daquela esta palabra 
nori tiña o signifieado-de pasto, se- . 
nón que era unha:·: pahi.bra-xenérica~' 
que ."designaba máis ,ben~ '-'planta" -
venenosa ·ou mediciñal, e asi sem-
pre ia a~ompañada dun adxetivo, 
"herba tioira", _. "herba abella'', 
·'.'herba balesta'-' etc ... , noustante 
cando se réfeiián· .a · pradarias ou 
pastos e~preg~n as palabras · lati
nas Pratis, Pascuis ou Padulis que 
tamen orixinaron topónimos có
mo Prado, Pascais'ou Panascal. 

Pensamos pois,~'que estes nomes 
apesar do seu- p~recido fonético 
con "herba" nada teñen que ver 
cdn ela, e proceden· máis· ben do 
"Arvum" latino·. 

Os que si par~n deber o seu 
nome a un certo~ tipo de planta 
son os lugares chamados Hervillas, 
Hervellás, ou erb~lleira que, fóra 
grafia, deben .pro~eder de "-Ervi
lia" que" quer ·dicer ervilla ou chí-

-charo que son o~nemés que ten 
na nosá terra; temós tamén lugares 
como Erdevelo,,-:·;Hervedeiro, ou 
Erboedo que fan~eforéncia á ar
boriña-que dá asJresas bravas, mo
rodos ou amoroJ~ que en Galiza 
leva o nome de É~edo. 

BOTICARIO DE Vll-ABOA 

nutritivo ·tales que a sua ·aptitu
de para uso afimentário atópase 
anulada ou bastante disminuí
dos, aínda que q.on sexa mao 
para a saúde. As variacións das 
que sé fala non deber~n ser fei-

, . ' _tas a propos1to. 
-: 6.- Alimento falsificado se~ 
rá aquel que se prepare ou ro
tule para simular outro xa co
ñecido, ou cando a sua compo
sición real non se corresponda 
coa am¡.nciada nen coa declara
da. 

7 .- _ Falaremos de alimento 
· contaminada cando conte con 
xermes patóx;enos, produtos 
químico_s radioactivos, 'parási
tos ou toxinas.- capaces de pro
-ducir enfermedades. 

8.- Diremos que u.n alimen~ 
to é nocivo se produce efectos 
perxudiciais " no consumidor, 
aínda que e~pregu~ con pru
dénda e axustándose á norma
tiva da sua correcta utiJización. 

· As_ernade . o ,,que- cont,én rnicr9-
organismos ou matéria~ estra-
ñ~s -en rriaior núrrréro do per~i
tido, asi como ,ó,-:que ,-destrflado·,., . ~ ~ 
a - un determinado colectivo 
(diabético, Íneryiño},. ; ·), ,,,pod~ 
serlles perxudicial. · · 

9.- Sucedáneo é aquel pro
duto que, sen fin de enganar e 
declarand~ .,a sua finalidade, 
pretende su.stituit, parcial .ou 
totalmente, á out:ro cóAecido :· 
As veces o seu valor enerxético 
pode superar ao imitado. Ta
mén se lles coñece polo nome 
de produtos de fantas.ia. 

- l 

,,n Villlpellre 

de don Ricardo 

~ ... ~."'?~:·..,:;construdóI:t •' p'equena:- . e"', t an fea 

que chama ~~ rt~n~i~ry;: .. ~ ~-t ~ • '. 

Don Ricar(fo eséfibiÚ~ y~;¡~~ ff" 

Vilapeclre é unha parroquia si
tuada entre a Póvoa de San. Xiao 

· -como pon un mapa de Galiza 
recentemente editado- e Sarria. 
Pasada a Póvoa dos tres ríos, onde 
está a casa grande dos Quiroga 
:--pra ca~a a: da Póvoa· e pra te'rras 
a·s de Quiroga, dice a xente- cru
zado o Oribio ou Sarria, que dos 
dous xeitos lle · dicen a este río', 
fermoso .· e ·rr9iteiro, cheg~mos . a 
Vilafiz. Seguidamente · eritramos 

. en Vilapedre, algún malintencio
nado chamoulk Vifapedre dos To
los -sin dúbida polo manicomio ó 
que logo .nos referiremos-, unha 
parroquia · cha, de abertos e am
plios horizontes, limitados por 
unhos montes nen escesivamente 
outos. Dende a estrada Lugo-Mon
forte, que divide a parroquia en 
duas, nacen dous ramales : ún que 
leva a eirexa parroquial e outro 
a Céltigos. Céltigos é un lugar con 
poucas casas disimuladas por tJ.nha 
vizosa arboreda, un apeadeiro no 
que poudos trés se deteñen e a fa
mosa fonte de augas minerales, xa 
comercializadas. Dende Céltigos 
vaise a Larín, onde exerce a súa 
sabiduría e a súa arte de curar un 
famoso manciñeiro, con clientela 
internacional. 

Seguindo pola estrada Lugo
M0nforte, ou viciversa, que o orde 
dos factores non altera o produc
to, a veira da estrada atopamos 
unha casa de cantería moi ben 
preparada e gobernada, onde se 
come ben e barato. Non ten letrei
ro. Sirven cantidad-e -e- calidade . 
Trátase dunha cociña caseira, xa 
difícil de atopar polo mundo 
adiante. Este restaurante non pre
cisa propaganda. O seu único 
anuncio son os camiós que ten pa
rados dediante da porta. Dende a 
estrada, moi recreada nun outeiro, 
pódese ollar a parroquia de Santa 
María do Vilar de Sarria, proprie
taria dunha interesante eirexa ro-
mánica, estudada moi competen
temente por D. Francisco Váz
quez Saco, ilustre erudito que foi 
Rector Diocesano de Lugo. 

Pasado o restaurante, chegamos 
ó lugar de San Fiz, da parroquia 
de Vilapedre. A estrada fai unhas 
·curvas no medio dunhas carballei-
ras impresioantes. Son unhos cir
ballos vellos, nudosos, retortas, 
como xa non se ollan. Nunha cur-
va érguese o, noutros días, famoso 
manicomio de Vilapedre, oxe pe
chado e coa súa horta plantada de 
mazairas. 

O manicomio de Vilapedre foi 
moi famono. Ternos entendido 
que ·se· trata do primeiro manico
mio _ pri_va_qo, q u.e, ·.q,q,ybQ,en ,qa;liza. 
O' edifi~io feito de' xisto ou piza
rra, cuberto con lousa dos .Caste
los, en, Burata! perto de 1.ugo, ten 
unh~ fo~ma ~st¡a-I_1a:, debido a -que · 
debeu. ser feito ·en. distintas . épo
cas~ ''Segl1.n iban aumentando os 

:! tolos, Q'li . as posíbilidades eco
nómicas·_ do proprietario, así iba 
aumentando o edificio. 

Sabemos que ·-:o · dire~~or-pro
prietario do mahicomio·se cha_ma
ba D. Ricardo. Era.fillo de. labre
gos e, na que fora propriedade de 
seus pais, adiante do manicomio 
fixo fixo un edificio pra escola 

'·p;ública, oxe abañdoado. E unha 

bros sobór de distintos aspe~t 
'd" . os me icos, que lle deron sona de ho-

me competente. Dél éóntanse 
moitas anécdotas. Polo que teñ 
sentido decir era un home co 

0 

soba'. rae· rifo 'e mol. pavero. Un do~ 
p~imeiros ª\!tos particula~es que 
crrculou pólas estra'cfas luguesas 
era · da súa propiedad e. Tiña un· 
chofer que era un dós internos do 
rñanicomiO. A- -xente decíá que 
non se· sabía quen er~ máis tolo : 0 
auto, o chofer ou don Ricardo. · 
· -: O ~manicomio de Vilapedre, pe
rante moit9s anos, foi un símbolo 
e unha lénda. Tennos chamado a 
atención que Anxel Fole non uti
lizara o manicomio de Vilapedre 
como tema pra algún do"s se'us ·ma
xistrales contos. De todos xeitos 
coidamos que en algunha das na
rraciós de Fole ou cecáis en algún 
artigo ten feíto referencias ·a D. 

'Ricardo. 
Deixamos atrás o edificio do 

antigo manicomio de Vilapedre. O 
seu aspecto de abandono dalle un 
certo engado e un aquel de miste
rio un tanro romántico_ As súas 
paredes caleadas perderon, co pa
so do tempo, a súa cór. Tal como 
están na actualidade casan moito 
mellor coas carballeiras que case 
arrodean o edificio. 

A parroquia que linga con Vila
pedre , indo pra Sarria ou vinco, é 
Betote. Entre Vilapedre e Betote 
esiste, dende hai anos, unha can
teira pra facer grava. Ten roído es
tá o monte que nos dá a impresión 
dun qu eixo rillado polos ratos. 
Sempre relacionarnos. o manico
mio de Vilapedre con este monte 
devorado palas escavadoras. Ce
cáis se deba a que o tem po estalle 
acometendo ó edificio fe ito pola 
mau do home e o ho me está des
facendo o que é obra da natureza . 
Si D. Ricardo o vello médico de 
tolos, poidera ollar como está o 
edificio que él ergueu, posible
mente con ilusión e sacrificio, e 
como puxeron o monte que está 
un pouco máis adiante, ¿qué pen
saría e que reación tería?. Nós 
compracémonos en maxinala: in
tentaría pechar no seu manico
mio, con camisa de fo rza, ós que 
andan desfacendo montes. A eses 
tolos perigrosos que roen os mon
tes do mesmo xeito que os ratos 
rillan nos queixos. Tamén compri
ría pechar os que autorizan e con-. 
sinten tales barbaridades. 
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. ENCRUCILLADA 
Vai xa polo, número' 28 e polo 

sexto volume. Este que recebemo.s 
p~~~eñ'C:~· ao_s me~es de i::iaio-xuño .. 
A. revlj>~;3; S}pt~t1za . ~?1 -~~ PJ 1 , ~?~ 
unha ,,p¡md¿t. ... a: ten;atI.C¡i (!'.;fe,n.Qll;1 

ao s,e~_ carácter : ~e ._~ 'r e\Tista galega 
de p,~1nsa:1p~nto cr~_?~iái;i' ~, ~ese.s~~·-= 
s~ trae c:;stuqos e aportaciói;is !de 
Marcial .Gondor, Santiago Agri:lq, 
Ma~olo. Regal e outr:os · yá:ri~s; e 
P9i.;_ qutra _tra~allos referidos ·á si
tuacións globais dos países; por 
exemplo neste número podemos 
ler _un artigo de Xan López Facal 
titulado "FENOSA" réndese, Ga
licia perde". 

CO LOq_ UIO Letras 

Esta revista bimensual, editada 
pola Fundación Calou~te Gulben
kian, chega a nós no número 67. 
Recolle ensaios sobre a obra de 
Jorge de Sena; un relato de fición 
deJ oao de Melo; vários poemas; e 
despois unha sección fixa de notas 
e comentários e de cartas. Cunha 
maqueta moi sinxela e agradábel e 
115 páxinas, COLOQUIO letras 
amósasenos como unha interesan
te revista que nos achega ao tron
co solidário da nasa cultura. 

Para quen lle interese informa
ción sobre a revista, facilitamos a 
sua dirección : EDITORIAL NO
TICIAS -E.P.N.C. 
Rua Rodrigues Faria, 103 
1399 Lisboa Codex 

Calros 

.. rt:-..).J'fM-J Cc,.t.J. ':C.L!t>I\~ 

GRUPO DE TRABALLO 
GALEGO 

Na Hemeroteca <leste A NOSA 
TERRA recollemos un dos dous . 
traballos que edita en folla multi
copiada este grupo de galegos en 
Londres. Traballos moi interesan
tes, recollidos bimensualmente e 
con moi asisadas aportacións ao 
debate político e cultural en Cali
za. O outro traballo é sobre a nor
mativización. 
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OS ROSALES. - ".Lembrande" ·=. ~' ·,, 
Colección de Gaiteiros_Galegos Vol. 3 
·Ruada. R-149 .(Disco e cassette) 

" " "Nuns intres no que o máis 
ousado dos disparates pódese dis
fr.a_'Aar : :d<';; 1 . .na<;iqñalismo musical 

. para ,,s.ec . Yen.deJ~. e ~s .n.iegalomania&: 
) vel'sus ;virtuo~ismo !. - instruD.le;i.t:aJ ~ 
·· s0n fervorosam(.':nt~ aplaugida.~ ~ 
' pmmQcio>nadllS: é _realmente pla ~-

centero. que; réhegue as· inans dun, 
· unba ~ grahación que soe enxebr~,;· 
, Os Rosales son unha familia .de 
'. gai~-einos . q.~e . tb~-an fendm~nal-
. mé·rtte;' con . gusto autenticamente 
popular e que consegue.n que o pa-

- semos moi ben. Confío en qué a 
dem9stración de sensates que é 
esta grabació~ sexa pontaxiosa, a 
música tradicional o agtadeceria e 
xa que logo o agradeceria a so.cie
dade musical gale,ga. Grabación de 
adquisición obrigatória." " " 

A Asociac~ón de . Amigos da 
Cultura (Pontevedra) envíanos as 
ba~s. pa~a .? . concurso, escultórico, 
nl,l~_b.a nova fa~e .d!>s· s~ys ~P-ª"lJ.Qli~ 

_ p_ara .. ~ ~C.<;ión do.:11!1.P~~nto ,:i 
Castelao. Informan que xa teñen. 
solici!,ad$!.A>~,n;i~~ para ... ~ ~ 'abi~
ción_ dp rc;ferido,_,m~~~~Rt9 q..,ue 
se!ia _n,os .. p.rdiq..s ~ 9urense, _na 
Pra~a da F,err.eiria,. .dádo o vencello 

.. _. • . ~ • ¡-_ ·-~ ~- - ... - • • ~ • - .... • • 

personal .de ,Castelac ,.con ,ese. ~p,.-
torno no éorazÓn da, vila. ·-
BASES 

Presentamos conCUfSO público 
p.a~a adxudicaciqn do proxecto de 
pi.onlJ.mento a Castelao~ consiste_n
te l_lun pé°destal de granito ·de .base 
c~adra,qa de 1,50 -_ Ínetros de alt,0, 
que soportará -Únha figura, en 
bronce ou granito, en pé, tamaño 
natural de corpo enteiro co~ 

irnaxe de Castelao. 
Todos os escultores que -dese

xen participar neste ooncurso de
berán dirixir os seus bocetos co 
pre~uposto económico e tempo de 
execución á Asoc~ción de Amigos 
da Cultura, apartado 363, Ponte
vedra. , 
· · Informa tamén que, en brevé: 
sairá á rua un poster -e máis imha 
pegatina do pintor cesureño Car
los Maside, que repro~duce a efíxie 
d-e Castelao e será dif_undido ao 
pré~io de 200 ptas. 

... - ··- -- _ .!!'_ 

.,., _. 11 ,PREMIO:J~..;:~-', r 

DE ETNOGRAFIA 
'~VICENTE RISCO" -

. DOMOSEO 
DO POBO GALEGO -

... .':' . 
.~:~..a11 ·:.t~·n t-.-~"r:. t: ;· .:· :,,é .: ~_ .. "_~ ~'.\ ¿_:..·:--. 

- ·. ( -'-"!d.,lf>K_S-t'S x~::- -
·~ :: .. i ... ..; :..__;~. ;....;J__ ~ ::" ~-;_.._,~ ;::::,.·~1 

;_. 1.··' o it -_~R:hti9 _ pj! ·~~9:. 
GRAFIA .-.VICENTE RISCO" do 
MUSEO DO POBff GALEGó~ do: 

. tado eón 100.000 pesetás (cEN 
MIL)_, versará sobre OS LABORES 
COMUNAIS NO MUNDO RU
RAL:' 

· 2. O prazo de presentación dos 
traballos rematará ás 24~horas do 
día 3i de marzo de 1983, no caso 
.de seren -remitidos·· por correo cer
tificado; para os entregados dir-ec'
tamente na sé do Museo do Pobo 
Galego o prazo cerrarase ás 19 ho
ras do mesmo día. 

3. Os trabalfos estarán escritos 
en galego. Presentaranse en orixi-

. nal e cópia, me~anografiados a 
dous espácios por unha só cara, 
cun mínimo de 40 fólios de ex
tensión.-

4. Os traballos , individuais ou 
colectivos, P.resentaránse baixo le
ma, figurando en sobre pechado, 
~ob_o mesmo lema, o nome e de
mais circunstá11:cias do autor ou 
autores. 

5. O fallo do Xurado, nomead<;l 
pok Xunra Rectora do MuS"X> do 
Pobo Galego . será inapelábel e da
rase a coJ1ecer, xunto coa compo
siciqn .daquel. o día 17 de maio dp 
1983. 

· 6. - U prémio"poderá'ser dividi
do se,~ a critério do XUl"3do; :ron
corre máis dun traballo en-.igualda
de de méritos~ 

7. O concurso poderasé decl.a
rar aeserto s~ nengun dos traba
llos presentados fcada o nivel 
científico desexábel a critério do 
Xurado. Neste caso, o concurso 
quedará aberto de novo nas mes
mas condicións, variando S<>mente 
as datas da presente convocatória. 

8. Os traballos non premiados 
serán devoltos aos seus au~ores. O 
premiado ficará en propriedade do -
Museo do Pobo Galego, que dispo
rá del segundo o seu critério. De 
non 'producirse a sua publicación 
no prazo de dous anos, o autor 
quedará en liberdade de facelo por 
outros nieios. O importe do pré 
mio cobre os direitos de autor da 
primeira edición. 

9. Calquera ~estión que se 
presente Sübre estas ba5es sed. re
solta pola Xunta Rectoa:a do Mu:. 
seo do Pobo Galego . 

Santiago de Compostela, 
1 de xuño do 198Z 
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JOSE MARTI 

"O porVi r é da paz" 

Abranguer a personalidade deste home é 
· imposibel; nós vimos que · o mellar xeito de 
abrir o interés sobre a sua personalidade era 
tr;nscerebér algunhas das suas aportacións á 
loita .anti-imperialista, nos terreas político, 
económico· e mesmo no seu labor o·rganiza
tivo. 

Vexamos alguns párrafos que se refiren á 
xestación do imperialismo, a maioria dos ca
les están · na correspondéncia. que mantiña 
con "La Nación" de Bueno.s A ir es. 

... a congregación cada dia máis ·descar~da e 
alarmante das grandes empresas e industrias 
en "ligas" que aqui chaman "trusts", para 
manter altos os direitos sobre os artigos de 
necesidade, e ao seu favor limitar a produ
ción interior, erg1~er os précios e repartirse a 
prorrata o proveito entre os coaligados.' .. 

... Onde un sementador, aló no Oeste, se~ 
menta unha Ieií:a, o rilonopólio mércalla á 
forza ou arruínao: se vende 'barata a sua co
lleita o sementador, o monopólio, que t~n 
grandes fondos na man, ~a a sua de balqe: 
e se decide o sementadoi loitar, ao ano mo
rre de fame, mentras .qu.e o monopólio pode 
seguer vivindo sen ganáncia perante anos. O 
monopólio está sentado, como un xigante 
implacábel, á por~ de todos os probes. Todo 

. aquilo en. que se·-.pode emprender está nas 
mans de corp.oracións invencibeis, formadas 
pola asociación de capitais desocupados e cu
xo influxo e resisténcia non pode agardar a 
sobreporse o humilde industrial que empeña 
n~ batalla coa sua enerxia inútil e uns cantos 
milleiros de pesos ... 

A tiranía acorralada no político, reaparece · 
no comercial. Este país industrial ten un tira
no industrial. Este problema, apontado aqui 
de pa~da, é un daqueles graves e sombrios 
que quizais non p.oida decidirse en paz, e te
rá de ser dicidido aquí onde se plantexa, an
tes quizais de que r~mate o século. 

Axudaban os políticos. ~os ricos, e. os ricos 
aos políticos. Os poderosos do mercado va
leira~an as suas mellores bolsas para colleitar 
votos, gañarse empregados e favorecer mañas 
na hora das eleicións en troques de que os . 

-eleitos favorecesen de~pois cos seus votos os 
plalis en ,que cifraban meirandes espe~anzas 

· de fortuna os ricos mercaderes. 

Quedaban cousas sen facer, cousas das 
que precisaba a masa humµde e comun. Fa
cíanse, a grand_~_ ~ste, cousas enormes e 
non indi~pensábeis, que favorecerían aos pro- \ 
xectos dos potentados da Banca. Era unha li
ga incontestábel dos m~gnates da pec~nia, 
que axudaban ao partido sospeitado na hora 
dos· comicios, e os magnates da política, qúe 
pagaban en .Ieis sustanciosas o .apoio dos da 

·pecúnia. 

ro a perecer .sen trºaballo, ·OU a tra~alJar por 
un t-an de arroz: veñen esas empresas-cuan
tiosas·, qu.e -elixen ao seu costo senadores e 
representantes, ou <;>s mercan despois de ele-

. xido·s, para asegurar o acordo das leis que lles 
manteñen no goce do seu abuso; e Hes repar
ten, coa autoridade da nación, novás por
cións da terra' pública, en q1xo produto se
gueri a amasar a sua tremenda forza. 

Vese como todo un sistema está 'sei;itado 
no mesote, o sistema-dos bolsistas que esta~ 
fan, dos · em-presários que mercan a lexisla- · 
éión que lles convén, dos representantes que 
se alugan, dos capataces de eleitores que so
bornan a estes, ou que .os defenden ·contra a 
lei, ou os enganan; o sistema en que a-maxis- . 
tratura, a representación nacional, a Igrexa e 
a prensa mesma, corrompidas pola · cobiza, 
chegaran, en vintecinco anos 'de consórcio, a 
criar na democrácia_ máis ceibe do :rirnndo -á ~ 

máis inxusta e desvergoñada das oligarquias. > 
. Forman sindiéafo.s, ofertas dividendos, ' -
compran elocuéncia e influén.cia, cer'can con 
lazos invisfbeis o Congreso, suxetan da corda -
a Lexislación, como un cabalo ve~cido e, la
dróns ·colosais, acumulan __ e reparten as ga
náncias na sombra. Son os ·~esmos de seÍn
pre: sempre co peito cheo de diamantes; sór.
didos, empolados, récios'; os señadores· visíta
nos p9r portas excusadas; 'os secretários vi.sí
tanos nas horas. silenciosas; abren e pécban a 
porta aos millóns: son banqueiros privados. 
· Teñen solucións dispostas para todo: pe
riódicos, telégrafos, damas sociais, _persona
xes frol.idos e ,rotundos, polemistas ardentes . 
que def enden os ·seus intereses no Congreso
con verba de pratá e-magnífico acent_o: Todo 
o teñen: vénde.selles todo: canto achan algo 
que non se_ Hes vende, colíganse con todos os 
vendidos, e arróllano. 

E despoixa de toda-esta de'scripción, M_artz' 
. engade: 

i En corda pública, descalzos e coa cabeza 
mondada, debia ser paseaqos polas ruas eses 
malvados que amasan a sua fortuna coas 
preocupacións e os ódios dos povos: . 

Banqueiros non; bandidos!!! 

O seu labor organizat"ivo, na criacjón dun 
partido.:..que aglutinara a todas as /orzas in
teresadas na inaependéncia de Cuba, ,levouno 
a ser cofundador ; alma mater do Partido 
Revolucionário Cubano, auténtico motor e · 
director da emancipáción cubana. A sua en
trega a esa causa" costoul~ a vida en Dos 
Rios. 

... xa estou tod~s os dias en perigo de dar a. 
miña vida polo m.eu país .e pofo meu · q~ber 
( ... ) de impedir a temp·Ú, eoa independéncia 
de Cuba que . se extendan polas Antilli;is os 
EStadas Unidos e caigan, con esa forza mái~, 

·sobre as nosas terras de Amédca. Canto fi-
Do-abuso d'a terr,a pública,' fonte primária .~ xen até. agora e farei, · é para iso. ( ... ) Cuba 

de toda propríedaáe,. veñen .. esas 'osadas ~cu·- · · · "Clebe s~r - ceibe c!e , Espáña e dos Estados Uni-
mulacións de riquezas, que.arruinan aos. asp'i- dos. 
ra)J.tes probes na cómpetéricia estéril: ·veñen 
esas corporacións montruosas que inundan 
ou encollen coa sua avareza e estremecimen- . 
tos a fortuna nacfonal: veñen eses inicuos 
c:onsórcios dos capitais que impelen_ ao obrei- . 

( 1) Galegas no Golfo d_e México. 
Ediciós do Castro. 
Sada (A Coruña) 

C.1. 

" ,_ 

No mes de ~~iodo 18.95 ~aia morto-, por bala española, José Martí, un exemplo lúcido e bri
llante de intelectual non ~rredado do seu povo e líder da independéncia de Cuba da metrópoli 
española. Neste artigo, cuxas aportacións fundamentais foron recollidas de diferentes publica· 
cións cubanas, trátase de ensinar -aínda que non sexa en toda a ·profundidade que quixéramos -
a,J.guns dos aspectos onde José Martí amosa a sua universalidade e a sua visión revolucionária. 

Non é lonxana para nós a figura de Martí, tanto porque foron moitos os galegos que viviron 
aque.les anos da loita pola.independéncia da illa, como poios numerosos que · expulsados da 
sua pátria pola emigración - incorporáronse activamente nas diferentes trailsformacións políti
cas ·habidas en Cuba, mesmo no proceso socialista iniciado o 1 de xaneirodo 195 9 (1) . 
A obra de Martí admite ademais certa comparación coa obra doutro intelectual galego, poli

facético e comprometido coa realidade do país: C'istelao. 

BANQUETE DE TIRANOS 
Hai unha caste vi-1 de homes tenaces , 
in diados 'de si propios, feitos todos, 
todos. do pelo ó -pé, de pauta e dente; 
e, hai outros com-o flor que ó ven to eshalan 
o seu perfume. que é. o amoJ ó home. 
Como no bosque hai rolas e alimañas 
e plantas insectívoras e pura 
sensitiva e cravel polos xardís. 
Us aliméntanse de aima de homes: 
outros a alma dan a que se nufran 
e perfumen os dentes os larpeiros, 
tal como o ferro xélido entra e quece 
na en traifa da doncela que asasina. 

Á un banquete se sen tan os tiranos 
onde os pra~os son homes: e eses viles 
que ós tiranos adoran. dilixcntcs 
cerebro e corazón de home rnastigan. 
Mais cando a súa mao ensanguentacla 
afunden no. rnanxar, do mártir morto 
surxe un ha luz que os arrepía. flores 
grandes como un ha cruz surxen de súpito. 
e. foxen, ro:Xo o morro e pavoridos, · 
ás súas mauras cavas os tiranos. 

Os que se aman a si e a venerable 
razón pofien á gula e i:l a vare za; 

' os que non mostran sobre a fronfo honrada 
ese cinto de' lu z que o xugo· funde 
igual que o sol enorme rompe en chispas 
os astros que ó seu seo se abalanza; 
·os que non levan do decorq humano 
ornado o honesto peito; e. os menores 
e· os segundos da vida, eses tan só 
atenden ó seu gozo ruin e ó medro, 
non ó concerto universal. 

Danzas, esmorgas, músicas, harés, 
xamáis a aprobación dun horrie honrada. 
E se acaso sen sangue se fixese. 
Fága,se ... crávaos, crávaos 
na forca máis ·erguida do camiñ . 
pala metade da malvada · fro 
Traidores á grandiosa:hu 
corno implacaqle obre. 
que a un féretro de.1; 
os que contigo 
desti-ozan. a denta 

...... 




