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emeroteca 
.c:lue o "botar.se .para atrás", á ~ora combate. Termes sabe, como dicia .' 

. r ."'" .. . r~ . i' .·. dE;! de'senrolár ª~ º sua~ . cijpacid:ad.es, . . . 8·omanónes, ql'.ie ao \ inin.::iigo'..;hol,;l 
' _·~'!..,,,~if:.--r~~·~· .''·-"':· .:-,1,Jf ;5;, • !;:. ~-.,..r:}? J.-!:·~~ ... ~···;,·.Y,,_~t'-""";. . ~-~ ".'>- t: ~ .¡-"':-. ... ~.~ :?::'·~~, _~--.. · \'l.$~~-:>'"',•{ .. ·-._ 

30.04.83. 
. ··~ ~nri Ir~i'<: ~fft é.~\j!Jl}ª '!:fiª\5ta~e ~~n1 ; t2o;á~s,j~e xei- ~~ -~f!t~i ¿~ue .:~~WdEf~- $~gpfi~ a·~\8LI'i~~I?; 
. .,/, "'" ·-· ~-"ef ·t"c .'°'~to "'q.ae"'',as ·, mu11efe·f "tenden a se &· • persegL1ifo'':o'at1Vtnárs~all-ó''ltfo ·4 nori-

.l?or que exi~te entre as . ~úi'lere:s 
un íntimo ·e epidémico medo á in-

. dependérn?:ia-? Qué é o ,que nos :" 
. nos .. empurra ünha e· out~avolta, 
praticar:nente sernpre . a percurar:. 

· algué;--que nos coide,~ nos: agarime 
ou nos faga sentirnos. seguras? (...) 

O problema cehtral ·da 'femini- · 
~ Qade na nosa cultu-;a é precisa
.mente este conf lito. entre depen-

. Contan qu~,:algun.>d~; . ~áje- rrioito, . déncia e independéncia. As mulle-
gos .:pjesentd ,,fóh.órab;~1:i.':."<~'oes~s Tamén poded~s ir sofronizar~ res sabemqs desde ª adolesééricia 
gak~·gos A 0· .,.'qu 'pas·a c·0' ;····1··'1·.g' 0 ... 1.;.;;. .' . ( , - xa, que dunha banda non pode-

u N . ...._, v9s · que non e mao, cono, non m0s· ser dem.asiado depéndentes, 
e causas señ1;Pi:~ · en espaftol. P~-:- ée·i:rádJ~s), : . I~9 ~ d~ :. autoódiQ eu pois logo no mundo de' ho~e ve-
ro ])on era para .menos. JQan Ba-. . béri ;.qy:é'.élié pense:i qúe~era un- .. ríase.nos como rapazas aburridas e 
. ez cantaba Venceremos ·· uó~s . e:< ha bni"ma oú_ , un con to dtino, ~en p~rs ª' idag~/rnqis d.outra ban-·· 
Adiós rios, adios fontes no no so ~ais debe ser verd:atj.e,. mira tu.- ~ da compr~b~fu0s \ asernaé:k, .que 
idioma nacional. . Os 'españó-les · En terceiro . lugaf, o que vos . ,.. nas relaciónsJ;ós . hbmes., os que 
.(eses que.: apenas deron 19gq conviña, era asistir á un seininá~ '.· son .dema.si::raü· iridepéndentes, ca
votos . para ;candidaturas . n.a-cfo-.. _rió de formación polÍtica, 'p.ero··, · · r~qm sistefDaticam.e·hte" de éxito 
nalistas d0 áxuntaméntÓ de, Vi~. variandÓ: . agora . id es. ao :partido sextrnl. 
.go ·e si moito-s para o ' fSPE ,e de Ferrín, lo.go ao de-Paoo .. Ro- . · Daí que · ª meirande parte clas--

AP) h' b ~ 1 a· . dríg.'uez,~ de-spoÍs· id ... es_'f.afar CÓ _dé mulleres este.ari obriga~Jas a man-
' c ora an, ap au ~a,n. · .. . ter un agotador e non poÜco neu-

c k .ver, neniñ:os, qué diferén.:· Camilo Nogueira e a'si, até que - "rotizante equilíbrio entre . escravi-
cia hai entre o que vó~ lle aplau- 'aprentlade·s"a saber 'o-nde vivides, •tude e liberdaqe, entre depen.dén~ 
distes á, americana e. o que lle quejgioma é o noso .e ·os valores cia e ir:idependér.icia. Como· di Co:: 
aplaudiron os meus pais e abós . que ten. . . 1.étte, "a dependéncia, pola sua 
a Juliño Iglesias .ou a Juaniño -~lgunha vez chürastes ou , ~, .: própria - n~tur.~za, cria des~onf.ian-
Pardo cando falé-ban d-o "seu aplaudistes tanto con)o ·o sába- za nl!nha mesma, e a autodescon-
na~'' ou da charanga? do eleitoral dia 'sete· diante dun , fianza conduce aemasiádo rapida-r r . 

Si, · claro, Juliño é facha e cantantes ~ ou dun grupo , gale- · rñen:te ao ódio cara si mesma:'. 
Joan Bae'.2;, progre: E o noso gos? Directesme que. o positivo . Dfvldidas ehtre o "queí.ér gozar 
idioma, xoguete de xente como - . d de ·protección e. o querér ser á par 

para o reconec1mento . . o lioso independer:ites", as mulleres "a(n-..' 
vós que se autoódia como ga- idioma é que cante a tal Joan. ' da tomamos as nasas decisións 
legos. Pro~iños. , ,. . Si, homiftos; . si. Pero , despois, máis importantes segundo · 0 que . 

Mirade , volivos dar, moi en . qué? Vai cantar Moustaki ta- . · "el" nos permite". C.,) ;. · 
sério , uns cantos exemplos para mén en 1 galego? Ou xa pasou o Cómo- se explica que unha mu-
que demostredes a galeguidade tempo eleitoral? lle~ qu~ coñeceu a fndependéncia·, ,. 
esa qüe levade~ dentro e ·se ·vos Por se alguén de _vó.s · nqn se se at ope :a gosto ·sendo unha ~é-
ve cando un sueco dí catallo. . enterou, sobretodo os· d"o g9iego .pendente ama de casa? A; explica-º pr.imeiro, ·froito .do ·depar- de .ocasión, a cancioncina tradü- ción para Colétte radic·a nunha 
tamentol de tradución a línguas cida era a da · "Rianxeira". De mor~ea de cuestións:. dunha ·banda, 
aUeas de A NOSA TERRA, é a · nada. . ·no feíto coñecidq...de que as mulle-
rianxeira en español, pero prefe- ' Dentro de dous anos e ~é-· , res fumos constr.ufü-as para ser' de-
rimos dala en inglés, por se ha dio, imo.s ver quen traen cantar · penden-::es, ._ pas.ivas, carentes .. de 

t d " J B 1 a·q·· u1· , os pa· rt1"dos e. spa·n-o· 1·e's.,". As ' amór próprio; xa que logo, o -ser 
· e es que cantar, a · oan ae·z a - - dependentes re:sulta má-is. cómodo, · 
gun dia. Velai: ' apostas están -se:te a un por Ma- · o .ir coa corren.te, éo que se agarda 

nolo Escobar, ' que vai 'Cantar de todas :nós. Doutra beira, Cole-' 
Th'e Lady ofGuadalupe 
when she goes by the .seaside 
wUho'ut 'sho<¿s along (/Íe sand' ._, 
she looks like 'a_ Ri?J.'nxo · 

WOi1Uifl 
. '· 

E seguiría máis. Para máis tra
d ución dirixirvos ao. Instituto 

. da Lin;g~a Gálega, q~e diso. sabe 

. aquilo de. · . '· !te repara e~ algo':cque; ao seu en-
. tende~r º Movimer.ifo · "Ferrí-il'lista · 

Non canta na Chá_ 'ni~gÚén . 
. por is@ o me:u car-ro can·ta 
· despóis de· quemo roubardn 
·: estando de romatia ' 

··,·· · non_ ... ;tivo en ·canta ·até ag~ra, "nas · 
9?náncias .secundárias" que a$·mu-. 
·11e1 es obteñen .na vida ¡:>or-s~ man
ter nunha· ·'posició~ '· d~ .. d~_pendé.n-
cia. 

- PpFlle · músic.a a xeito; segun ·O i;ned9 á i.nd~pendéncia, á au
.. tosuficiéncia, é raJ ' nas mulleres, 

do vos cadre e xa está'. · 

manter elas m~smas sempre por ~onte, racharlle o espifü;izo, facer 
· baixo d~ riivel das ,suas capacida- po o seu espirito de resisténcia. 
des: ·O · medo ·1··está·,. sego'rido a (. .. ) Terme·s empeza o seu' al-
Do~ling, mais présen-te nas ·mull.e- ·mor.za xeremí-aco a cad1os, amea- · . 
res que nos homes. ·Medo ao éxito, · · zador . comó ."sempre, .. cun. ap.l;:i~so . i 

medo a . elexir, medo a se separar. · ·ao . Goberno . . "Está o Goberno no 
Medq.;,q~e .Prnvén :·.désa. s.it~acjón .. . ,)bon camiífo -di Term.es, es.trem~~ 
ambígua, desa vida dividida, ·desa ··cedoramenté para o home da 'rua, 

e au_~é.ncia, de .~·. ~.m.qqe;l9" ,·(a .. 11e.Ua te ~ q~°J fica pasmado desta coincid.én-
mrniclade 'Xa non . vale) na cal se si- .~ "cia-:-; b's novas ' rectores 'da e~ono
tua hoxe a existéncia ' das ·~ulle = ; ·. mia qu'eren combat'er seriamente · 
res (.j .,; -: ~:- · . -. 2 ~ · - a -lnflad6n e foitar contra o de 'se-· 

Afnda que .nón conv~·m1 ve~ esá quilíbrio:. dt1 balanza de pagos": 
mod1ficación l'nterior =cohm a· úni· , · (. ... ) ·. · 
ca- . con-dició~, . pois istci le~adanos ' Ben, ben, señor Termes. Con 
a anular .. todo tipo de loita colee- todo iso e cop que b Esté!dO garan-
tiva e de acción feminista, frente ta ~s débedas das empresas de Ru-
a unha orde social que consagra masa, que agora afogan aos Ban-
precisamente a d~pen.déncia , das cos .do mesmo grupo que as finan-

. mulleres. ciaron, teremos reboiando ese en

ROSA OLIVARES 

intei'viu 
N.364 

Xa está aí, á vista·. Exactamen
te:· o plan ~di:i estabilización·. O 
plan funcionat>a xa, pergo vergo
ñentamente, tapado por unha nu
be de verbas, camuflado por ambi
guas semánticas económicas. Os 
salários reais baixan en cifras ab- . 
solt1tas e relativas, as empresas 

. acódanse no Estado,-o diñeiro su
be de précio, a carestía é disparada 
desde o mesmo Goberno { .. . ) · 

Ninguéri se · atrevia a dicer ao 
país ·que -os socia li stas están a ma-

· nexar un plan de estabilizáción ·ín
misericorde, coa simples quebra 
de q'ue ceiban del os gastos de ar
mamento, o págo ·da crecente bu
ro.crácia directa e indirecta., o sal

·vamento da Banca. E un plan cí-
nic_o· ao que haberá que pór clari-

·dades, pese a quen pese. 
· Mais, iso si, ninguén se atrevia a 

falar dese plan até que, ago_ra, te
na feíto Rafael Termes, o presi
dente da A~ociación~·Española de 
Banqueiros, que recorreu a unha 
vella · técnica moi estudada xa en 
moitos e' diversos tempos: dar o 
máza_?o . descaradamente cando o 

. adversário, ·néste caso a clase tra-
, bailadora, xace prostrada no ·seu -
rincón do ring nacional ~espois de 
ser golpeada polo seu auversário, 
polo árb'itro e polos xuíces do 

xámio bancário, a fin de que sexa 
devolto, sen débedas xa, á econo
mía privada. Asi os Bancos teranse 
volto solventes e terán compra
dor" di vostede, ·que nos- invita a 
ver:_ asi as col\sas para "non coutar 
as a zas ao señor Boyer", tan do 
gosto da Banca, segundo palabras 
do se.ñor Termes. 

Que enredo, que inmenso enre
do!!! 

ANTONIO ALVAREZ SOLIS 

ELPAIS 
10.5 .83 

_ Sempre lamentei qu~ Amnistia 
1 nterracional non aborde os temas 
do ~ terrorismo económico, do te
rrorismo da miséria, da fame e do 
páro, inda que me parece máis 
cláro. que estas son formas d.e tor
tura tanto ou máis xeralizadas e 
de efeitos~ máis duradeiros que as 
outras . . Neste terreo, os Estados 
Un idos actuan regular mente fóra 
das suas fronteiras, o que lles per· 
¡,,ite, na máis ridícula das contra
dicións aparecer como abandeira
do e defensor dos direitos huma
nos dtrnha banda, e como o máis 
sólido sostén de feroces ditaduras 
doutra. 

, As miñas reflexións teñen a sua 
orixe na actual situación que se 
contempla na ra ia eRtre N icarágua 

·e Honduras. 

CESAR R EG LERO 

1\Ílerqµe-- a história de 
GaHza. Adequir_a 

A NOSA TERRA 

. . Pertencer a A i~OSA TERRA, 
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}listórlas do ~clali sanitárió" 
Vi~·ianzo é u"o extenso concello . ~os se~s 186. qm4 ·e aigo máis dos 
9000 habitantes, espallados en 14 parrqujas e máis de 100 · 
entidades de povoación. A. irracionalidade administrativa, que 
centraliza todo na capital do concello,. · · . · 
ignorando totalmente a personalidade e realidade das parróquias, ·é 
be_n manifesta neste axuntarrient9. · . 
Pa.ra a maioria dos viciños das parróquias~ Vimianzo é pouco máis 
que o lugar onde teñen que ir-en busca do médico . . 
ou do transporte, a solventar asuntos administrativos e ofic~is 
onde teñen que de~ar os· cartos dó 8eu suor ou ' 
onde Des concentran aos fillos en idade escolar. E comprensíbel 
que a viaxe á vil.a teña, para estas xente_s, máis de "obrigadón" que .
de gosto. 

'Graves e grandes son o~ pro
blemas d este concello, alguns Xa. 
enraizados no tempo, froito do 
abandono- a que estiveron· some
tidos os concellos rurais. 

Se canecida é a situación ter
ceiromu 1dista do suministro 
eléctrico (con Electra del Jallas 
topamos),' hai que· sumarlle 
unha asisténcia sanitária insufi
cient€, deteriorada e enferma de 
raíz; a usurpación ~ dos montes 
vicii'lais -unha terceira parte da 
extensión do concello é monte 
comunal- usufrutuados por 
Río Tinto , Celulosas , Blanco 
Rajoy ... ; unha carénda total de 
postos de traballo -alguns tiñan 
esperanzas no caolill' e a Río 
Tinto .fyfinera, pero semella non 
ser tanto como prometian- , e 
por se fose pouco toda· unha pa
rróquia, a de Berdoias, "vive" 
nunha situación autenticamente 
feudal. Praticamente todos os 
viciños desta parróq uia seguen a 
_¡¿agar os foros á fam ília Blanco 
Rajoy -un deles senador por 
AP- que continuan detentando 
ese "direito". 

Non estra ñará a mnguén, 
logo, que a maior parte da xen
te en condicións de traballar 
ande polas barracas da suíza ou 
Alemánia. Antes, a outra xera
ción xa andivo ¡;ola Arxentina e 
Venezuela: Vimianzo éra rios 
anos 50 un dos concellos gale
gos ~n máis emigrantes neses 

: vaíses. E, a todo isto, nun con- · 
cello cunha inorme potencial 
riqueza agrícola e gandeira que 
ninguén - se preocupou de po
tenciar. 

O "CLAN SANITARIO'-' 

A situaelón sanitária é dabon- · 
qo _deficiente, ao igual que na 
maior.ia dos nosos axuntamen- . 
tos ruraís. 
· Hai uns anos construiuse un 
ambulatórió da SS, que ché'gou 
a botar. máis de dous anos sen 
funeiona.r' despois de estar-re
matado. Ao parecer, os tres mé
dicos de Viinianzo,. entre eles o· 
alcalqe, . 'non tiñan demasiada 
presa en poñelo a fÚnciónar. 

Desde gue abriu até hpxe, o·· 
se u_,, f m1cionarnento . é do máis . 
irregular: descoñécese .a situa-
ción -do p~rsonal que ti-aballa 
ali; carece de estatutos· incúm
pÍense ·os horários;-des~ñécese 
oficialmente quen . O dirixe; al-

· gun médico 'cobra por deterilli
nados servícios ·incluídos no' se
guro; non existe un control dos 
recursos e: do seu emprego (re
cebe. 2 millóns ·e pico do axun
tamento ademais do utras sub
vencións ). O funcionamento 
nos fins de semana fai que· os vi
ciflos d un r~dio de 2 5-30 qm. se 
atopen sen médi.co de guárdia, _ 
a índa que a algun deles sexa fá
cil localiza.lo na roita das taber
nas e difícilmente en condicións 
de atender enfermos. A todo 
isto 1J.ai que engadirlle a· dubido~ 
sa pr6fisionalidade e falta-- de 
ética daÍgun médico e a caréll'cia·
d unha · ambuláncia oficiál para -
urxéncias. Hai unJJ.a privada que 
lles cobra. 6.000 pta. aos· pos í
b eis usuários, o que fai que moi
tos prefiran tirar os 10 ·qip.. até 
a residénda da Coruüa no auto 
de calquer _parente, acomodado 
como .poida. 

O clan médico de Vímianzo é 
dabondo curioso:, -Está-,· por un 
lado, Xosé Mª. Pose Romero, 
quen gos'ta de voñer na sua tar
xeta de visita "deputado pr~vin
cial'.' a secas. Alguns viciños 
chámanlle, cando non está dian
te, o Gran Cacique José -ini
ciais que figuran na matrícula 
do .seu "Mercedes" - : O certo é 
que desde o seu triple "status"· 
de alcalde-médico-deputado, ác
tua en caciq uiño cun trato des
pótico e abusivo para -as clases 
populares. Por outro lad,o, está 
Oreiro, home de AP; noxe-ene
mistado con Pose por cuestións_ 
de _vrotagonismo -as liortas da 
direfra: AP-PDL, cabezas de lis
ta, ... xa se sabe;- pero da mes
ma camada . e 'pouco· amigo de 
relacións coa xente "do povo' a 
non .ser en época de eleicións. · · 

o caso máis curioso é o de 
Amando Monroy, fascista, quen . 
gosta facer declara~ións - .públi-. 
cas a favor dos· golpistas e ler. en · 
·voz. alta' "EL Alcázár-" · eH locais 
públicos.- A . sua é a- situación 
máis irregular de todas: veteri
nárfo, médica da SS e axente da 

. SS Agrária, pésie a rehasar xa os 
70 anos. Os labrego,s quéixanse 
.-en voz baixiña- dq abusivo 
trato que Ues dispensa e. de que 
só admite "propinas" superiGres 

·a 9erta cantidade. .. ·" 
Para -completar . J5 cadro sani

tário local, queda aínda outro 
veterinário. CUnhél dedicación 

dab_ondo irr~gular, delegq no . 
se~- fillo en moitos casos. ·Exer- . 
ce unha paternal "orientación" 
poJítica sobre os· labregos, .ao 
mesmo -tempo que os esquilna : 
Un labrego •aseguro unos que lle · 
tiña cobrado 6.000 pta. ·por 
asistir a 'un parto_ ci unha vaca . . 
"Botou io minutos e ·non che- '_ 
gou a tocarlle á vaca, e nOn foi 
a min ao f¡nico que llo .fixo''. .. 

Lago está o caso d unha praza ' 
"pantasma" de pediatra. -Até 
hai uns meses .ocupaba a· praia 
unha p'ediatra. o seu trato e ti-a
ballo era v:a~orado po~itivame;
te polos viciños cando, de ré
pente, foi tras4idada-:"' A . praza . 
segue sen cobrirse e aos vidñós 
aínda non se lle deron explica-
. ció ns, nen . Polo axuntarñento 
.nen pola ctifección ·do a·mbula-
tório. , ,_ 

. E certamente curio·so que a 
maioria do "clan. saniÜrio" á-si 
como algun escriban~ ligado ao 
mesmo' s~m foráneos e sen 'raí
ce.s co povo .ea xente. ·Tampo-u
'co fixeron por tefas. Ao oontrá-
.tio' tratan de . acentuar a.s . dife
réncias e de q Ue'estas seXan ben: . . ' 
visíbeis. Por algo, a Asocia'ción 
de' Viciños, que funcionaba hai 
uns ano.s como . oposición real, 
pro-poñia- no · seu voceiro este 
es lo ~an para a vila ~ '" Vimianzo, 
onde a -_ xente forasteira ' fai de 
nós unha. p~neira". 

CACIQUISMO SEN OPOSICION 

:Na·s eleicións inumcipais do 

79·, a UCD a.cadou a ina:ioria ticamente desfeita·s e sen coin
con 7 concellais. Os 6-restantes _ cidir os planos do axuntamento 
foron para o PSOE. Tampouco cos do organismo.. _ 
houbo máis alternativas -onde - Fóra disto, pouco máis se 

\ elexir. - fixo nestes 4 anos pésie. a contar 
Desde entón_ o axuntamentb _cun ptesuposto actual de 52 mi-

é manex~do polo · alcalde, :Pose , llóns, poucos funcionários e 
Romero, cunba actuación. pre'si- · nengun gasto de servícios .:_a 
dendalista e -·antip~pular. Por ; non ser en Vimianzo-praza-·. 
outra p~rte,. pódese dicer cf~e " Ao campo cu1t1:1ral; . por exem- . 

-non hai oposición .a este X§ito plo, non se destiriou nen UIJ pa
de actuar do alcald~~' pois 0 · ta0n, sendo i~críbel · o abindo
PSOE en ·nengun intre foi oposi-- no do importanfe · património 
ción real, limifándose ~ votar artístico culturar do concello 
nos plenos. En ple~os nos __ que ~b'atáns, dolmes, pazos, ... -. 
se estaban a sol'Ventar importan- · 'A espansióp. dó casco urbán 
tes reinvindica,cións . popular.es _ d.e ·vimfrinzo foi nqtábel nos úl
·~caso · dos montes viciñais., por ,, timos anos. Unha zona grande 
exemplo- · diron a calada por do val, dediC8:dá a pradaria e 
r~sposta. Hoxi, despois das vi- cultivo, foi edifi~ada ·e urbaniza
sitas ás camunidades .dos mon- · da despo~s . dé que Uh particular 
tes 'd~ _ Omo Valm(\yor e o go- . donara teneos _ nesta ·· zoa-' para 

: bernador civil, con cheas incluí- _facer o macro centro escolar e.o 
das, o PSOE local Ünta caPitali- cuartel .da guárdia civir.'Ün~ 
zar O· tema dos montes .. Outros COUsa chamou 'pola outra e O 

foron os qu.e fixeron o traballo. - axuntam~nto e o ambulatótio 
Nen seq U-era · en ·~~untos . t~n - tamén~ foro_n para áli ;· logo veu a 

sangrantes eomo' º· dó suminis- apertura -de novas ruas, . ... o 
tro eléctrico ou a sitµación sani- .. certo é qúe hoxe a. especulación 
tária, os psócialistas fixeron está á altura das grañdes vilas e 
r~invidicacióq alg'unha. ·en pleno apoxeo. Ncm existe 

. . · · . . _ - .plan de urbanismo de nengun 
O alcal?~ Pose l~vou a ~bo .tipo, son ·moitas as ·casas con al

unha po.htica._ ª-~ ~bras, ma10r~ ' turas. poucp nonmi~ en vilas pe
.mente pistas v1c~~~~, en ~ncer- · quenas ---:-3 a 4 pisos-, 0 ferrado 
to.':°~ Deputac~o?~ orn~ms-?10.s de terra cbega a précios astron6-
ofic,ia~s, con. cr1ten.os, d1s.cr1m1":' _ micos e polo aluguer d un piso 
nat?nos para _as parroquias. E · pidenlle 24.000' _pta. - xa hai 

.' ~~noso o caso dalgunhas· pisfas · quen ·as paga- e quédanse tan 
eitas en concerto co IRYDA, panchos. · 

sen- nengun tipo de control ·na 
execución da obra~ hoxe xa pra- x .T. 
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. ¡. 

. Vim~nzo:· vell~ :cruce de ~amiños cara o Fisterra,~é unha .vlla. 
de _paso; a_lnda que· alguns ·quedáronSe _·e fixeron o posíbel e o . ' 

· , ü;nP..osf~~l ~Pªr.!1 ,q~e· no·n Hes fose ma! .. ·N~sta viíifia; cáplbÚ dún · . 
. e.xtens~ ·conce_lló agrícola, paree·~ q~e· non pase ·nunca nada. ·E -~ 
asi debe ser~ pois O .C~~iq1,1ish1'0, ·a emigración·~- a"probeza '8on SO:

frimentos seculares e _cotidiáns. Mais, .o visitante il:visit<lo e inqúe-· , 
do, a pouco ·que o .deixe1Lpoderá ver que' si 'pasan coú8as. ~A 
pO.UCO :que se de.a unha volta polo.s' arredoxes· C(i)S bllos abertos, :., 
saltan . deseguido á vista graves de~xustes e até p'ervivéncfas ·de'· . 
sistemas·económicos e relacións feudais. · · · 

· IY:lais se o ánimo d-Ó v~i~nte non está para esas cousas tamén 
· hai óutJ;as que paga a pena ver. ·Por exemplo o c_astelo, caso (ini- . 

co en Galiz~ polos elem~ntos "~aip.uelinos" da ·construción. · . 
Segundo se achega un á vila, entrando _pola estrada da Coru- · 

.ña,', o maxestuoso casteio· ilustra· ao visitante doutros tempos de 
. dominación e vasalaxe. Hoxe son outros os símbolos. Qs t~mpos 

e os homes mudaron, -a opreSión segue. , . 
· O de Vimianzo ·-" lbmianzo" no dicer dos paisanos_, alleos ás 
regras e o. cientifismo dos filólogos e académicos- é .un':dos cas
telos galegos meUor · con8ervados. Os estudosos din que a sua 
construc~ón ten :resto·s do s. XIII, a.índa que, a niaior parte sexa 
do XIV e XV. A planta, adaptada ',ao .te:r;teo-, .ten f~lfma de polí-::. 
gono .irregular. C<mserva parte da .·sua ·p-rjmitiva fosa, contando 
tamén con torres almenadas e camino de ronda. ' .· ,. . ' 

O castelQ ao longo dos séculos foi pasando .. por variadps do
nos, á vez que' era mudo testig.o das· terríbeis ··oitas feudais. Pe:r,. , 
tenceu aos. Moscoso (da casa de Altamira), foi copfiscado pola ·: 
realeza, vendido ao.arcebispo de Santiag·e, voltou aos Alta~ira .. ~ 

Nrinha das innume:rábeis loitas feudais, Bernal lañes· de Mos- , 
,cos!l encadeou ~li ao arcebispo de Santiago, Fonsec;a 11, despois 
de derrotar -o seu exé~cito. Dous a~os _despois (1467) ~ xustíCia :· 

,. \ 

.... : ., ;;. ~~·- ":. :· .~ ~ '...i • ~ !; ... -·..._ • • • .. l . ~ 

popular do-s Irmandlfios, que se ergueron en toda Galiza contra 
: -~ -a opresión dos señores feudais, 'derrubou a fortalez-a, como ou-

. · trás moitas · na nación inteíra que deron coa~ suas almeas no 1 

· chan, facéndo. fuxir aos opresores. Mais ~ · Revo.ludón Irmandiña 
,· . " _. ' .fogo . ser~ . ~e~rotada polá nobr~za . e as fortalezas · ergueitas de . 
. - ~ novo.ppl~~:que as destruíran, . en duro escarmento para descon

_· ·):~-!J!os'~·e ;rebeld.ias futuras. Todo ficaba, unba ·vez · máis, en 
'~" i~~-<>!-Oi' ~. -- ~ . . . '.; . . . . . . 
:. ~:. ~:-~ Lugo ·viria outra pobreza, xa ñon· guerreira -as formas muda-· 
: ~ra:tl--,"-lion ' o fondo- a rexentar as fortalezas e o poder. -

;., ·_· -~ ~amÓn - Martelo Núfie.z-!Jlercouno no 1870,. sendo presidente 
:~. ~a:J)epl.dáción prov-incial~ da Coruña. Paso\! logo ao seu filio, o 
:'_ "aristÓerata poeta galegá Evaristo Marteio Paumán del N ero, mar-

qués. de Almeira~, quén reparti~ os seus ócios -que eran todos- · 
e~fye Rianxó, Vimian.z.o ·e A Coruña e que ao. parecer poñia "el 

. ""·mauo,r cuidado ·en la conservación-del viejo castillo, del que ha 
'·>hecho residencia veraniega". Aqui escrebeu .Martelo moitos dos 
_ '. ~us !poemas a finais do-século pasado e primeiros anos do pre-

. sen te. A fortaleza coñecía~ entón polo nome do seu señor. Xa 
diquela ó compativo poeta do mar de Laxe, Antón Zapata Gar

. ·cía, deixara sentenciado: 

.Torre de Martelo Paumán, 
_sihora de Vitnianzo, , 
máis que-0· teu gran siñorí9. 
va~n teus fec~ndos campos. 

A herdeira e filia de Evaristo, Dolores Martelo de la Maza, de
, b.eu · merrer sen descendéncia xa que o castelo foi dar ás mans da 

__ Mitra compostelana. -
-.- . · Hai uns anos mercouno a Deputación. da· Coruña con miras de 

res~urala e dedicalo a algunha actividade. o certo é que xa le
van gastados máis de 16. -millóns na restauración e parece que 

_.; n~n ~eva traz~s de re.matar polo de agora. 
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RAOIOBAL 
~ ._ . ·.e Sant lago -sen enterarse ', 

,, 

A. gµerra pola cadeira · afcébispal 
. ' , .. ' . 

''· 

Cándo rematou a ·campaña eleitora~ municipal, a,índa seiue outra ' .c~mpaña, máis silenciosa pero: .. 
quizá, máis cruenta;.a campaña pola cadeira ar,cebispal de Santiago. Unha campaña na qúe o pavo ten 
opinión, pero esta opinión a bon seguro ·que n~m· conte nada, máis ben será como se todo se tratase 
.dunha democracia orgánica, pero en'pior. -. · · · O:rtrinta vlciño.~ que ten a al<J.ea de A Atalaia-V'íascón-Ponteved~a, 

esiiveron sometidos a descargas·eléctriC.as de. alta tensión 
-p:cnicarp./f~,nte' .ch4.f!lqselle d~ _ ~édia_-:- nas pr,imeiras horas , . 

Áraujo Iglesias, Romero de · 
Lema e Guerra Campos, disque 
son a "terna" que vai en Roma 
para "provisionar" o cargo de 
a'rcebispo de Santiago de Com
postela, unha das archidiócese 
de máis prestíxio no mundo 
cristián e de roáis poder no Es
tado español,. unha diócese á 
que se lle permite pronunciarse 
cada ano nos asuntos do Estado 
sen que ninguén se rache as v~s-
timentas. 1 

Xa cando morreu Qu1roga Pa
lacios, a "guerra" pola sucesión 
santiaguesa foi implacábel e tre
menda. Os elementos reaccioná
rios da cúria compostelana, que 
eran a gran maioria, presionaron 
todo o posíbel para que fora 
nomeado arcebispo o integrista 
e adepto ao réxime franquista 
Guerra Cq.mpos. Pero daquela p 
Núncio e o Vaticano, pensaba 
que tiña que darse unha apertu
ra no réxime, unha apertura 
propiciad~ . por Xoán XXIII. 

a coruña 

nións . na :Conaña-; -. mandaron ' 
cartas, prorÍunciárorise, chama- ; 
ron á Xunta e a partidos pqlíti
.cos~ pero· n'on teñen valedores 
no· Vaticano. · 

, ·Qu€ vai pasar? Non se sabe, 
.c.tfnda que se pode· adiviñar que 
Guerra Campos ten pouca_s po

. sibilidádes, · pésie a AP, que· ve-
ría .eón 1:5ons ollas ese nom~a-

,, • " • " "-;~O/;' _i-. ~ • . 
mento, pesie _ao_s ·pronuncia-
mentos aa · Xunta: Alianza Po
pular sabe. que boa parte dos 
seus votos rurais· son consegui
do.s polos 'cregos. Sabe 'tamén 
que-hai cregos aos. qu~ ~'convén . 

do último mércor~s de abril e, porc mor das "boás'"c.onexións"' 
de FENÓSÁ, .url'home.nov(J flCQU sen v,id~. ~ . 
Na n_oítef da dominr,o ao l~nf~nt.éríore inni~diato:· __ . _ ~ 

1 
caíra u~ha c__hispq, .un lqstrego' no~ tendido' .. ;, : ' . 
áiraga11do o tr.ansformador aér!!o ~do 'b;árrjo. A .xente·non só via 
sair lumaradas senó;n q_ue tµz/gUf}S momentos caiu na conJa 
de qué as paredes tinan algo d,e_. electricidad~. - -

·. taba sair era rebotado contra o 
chan; querían apagar as luces·e · 
.estas seguian _acesas estrañamen- · 

. te. Era. como unha alucinación 
. dantesca, segundo o seu próprio 
·relato. Alguns ·terminaron por 
desconectar as .. casas rompendo 

' meter en cintura".,·coll;sa';"que fa
ria, sen dúbida e fulminante
menle ' rvtó-~señor Guerra? 

o cable a tiros. · 
Aír:da. se ·está a facer a inves

tigación, f)or parte de, Indústtia, 
m~¿tras_.no Xulgado séguense ·as 

Hoxe as condicións políticas do 
Esta9.o español son moi distin
tas: A lgrexa, o O pus, está sen
do belixerante co actual gober
no, sobretodo pola cuestión da 
educación. De pouco importan 
os pacto-s coa Confei6ncia -Epis
copal. A "Obra", a_sentouse en 
Roma e hoxe as multinacionais, 
a CIA, · ~ia Marcinkus-Wojtila, 
manda no Vaticano. · 

OS INTEGRISTAS COA GUE:B.RA 

· · Da ou tra vez f<\fon as pin-ta
das, agora voltaron outra vez, 
pero tamén voltaron os panfle
tos. Panfletos saídos da própria 
cúria compostelana, .dos prp
prios obradoiros da i:µJprenta do 
Seminário -qué diferéncia con 
aqueles t.empos nos que do mes
mo . sítio saian o·s panfletos da 
UPG!- . pedindo que Guerra 
~amp9s sexa o novo ar~~bispo. · 

Os cír_culos '~progresistas" 
tai:nén se moveron, fixeron reu-

·Por i.o\it~a Jíarte é~Ú:·,Miguel 
Anxo Aráuxo ,;el é á · espera.ñza " 

<.do cle&,_O:-- e·. d9·( eren~~~ -_pr.ogr~~- ~ . 
sistas; <7~cmñQ ~'inaf fu~~c)i::· -Páta= ) 
móitos·. ':Gta;o., xá qÚe : ulffma-= 
mente se éstá escorando paula
tfüamente .á <lireita. 

:·. dÜix:éncias.; :prévias. >;F'~NOSA 
. - ;·deaicouse .. -a ' rleíemlerse dicindo 
·-·. que non l]e ,dixeran que a causa 
;~:-era .tan :,grave, ,~p::ira .que as res-

. - ,.. '.: ,:: -: r r ponsabilidades _ 5€,.~ne ··carguen ~á 
Mellornra o tempo e tamén,a:.si::: · casualid'ade, rnentras· os vicíños 
tuaéión,. e unha vicifia. que ~t'a- : afectados·, con perd_as. materiais 
ba sen·faz acordou ' avisar -a.- : HE-:~ - nas casas, ferioos é ~n morto, 
NOS.A da a'veria. Aínda ·que a ·· ._desconfian astra da qdmillistra
~mpresa nega que recebira con- ción e botaron man de. asesores 

: ta"' 'füi· grave<lade tl«:r"estiáfó,- <11....,··»privádu,s,_parlfeVitar que a tortu
muller que falou por telefono ra non remate con tomadura de 

· insiste en que lle -dixo ao ~mpre- pelo.-
gado. que ademais de estár sen Ninguén ..chega. a comprender . 
luz, o_ transfonp.ador botaba .como PENOSA de Pontevedra, 
chispas. Respostáronlle que iri- tendo coñecimento da averia 

A moitos parécelles moi pro
gresista, pero, sobretodo, poio 
que treme é- porque Arauxo 
séxcf'-uñ"' _poúco· e; 'vaie-dor na' 
orde· _ clerlcal da operación que . 
aglutine ·ao PG con · parte dos 
ucedeos. Sábese que ideoloxica
mente está moi cerca e que ve
ria .con bons ollo's esta- opera
ción. Besd.e ..:.Santiago ·poderüt 
aientar cl©éisivamente esta- for
macióIL de direitas ps..eudogale
guista . . 

· · an de~pois. Eran as 'catro do se-..,, continuase conectando os auto
..,._ rán do martes 26,. pero alá -_non·: mático_s da liña da Atalaia cada 
. apareéia ninguén. , . . vez .. que este saltab~, pois a gol-

A unha da mañá. no mei¿· .. · pe de machetazo intermitente ' . . 
dunha forte· treboada as acame-'; ~segundo opinións vertídas-

Téñenlle medo os integristas, · , ' " · tidas deran ún grande estoupido : - conseguiron aterrorizar aós vici~ 
sobretodo contando -con que o Benedita T.~to,. ergueu da cama , ños da peque_na aldea, que, por 
seu anteceso~ no cargo, un-ho- . para desc9nectar a acometida· . . certo, nón está no cabo do 
me político· onde os haxa;- mon- o· seu fil.lo Antón '"de 26 anos ~ mundo senón a trece quilóme-
señor Suqufa; famén podé po- ., · · ' · 
tenciar desde · Madrid unhá"op- non a deixou (ónde vai voste- tros de Pontevedra. Cada nova 

de?) Ergueu de contado e .de:~- ·_ . ~one~ión su~uña unha descarga ción demócrata-cristiana coali- · 
'calzo _·_sobre o . húm.edo piso ·· foi · terrorífica, e así éáda pouc.o. 

gada a nivel estatal. Contaría 
1 · ' - desconectar o machete.' Caiu Sen ánimo de polé¡nica, se 

para est~ manobra GOn bispos ·fulminad.o·. a· seu pai, 'Ba}dome::. A~ di que o PSOE resolve opa-
cte Euskadí e Catalunya. Arauja - · 
seria o .seu honie en Galiza. Pero . ro Silva quixo · axudalo e resul- ro através ~o aborto, non. cabe 

tou con queimaduras na cara ·e dúbida de . q~e os amigos de-AP 
o Opus, '.até o de agora, ap0stou no ~orpo.- . da . compañia eléctrica esa deci-
por oufra opción, e non quere Men_tras, en toda a aldea oca- dan que por accidente ou por 
velei~ades centristas. nian escéas de pánico, aínda desídia (o xuíz xtilgará) tamén 

Será Rcimero de Le~a a 'sín- ·ql)e sen- ese tráxico remat'e.·. As. se lle pode facer" a competéncia 
tese? Nün se sabe, agora hen, 'a paredes tiñan electricidade, os ao pa_rtido do goberno. " 
Igrexa gáléga poderi<f quedar- · pisos, fiestras e p~rtas, non se 
fortemente dividida. · podían tocar. Se un viciño ten-.. 
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KACIOlfAL 
.· temas. da nosa terra 

..• ....,. 

-17.de maio 

so·n vinte os anos da fixación no 17 de maio para ,reivindicar os .di
reifos .e as abrigas do povo galega: d-ireitos a 'ser el mesmo, abriga de 
defenderse dos a.taques a sua identidade. 

A Académia foi co!oca.ndo na vitrina para a lémbranza a.diferentes 
escritores galegas do pasado. Outras entidades, máis solidarizadas coa 
realidade do pais, for.on propoñendo os pontos básicos.no~ que brillan 
os direitos dos pavos, nos 'que sobrancean as feridas inflixidas·desde 
hai séculos'á vida libre da patria comun. 

Unha ferida sanguentél é a insolidaridade dos meios de comunica" 
ción que se prl;)sentan como veículos cultur_ais, pero son instrumen
tos que aplastan a cultura do país, impoñen a pseLidocyltLrra oficial 
do Estado, e inxectan nas-veas o veneno da destrución diária do sis
tema n~rvoso dunha cultura á qÚe atascan, ignoran ou desprécian. 

Neste 17 de maio de 1983, aos vinte .anos da prirneira celebra
ción desta data festeira, a histórfa imparcial poucó pode dar á Aca
démia de agasallo: é moi pouc~ louvar os mortos, sen defender os 
vivos. E moi pouco nomenaxear os mortos para seguer cultivando .flo
res de .invernadeiro ou c¡:¡dros de museo para a língua dún .pavo: lín
g.ua á que non se lle dá o direito básico da normalización to.tal, da pre
séncia total en todos os campos do actuar e do vi ver. 

Un Contello -o de Redondela- levou unha política lingüística 
máis .séria: ·criou un prémio para a no~el.é:I -o prémio B,lanco Amor- e 
tratou de axeitar fórmulas de normali-zación oJicial para uso dos vi··. 
ciñas. Algo, tan mínimo que 'só pode louvarse no deserto dos seus 
conxéneres, no ermo da contribución das institucións á cultura -e 
lago á língua- da própria . nación na que ex-isten. lnstitucións qu'e 
están aí, as veces para ·dar so Idos a· burócratas innecesários. 1 nstitu
ción de toda caste, seródias, i~adecuadas e pP.sadas como.0

1
chumbo. 

lnstitucións que compre liquidar e reinventar as necesárias. 
-Toman posesión das alcaldías novas conselleiros, outros alcaldes. O 

mapa · eleitoral saído do 8 de maio é complicado: entre o predominio 
· de dous partidos estatais, está aí'o espácio nada despreciábel ocupado 

pola Coalición Galega e polo Bloque Nacio11alista Galego·. Aqúela en 
gran parte de Ourense; este na beiramar. De ambas forzas ternos di
reito a esperar un apoio decidido, vertebra<;fo, tecnicame.nte consis
tente á recuperación da língua galega e de .. toda a cultura deste país .. 
Tememos moito da inda nada clara galeguidade da Coalición Galega. 
Pero de.sexamos que se 9ecante nun galeguismo esixido pola preséncia ._ 
do· P. Galeguista: un partido que se atreve ·a referirse a Castelao como 
algo tamén seu.' . · 

Nestes dias, prévios.ao 17 de maio, quédanoseste pequeno consola 
da consolidación de duas forzas galegas, mentn1s ternos que denunciar 
tanto á Académia ·Galega· pola sua constante ambigüidade como á 
Xunta de Galicia, incapaz incluso de que ós seus funci0nário·s respon
dan por teJéfono en galego. Unha ·xunta d~ pena e de risa que nen go
berna nen c;ám~ia_, senón que segue no galiñeiro ~ó para comer o millo 
dos presupostos e cacarexar. Seguramente que ·Leiras .Pulpeiro, o médi-

. co mindoniense homenaxeado .pala Académia neste 1fde maio, vai 
facer algunha da suas cando vexa a Académia e Xunta bebendo no seu 

.. honor: va_i escapar pala trapela e baixar cos xornaleiros .a algun fiadei-· 
ro onde' poder cantar- e troular. Tampouco hoxe como no 1906 Leiras . 
aceitaria un posto riesa Académia de bilingüístas. · 
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.:cartas 
ENSALAOAS NOS ESCAÑO$, , 

. POR FIN . . . . 
'' 

J=ste é unha carta en resposta ao 
que a semana pasada escrebira A. 
-Prieto, membro de ADEGA. 
. Coido· q'ue nw1 cefto sector da · es-

. .. quer_da· na_ Gali.za, n9n se aca~ou a_ín
da a co.nciéncia revolucionária néce
sári~,· xa que lago non albisca!1 aírida . 
.quen é o ini!'Qigo e quen os ~compa

_ñei.rbs de loita. A mi"n impórtame un 
c;:ira-110 que a-lguén se-chame anarquis
ta oll boémio; comu'i1ista ou social ~ 
-demócrata, se logo na prática vai de'
'fender o.s direitos e intereses da clase 

·asoball~da e diso tefio probas daban-
. do. Aq~,· algunhas: hai' moito comÜ- _ 

nista que ao chegar a casa ocupa o rol 
de macho é pai dominador -negati
vo-. Hai algur;is estudantes lunáticos 
que van ao monte a plantar árbores e_ 

. que non militan organizadamente por 
te_rlle medo ao dogmatismo -positi
vo~. · 

Prefiro .un pasota doutra- hora, ca
paz cie ra.char autobuses nun conflito · 
-pases Vigo- a un respeitábel ecelo- ' 
xista de racional traballo, e que· ocu-

. pa un posta nunha organización por 
orde do seu partido, segundo a -estr:a
téxia de TOMAR AS ORGANIZA

'CIQNS DE· BASE, para erhpregalas 
en asúntqs de. futuro eleitbral, e di so 
ternos o ex~mplo de ÁDEGA, que . 
fixo moitá máis desde que foi ocupa
da por apaixoados militant"É~s de apái
xo_adas organ izacións e que agora se
mente serve para lucir banderitas en 
actos como os dos vertidos. 

Eu son comunista, e .moi lago na
cionalista, milito en organización_s ra
dicais, como por exemplo o Movi
mento Verde, etc ... e o meu obxecti- , 
vo non é criticar aos compañeiros de. 
ADEGA poño por caso, senón eha
malos á l!nidade de acción. • 
INDEPENDENCIA, SOC_IALISMO. 
POR UNHA SOCI EDADE Aq S'ER
VICiO DA Tl;:RRA, ou non ternos 
direito a iso? 

DESDE A CADEA 

·AFG 
A Coruña 

ABOIAftDlB& 6 

pola enferm.edade que padece. Próxi- cioné todas aquelas . iniciativas que 
mas as 9 emédi~ · da mañá, atopábase . vaiam a f,avor da -recupera9or:n e des-

- no interÍor d~ prisión a .garda entran-.. envolvimento do uso público"do gale
te, e o Xe.:f-e de .$ervícios desta,. Luis · go, independentemente de qual fo"r a · 
Ambroa, non só :consentiu os feítos sua normativa ortográf.ica. 
senón que participou ne.les, xa que 
estes. desenroláronse. na Xefatura .dé 
Servícios. 

lrma r¡qade Galega-Lóstrego 
MADRID 

. Na prisión advír~ese unha gra.n?e · 
tensión e vários presos cursaron jns- · 
táncias á dirección manifestando a 
sua repulsa polos-feitos ·e solici.tando 

CARTA DUM GALEGO 
INOIGNADO 

Os que1 moramos por ca, em Ma-
. á- mesma que os verdugos-funcioná-

1 ríos sexan _sancionados de conformi
dad e á lei, asi como que non volten 
prestar servícios no interior da pri
sión. Doutra banda, a nai do preso 
agredido, · que h.oxe veu comunicar · 
co sel! fjllo, ao remat~:ir a comunica
ción, e despo'is de ver espantada os 
hematomas que os verdugos-funcio
nários causaron no carpo do seü fi
llo, foi personarse no despacho do 
Xu íz de Vixiláncia para denunciar os 
feítos .' 

Os presos . conscientés desta pri
sión da Coruña, queremos facer cons
tpr a nasa repulsa por estas ,práticas 
fascistas do mocazo e tente 'teso, in 
dignas dun sistema e duri goberno 
que se pregoa democrático, e pedi
.mos o castigo, de conformidade á lei, 
dos funcionários e Xefe de Servícios, 
ao tempo que advertimos das conse
cuéncias que se poidan derivar da , 
prática da tortura e maos tratos nas 
persoas dos presos, polo que non nos 
responsabilizamos dos feítos que poi
deran deriv:arse da situación denun
ciada e doutras semellantes que poi-
desen producirse. 

Manuel Pérez Mahia, Xosé Manuel 
Sánchez Vá?'.quez , Xósé Santiago Ló 

pez e once firmas máis. 

MAIS SOBRE NORMATIVA 

Na assembleia geral do 29 de abril 
do 1883 acordou-se ' enviar a Junta 
de Galiza~ ao Conselheiro de Caltura 

' da mesma, a televisom e a rádio gale
gas o seguinte comunicado: 

. drid, inunda-nos urn sentimento de 
despré90 e afastamento para as ac
tua<;:oes da "Xunta" com rela<;:om a 
lingua do nosso país. E o mais tris
te, se querem, de topo é qL:Je esas 
actua9oes ten hem a aproba9om dos 
que se denominam "galeguistas de 
outro tempo" -lsso será. 

. A ·proibi9om do curso -seguro 
que o intentaram- de galego por ra
dio que se vem emitindo em Lugo é 

. ' tam gravissimo que se estiveramos 
num país rn~rmal {e nom na Galiza) 
a "Xunta" veria -~e na obriga¡;:om de 
pedir publicame'nte desculpas. 

Os senhores da Xunta ham de sa
ber que o no~so povo tarde ou cedo 
pediram responsabilidades! 

Aos partidos Galegas pediria-lhes 
que abram bem os olhos; nom-seja 
que os da Xunta logrem o seu pro
pósito: -fazer do nosso idioma na
cional um "bable" "dialectal" que 
riom seja, em realidade, mais que 
um "castrapo" mal falado. lsso é o 
que lhes dizem • agora aos Asturia
nos! E isso o que pretendem comas 
incoerencias e vacila<;:oes os partidos 
nacionalistas? A questiom nom tem 
demora. Se nom se actua agora lago 
ser-á tarde. E convertiram-se, voces 
nacionalistas, em complices dessa 
Xunta traidora. 

Um saudo pouco optimista deste 
galega que a veces nom vai a Ga
liza para nom colher "cabreos"! 

José Ramón Rodrigues Fernandes 

"Hoxe sentin o terror outravolta. 
A Agrupac;:om Culturar-de Madrid 

"1 rmandade Ga lega-Lóstrego" a corda 
manifestar a sua postura co-ntrária a 
disposi9om da .Junta de -Galiza que 
publicou com data 20 do presente 
mes ,no DOG a oficializa9om dumha 
normativa ortográfica para o uso es
crito público da nossa língua. · 

Anunciando o seu produto 
no único periódico 

Pu i den volt~r a . sentir a alteración 
do sangue, a impoténcfa, a indigna
ción, a raiba e a · vergoña. H·oxe ma
chacaron. a porrazos ao preso penado 

· . Xosé Manuel Sánchez Vázquez, co
ñecido como ·a Bolígrafo; hoxe mar
tes 19 de abril do 1983, na-Xéfatura · 
de servícios, ás 9'e 25 da maña; ao re
levo da· ga'rda, os fUnciónários Manúel -, 
Rodríguez, ·tamén coñecida. como. "o 

·Home ·Lobo", Gonzal0, 1 tamén cha- · 
mado "o Cú-Pato" e .o Xefe de Serví- · 
cios · entra!lte Luís Ambroa, ·álias 
"Maria La Larga". 

O carnpañeiro Sánchez · Vázquez 
foi recoñecido na .enfermaría e apre
ciáronMe hematomas no bra40 direito 

1 e di-fer.entes partes do corpo. Os "su-

Esta Associac;:om cultural nom r.e
conhece a Junta de Galiza capacida
de para legislar acerca dum tema que 
pola sua natureza consideramos que 
está por riba das élisposic;:oes que 
qualquer gov,,erno poida adoptar. · 

Lamentamos~tamém que a citada 
normativa ortográfi_ca q.ue oficializa 
agora o Decreto 173/1982 nom fora · 
frutó do acordo entre as d"istintas al-
ternativas que s~ lhe apresentam hoj~ · 
a sociedade galega, pois com algum
has des.sas· no.m _se contou para .a.suá 

__::ce~sos"- que orixinaron os feitos q_Lre ~ 
se denúncian, acaeceron oÍlte cando 
os dous verdugos-funcionários ~pri
meiramente citados, procederon a ca-· 

. elabora'~orñ. ·Pens.amos ·que com ''esta 
medida .qué· a Junta vem de aprovar, 

.-- tenciona-se impar - úrnha · no~mati.vá · 
detérrninada . que . desde o momento 

. é:hear -várias celdas da prime ira galería 
entre as que se atopaba a do preso 
ágredicfo, e na cal racharon a por.ta -

·_do arrnário, e levaron unhas cápsulas 
receitadas polo ATS desta cadea, xa 
qu.e Sanchez está aquefxado de tuber-

. cu-lose. Unha vez sucedido todo isto, 
o preso Sánchez Vázquez cálou, pero . 
hoxe /á mañá persono1;1se , no centro
para formular as suas queixas e ao 
tempo reclamar as capsulas para ·non 
interrrumpir o tratamento que segue . 

. da slla apresentácom· a Sunta dé Gali
za o .17 de nov~~bro de;> 19~2 está a 
ser fortemerite ~questionada por ·sec
tores do nosso povo, polo· que-desde 
aq.ui pedimos a deroga(fóm do Decre-

·to citado; a apertura ·dum arri,plo de
bate e,m torno ao téma da r.ior'mativi
zac;:om do i'dio'ma· no que houver par- . 
ticipa9om de representantes de todas -
as tendencias ·e que a Junta subvert-

galego 
pón a información da sua 

. empresa 
nas mans de milleiros de 
galegas que, como vostede, 
len A NOSA TERRA 



Hai pa:íses que sempre 
tiveron un ·encanto 
especial, un non sei que, 
un algo · m?xico 1 ... países 
que aprecen lonxanos· 
no espácio. 
Un destes países·é1 

sen dúbida, Hungria. Pero 
hoxe Hurgria está aí ao . . 
alcance. da man.~Hungria é 
'accesÍbel facilmente. , 
Pero secadra vostede 
necesita máis razóns que a 
sua própria intuición · ·· 
que lle .di que Hungria é 
algo maravilloso. 
Aí vai. 
En primeiro lugar paga a 
pena ·visitar Hungria 
polo seu multifacetismo ~ 
Hungria non e un país . 
de superlativos. 

Os seus visitantes 
non encontran ali cúmios 
eternamente nevados, 
mares aterciopelados, 
multitude de rascaceos; 
pero tampouco poden 
escoller pon to algun 
do país onde déspois· de 
vários mfuutos de viaxe 
non encontren algo 

;- de interés, algunha. beleza :.. 
natural ou criada polo 
home. 
Os museos, a efervesc.ente 
vida natural, os parques 
ben cuidados, as tabernas e 
restaurantes de luxo · 
de a\mbiente acolledor de 
Budapest1 cidade ricá 
en·monumerttos ,. 

· ~de encláve¡r· . _;~ 

·de :incpmp~f.ábél-be,lez~, --. 
-. ~; merece tanto unhá visita · ·. 
·- ·como o lago~: Balatón, c·oa~·~' 

/ · suas águas qué chega~ . -
aos'2s° C. c~gayérán., · ~ --~
centro de tecr~0: _¡p;~a:l P?f~ ·; 

. :. a~Jain:i1ias con -r;ápaces.~~. · " 
· f Ñóñ 'se .d'e.s~ngaf\arán :. ,: '-~· -

ós inte:resá:do1? :__ ~· · · .·: · : · 
~os . mQnumentos 1 os , _'. 
amantes'-da natur.eza virxe1: ·· 

os que pratican · .. · . ~ 
ª?tÍvamente deportes e· os : \: 

/ 

,· 

• ' • • • 1 -

.m~ICO . húngar() 

que semente son · 
_af eizoados. 
Poden recrearse os 
apaixoados á caza, á pesca, 
á música, poden xogar 
á ruleta os fanáticos aos 
xogos do azar,_ poden sair 
de excursión vários dias os 
amántes da equitación. 
A todo isto contribue, sen 
1dúbida, dé gran maneira 
a política liberal 
de outorgamento de 
visados, recóüecida · 
internacionálmente; a 
consolidada 
seguridade persoal 
e existencial; q, nivel ,de 
précios relativamente 
qaixos, a favórábel . 
situación xeográfica ,. as 
boas posibilidades de 
acceso ao país en calquer 
meio de transp_0rte e 
-ante todo- a -
hospitalidade provetbial 
"dos húngaros. 

NON HAI DIFERENCIA ' 
ENTRE O TURISMO 
HUNGARO EO 
ESTRANX:EIRO 

Na Hungria non existe ... 
diferéncia entre 
o turismo nacional e o -: 
estranxeiro. A onde queifa 
que vaia, pagará o -
mesmo précio que os 
hungaros. 
E non se preocupe 
polo aloxam.ento. Existen 
250 mil prazas de . 
~ hospedaxe comercial e 

Hotel Gellért 

aínda hai pouco que. se 
construiron 
sete hoteis novós. 
E se lle gasta o campismo, 
na da mellor que Hungria. 
Hat múltiples e · 
maravillosos campings 

· onde ·pode acampar . 
sen pagar nada. 

UN PAIS CON MOITO 
QUE VER 

Hungria non ten mar, pero 
ten o "mar húngaro", o 
lago Balatón,onde·, . 
n-Q lado norde' áos poucos 
metros da .beira a agua 

_ xa a cada 01) dous· ou_ tres 
metr..os de profundidadé e 
no lado .sul p~9e andar 
até un ki.lometro e a água-
seguiralle ,_'d'Clnd.o polo xoenllo. 

· Unha v1Síta: sen igual _, 
- oferec-énoYa' no norde da . -
,·Hungriéi

1 
·o Parque 

Nacional de Bük)<. 1 coas 
_ suas árbores ceil_tenárias1 

os seus cúmios, 
as suas fervenzas e unha 
das máis belidas. · 
formacións náturais, as 
covas.de estalactitas 
é estalagmitas de Aggtelek. 

. Por toda Europa 
e coüecido o meirande 
páramo continuo 
do continente, Hortobágy. 
Hoxe en dja xa ten fama 
internacional 
a reserva de búfalos, única· 
no seu xénero, 

. situada a carón
-do,.Balatón 

'en Kápolna:puszta. 
Entre as súas cidades 
monumentais 1 as cercanas · 
a Austria 1 Ko"szag e , 
Sopron, ·son as rrtáis 

· visítadas ·cada verán. Péc;;s 1 

-De brecen, Eger, . _ 
Szentendre, rfo-bárrio do 
Castelo de B-udapest -

->7 
e diante do templo da 

· .abadia situada en Tihany 
· ao norde do Balatón, son 
os lugares máis visitad.os. 
No_ último tércio .' · 
do mes de marzo 1 o 

_Festival Primaveral d€ 
Budapest, en xurío e·xullo 
as Semanas Festivas de 
.Sopron, .o Verán musical 
de Gyo.r 

1 
en xullo 

-o Verán de Pécs en xullo e 
. agosto os Xogos'. · 
ao .Ar Libre de 

':Szaged, o Teatro de . -
Castelo de Gyula 

, . -e as noites 
:do _Castelo de Eger 1 

'~ no o u tono as 
Semanas 

. Artísticas 
: ~e B.udapest, 6 

~-. 

Representadón en España 

J uari Alvarez Mendizábal 1- 3º-6 
' ' ' 

Madrid:8:"'" 
Teléfonós: 241-25-44/45 

. Telex: 48070 IBUZ 

Festival de Budáp_est, 
todos cunha serie 
de actividades e programas 
entre os mellares do 

.. mundo, como 
o demostran o interés de 
milleiros de turis~as · .. 

. amantes destás· 
~anifesta9ións cuhurais. 

Pero só Budapest xa -. 
inereceria-unha visita a . 
Hungria : E unha cidade 
f~scinante, distinta 

. a todas, cunha vida 
cultural vibrante 

,.... e milleiros de recordos 
históricos. , 

O ~OPULAR 
EN HARMONIA COA 

·. SELECTA CULTURA 

Na Hungría 
- pode recrearse na . 

contemplación das artes 
populares, cheas de 

Holte Maxim 

.. colorido' e pompa, ·nos 
costumes inilenários, xa 
que _en Hungria todos os 
seus habitantes usan a sua 
Iíngua materná 
e conservan a sua cultura e 
as suas ttadicións. 

, , Na Hungria nunca hai -1 

tem.pada morta-. Aí están 
sempre os teatros, 
os lugares de diversións 1 os -
bares e:tabernas popul~res, 
a cul~ura musical, 
-dé fama recoüecida 

__ .,mun9ialmente 
1 

cos seus. 
cantantes de óp~ra 
e os seus ballets,-tanto 
clásicos como populares. 

-Pode.qo:q.teínplár " 
torneos medievais ou se lle -
gosta a tranquilidade 
e o que q_uere é facer ~nha 
cura de desintoxicació~ . - ' 
na Hungria hai máis 
de cincocentos 
ihanantiais de águas 
medicinais~ · 

Só en Budapest hai imha 
dúcra de balneários. 
E non f q.lemos . xa 
da comida 1 onde as ... 
especialidades c1lllnárias 
remónt¡ms~ á antigüidade 
dos mais vellos . , . 
monumentos. 
En suma, ·o mellor -é que se 
deixe le.var pola sua 
intuición e visite Hungria. 
Pode facelo e seguro que 
non se arrepentirá . 

' ' 

. N. 222/ DO 12 AO 19 DE MAIO/ 1983 



. " . TA l ltlWllS ~. ,... •• ... ... • ~-: ... 'f_ ._ ~~. " - - 1 •• 

É d ·responsábel -de soli~aridade de Nicarágua 

·Lu· is·'·· Ca. lderas ·-analiza a Si+-liaeióll ~?~s•-~•aíshnnrf~~':r1J11 , l "'.t .. -. .- .~ ~ ~·- -~;;__ ~~ :-""- . ·-"'" ........ ~ ""'l'·~PK ". _,, .:.·, :·~"2.,,. i .u~ . --~ ;;~ .... "~ 
Na nosa recente -visita a Madrid falo.mas con J;uis Ca.lderas, 
responsábei de1Solidaridade do . Goberno de Nicarágua. 
Luís. Calderas remataba.de chegar a A;ladrid do seu país. 
Manti~em0s: unha .conversa con el e abordarmos distintos temas, . 
. desde a:. i;mdcüfn centroameriéana, á específica do seu ·país, · 

, No campo .. económic9., cáles 
"'·; : foróri1·~t>"8 progresos ."tque·:-se 'leva:
. ron a cabo desde o trunfo da ·re-
"· vblución?' . 

a cu.esti,óns como a dos pkms que levou a cabo o Frente Sa_ndin'ista, 
ou outras:de; máis actua([d4d!! .como os avións df! '!nnas retidos ... 
no Br~sil 6 discurso · de Réágan;· a visita do Papa .... · · 
Luis Cifldf'ra}-aano.s unhll ·visión real, se~ a manipulación de . 
·axéncias unha información sen'· pasar polo · tamiz norde-amerifano .. . 

' ~- ' ' ' ' . ' .. i' 

Podíamos empezar a entrevis
ta analizan.do a situación en Ni
carágua nestes momentos. 

A situación nicaragüense glo
baliza a toda . Centroaméi:ica; 
partindo do ponto de vista .de . 
que· Centroamérica sofre unha 
agresión milita·r~por · parte dos 
.Estados Unidos ,de Nordeamé
rica e, particularment~ do_. go- . 
berno nordeamericano qu~, . en 
cordenación cós . distintos · go
bernos do .área centroamerica
na, está a levar-unha .acción cri-
minal contra o noso p,~wo. . 

Cómo interpretan vostedes 
este discurso? 

O discU:rso de Réagan é unha · 
versión máis ·do que ·veri facen- · 
do na pratica. O máis Importan- · 
te que di é que EE:UU. ten que_ 
velar pola sua -s~uridade, o qLJe 

· p.raticamente :ven. dicer que Ni
carágua é o elemento desestabi-., 
lizador de Centroamérica, -xa . 
.que somos o comunismo que · 
. podé invadir · todo. o seu. país. 
·Que para manter a s~guridade 
nos-Estados Unidps, hai que loi-

1 

_xa que logo: coa inéorppración 
de gobemos como ,o de Brasil, 
P.eru ou Ecuad0f, estamos· $egu
ros de que posibilita que· esta 
ihiciativa se concrete ·en algo 
beneficioso para os pavos cen
troamericanos. 

·_ próp~io povo, os que un dia lle 
tiveron simP,atias, Gs encarrega
dos de darlle a resposta \mereci-
da. · 

Pero, políticamente, que pro
p~ona Pastora? ·· En Nicarágu'a sofriÍnos unha 

agresión dás forzas contrarrevo
lucionárias, das forzas somocis
tas que operan e teñen a sua 
base no território hondureño 
para agredfr ao noso país . . · 

As ·forzas somocistas' son a 
por.ta de lanza d-'a acción impe
rialista que pretef¡lde facer abor
tar o noso proceso revoluciohá
rio. 

. tar contra Nicarágua. Contra Ulí. 

país pequeno e unha póvo~ción 
mínima. - Nós para . o gobierno . 
americano somos unha ameaza. 
, Nós vemos no d~scurso de · 

. "Reagan unha agresión máis. Ve
mos que hai unha política por 
parte tlo goberno americano 

·que o que qu.cre é levarnos aos 
nicaragüe.nses a butra guerra. 

Falamos dun indivíduo vaci~ 
lante, d_un indivíduo --que non 
ten consisténcia política nen 

- ideolóxica, xa .que é un üídiví
Influiu nioito. Estadas Uní- "duo· vendido, vendido a uns in-

. dos, que son os impulsores a · tereses que ; chaman. Cómo o 
O EA, foron os primeiros en dar- -irnos calificar politicam~nte?: 
lle a espalda ao povo arxentino. · c.omo un v..end1.do, que· se vende 
Nós, como outros países ame~i- - ao imperialismo. O seu nivel 

Cómo influio a guerra .das 
Malvinas nas dec,isións <lestes 
Gobernos? 

Nós queremos desmentir que 
exista unha situación de descon
tentó máximo entre o noso 
povo. en contra do goberno do 
Frente Sandinista. 

E os intentqs de Contadora, 
· qué representan? _ 

¡ 

A iniciativa de Contadora re- · 

. canos, destacar, .Pot' exerripl<? a ideolóxiéo, un trotamundos 
Cuba, levantamos un coro de ideolóxico xa ·que -non sabe o 
vncés pola soberania arxentina que é. · Xa que se se fala · dun 

sulta ser, nestes momentos, a das Malvinas; iso- · permitiunos elemento anticomunista que 
máis propícia para a solución profundizar ruáis na unidade l.a- vela 1 pala de!IlOCrácia, e Jogo 
dos pro.blemas ·en Centroaméri-~ tinoamericana. está cos somocistas. :. qué é? Os 

·Pola _contra, podemos afir
mar, como xa o fai ·o noso povó 

ca. somodstas son .demócratas? 
Nós estamos parHc'ipand6 nas . Pasemos ·a outfo eapítulO. · ·. Por q,ué loitou IOg~ contra_ 

distintas reunións, considerando. ,.. Falernos de Edén Pastora. Aquí, os somocistas? Aí está a pregun-· na prática de cada día; loitando 
pola defensa da soberania 'nacio- . 
nal, aí esfá senón a respostá ao 
chamamento feito para- levantar 
a nosa produción, a .incorp.orar
se ás distintas · tarefas en bene-

que esta iniciativa debe. ser es- . en .toda Europa, cobriuse.ao Co- ta. 

. fício da comunidade nicara-· 
güense, viñéronse desenrolando '· 
e multiplicandff, tanto é asi1 que 
podemos ·.estar en guerrá. e pro
ducindo para a alimentación do 
noso próprfo povo, para gañar 
as divisas que o país necesita 
p(}ra manter o desenrolo econó"" 
.mico que o naso goberfl<? veu 
impulsando desde os tempos da 
revolución. 

coitada polos ci~mais países mandante Cero dunha gran a~
americanos. - reola. Agora non entenden o 

Pode cambiar en algo .a corre
lación de forzas en América des- · . . 
pois .. de que se sumasen a e~· 

iniciativa p'íses como Brasil 
que sempre. foi -un fiel afiado 
dos EE.UU.? · · · 

seu cámbio. 

A Edén Pastora hai que velo 
como á un indivíd uo inmerso 

·-
. nunha sociedad e e, como indi-
vícÍuo, ten d~bilidades, pero. nel, 

. esa~ debilidades,'profundizaron, . 
fixéronse carne e oso. 'J:an débil 

A correlación de forzas está, é. que é cap·az de cear e almorzar 
evidentemente, a favor ·c\a paz, con menibros "do goberno nor
non só en Latinoamérica, senón deamericano, é capaz de-entrar 
no mundo mteiro -cÓmpre di-· en relación íntima con políticos 
cer que moitos países da .Euro- · dou'.tros países qÚe apoian ·a ac
pa occidental . tamén se smnan c1on contrarrevolucionária; é 

Estamos nunha . situación na ao's acordos áe · -contadora-; capaz de unir as suas forzas, as 
que se vive "continuamente na pero non liai que esquecer que dos que_o.s rodean. coas de ele- . 
fronteira unha loita contra as hoxe, a consigna de paz, é d~ mentos contrarrevolucionários 
forza.s · somocistas que, en nen- -terror aos EE. UÜ. ,e hai outros somocistas, o que o-conc:tuc.e, ao 
·gun momento, controlaron un· gobernos no área centroameri~ final, a ; ser ' un elemento máis 
só centímetro do território. Pe- ·cana que, cunl).a: linguaxe hipó:-" dos somocistas. 
netraron ha parte· norde dp ' crita de paz, o que están facen- Na sua ' palabrariá; Pastora, 
país, pero · foron rechazadas e · do é sementar a guerra. Especí- · pretenqe illarnos do mundo, xa 
disoltas. Nestes momentos a_n- ficamente nós referímonos áo qLJe, · supostamente con ta cun 
dan esparexida~ ,e desenrolando. gobemb de Honduras que pre- prestíxio,, pero nós queremos 
accións criminais en pequenos tende enganar ao seu ·próprio · dicer ben claró, por se alguén 
povoados. povo, pero que X:a fumos infor--" 'non .se dá conta que el obtivo : 

... \. ruados que iso . é falso, xa qúe do povo, pero qúe: el ·nqn te.n e 
Cando se fala dunha inminen- . como se viu o 1 de maio pasado, que estam.os seguros, . como ·xa 

' te invasión ven o discurso de o ' povo hondureño enche ·as unha vez o dixo o comandante 
Reagan o dia 27 no que maní- mas esixindo paz, reclamando Borges, que · quixér~mos que 
festa . que non vái enviar s~lda-· paz para co povo de Nicarágua. ·Pastora pisara a nosa terra nica-
dos. · Esta iniciativa de Contadora, ragOense xa . que ,ia ser o noso 
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Voltemos logo á sua expe
riéncia revólucionária, a do 
pQvo nicaragüense. Cómo están 
os plans de edu~ación? · 

A cam páña de· alfabetización 
. foi un trunfo total e a meirande 

expresión de revolución que 
puidemos dar. Triplicamos a in
corporación dos estudantes á _es
cola e ás universidades. A situa
ción de guerra que estamos vi
vindo desde hai dous anos, des
de a cbegaaade Reagan á presi-: 
·.dénc.ia dos EE.UU. non limito u 
nen ímposibilifou que os n_osos 
xóvenes se incorporen á educa
ción· e ao seu deserirolo integral. 

. Os nenos, os xóvenes~ qs adul- . · 
tos,, teñen tódos os direitos para 
fotegiarse áo estudo. Hai esco
,las preparatórias para que · ós_ fi
Uos 'dos obreiros e campesinos; · 
aínda que sexan adult9s, ·poidan' 
ae.ceder á universidade. _ 

Hoxe, , nesta situación difícil, 
os estudantes cumplen dous. pa
pe is . . o papel dé educarse é o 

. papel de integrarse na defensa 
do país.' . · · 

Son capaces de estar na es'co
la e · incorporarse á produ.ción 
nicaragüense. __ ... 

EGÓnómicos, " se · ti • q u eres, 
poucos, Pero sociais, benéf ícios 
sociais' para o noso povo~ foron 

. moitps.: Falamos da educación e 
podemos falar do desenrolo ria 
saüde, .da facilidade dos benefí
cios ·que obteñen os traballado-

, res nos seus centros· de traballo, 
dos campesinos, do desenrolo 
coperativo, podemos falar da in-

. corporación da· muller á · socie
dade, ·-do.. desenrolo no campo 
específico , da agiicultura, de 
moitos campos que nos permi
ten asegurar que a revolución 
nos tres años que levamos, vi
ñemos dando pasos que nos ase-
guran que o futuro vai ser me
llar. Vencemos a poliomelite o 
ano pasado, antes había un gran 
índice, o ano pasado non houbo 
nengun caso. 

Qué é o que realmente pa
sou coa visita do Papa a Nica
rágua? 

O que realmente pasou é que 
o naso pavo, nunha gran con
centración de benvida e_ saludo 
á Sua Santidade, pediu .unha 

·oración-pola paz. Hoxe os nica
ragüenses o que pedimos é paz, 
a quen chega, pedírnoslle paz, 
pedímoslk que fale da paz e 
que se refira á paz. O noso povo 
pediulle · unha oración po.la paz 
e polos que caíron na loita pola 
paz. Fói unha acción do noso 
povo, de ·todo o povo, darlle o 
saúdo · ao papa. Interpretouse 
que a forma en que o pediu o 
noso povo, con ansiedade, con 
devoción , era unha falta de res
peito. Pero nós consideramos 
que foi unha petición en masa; 
unha masa que estaba ansiosa 
de escoitar unha oración, pero 
en néngun momento o fixemos 
como unha . falta de respeito, 
senón como a necesidade de es-· 
. coitar algo que nos en che se a 
todos~ a todo o noso povo ... 
que nunca·se.recebiu. 

Qué · ocorriu cos avió ns, reti
dos no Brasil dias ·atrás, que 
transportaban armas? 

Os' tratados que ternos con 
distintos países e con distintos 
gobernos, solicitarlles o que. ne
cesitamos, nestes momentos 
que estamos eh guerra, funda
mentalmente para defendernos .. 

As armas viñan de Líbia para 
Nicarágua para · a nosa defensa. ·. 
Quedaron no ·BFasil por ' algun· 
amoreamento de tránsito. Pero 
iso vai ~o pleno .direito que nós 
ternos, podémos pe(lirllés armas 
a quen nós queiramos'. Cómo 
foron parar ao. Brasil? A expli- · 
cación que hai ei:a que forori en
escala t~cnica.- Ali p2.rarol\, r~~ · 

. xístáronos e encontráronse coas 
armas. 

ALFONSO EYRE 
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ConsoliÍlouse o bfpartidismq er,-Galiza def~nftiva~ente'?'· .. 
Fracasou o nacionaüsmo ou resistiu? · 
Qué papel vai xogar Coalición Galega'? 

· Dartina galeguizadq un pouco as siglos do PG? . 
Cáles serán os pactos, sobretodo nas gran~es cidades? 
Cómo se reformulará o mapa· político galego ?: .. 
Estas e outras preguntas son as que se hai que facer 
despois de coñecer os resultados .eleitorais do oito dé maio. 
Algunhas a bon seguro que inda non teñen resposta, outras ta.mén 

. . noñ se poden enxuicio.r categoricamente; . 
agora ben, estas eleicións pódennos dar u.ns importantes elementos 
de xuicio, non só de cómo se comporJa hoxe o eleitOrado galega, 
·senón de cómo vai seguir comportándose 
se se segue a mesma dinámica. 

Dicer que o bipartidismo se 
consolidou en Galiza é nioito, 
afirmar que o nacionalismo fra
casou non é certo. 

Evidentemente, os votos po
larizáronse entre AP e PSOE, 
sobretodo nos grandes núcleos 
urbanos. Unha consolidación in
fluenciada polos meios de co
municación que martelaban un
ha e outra vez coa pugna a nivel 
estatal entre os dous partidos, 
nunha campaña que os eleitores 
tomaron como o segundo pulso 
entre a direita e a esquerda es
pañolas. Unha gran parte dos 
eleitores non votaron ao candi
dato de Alianza Popular ou do 
PSOE, votaron en contra de 
Fraga ou en contra de Felipe. 

en Coruña Unida) por mái~ que 
desplegasen unha gran propa
ganda e estivesen . apoiados por . 
repi:-esentantes das "forzas vivas -
da cidade"; n·en se votou tarrí
pouco, menos inda, a un progra
ma. Imperou, como xa dixe
mos, a dinámica imposta a nivel 
estatal. ·Foj ais como o naciona
lismo quedou fóra das princi
pais vilas, xa que tanto. o BNG, 

estivese ·presente. nestes con sis- · 
tórios. . 

Cómo entender logo qué Es
querda Gale-ga- quedase fóra do 
axuntamento· da Coruña, cand-o 
estivo participando ultima.men
te -1).o goberno ,... municipal e o 
seu cabeia·de' lista, Vázquez P.o
zo, foi un dos qué mellar _xes
tión füco, polo. menos .eleitorai? 
Ou- qué-dicer -de Domingo Meri
no, qúe foi ún tempo Alcaide e, 

EG como o PSG,. non ~onsegui
ron nengun concellal nas capi- · 
tais de província ou eri cidades 
comó Santiago, Vigo ou Ferrol. 
Fíxoo, porén, o PC que, amáis 
da- sua implantación ·nalgunha 
destas cidades, víase inmerso ta
mén na dinámica de po_der esta
tal, aproveitándose-do "castigo" 
·ao PSOE por parte do seu eÍei
torados da esquerda. Inda asi 
baixou no ñúm·ero de· conce
llais en Vigo ·e Santiago, desapa
recendo tamén do mapa ·políti · coa desastrosa xestión dus ·seus 

Asi, a loita nas cidades cos
teiras e nalguns núcleos urbanos 
periféricos estivo centrada entre · 
PSOE e AP, mentras que en Lu-. 
go e Ourense, éntraba en dispu
ta Coalición Galega. E dicer, ti
ña máis forza o sistema caciquil 
que todo o sistema de propa
ganda. Ourense é un exemplo 
claro, onde praticamente só na 
capital AP e PSOE se opuxeron 
ao predomínio de Franqueira. 

co municipal na Coruña, onde a_ - sucesores fixo suspirar a máis 
bipolarización foi máis clara, dun coruñés po_r el? Ou mesma
onde contába con 2 concellais. mente do Bloque na . Coruña, 

Nas cidades non se votaba ao 
candidato, agás en determinadas 
"opcións independentes", que 
non conseguiron os resultados 
esperados por eles (pensemos 
en Vigueses Independientes ou 

O "FRACASO" . 
DO NACIONALISMO 
NAS CIDADES 

Así e non doutra forma se e-X.
plica o fracaso do nacionalismo 
nas principais cidades, ·aínda 
que hai que ter en conta tamén 
o "ciñco por cento"·que priv'ou 
que algun concellal galeguista 

Lugo e Ourense, cidade esta úl
tima . onde Suárez Canal, primei-

·- ro da lista, se distinguiu polo 
seu enfrentarríento, o que de:>
mostra tamén que in.da con xes
tión ou con enfrentameñto, nas 
cidades viña dar o .mesmo; áín
da que nós ·non nos atrevamos 
a dicer tanto como . aJguns que 
"as cidades. xa son españolas". 

Poucos meses despois 
da morte de Castelao, 
ao tempo-que se cosriemoraba 
o Dia da Pátria G(liega, · 
saia ·ao prelo en Buenos Aires · 
lin número extraordinário 
da revista nacionalista 

. Á NOSA TERRA como 
homenaxe ao insigne patriota. 

· · Aínda asi, de presentarse ·en 
éoalición o Bloque e .o PSG co
mo nas" lexislativ'!~, aínda sen o 
efeito multiplicador que pode
ria supor, haberia preséncia na
cionalista én várias cidades. , . 

O NACIONALISMO RESISTIU 

Os · 117 éoncellais conseguí
dos polo Bloql:le Nacionalista 

·. Galego, con cen candidaturas 
. presentadas, serian xa suficien
t~ ·para que non se falase de fra
caso. Os 12 mil votós recupera
dos pÓlo ~loque .o dia 8, con 
respeito ás eleicións xerais, de-
mostran un aumento ·que non 

As forzas po1íticas nacionalis- permite falar de debacle, e isto 
t-as tiñan daro, polo menos nas non tendo en cónta os 8 mil .e 
suas· declaración . privadas ante- pico votos ".conseguidos polo 
riores aos comicios, que, ségun- PSG rn~stas eleicións, o que su
do está a dinámica, . o máis qÚe poria un ascenso de 21 mil vo-

. podia facer o na~ionalismo ern tos. 
resistir os embates do biparti- Coni.pre constatar asimesmo 

· pismo. Os · poucos .meses que o que a abstención foj moito máis 
PSOE 'leva no poder inda non elevada naq_ueles concellos onde 

· ·foro.n suficientes para desgasta- 1 non se presentou o BNG e antes 
lo fortemente. E por iso polo tiña boa representación. 
que esa resísténcia s·e ve mellor O PSG con 17 conéellais;con 
recompensada nunha forza reí- seguidos cáse todos en_ Ourense 
vindicativa e combativá-, como é e Esqu'erda ·Galega ·.con 22. (e 20 
o .BNG, que en Esquerda Gale~ na Coruña),. ·perden moito espá
ga, quert está máis orientada aó cio político; sobretodo .ao per
camI?o ele1toral -e"9e xestióJ?.: Pasa á páx. siguite. 

, _: Moi P.fOJ110 
· ~ExtraorCllnar10 
·: .. Castelao" 

Nós queremos agora, cando está a piques de se inaugurar o monumento ao rianxeiro en-Pontevedra, 
· · · · · · .,.. ' . ' · . ~ · reproducir aquela verdadeir:a 

· A próxima ·s~mana 

. ~ .,. peza p~ra a história 

Edición facsímil .de 
. . ' ~ 

e o relembro. 
Paga a pe.na adquirir un e ·lelo, 

·gardalo para a memória. 

A NIOSA TERRA de xullo do 1950 
R!esérveo no se~ ·quiosco-, ·non. o perda 
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NACIONAL . 
O '22 de xaQeiro rematara . o 

.. pi-azo 'para a presentación de re
cursos <;ontra a suba na Contri- · 
bución. R ústic·~ . e Pe~uárhl · ( i j. . 
Ant~s ·e -despois dese dia houbp 
pron'unciamentos. · 

. A Xmita Directiva da ·Federa
ción Galega de Cámaras Agrá- · 

-., CÓrrio ,Se. poden GOCer empana
.... da's. oomo ·as da zona de Vigo e 

F errqf(por"falar'Só de ' dóus for
-~.' hos) . .. ·E que __ se p9de quedar beri 

::c0s , "di;! a pé" (ollo ao di to~ non 
·mal inter-pr~ten.!) e máis cos de 
.a cabalo?! 

xa: se escoitaíi os temores ·de 
quen pensa' que ,ao mellor qui-· rias · solicitou a ~uspensión .. -do 

aumento. · ·N un xor:nal ·corunés ·. 
un parlamentário do Grupo Po.:. 

,. pular (os do Fraga e Alzaga) di
cia:: ·~ ~ 'No arruinemos. el ca~npo. ~ 
Por favor." . · 
· · Tamén ·se pasou á 9posición _ 
Díaz Fuentes, presidente da Cá- · 
mara Agrária Provincial de Lugo . 

tan a "cuota" ·e poñen outra. 
cousa pior. Apesar diso, en mo-1----... 
tas -comarcas galegas hai demos
tracións de contestación. Permí
tanme que lles recorde o que, 
falando da sua situación en xe-

· cando lle a<;lvertia aos afectado~ 
que habia impresos '- par,a· ·recla
m acións (2): .Denunciaba, moi . 
finamente, que .a Dirección Ge- · 
neral de Relacións Agrarias co
rimnicara aos Secretários das· 

ral, n·os -_ <licia unha labrega: xa 
de idade, de Ligonde (Mqnte
rroso): "Vostede ben ve que os 
que teñen indústrias grandes 
va ns e záf ando de pagar o seu. 

· Por iso queren que nos achante
mos, pero 'xa ve que aqui resis
timos. Tonto do que se vai caín
.do!'' 

J . 

·. C~maras qQe rion "favoreceran' ~ 
('por ási dicilo) as protestas de . 

.. ditos org~nismos. ü Señor Díaz . 
As veces os concellos galegos 

vanse liberando do complex~~·"'· 
· Fue11tes comprendia que os se

cret.áriOs das Cámaras (por seren 
funcíonários) obedecesen ordes~ . 

··Pero , isto· .non, rezaba cos ·Presi-
. d~ntes e membros delas porque, 
_¡ o felto de seren elexidos, dába- . 
Ues· i,ndependéncia e lexitimida-' 
de. 

Qut ro tanto facia a presiden
te das Cámaras coruñesa·s. ·Dixo · 
a todos .que ''tomasen _, concien~ 
cías de que la medida gravaría 

:seriamente sus economías". 
Quén. non recorda cando nas 

Cámaras Agrárias de Galiza se 
afogaran outras reivindicacións 
moi importantes para o agro? 
Feit o . que levou a ver inutilida
de hoxe nas Cámarq.s, tal-e co
mo están, e pedir a sua disolu
ción por parte d un sindicato tan 
activo e presente nas comar~as 
ga~egas com~ . Comisió's Labre- · 

Entre. a :cuota e a· Contribución . 

padOs para· llli panorama 
Ao. saberse polos meios. inf ormátivos que subian os índices da Gontribucióri Rústi~a e Pecuária,· 
· . houbo ~n todas as rexións-.agrícol.as e gandeiras do Estado un certo traxín. 

Estivo máis que.nada protagonizado por partidos de centro-direita e por sindicatos agrarios que andan 
· . na chamada '~Confederación _Naciortal de Agricultores y Ganaderos'' . 

e·tamén'"JóvenesAgricultores", asi como ~seccióuagrjcola da _UCT~ Isto foi', ·repetimos, 
inaiormente a nivel estátal."Claro que a GaJ,iza tamén s~ tráslad<?·u algo disto. Foron protagonistas 

de moitas e chamativas notas de prensa e· comentáiios en rádio e televisión, · 
partidos e sindi<;atos que xa se espresaran sobre o particular en Madrid. Que-xa se sentaran á mesa cos 

do-Goberno para arrebañar alguns pontiños nas "táboas de cotización". 
En Gáliza houvo quen .dixo cousas tremendas_. :Cousas q"ue non .hai costume de ouvir en persoas que 

. . · défénderon ·e -d~fenden sempre '1n· xeito político e unhas marieirás de relación · · 
·'e produción n~ agro galego.~ · 

que Hes queren meter no carpo 
para .que non toquen certos te
mas. Porque ... xa se sabe! Isto é 
política ... aquilo outro non! Por 
iso hai que facer notar que o 
Concello de Bqveda (Lugo) pro
ríunciouse contra as subas na 

· Contribución Rústica, pero fa-
· cendo ver que hai que darlle so
lución ao da ·euota Empresarial. 

Hai moitos que sospeitan que 
este Goberno non ·vai solventar J 

nada sério e definitivo para Ga-
liza. Pois, se despois dunha cer-
ta alama, retocaron os míní-
mos da Contribución, a . Cuota 
Empresarial segue vixente. Que 
se. as medidas da contribución, 
que levaban tempo sen tomarse, 
son máis "xusticieiras" e cha
mativas fóra de G aliza, aquí in
da non son o pior. Porque é 
certo que se aquí a suba aproxi
mouse a unha média do 80 por 

gas. to esta postura de oposición ron acüñar de ·cara o mundo e. go · estiveron co Gobernador 0- cen, en Castilla chegou ao 300 
· Seguindo co das protestas., Íél- . 

· - · ·que rríanteñeri, agora, - foi-ias · d\e -cara "a nós ünha realidade di- vil. Fixéronlle ver que, se xa a por cen. En Galiza non hai ga-
cer notar que -o presidente e.µ 

políticas e sindicais que, de versa, social e xeogi-aficamente, presión fiscal sobre o labrego rantias nos riscos coas colleitas 
Lugo de GALPOR (rede indus- · sempre, eolaboran cunhas 'ma-_ pero dándoa POT boa así cómo ·· era moita, na situación do agro que son tradicionais. E moi 
trial · d.e granxas de cochos) tina · · · · d · 1 il íb · · neiras- bficiais .: eh política ·agrá- está, -querendo mantela, astra hoxe, viña por riba esta sub~ na es1gua o equ 1 no entre os 

.. ~erisadci diµrit.ir hai tempo. Ale- ria. · . , ·~ · . que · se ._;remate .o . mundo·; 1Jot contribución, cun promédio do custes da produción e o que 
gaba, ehtre· Ql;ltras cousas, -estas __ Esta cánsideracióff facémo1a - riba de .calql,.lera racionalidade, , 80. pór cen, · e q'ue segue o da logo se vende. Enfin! Aos qu 
subas recentes.. Estimulara ta- . . porque vemos qüe forzas polí- Algo bonito, único e sen µesi- Cuota Empresarial. len este s·emanário non lles que-
mén aos asoc¡ados a presentar · · ticas,:agrárias e e0momistas ga-.· ·gualdad:es. Pois ben-. Aqui temos ro recordar os 20 pontos que 

.recursos. · Logo . non dimitiria ·.· . · · legos, xa . hai tempo., alertaron" agora. · de·' actua]j.dade , o tema· AGRO GALEGO: pu.ñan no seu escrito, rían hai 
porque houbo "voto qe~ con- . sÓbre ·a preparación qu~, desde , •agrícola e ·gandeiro e o Mercado O GOBERNO E A OPOSICION · moito, os do Sindicatos Comi-
.fian~''. , _ - Madrid, se vai .facendo do éami- éomun. Qué me · poden dicer? Como poderán comp.robar, síós · Labregas. E xa fiando co 

"Jóvenes · Agricultores" pa-
so use á acción. Unha rnañá, ean- ño cara o Mercado Comun. - Eu volvo .á · confer.éncia que es- . neste mesmo trabalfo, a O.iota do sindicalismo agrário , diper ·¡_ 

· Aprend~on a non facer asco.u- coitei ha.i pouco en Lugo .. A.re- ' da Seguridade Social Agrária ·_ que se.· nota como hai alguns (' 
do o t~ma ~stapa de mo~ia, foise 

sas de súpeto, br:uscamente. Só · sultas do debate .que ali se-dera, rioñ sube para este ano. ·rsto fai meses se lle daba, na prensa de 
un grupo deles á Delegación d_a · 

üiltaria ' que- ·aqui ·tse armase a · afirmo use· "Cando vários se sen- pensar qu~ 0 Goberno trata de Galiza, bastante bombo ao in-
Facenda de Lugo : Segundo nos , · · · p 

, "marimorena"! Non. Non está a tan . nunh.a mesa para negociar teca:uc:lat os . cartos por_ outros - tento de implantación da ede-. dixa ~ un l uncionário "viñán. - ' · 
/ couSa para sobresaltos. Por iso todos ceden" .un · pouco. Pero, -co'i1ceitos e non escandalizar ración de Trabajadores -de la 

pouco. menos q u~ en plán de to- T G p 
van dosificandq-o uso da xetin- ·. quén cede máis? Pois o máis fi. e- máis co da cuota. Claro que un ierra (U · T) no naso aís. Din 

mar a Delegación". Lago de te-
. -ga. Os de Madrid (e os que resi- .ble politicamen. te: Se aonJ.e Ma- sin_dicá.to ímportante en Gali-za os maliciosos que pode· ser o . ren unha entrevista· cun funcio- " 

· den en Galiza, pero pensan en, drid non .ZZes importamos ·e os co'rrio é -Comísiós -Labregas sa- · querer "aplicar ? política agtária 
nário, vxperfo na · matéria, dé-. · -

.madrilefto) falan de modernizat pblftfco·s oi'iciais de Caliza ne.n cou hai pouco -un escrito ·de 20 do Goberno (Mercado Comun e rons.e por conformes. Dá a im- _ J 
1 

a nosa agricultura. Claro que teñew peso esp .. ecífico, nen o pontos nos que se .daba un se- demais) en Galiza. Deixa a ·ve.r 
presión de que foran de encarga ' r~ 
porqu~· dixeron: "A. ~, péro era non nos falan. 'de hipoteca. Hai queren tet .. . , qué podemos agar- ñor r~paso á situación do agro. cómo·,sé vai decantando non só , 

pouco estivo · en Lilgo. 'dando dar?" .. · ... , .' ' . ; Nón se sabe .inda qué resposta a Política senon tanién o sindi-
·isto? !-. •• Lago a nós ñ.o.n nos di- .· · .. · · 

unha conferéncia un . economis- Por iso que o páís necesit.a_ pode ·dar o PSOE. para Galiza. calismo agrário. , 
xeron b eri a co usa !" . . 

ta (non· oficial) da t1:níversidáde que os · seus traballadores no Deixemos isto así · para non Se se pensa en· poñer parches 
A REFORMA"PENDENTE . de Santiago e recordo que dixo: agro, . as suas formas políticas, · amargar as negociacións gue ·se para ir saíndo do paso ... -resufra-

> a· .. h . _ · '.'A Galizá sairá- perdedor,a por_- economistas ' e·técriicos, teñan a ·· poidan '-dar_ entre a Administra- . r~ . todo un · "engadon .. lJn ·cara.-
. Xa 1c1amos que c oca mo1 . d ·· · G li f . · · · · · · · - De · · · 1 · d d · ·que o que mats ternos, .no que a. za como. 111,pnmeiro e prm- c1on e o CC.LL. . cimas 1sto · me o ,para a tos can o se e1xa 

~: 1h,'.\~ -i f f.~ . '.: '. :~ - · , ._ . -. >'.· · .: ·' .: , ~ . · ·· ~?s esp~cia~~~,.~~~~ .. xa :~o ~_ ... : :c~:rat ··Ben.~::~ie 1~,~~~·í .ieforma ~Pff1_;Q·e., ~ '.at:ivel -:dos ~aballado- ' -'1.~.;t!t 1d,¡.~gro~ªl~g5)> mGrra ·t,ih:!:.~4~ -
Ir,,~), ·~!f~_'',- ~ lti;t~;.~'b&r~~~~~~~~; • ;' ihv1.~;~ ! ,;f 1' i'-~ }fj(e no' M'er~~~~*i,,ll;~~!ti':? ' " ,-·./~~ '{~itiigra·rfa :-q!U : ft '~a\íl,Ci~f1fl,áiéle>Úr~ft'e§~~· !'ktef~'.~i·:~;ruietr1l(ensfl"•ifSÍ . .,,¡,,:· 'g'e~ 1 , • > 1;t.t~J "'>i'f.\'.'l({'~,::~·~!f#~1;~~·~~·.\ / j• 

-: ·, - " 

1

;¡: \,,::. :~ 2i ·ü~· ik11tt(a'.maior 'parte li~~.tecur-~s ·:-: ,. Vénse~-iá~.tm-emo'fli:S:thuel "re~ · '...Jie" qüere ,rti.¿te'i-' -o: a~l.~e.:vorque\<·,' :.1"".:;Q\le · a~;a" ·itnandan ·'os \socia- . l .-/\ , ~.,: " , .. ::,~ . .;_i<, , · , . .,'. ~, ~ ".- ''. ) . . 
4 

', ~e.nt~e 0 40. é 0 . 50 Pº! ~~nl proceden ·?e clamo turístico de hai· anos: iso ... si que hai que i~lo ! · ·listas "e que hai .que darlles tré- A ~ID.MINIS.J:R.~~ON EXPLICASE 
S9ma e má1s de ·O lnc10, zonas da sua in- · "'' . ~ ·· .f . ,; · . · ' · · · · · . "' O · 

" fluéncia. 'Recursos "cfavadiños" ªº mode- Espana es .d1 erente . De segu- , Sabemos que represe.q.t~ptes gua e. que non c,onven. .cabrea~ . Servicio de · Información 
·'10 .queélpropt,1f e.~~- ro :que, con aquel dita, quixe- das Cemisións Labtegas' en.'· Lu- Jos". Claro que lago un rriatiI~a ·das D:~legacións de ·Facenda en 
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ESPECIAL· ILBICIONS 
-'• . \ . . . ... . . -

.Faj~ : aS .:fofZas políticaS 

·: ,.~1\Súmir- 'os-resilltadós 
Para as /orzas políticas da esquerda; as eleicións son, sen dúbida, 
un ponto de reflexión. 
Asi sef ala doutros tipos de participación nas cidades, 
até da necesidade dunha accü3n comun .. . .. 

1 

entre as f arzas nacionalistas. 
O PC fai{le veladamente un chamam~nto á unidalf:e 
a Esquerda .Galega, mentras esta se pronúnc_ia PO..' unha. unidadc: 
de acción conservando a identidade própria · · 
e exisÚndo· un . "respeito mútuo ". . 
O Bloque manif éstas e t~mén áber.ta a que no seu _seo se integren 
todas as correntes, organizadas ou non, · · · · · . ; 
que aceiten os seus prindpios, 
"que son os básicos do nacionalismo, serz "!áis". . 

l- Ninguén se racha as vestiduras, o máis, afirman que hai gue facer 
lixeiros retoques· na forma de actuar e nas estratéxias. 

BLOQUE: 
"RES!JL.TADO POSITIVO" 

mento social e no11- sú d_e mera 
xestión, qm\ levou a que algun 
dos alcaldes que 'tifía o BloqQe r. 

Mário López Rico, do BNG, no pasado ~aíran elexidos polo · 
pensa que hai que distinguir en- PSOE, aumentou ·bastante, en · :. 
tre as cidades grande.s e o resto máis aun 20 por ce11to, o voto · 
dE? G atiza. "Nas grandes cidades con respeito ás xerais. _ 
funcionou radicalmente o bi- Dalgu~~ pia-~a, o. &jqq11e 

artidismo -Gi-, polarizouse o Nacionafrsta G~flego demostro~ _
voto entte os que querían a par- ~ser a única forza _ nacionalista 
tar a AP nos axuntamentos e· que resiste os embates do .bipar-

' . 
v9taron ao PSOE, e a direita tidismo, con alzas significativas 
que se agrupou en torno a AP nalgunhas zonas e no número 

. \ 

para frear o posíbel avance dCJ global de votos, CQUSa "que no11 . ·Con · resp(Úto .á e.squerda, po~. . dun programa claro, sobre a ba_;' Camilo Noguefra falou yn no-
Partdio Socialista. lles pasou a algunhas forzas co- deinos_-désfacar en primeµ-o ·1u- .se qun compromiso de goberno · me de Esquerda Gale~a . 

. Para os partidos nacionalistas . mo 'EG,: g_ue _gu~Qó_!! .Q~_s!_ª-.n.!~-· _-gar.:.·qu~_ aRes.áL.. de JQd~ os re~ .; clar:o: ·coa gaJantia de participa'-· "Desde o naso ponto de vista 
a su-a ñot: préséricJ.a nas-grandes ;-pulveriiadfi, a índa que estas f or- . saltados positivos, o P~SOE- dei-" -~ cióñ --cidadii)a ña -xe'sfi&ñ;-con ---: :.IfomeiOÜ diCindo _::::"'-estas e.Íei
cidades, tennos que abrigar a zas basean a, sua ~stratéxia polí- Gindeu respeito -das últimas elei~ · esas premisas, pensamos-. que é · cións revelan que a direita con
reformular a táctica para estes -4 · tica en resultádos eleitorais in- cións -~' o dad-o máis claro desde . . posíbel, necesáriq e_ positivo_ fa- • solidou o seu voto en Galiza.AP 
anos. Ao non termos preséncia mediato,s". 0 ·noso ponto de vist'a, é,a recu- --.. cer pactos mun:icipais~ Uns ·pac- sácalle moita distáncia ao ,PSOE 
no concello hai que buscala con peración · clara do Partdio éo- ios do Hostal non se p.oden dari. · · aínda ·gúe todo o mundo deseen ·· 
outro tipo de interveµción cida- PCG: 'UN GRAN AVANCE' munista de Galiza :que se situa noti os aceitaríam0s. Son· pou- · de~ _u~ poucffno número de vo-
dana. en cifras anteriores ás dó .Parla-· casas 'corporacións onde o e'qui- tos . conseguidos, ··por mor dá 
. O resultado global, para o "Estas eleidóns son un gran . mento Galegó. Unha :reéupera- . líbrió dependa da s-squerda. Ho-·· meirande _absténción; .e rion só 
Bloque, ten que ser considerado avance" ·dinos o secretário de . cióri importantes e -sobretodo a - xe os. pactos 'teñen que ser para AP, senón que se está consoli-
como positivo, xa que onde o Políti~a Municipal dQ PCG', "xa · preséncia nas vilas important.es dar eficá.cia, non :gara sacar ai- d'ando unha forza que eu cálifi-
BNG tiña preséncia forte e al- que hai un claro retroceso -en de Galiza. · cadia. · · ·- · caria, "de. mqmentQ, co.mo rexio-·· 
caldias, concretamente, o avan- Galiza, tant9 respeito ás eléi- Xunfo a isto, Esquerda Gale- . En _canto ·á dinámica polítiCa, ~ 'naiista; pero que ten alguns. ele-
ce foi incríbel, mantéñense as cións mun\cipais do 79, on.de ga levou u~- fracaso eleitoral. _nós seguiip.9s abe!~os nun esfor¡, mentas galeguistas;_ non como 
alcaldías que se tiñan e pódese UCb e AP sacaron . rriáis·de seis- inorme. 0 seu.futuro parece que zo unitário, por exemplo a Es- elemento· positivo, senón como 
acceder a algunha máis, co1?o .º centos mil votos, e comparan:do vai ser difíc_íl e,. por nutra parte, .. guerda ·9alega, .. 'qÚe terá · que"-: .. constatac-iói1 , de que está aí, e 
caso de Cangas. Tense presencia cos de agora vese un claro retro- constatamos unha .recuperacióti · pensar seriamente .o seu futuro~ 'que cons9lidou os seus. votos en· 
en vilas irr:portante~ nas que ceso da direita; respeito das úl.. eleitoral do_ Blo,qtie, aínda co· · despois do fracasó e-leitoral. · E · Ourense e' Lugo;,'certo· que son 
11un~a se ~stivera, tal e. o cas~ de timas xerais, tiñan máis de sete- grave inconvenfonte da falta de . u-n problema · que teñen que os se.us votos os da UCD prüni- ; 
Naron, R1bad.eo ou Vilagarc~a... centos mil. Isto non sig:µifica preséncia nas capitais. , conside_rar eles, peró que seipan ' tivamente, pero de·sde aí7 ao ter 
No conxunto de toda qaliza, que a direita xa non sexa unh.a . Por : outra. banda, e en ·canto.. que o Partido Comunista está · ·representación ria Coruña e 
mália a presentarnos só en 100 forza importante, un l111imigo aos ·pactos, · a nosa- posición · é aberto. · P._ontevedra, poden constituir 
concellos, · por unha política fundamental das clases popula- que naquele~s lugares onde-poida . · L<' · :un.ha ·terceira forza con gran im-
tendent~ a unha meirande cla- res,' pero vislúmbrase · xa _ un existir ·unha converxéncia de - EG: 'A DIREit A planta·cióh de.tipo ele.itoral, que 
rificacióri política e enfrentá- avance ·moi importante. for.zas de · esquerd.a sopfe ~ bas~ c;ONS.OLIDO U O VOTO' (pasa á páx'. 14) · 

~ . -
¡ 

_(ven da páx. 9) Galiza, tendo . só preséncia en · obtivo o BNG maioria absoluta'; · gundo afirman · :os seus -porta- .. agqra en AP.' ~as outras cidades 
der preséncia nas cidades, o que - grandes. núcleos urbánqs e fraca.- asi como en Marpica, aínQ:a "que voces. . f , os pactos serán os que de'Cidan 
lle$ permitía, nomeadatnente a . sando estrepitosamente no rural esta viia xa 'sexa da terr·a de Ber- o alcalde: Toas as forzas polí-
EG, estar presente con riláis ou ._ gantiños, auin.entando tamén os PACTOS tic~s afülnan que n~n haberá · 

· -. ,mel).os a.siduidadé na prensa. Te- ZONAS LIBERAD,,AS nos Ínunicípios limítrofes. . pactos globais. · Qué .. pasará? 
rá que reformularse algunna -.1 ,. .. .Na ria de Ferro! o BNG con- Alianz/Pópular . segue' .·senda - · Cáles sérán os pactos qµe fará · 

.",, 

destas forzas os seus plante'xa-· Alguén\ do Bloque ·deffoiu a- seguiu 'maioria absollita en Fe- .A a forza que máis voto& ten ··en o PSOE?E máis, con qué'n pac-
mentos? Hai _quep pensa que é tres bisbar~as (MGrrazo, Xallas ·e n·e,. mn aumerito en Narón (ca.. Galiza, ináli~ .o ascens9 do ·PS- tará?, cownacionalistas e ~omu
inevi'tábel. · a ria ·de Eerrol) como "zo.nas li- tfo· concellais), onde o alcalde OE. Coalició!l Galega arrasou en nistas · ou co~ .' ex~ucedeo~? Os 

Tamén ha·i que_. salieritar o berada.s". . sera _nac~onalista, .. conseguindo _· Ou!ense~ situ~ndose mo:i ben en - .. pa_qtos poden iinpor unha:· diná-
f.tacaso de 'opcións como ·a CUP O BNG nestas: comarcas con-· preséncia tamén noutros muni- · L:ugo. 0 Bloque segue. a ser a m'ica distlnta, sobretodo en Ou-

. 'viguesa, que cun gran ·de.splegue · seguii.L asyntars~, acadando. m_a- cípfos da ria. · _ · · / cuarta ~forzá política da 'nación; · · rense e · Lugo. 
eleitoral . e facendo campaña . ioria . absolµta ~n Mo.aña,- 9 con- ·· pase o cas9 de ·.que nós c·atro_ 
cetitrada na. figura .de Ferrín, cellais sobre 17, e sendó a lista -. axuntam_entos . nos que 'conse:
acadou só resultado~ test~mu-". - ma'is votada eff Cngas -e auinen-" guiu maíoria absoluta, tres xa 
ñais. tanda en: Bl.1eu · e .. preseri9ia en - es.taban g_obei-nados por alc<:ilde . 

O PC; pésie aGs seus atishos Marin e ... Vilaboa. fato · en .canto . do B-NG, o, que ven demostrar 
de r~cuperación, non deixa de . ao Morrazo .. se refire. Na zona que esia forza pólltica . tamén 
ser u·Ú _p~rtido minorit~iq en . do Xalfas~ en Corcubión tamén "·sabe facer xestión e boa", se-

.., '"'," . .. 

· O' PSOE ten as~gurada ·a. al
caldía na. CorUña. 'En Vigo, será 
Nieto 'Figueroa quen ~ecida o . 

·alcalde. Soto pódeo pasar moi 
mal aínda .. que salla elexido. En 

.Pontevedra segue Rivas. Fontán, 
.... ' ' . ' 

_ AÍnda que hai que esperar o 
que dá _de. si Coalición Galega; 
en · Galiza éLS municipais non 
cambiaron _ case nada, só para 
os ilusos ou, mellar, os desilu- -
sionados. 

~- -
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1977' 

. 147.734 
\ 178.792 

23 .167 

34.307 

27.400 
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_ ...... .. 

'1979 · 1979 (m.) -

148.139 
183,958 
63.440 

514.739 
57 :795 . 

-147.834 
152.917 

78 .346 

- .·. 
48.482 

389.199.r 
. ~9.119':·. 

1'181 

: 

. 300.897-
193.531 

33.497. 
28 .974 

I 

32.564 
273.902 

61'.698 ' 
~ 

1?8.2 
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I ' ·, 

I 
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' 

1982 

488.348 
426.469 

33.597 
22'.192 
20.!08 

5.512 

' 

1983 

-436.725 
332.662 
50.621 
12.581 
18 .963 -
30.001 

125.361 
30.208 
12.763 
10.946 
8.613 

19.73? . 
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cmisolida ·~ p~cia do centro- · 
· ~jta en Galliza c'?n a1gun ma
~ de tipO rexio.nalista,. pero ín
wra qllll.e a alte:nla.tiva, posÍbeI, · · 
do· <.PSOE ·para mí Ifnturo, ·non 
sexa moi cbmt. Hái que ter {>re
sente .. que · CG ten • rei>resenta-· · 
ción ño · pada1netito autonómi .... · 
oo e coa reform~ do re~lamen.: 
to,. pode ter un grupo" parla-

·. mentário. ' '' 
Por .outra parte, deSde e pon-

. to de vista globaL bai que con
siderar que o PSOE non oonse~ .. 
&niu subir, agás algim'. cáso ilbr:. 
do .~mo A Coruña, o- que que-; 
re dicer que a preséncia -no go
bem.o do Estado non repercutiu · 
no-,irón que se cabja esperar, xa _ 
que sempre. se dixo que Galiza 
votaba ún pouco o que estaba 
no poder. .. 

Respeito ao re.sto da esquei-
da, non . perdeu votos se. com
paramos coas eleicións do 28ib, . 
pero si respeito ás autonómicas. 
O PC e o Bloque, debido á sua . 
meirande · impJantación social ; 

' . ' 
concretamente o BNG ao pte-
seritar ruáis candidaturas~ ... 
aguantaron - mellor· o tipo, e , 
Esquema · Galega . baix01:1 . un ' 
pouco, · aínda que se pode di
eeT· que mantivo os voto~ e bai
xou polo · efeito de presentar: 
poucas · . candidaturas . . Fa.ria 
excepción disto o caso de Vi-· 
go, onde se baixou moito máis, 
uns cantos votos, non moitos, · 
puideron proceder antes do Par
tido ~aleguf~ co . que o v9to 
n!) vana -respe1to-aó 2-8 =-0:- -.-~.--

No número de votos ' de EG 
ínfluiu o presentar poucas can~ 
didatnras e a caréncia de im
plantación sociál, que· é o traba
llo que nós pensamos facer no 
Ílirtur9,, · xa que estamos . :riun. 
proceso,, e nun~a mellor dito, de ' 
reco11strución nacionai de Gali- . 
za:t e esa, preséncia ten que. ser 
desde o ponto de vista sindical, 
económico:r social,. cultural .. ~ · 

Po1: outra banda . nós ·ere-,...... ' . 

· mos que é .precisa mura ac-
. · ción ·comun· entre ' todo . o n.a- ., 

cionafismo de esquerdas, pero 
. paia que sen pos.ibel ten que 

haber mÚla coíncidénciá estrat~ 
xica,, cousa que non existe neste 

·momento. Nós estamos. abertos 
a todo tipo ~e diálogos, pero es
tamos convencidos de que a no
sa estratéxiá é ·vá1ida~ por moito 
que a desfiguren os resultados 
_eleitorais ' oeste momento . e ... 
ten que haber .un certo .respeito 
míituo ·entre todas as ·organiza- ' 

' cións_ Co cwibiente de descalifi=. 
cación anterior, _evidentemente . , 
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.UPG: 'O BLO~UE, 
A TERCEIRA FORZA 
DE GALIZA' 

{. 

ternativa: -para presidii a corpo
. ración, _. como :é en Cangas. En 

· Fene, . qu~ , ti_ñam.os alcalde con 
4 conce11ais, terno~ agora m~io
ria absoluta con dez, o .mesmo 
podemos . di·cer de -Moaña, Mal
_pica, ou Corcubión. Qué demo.s
trou isto?: que o eleiturado rati
ficou o seu voto á xestión leva
da· a <cabo durarite est~s catto 
anos polos concellais nadona
listas. O Bloque' non defr~udou 
ao seu elyitorado, senón que 
o voto ratificou a boa xestión 
que fixemo.s nos axuntamen- . 
tos onde estivemos presentes. 

Nas cidades ei·ectivamente, 
baixamos; aquí actuou -inda co-~ 
mo determina.nte importantísi
n;io a bipolariZación e o bipar
tidismo que incidiu ·nas elei
cións · do · 28-0. Asirhesmo, 
nunhas zonas onde ·o voto é 

-máis político, estando deslei
gados · das candidaturas, tive
ron moita incidéncia os meios 
de comunicación, que nos esti
veron silenciando sistematica-

_mente e estiveron re'saltando 
outras opcións que tiñan moita 

"Primerramente. 0 que hai · menos preséncia que nós. 
__ , que dicer · é que 0 Bloque Na- A nosa campaña eleitoral non 

cionalista -Galégo quedou co- foi tan incisiva como a dos ou
mo única alternativa en Gali- tros partidos , por diversas cau
za, _. iso está claro. E qµe re- sas, e si tivo 'importáncia tamén 
presenta a via correcta para esta que moita xente condiciona'se o 

' opción política, xa que, nen po- voto ao BNG á nosa negativa ao 
la direita nen pala esquerda se xuramento á Constitución espa
pode oferecer uri recárllbio á ñol~ e ao Estatuto de Autono

- alternativá . representada polo ' mia, que foron os que nos apar-
. BNG aqui en Caliza. taran do Parlamento de Caliza. 

.~- ., ~w-segu~ao lugar- e011st'atar--a- _Moj_tos_ coidarnn . 9Q~ 11as_~l~í
. repercusión importantísima do cións municipais, inda qu s. o 

BNG en relación ás eleicións do - mecanismo é distinto, ese .voto 
. 28-0; 'que como . sabemos esti- se ia perder, porque nos ia apar
VE!ron condicionadas polo· bi- tardas corporacións. 
partidismo e pola bipolariza- Para rematar, afirmar que o 
ción., Tanto . é asi, a recupera- Bloque Nacionalista Galega se 
ción do BNG, que analiza·ndo os consolidou como terceira forza 
resultadós vemos· cómo baixa- .:..eleitoral de.ntro do país. Se ben 

. ron todos os partidos políticos é certo que unha amalgama elei
xa que o PSOE descendeu en re- toralista como é Coalición Gale
lación ás xerais máis de 95 mil ga, acádou maior número de vo
votos, AP máis ·-cte 50 mil. To- · tos e concellais en toda Galiza, 
cl~s os Niiidos baixaron agás o isto non se pode considerar co
PC e o BNG. Houbb unha recu- mo ynha forza política homo-

_. peración importantísima, gaña- xénea, xa que é moi diferente 
mos máis de 12· mil votos. Ten- en Ourense, máis diferente en 
do en canta que só nos presen- Lugo e ten pouquísimo que ver 
-tamos en ce.n municípibs, su- coa que se presentou en Ponte
mándolle _estes resultados aos vedra ou na Coruña. 
que acadamos nos rp.µnicípios Polo tanto, o Bloque Nacio
que non presentamos lista o 28 nalista Galega é a terceira forza 
de outubro, o BlÓque_teria' recu- política do país, 'e a única prati
perado todos os v'otos d.o 1979. camente que queda no campo 

non se vai a. nengun sítio . . Es~ . 
ta certa unida.de de acción 'hai 
que inscrebela nunha alternativa 
de esquerda ao goberno de AP . 
na Xunt~, xa que a xente non 
entenderá nunca unha . alterna
tiva que non sexa de .goberno en 
Galiza e unha alternativa que 

~autista _ Alvarez, presidente · 
da UPG . . 

E . tamén importantísimo nacionalista en G ali za. lsto re
constatar . que os alcaldes que presenta unha esperanza grandí- · 
sacamos néste momento sa íron sima para o fu_turo. No mome°i1-
con maioria absoluta catro de.-· . tq en que o PSOE quede des
les e un coa lista ·máis votada en~ascarado, supoñemos que o 
sendo praticamente ·a úníca a( ~~eltoradq voltará os o'llos á po-

. f . · · . htuca nacionalista consecuente. , 

• 
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aliz~ sacoú linha nota sobre ,a - · 
·ontribución Rústica 'e Pecuá-

- ·a. · ~orno nela se dicía ''ante el 
esconcierto existente, se hace 

.... ; - ' 

dicaban; as qistinfas clases de 
terreo · e plantacións. Nestas ~ 
mesmas fotos- fan un" si:ñal eón .. 
rotulador vermello para _situar ~ 

) . ecesario aclarar" ... as granxas de calquer caste. 
Este traballo de foto·grafilar t 

.desde un avión a paisaxe gale_,ga ! 
~·· un labor .que progfama .. en Ma- ; 
drid, dire~tamerite, o Minisíé- -

Desta nota só resumimos o 
áis interesante. Sobretodo· re~ 

altar as definicións de certas. 
ousas porque na prensa e na 
ádio moi_tas causas danse por 
a idas e logo resulta que non é 

S DE RENDIMENTO 

As cantidades qu~ fituran nas 
áboas de rendimento _como 

'Base impoñíbei" (recordamos- . 
les que foron publicaqas nos 
oletins O ficiais de cada pro
íncia, pois son distintas en · 
ada unha delas), coinciden co 
endimento neto estimad<? por 
ada hectárea e clase de cultivo· 
u cabeza de gando. 

Seguen estando exentos 
U.eles labregos aos que a "base 

· pofiíbel" non lles supere as 
mil pesetas (compre dicer 

ue, segundo información que 
os deron en Facenda, isto está 
cambiar; van situar o mínimo 

as 1 O mil pesetas). 
Seguen estando exentos os 

andeiros aos que a "base impo-
1íbel" non Bes supere as 20 mil 
ese tas. 

A "Base impofiíbel" asignada 
as "Táboa:s" de gandaria refí-
ese, exclusivamente, ao gando 
ue haxa -en granxas (industrial
ente), pero non ao que teñan 

os labregos. Esta cir~unstáncia 
a do gando en plan industrial) 
a se tivo en con ta para lle cal
ular o rendimento. 

E o 50 por cen da "base im
ofiínel" e sobre ela aplícase di
ectamente o tipo de gravam~. 

CANTIDADE A PAGAR 

E o resultado de aplicar o 20 
or cen sobre a "Base liquidá
el". 

rio de Agricultura. . \ 

O CATASTRO: PRECISIONS 

Tense dit_o qu.e u~h9- lagoa da , 
:Administración· é pr-ecisamente ~ . 
o non ter ao dia o Catástro" ~ 

· (Censo de fincas rústicas). ~ 
- Sobre este- particular ~n Pa

cenda pontualizáronnos o se
guinte. No- Catastro hai que pre
cisar, cando · sexa preciso, dous 

_,. tipos de cámbios. O cámbio de 
cultivo e o c-ámbio dv titularida-
de. ~ 

· Respeito dos cámbi9s de cul- · 
tivo non hai papeleo nengún 
atrasado. Todo ,propdetáiio, 
todo ·contribúínte, ten a obfiga 
·de declal'ar calquer cámhio .rro 

me á Orde ·Ministerial '(Boletin ñíbeis, rrÍant~ranse se~n varia,ción hoxe (por superar as 5 mil pese- cultivo dun terreo determinado. , 
2-outubro-82) que · se mencio- algunha durante 5 anós, como . tas de base impoñíbel) . s~pciiian Para .este . fin feñen ~a uns im- · 
nan no apartado 1°. mínimo. _ un número na província de Lu- presos nas Delegacións .de fii- t 

Estes estudos foron cordena- ' 6.:..:.. A.o aum€ntar ·as·bases im- ·· ·go de· 16.000. Se os mínimos cenda.· 
dos pola Xunta Territorial .de póñíbeis certos propietários de suben a· 10 mil pesetas deixarian · · · De f~ito véñense actu.aliian
·cordenación de· Rústica· e .apro- . fincas rústicas,_ que. no presente . de-·pagar 3 mil contribuíñtes Ü) do, po.r ·ano ~ ilnhas 1.008 ou 
hados polo Consello de Direc- ~ non son contribuíntes, vano.ser, Respeito do apartado .5°, ·aeta- . 1.200 I?arcelas. . 
ción do Consórcio para a Xes- ao superar as 5 mil· pesetas de '. lÍat que "o nivel · de .vida dos -7 · · Respeito do cámbfo de titula- · 
tión e Inspección das Con tribu- base . impoñíbel. A contribución . últimos ano-s, nos que non hou- · :i;idade _si~ que. se vai con ~áis re- i 
ción~ r~rritoriais de Lugo. que pagarían ao ano, nese ·caso;· bera subas, calculouse ·nun 122 traso. ; 

3.- As bases impoñíbeis dos seria dé' 500 a 800 pesetas. por ~in".L.Este dadg completou- Parte da culpa nesto téñ.ana 
cultivos . e as tarífas da gandaria 7 . ~ -Q re-éibo da · Cuota Errt~ ·se 90 índice do calculado polo no.s Concellos pois son mornsos 
ind.ep.endente - representan os presarial da Seguridade Social - précio perce9ido polos ~'agricul- nas. tramitacións . . 
rendimentos médiQs teóriCos _ Ágrária_ por Xornádas Teóricas. ~ores'~ segundo o_ qu~ publica o Veñen sendo unhas JO mil as 
cal~ulados, e as cantidades a pa- non se ve afecfadtr.en absoluto, Ministério- de Agriculfüra para a · parcelas que cámbian de dono 
gar como Contribución· son o po_lo aúmento das bases impoñí- .actualización d-os'"' arrentlarríen- .cada ano: 
1 O por cen destas bases impoñí- beis e, ademais, o vaiOr da xor- !os r(lsticos. O cálculÜ. (que ' se · · - RESUME E CONCLUSION -- -
beis expostas. nada teórica, para este ano 83, fixo destes sete anos pasados) . . , . , 

4.- As tarifas de rendimen- fixouse no mesmo que o ano • quedou .fixado nun 105 por .~ Este _traballo, que se. fin~ con :' 
tos para a gandarta i:p.dependen- pasado. Polo ·tanto, neste- ano cen. dados que nos facilitaron na De- ~ 
te só se aplican no caso do gan- en que estamos, seguirán pagán- _ Fixfronse tamén estudos dos .. legación de Facenda de · Lu_gp 
do que se alimenta fundamen- dose as mesmas cantidades polá produtos - na _ten:ipada destes _ ten, ·· naturalmente, : limita_tión:s 
talmente de pr.odutos· ob.tidos Cuota Empresarial, qu~ se paga- cinco últimos anos ... - Segundo'. debido _ precisamente a iso ~ Pero ; 
fóra da explotación .. Por iso, na ron no ano. 82. · este ·estudo de apreciación, esta . pouco ·máis' pod~ variar a situa- ~ 
província de Lugo, só están su- Até aqui o escrito oficial. Na ·_ é a relación _de cultivos que po-· ·. ción no -resto de · Ga)iza. Nesta 
xeitos ao pago da Contribución · própria Delegación de Facenda den -_intere~r m~is por. seren división que -nos · fixeron du 
por gandaria independente, o UI,1 funcionário f íxonos unha sé- predominantes nas cÍiversás co- País, . nas catro províncias. 
gando porcirio, aviar e coellos, rie de preCisións que aclara me- marcas ou rexións galegas. Despois~ de todo non está .R 

ª nota esta para sempre que a explotación do llora cuestión. , . -- Labtadio: subíu ún 130 por cuestió~ agrár.ia de Galiza, nun · · 
pasar a outra que nos facilitaron gando teña un número tal de Todos os do Réxime Especial ... cen. , _ · fututo máis ou menos inmedia-
na Delegación de Facenda de animais, que a base impofiíbel . seguen nel. Isto sábese polo Bo- -Pr~q.eira:_ 0 95: por cen. to, .nesta causa das porcent_axe:s 
Lugo. Ali confesáronnos que res~ltante sexa . superior ás ;20 _. letin (l 4-febreiro-83). Inda que -- Piñeiral' o '40 por cen. ·e· das estadístic~s óficiais. 
era máis doada de entender, mil pesetas. Polo xeral, a. este no apartado ·6º (da nota de Fa- · - O mato (que é 0 que máis." Volvemos ás citas de ·referén-
máis clariña. Consta de sete límite non chegan as pequenas cenda de . Lugo) dise que-a base predomina segundo .nos mani- cia. Ñu.n· ciclo de confer~ncias, 
pontos. explotacións familiares destes mínima '~Ímpoñíbel'' está_ nas festaron): o 60 por cen. que hai pquco hbubo en Lugo, 

1. - A revisión das bases· im- animais, polo que están exentas 5 mil pesetas logo sairá unha :-A.rbores froitais: {é 0 único un . especialista ~n Agiicultura 
poñíbeis vense facendo, ca.da 5 _do pago da Contribución por dispos{ción polo que a base mí- que baixpu) .f íxoo na .cantid·ade dixo que, -sen tremendismo nen-
anos, segundo un Decretó que Gapdaría independente'. Tamén nima poríase nas 1 O mjl pesetas. d'o 3 ·por 'cen) .. ~ · gun, podíase afirmar que para 
se publicara no Boletín do Es- o . están · as explotacións de gan-· . Logo disto, a terceifa pu cu~rta As nasas fontes ihformante·s · Galiza os-emperadores .de Euro-
tado (iO-setembro:66). do vacuno, que .se alimentan parte .. dos que ·hoxe pagan ~non xa"explaiándos·e un pouco mái~ pa, os lugartenientes de Madtill 

A revisión que lle correspon- dos produtos obtidos ria explo- , terian que facelo. ' ·en certos detalles dixérÓnnos e os .virreis galegas teñen prepa-
dia polos anos 81 e 82, como _ tación, _.que veñen a . ser a case . Estas últimas ·disposicións fa- que . nouttos P::líse~ (púxosenos rado un plan. Un plan. para qne 
cousa excepcional, aprazouse de totalidade das explotacións des- vorecen aos p~quenos proprietá- ·0 exemplo- de · Estados Unidos) sexa un grande bosco de -Piñei
acordo con. dous decretos. A re- te gando· que. hai na província· rios (pequenos e medianos). De págasé · en razón da "ponteciali- ros · e euca.liptus e, ·por .. riba., 
iisión deste ano 83 fíxose con- de LuKo.· Do mesmo xeito están feito, se, hoxe, xa pagan só un· dade :' dun terre_o. E dicer do unha~base da Otan. Se a isto lle 
forme ao 'Real Decreto (Boletín exentas da Contribución ·por·. 12 por cen dos. proprietários cos que ·pdderiá producir máis e me- ' )\Untamos a expoliación da ·ti- ' 
l 4-xullo-82) e 4 · Orde do)vHnis- .. Rústica, 'aquelas ·explotacións .· recente·s· reaxustesr ter.ian - que "·· llor. Non d.ó cultivo que poida queza rrüneira, da enerx_ia elée
érió de Facenda (Boletín 2-ou.:- agrícolas, · cias ·que a base iinpo- »·-· pagar só un 9 por cen dos pro- ter nun momento deterininado. trie~., afogamento da pesca e -.a.a 
ubto-82). ñíbel sexa inferior_ ás 5 mir pe- pr~etários.· ' · · En Galiza xa sabemos o q~ pa- . - -agricultqra tradicional sen d~rile 

2 .. ~ As l;rnses impoñíbeis esta- setas. , (Esta a ponto de modifi.: · , ·sa. -Se un labrego t~n . piñekos, saídas racionajs e-xeradas aqui .e 
elecéropse . apa~tir · de estudos ~arse isto poñéndoo nun rriíni- · NIVEL DE VID_A E VENDAS . astra "na Jiorta gue arrode-a a fodo o qúe sab~mos -da ·x«~nte 

, técnicos, realizad a; polos Serví- .. n:io de 10 mil pesetas); · NO AG~o · · . casa, esa terra noi. paga ·por la- que v,ai .gaña,r o .carto f óra e~lo_g0 " 
cios. ·vde Catastro -·v .. V.aló,f,a~.i~l). .(. 5.- O · aum~w ·: ~édiq, :4as . '_Séguin1e>s -tr~ñscre1Jindo , as bradio ,~~p,,on ·por piñeiraL · co~ ·., v.e.~~e-?~-~Qilar a Galiza .. -qué?! ~· : 
·Rií~ . ...d-" ,._,,,...¡;:i<ll , p ,fl 'nqnt.a ·~ ·· , ,._ ,~, · -:-~1~: ,A ,:ir.~11 1· · ,· " .. ""' - • ,: · · ' ~ :1<11~ · , · · • ':ilm: . ·' ·· • ""1 • .i:-. , , " " " "" • ' •., :"'~i;'dyréh. ~·\1-~f;'Y+f .. <"' ,.·.9" .... 1>j~•-:- 'l. ~lil\~Y'>'r".s . ,~mp9~~~v·~;-. ·!1~a .~\'ttt"':~Plc1a 1'.,.\Pt~~~~n~ 1,~~~,0~~· .' '\l~C1·1.~ta:;ro~ ' 'ffl'<? ~~,~~~ - ·aoo¡p~~- :'i'~1a.'7'1flt~!"' , !,_, ~:- : 1 0 lifl'i (~·'. "i.~~~>!'' ... '. '.·~~ .. í:· . . ; "~~$\·:-. 
~11flentos, ~~41~s~do _1te~~:/~~~;' ~~" Lugo f01 ~o ::; !/ Po/ .~~' ¡fa- ma't '. ·,(t:>ntes · 11n;ffil.tili\a;tiv.~s 1d? -!De- · maci@n·fl;a D~1egactQn~e F~"Cen-\ _ _ (1':<1 9J:'~:·- ::$e.os ffij,~_imos ~u.~is~~ ~·~yt ;:.• 
va1 ,do 0atr<;>. 76.,ao. 8:0 ·e os pre,c1_os ce,ndo ver . que ·-este aurn.é!nto; Jega'c~ó·h :d~e ·Facencta·de Lugo. da amo.sáronnos iálgun:has fotos . ~ 11. ·pesetas ~que ·segundo ·estJr:i:acmns ·cte -

d 
· · b"d · · ' ·d' d · d R f -. -60 d · , ( . · . , · ultima t:iora ao mellar queda f1xado nesa 

paga os e r.ece · 1 o.s no exerc1- pro u.cese esp01s e sete an_ós . e erente ao ponto o es- quitadas· desde 'UlJ. avmn) nas cantidade) pois serian 4 -mil os contribuln-

cio ·do .1980-. Todo' isto .canfor- e que, e'stas -,novas bases impo-:- -crito, dicer que os que pagan qu'e se aprécia:, segundo nos :ip.- tes que ~uedasen ·exe.ntoL ' 
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Contan que nas e.leicións autonómicas tiñan preparado un camión 
de champán para celebrar a· vitpria nas {urnas, con tal de formar 

1

- O c6mputo global das -~léici~ns .m~n;t;~~is · a~ pa~do· d<(mingo en Euskadisuiserv~u para ~onfirmar 
un alza 4e 15:000 votos para·o PNV e ·uniW perdiz considerábel . o goberno da· Generalitat. PQrén,. as botellas non sedescorcha,ron 

naque/' tempo e foron consumíndosé amodiño para· o r~st~ dqs {orzas políticas con respeito ál ekición.s do 28 de outubro. . · 
OPSOE.perde 100.000 votos, adireita ·española 60.000, HB 40.000, EE 15.000 porque Jordi p_u/ol adiantouse.ao PSOE, 

· estabelecendo unha série de pactos coa direita. e _'os .demais partidos '44. 000 votos. ' ' r . 

: Odia 8 de máio, as previsións· cumplíronse e os socialistas 
destaparon.as sua's botellas, · 
O Axuntamento de Barcelona, no que se libraba a maior bat{llla 
polo poder municipal fo{ un clá1:o exempl(J . : · · 

<do que os cidadáns quixeron'na sua maioria ... . 
Vinteun, dos 43 concellais que ten o consistório-~ .caíron nas mans 

- ' - . 

do PSC, mentras que CiU ficaba con trece, AP con 6 e o PSU,C, 

Velai, por_herrialdes, os;re,sul- . 
ta dos. 

BIZKAIA 
· . BÍzkaia fui o segundo herrial~ 
de máis. abstenciqn'ista .' (34,3 8 

que recuperou case 'uncen por éento de votos 
con respeito ao .28-0; conseguia tres concellais. 

. , 

No seu conxunto, a esquer: · os do PSOE estaban xa asenta
da barreu . . en Catalunya, a_ípda dos, cómo p6den·ser.Hospitaiet, 
que os que levaron máis ·votos Castelldefells, Gava e Sant Boí, 
foron QS socialistas. ·o chamado consoJidáronse. Os éurocorrrn
"citnto vermello" de Barcelona, · nistas, Os eurocomunistas dÓ 
feudo comunista, pasou -.en , PSUC mantiveron sob a sua in-

_ ' Por cento) despois de Gipu-zkoa 
Quizá o dado ruáis -importante 
sexa o lixeiro .:aumento do PNV 
inda qué perda a sua hexem.onia 
na , maioria /dos . gl"andes con ce
llas, beneficiándose deste feíto 
o -PSOE. O caso de Bilbo. é o 
que mellor reflexa esta tónica 
xeral: o PNV perde dous conce-

, gran parte-- p.o PSOE. Badalona · .· fluéncia importantes · pbvoa
onde o .. PSUC - dominaba no cións como Santa Coloma, Sa
axuntamento, ·é. agora do PSC e badeli, . Ripollet, San ·Feliu de : 
Sá:nt Just Desvein, que esJaba · . Llobregat -ou Molins d·e Reí. ·Os 
nas inans da dfreita, ten tamén escindidos, agora no PCC, teñen 
alcalde socialista. Noutros im- os municípios "de Moneada · i 

·: portantes núcleos urbanos onde Reixat,' Santa Perpetua e é posí- · 
be'l que trunfen tamén en Vi.la-. . 
decans . · 

Os resultados neste ointo ver
mello repetíronse en case tocios 
os núcleos m:banos. Nas capitais 

. de província -,.sen Barcelona
. hai maioria absoluta do PSC. 
Non' é así noutros núcleos nos 

.que Convergencia i Unió seguiu 
mantendo a alcaldía, como Vic 
e Tortosa. Dado a destacar é a · 
derrota da candidatura antinu
clear has tenas de Aseó. O até 
ª&ºra álcalde denunciaba . o . es
forzo do capital e as ensarilla- . 

· das . p(!ra facer a lista dos pro
nucleares. · A derrota foi debida 
ao. ~ámbio que .se prodúciu no 
censo, pois árredor de catrocen
tos traballadores da central es- . 
tán censados ·na comarc.(:l desde 
hai poucos meses e en contrn da 

·· op~nión dos antigos viciños vo"' ~ 
· · taron · polo seu pasto de traba

· no . . 

· na1s (fica con ll ), o _PSOE gaña 
cinco (9), HB perde tres (dos 6 
que tifia) e BE.gaña un (Jica con 
dous), sen esquecer os catro que 
obtén a eoalición AP-PDP-UL 
no canto dos cinco da UCD no · 
anterior mandato:- As alianzas 
para ·obter a akaldia da capital 
b1z~aina preséntanse ~umamen- - -
te curiosas: EE_, na sua liña de _ 
·apoig ás "forzas de . esquerda" 
inclínase polo PSQE,, xunto coa 
direita española, quedando"" no~ 
outro frente PNV e HB que cos 
seus catorce . conce.Uais ficai-ían 
un po,r de baix_q do grotesco pac-

dos- en grandes interrogantes. to. 
,.No ¡esto . de Bizkaia, o :rsoE _ O PSOE obtivo 20 escanos, 

. faise co meirande número de fi;ente aos 21 que supoñen UPN 
concellais na marxe esquerda do e AP-PDP-UL (13 e 8 respecti-
Nervión _(Barai'afdo, · Portugale~ vame.nte) ·0 que convirte aos 
te, Santurtzi ... ), · na costa d~se tres parlamentários eleitos do 
un, claro ·rnantimento das forzas :PNV en previsíbeis árbitros da 
abertzales (PNV, . H8 e nalgun · situación, dada a anunciada non 
caso BE) quedando estas forzas a·sisténcia a este marco institu-
como única representación en cional dé HB, · que obtivo seis 
Ondarroa, Lekeitio · e Bermeo. deputados. 
No éaso dé HB destaca a perda A nivel municipal, o PSOE 
da alcaldía·. de larrabetzua, lu- . consolidouse como primeira 
gar no que os votos .polarizados forza política, se ben ob~ivo 
entre HB e PNV inclináronse menos alcaldías das previstas en 

- Paralelamente ás · eleicións 
· munfcipais, celebráronse outras 

para elexir un .senador pala pro
víncfa de Barcelona, en sustitu
ció~ do socia.lista Alex~nd:re Ci: : 
rici, ·que morrera en. xan.eiro. 
Tam·pou.-co resultarÜQ con sol
presa. O candidato do PSC, ·Ar-

polo último ·grupo. En_ r~~ume, localidádes importantes como 
. en Bizkaia, o núm"ero de con ce- T udela,· Burlada, Ansoain e Ál

llais fican repartidos do seguinte ~ sasua. O PNV fixo. o próprio en 
xeito: · concellos como 'Lesaka, Armizu 

. mendáriz .Ormaecehea . tiraba · o 
43 por cento dos votos·; ·mentras 
o candidato .de . CiU, Uuís' Se
rrahima, recollia o 26-por ·cento 
e o candidato do PSUC algo ine

. )]OS. 

Pódese d.e§tacar, na tónica · 
xeral, O <:tUmento de votos co
munistas en relación ás lexisla-

. tivas e a aumento, tamén, de 
: AP~ forza · qú~ se fixo co. eleito: 
· ·tacto de parte dos centristas e 

pretende tirarlle. o campo aos . 
nacionalistas da Ci U. Por . algo 
·Fraga veu • ab.rir a · campaña e a 
pec}iala; pero inda lle falta moi
to para convertfrse no que que
re: unha alt~rnativa ao poder en 

. Catalunya. 
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PNV, 612/PSOE, 172/HB, 133/ Etxarri-Aranaz ou Iture, seguida 
Independentes, 104/EE, 48/AP- · moj_ de perto por HB, que con
PDP-UL, 24 e PCE, 11. segue ser a primeira forza en 
. Respeito ás el~icións ás Xun- · Leiza. 

tas ·Xerais polo herrialpe, a djvi- En Iruña, o PSOE chegou aos 
sión territorial estabelecida polo 11 · concellais, UPN' 7 ; HB, 
PNV no Pa:rlamerito bascongado AP~PDP-UL, . 4 e o .PNV, 1 co 

·coa aprobación do d~creto de . q~e o socialista Balduz se~uirá . 
marzo. do 1983; serviulles pa~a . a ser alCalde. 
ob.ter a maioria absoluta .nas se
te circunscricións . históricas do 
herrialde, · , q ueda:11do con 26 
xuriteiros, contra' os 14 do ·PS-
0 E, os 6 _de FIB, -os 3 da coali
ción de direitas e 1 de .E.E. 

·NAFARROA 

Unha das ·causas· esperadas 
·con máis ansiedade ·o domingo . 
era a configuración de forzás ·a 
o'bter no _Parlamento Foral, que 
fica sumido -tras dos resulta-

A~ABA 

N este he.rriald·e o ·PNV mos-
· trou a sua. supremacía .con 200 

concellais, seguido dos· 64 de 
AP, os 32 do PSOE, os .14 de 
H~, 14 ·de di_stintas . candidátu-· 

· ras independentes, 4 de EE e 2 
: :.do CDS:'. , 

A riivel de· Xuntas xerais, a vi:. 
tória , do PNV ao obter 22 dos· 
51 procuradores, · supón unha 
maioria moi ampla .pero non ah- · 
soluta como esperabá o partido, 

que· complica· bastante · a rela
ción de forzas, "'unha yez descar
tada a preséncia de HB, ·que ten 
5. procuradores. Os 22 do PNV, 
14 de PSOE, 9 de AP e 1 de EE 
ofere.c~n, teoricamente, a posi.
bilidade de alianzas cun empa-
· te a 13 procuradóres, con espa
ñoles a : un aldo e abertzales a 
outro, pero son meras elucu
braci6ns. 

GIPUZKOA 

Dos 51 deputados que for
man as Xuntas Xerais de Gipuz
koa, o PNV fíxose con · 25, o 
que non lle vai permitir gober
nar ~n solitário no caso de que 
HB acudira a ditas institucións, 
4ecisión invariábel (non ir) tras 
da celebración das distintas 
asambleas da coalición. A com
posición das xuntas, por parte 
do PNV é 25 12 para o PSOE, 
1 O para HB, 3 para EE e un pa
ra AP-PDP-UL. 

Interesante se presenta, por 
outra banda, a designación do 
alcalde de Donosti. A campo

. sición da corporación ( 1 O para 
. PNV, 7 para PSOE, 5 para HB, 
3 para AP e 2 para EE) fará que 
os pactos teñan que entrar en 
escea ao non ter o PNV a maio
ria absoluta. Pero non é só o 
ascenso do PSOE no axunta
mento donostiarra o único des
tacábel do domingo. A lustória 
repetiuse e.n Pasaia, Irun, Eibar 
e Errenteria. Nesta última cida
de (considerada "maldita e bas
tión de ' batasuneros") catro 
anos de experiment0s consegui
ron por fin o seu obxectivo con 
9 concellais para o PSOE, por 5 
de HB, catro para o PNV e 3 de 
EE. · Só unha improbábel suma 
de yotos nacionalistas poria a al
caldía en mans abertzales, pos
tura pola que. HB mostrará segu
ro pouco entusiasmo nunha lo
calidade n.a que a conflitividade 

·non -depende de qurJl detente o 
mando na alcaldía. · 

Así pois, o domingo en Eus
kadi sul veu c.onfirmarse un 
certo · e paulatino desencanto 
entre os bascas con 'respeito 
ao ·sistema eleitoral (eviden
té entre ·o-s mozos), unha clara .. 
disminución dos votos en to
das asfoi:zas, agás o PNV, eon 
relación , ao 28-0 (moi . forte a 
do PSOE · con cen mil votos) e 
un cetto . mantimento con lene 

, propensióri á baixa de HB, que 
ye consolidada a ·sua preséncia 
-en todos o's · co'ncellos, pésie ·á · · 
tremenda presión á que é con
tínua e sistematkamehte some
tida: 

; MUGARRA, · 
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.. M~1s alá_ da~ manipulaciqrt no . ~alvador .. -.. 

-e Marcial 
A rexión centroamericana e o Co.ribe .encóntrase ·nun do~- seus momentos hÍstóri~os máls drdmati~ -. ' 

·co,s. Está sendo conduciif,a a .uniJ conflagrÍJ,éüfo póla acción agresiva da a·ttua/.goh!rno dos BE. UU. · · - · 
A · política da actual administración norteameriéana inscrébese na sua .ópti</a· de-que" está rátóil e · 

·un área de influéncia dos EE.UU., téndoa ·definido c9mt/vital para os seus intereses miÍitares, econó- . 
m,icos e políticos. Este conceito derrubou nun claro intervenciónismo qÚe'se agrava dia a dia, -

Aí está a agresión contra Nicarágua, e_n Honduras controla a_s /orzas armadas, ~n Panamá.ámeaza 
con incumplir os tratados Torrijos-Carter,-violando reitera<J,amente a soberdnia panameña. . , 

No caso do Salvador o goberno dos Estados- 'Unidos deu un paso meirande na sua intervención ti.o . 
aprobar o aumento de axuda eco-nómica con fins militares, o aumento de efei:tivos do exér-citó e u.nha. 
máis activa e efectiva participación no mando das tropas, asi -como a imposición de eleicións adianta~ 
das para o mes de décembro. ' · - · - - · . · 

E aí está outro caso claro do intervenciÓnismo americano, o asesinato.da Coma~dánte A.na María. 
Aínda asi, a guerra no Salvador parece .que está chegando a¿ seu estado ftnal. Tarde oú éedó, ~s 

[orzas revolucionária.s van rematar g"añando. A ofensiva-final xa empezou, segundo fontes do FDR. 
... r " ~ ~:_ 

. O asasinato da Comandante 
Ana María o día 6 de abr~l rnen
tras se encontraba no território 
de Nicarágua atendendo a tare
fas internacionais, e o suicídio 
despois do Cornand,ante Mar-
cial, deulle pé á prensa occiden
tal p~ra especular· con · disen
sións, axustes de con tas ... Fon
tes do FDR negaron todas estas 
especulacións "caluniosas e te·n
dentes a desprestixia.r o noso 
movimento". 

de Ana María, xa que ao produ
círse o asasinato, .a altas horas 
da madrugada, os executores ti
veron que entrar á-casa, dicín
_dose que enganaron ás persoas 
que ali moraban e pedindo que~ 
Hes deixasen coller uns pa.p~is. 

A MORTE DE MARCIAL 

Qrrpio, coñecido mundial-
mente..: como o comandante . 
Marcial era, sen dúbida, o home 
de máis p~estíxio do FD R.' ·o 

Segundo estas fontes , 0 asasi- asasinato de Ana María abatiu
nato foi obra da CIA, que se va- no profundamente, poidéndose-
leu d un próprio cqmpañeiro lle ver dias despois como enfer-
Rogelio Basaglia, ''Marcelo", mo e aínda vestindo. unha rebe
home de confianza do Coman.:. . ca, cando ia moito calor como é. 
danté . Marcial, para inspirar 0 normal no trópico.· 

ch_egou o asasiiúito. de Ana Ma
ría e, despois' o descobiir que , 
foron. o~ seus. próprios homes. 
Non puido resistir. 

Fontes _do FPL manifestan 
que a marte de dous qos seus 
máximos dirixentes "nen se de
be a liortas--internas né:n vai fa- . 
cer variar . para . nada o ritmo da" 
nasa loita ;, . 

Así, o FPL apr~surouse a no- . 
mear ao sustituto de) Comap.
dante: Salvador Guei;ra. 

Tam.pouco no FMLN se de
tectaron loitas· polo -liderazgo, 
como presumian_ os propagan
distas am·ericanos. 

-AO ASALTO FINAL 

-asasinato. · · · 
• O dia 12, as investigació11s re- :Parece que· 0 FD~ ten as .. di-

"Ü q.ue .no .. n. teñ. en afada claro atizadas : en Nicarágua concluí- . . _, recthces . perfeitamente ·marca-· -
os dirixentes do FDR ése "Mar- ro11 que · 0-s . autores do· selvaxe -

das · e que :Va. n seguir polo n:ú~s7 . celo" é .ou non ·da CIA, inda .. asasinato eran mulitantes do · m.o camiño que até agóra, inten.. · 
que non . hai dúbidas de que a F-LP. Esa mesma .noite o Co~ · 

sificándo. a loita. . 
Axencia foi a · inspiradGra do manda:Qte : Marcial, sacábase r;t Segundo-fontes dd FPL "non 
asasinato, e recoñecen que ~o- vidá: ". . - sabemos cándG> será a vitó:da Ii- .. 
gelio Basaglia crese que estaba A prerisa .-occidental -empezou .. nal, pero non pode tardar moito -
facendo · un favor á revolución ' a espe'c.ular · e a dicer ·que ·se Estamos nun momento. en que 
eliminando · a Mélida Ana,ya. :'arrepentira de ser o 'mentor da · ·nos favorecen as situacións, co-
Montes (Ana 'Maria). · morte. de Ana María", asi como · mo son ás próximas · el-eicións 

Agora ben, ~dn 'se entende · de· facer · cábalas sobre "-Ii:fjas ameri,canas, que non Bes permi-
brandas e liñas duras". · cómo utilizaron ·métodos ; que . tirán fovadirnos, bu o a poi o di-' 

Nicaráiua,_ 'oUttávolia 
- . . \ . 

, ~ ,J· 

• 1. 

MANUEL AL:ONS@ 

't < -~. 
¡ 

- . . . . ¡; 
Cono hai qu~ce anos, no Vietnam, ou vinte en Cuba, ~-as 111i- : . 

r~dás .e os esf orzos da humanidade progresista están hox.-e:pns- ' 
tos en Centroámérica, e·-máis concretamente en Nicarágllit. . . ~ · 

. . • . ,.e- .. 

E o crhninalmente curioso é que a· análise no~ pode ser m'c:i'f ~ · 
difer:ente~ · Daquela a maquinária industrial-militar lanzo use ~a t 
·tuniba -iberta nunha gu~rra da que· aínd~ agora paga as· conse- : 

- cuéncías-sociais e políticas no PJ'Óprio país. Agora emprázanse i 
- - a fondo lJ.unha loita, áparéntemente. legalista, _para poder. lex-i- ; 
- .,,. timar unha intervención aesestabiiizaáora, directa 'ou indirecta,, l 

aló,en Nicarágua. Pero falt3:n os argumentos. . · ! 
, bu:rilia banda a Administración rro poder p~~con.iia urih'a in:;. ~ _ . 

. tervención de~caradamente abertá, da que segaban x°:stiíican- ; 
do o avanée do~ "perigo_ comunista" até as -portas do seiqraís. ~ · 
Doutra os . rn.áis espabilados, falan -aínda que recoñecen qqe ~ 
serodiamente- · de invertir un 1 pot cento d6 presuposto- mili- ~ 
. t.ar norteamericano, . nun· plan de desenvolvhnento económiéo ¡ · 

, para ·o área que elimine o apoio popular -::incuestionábel- .da ~ 
guerrilla, e mesmo do sandinism9 en Nicarágua. · · 

Nunca un gobemo actúou con más tacto e ·fiáis deniocmti- : 
cainente que o-sandíni.Sta. Nun.ha ' exemplar ~ctitude, evitáron- -

• se 'cá.seque tótahnente as represálias após da vitórl:;r de . .x:uño do ,. 
1979. Permitiuse a entrada no Goberno ·de elementos gue,_po- r 
t'encialmente,, eran contrarrevolucionários, como ' despois e ~ 
.hoxendia se demostra . ~Alfonso Robelo, -Pastora,.:.-.. A:tillá- ·~ 

. roúse unha manchea de provocacións e saboÚxes~ e m~ntívose· ~ 
contra ventos e vagas, o prnxecto iníc!al dtlnha economia niix:- f 
ta e· de non aliñamento. Diante d.o fustigamento a qu~~foi "SO-- • . 

, ~ . ' .. 
metida desde honduras ou desde -Gosta .. Rica, nunca se;li,espO.s-
·.. - . . . . ' , 
tou d~ man_eira que n~n fosé defensiva. ~ 

" Aínda máis, O:s .Estados Unidos. xainaiS puidérnn démos.trar::a 
. participación de nicaragüenses. na" guerrilla do Salvado~, -o:u -o & .. 

emp~ego. do -terrórfo nicaragjiepse para Ó tliáfego ·de ar!Ilas .ou ~. 
, mesmo a, preséncia de bases sovié,ticas. Nada de nada. _E mnaa ·f. 

lembramos o inmenso rubor · das ·autoridades ·ianquis, ·- canon [ 
pre·s,entáb~n á. prensa .ª .Orlando. Tardencillas, pa;a que ·corife- { 
sase actividades· revolucionárias no Salvador. ·Pequénas ~e -:.iin- ·~ -
portantes vitórias propagandísticas_ do _anti-imperia~sn:!º· - . . t 

~ ... ...., ~ !:::" • 

Pero non podemos cansar de denuncfuf, desde todas ~s -tri- f 
hunas, a criminal actividade, inspirada desde -os xormi~, aesa~ .! 
·a telev.isión e pot todas partes, do impér.iali§mo norteamer!ca-~ ~ 
no. · · t 

Os somocista:s. e os contrarrevofocioQários ·de Pastora e 0R9- ,-! -
belo, non ·son. senón a avanzadilla. tJor detrás veñen. ou v.J.rán ~ 
os. marines. E non é pantasia pensar que a segura vitória do~rni-: '.~ 
caragüenses v.~! éosta~ nioito sangue:' . . t 

Agorá, -como. nunca e üomó moitas veces máis no Iuture, 
esíxese un eSforzo taméú nos dem~is paises do mundo e ;tamelJ_ t. 
en Galiza. . - - ~ ' 

· S~ ·a batalla. real dase na. seiva de Nueva SegÓvlli, ·h · i outr~ 
batalla· 'clavé que se da nos · meios de cotnunicación. e na ·opi
nión pública do· mundo. E tens.e esquecido, en bastante: medí- ¡ 

·da, ·a .ne~esidade de amo8ar a solidaridáde e .den1..méiar as marro-· : ta 

bras imperiális,tas. 

n~nca· fóron ~·qmitidos ~ polp ."'·~ Non parece ter a menor! CGn- ' · plomático doutros · paíSes. Ade
próprio FDR nen para· os _seus sisténcia. ·Carp}o .levaba tempo . rilais~ ~ º yxército salvador~ijo ca-

. 1 -:· inÚnigos. Asimesi:rw, · se e~tá a '.xa visibelmente afectado ·:pola da v-ez ten menos moral. A bata- ." 
ir1vestig~t . a culpabilidad e dou:- 'mórte de'. dous .. dos seus . máis lla 1 final non iarciará nioito en 

-. tras· como a asistenta . ·Íntimos· colaboradores. Lago ~mp_ezarse" . . ' · . · · · 

_ . A: ftmcióQ. dos Comités de Solidaridáde, útil e louvábel;:non 
ten o espello que debera en m_oitas ·~rganizacións polí.ticas, :~in- · · 
dicais e cidadáns .. Esa :outra· batalla pola paz pode e. debe darse, 

· aquie ao pé dos sandinistas. , · · · -· 

... 
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,MUNDO 
.A qu~ima . dé librói; .polos nazis no 1931·. -1 

. . . 

A . alerta do .10 :ae maio· 
. t.,; 
,. --. .c.' \ . 

AS· voces . d.e. "C0ritra a loita O 1 O de ".111!lio do 1933 perpetuouse como unha das xornadas máis. lúgubres da histórkz alemana.· 
clasista .e o inaterialismo !.! ";ar- Daquekl erguéronse as fogueiras en Her/in; na Praza da Opera - l:wxe Praza Bebe/- o mesmo que nou
deron : xunto .con escritos poljti- tras ddades alemanas. Militantes fanáticos da SA - grupo de asa.lto nazi- , ao pé de estudantes nazis 
·cos de Kautsky e. outros. Ese boaron ao ·.zume libros e escritos humanistas: Foi un_ espectáculo macabro aínda que sintomático: asi 
atengadüao. espirito ·.humartista · como o ·27 de febreiro do 1933, .uns cantos dias despois da "toma do __ poder'', o 30.de xaneiro do 

. ,-a xulgár ¡;>ola,s cotjsignas~· m'éen- 1933,so incéndio .. dli Reichstti.g-p"(e,ndera .o áuxo.l político', agora, -o 1 O de maio dese mesmo ano, dá
diárias~ afectou a moit6s escri- . base q sinal ideolóx-ico correkltivo. Ao frente. de todas~ as- obras · incineradas figuraban . as de Carlos 
tores e pub'.lic.istas demo~rático~ · .. , ·.µarx. · . · · 
de · rÚ1ome .,. ·como_: · Heinrich ., · · · ' 

~ M~nn,.Erich. Kástner; E.M. Re
marque, Alfred Ken1, Kurt Tü:. 
cholsky, Carl von Ossíetzky, e a 
científicos burgueses como Sig
mund Freud. O ataque foi la!).-. 

. zado desde posicións de "ódio . 
extremado cara a todci o inte
lectual e un fanatismo_ racial 
exacerbado. 

· As fogueiras do lo de maio 
do 1933 foron o sinal ígneo se- -. 
guido -ao momento por "Listas 
Negra.s", postas en circulación -
con rnoitísimos máis nomes e 
obras ._ a proibir. Ta·n só ·6 pri-

. m~iro decreto pertinente sinala
ha 2.293 autorés con 6.843 tí
tulos: 360 foron os autores CLl

xas obras ficaron íntegramente 
proibidas. Estas ~ listas seguíron 
prolongándose ~o. tempo~ A in"'. 
tención era erradicar de oheo no 
~eo do povo alemán o espírito 
progresista e humanista . O "de 
cheo" tE;n un sentido estrita
mente literal, pbis tales decretos 
·proibÍtórios incluen os nomes 
de autores' estranxeifos cuxas · 
obras eran considerc1das indese
xábeis e merecentes de seren 
"extirpadas" de bibliotecas e li
brarías: Martín Andersen-Nexó,. 
Isaac, Babel, Henri Barbusse, 
John Dos Pa·ssos, Jlya Ehren-:. 
burg, Fiador Gladkov e Máximo; 
G orki, como tamén ' Andor Ga
gor, André Gic;!e, Jaroslav Ha-. 
sek, Ernest Hemirigway; Ale
xandra Kollontai, Jack Lo.ndon, 
André Malraux, Ivan Olbr.aeht, 
Upton Sinclair e Mijail Sósc:hén- · 
ko. 

O horrendo espectácµlo ·da 
Pra'.za da Opera ·surtiu o efeito 
contrário ao .,que agardaban os 
seus promotores: o ·de axudar a · 
forxar ,a unidade anti'rascista. 

inte.rfiacionais en d,efensa · da ciábel' da nosa yida cultural. As 
· cultura , celebrados no 193 5 en f~iras . do ~bro, lecturas públi

Paris, no 1 ?37 no .Estado .esp.a- . . c_as? . debates cos . a.utores ~ e char-

ñol e no .1938 ~:mtravolfa en Pa- . las - lit~rárias ·de todo xénero, 
ris. A ampla alianza entre fodos son actividades firmemente en..: 
os . antifascistas ~xa sexan co- raigaftadas a prol da. divulgación 
munistas ¿u socialistas, · huina- · de obras· humanistas e socialis
nistas liberais ou demócratas · tas entre todas a.s capas da po
burgueses- foi e segue ·a ser a voación. E a ·literatma 'proib"i~a 
premisa na loita contra o fas-
cismo, onde e cando' agrome. 

• 1 . 

O antifascismo pasou a ser un 
dos temas reeorrintes na litera
·tura da RDA. ·As obr.as de poe
'tas e escritores,_ publicistas e 
periodistas estranxeiros fostiga
dos polos nazis. Unha proba 
máis de que o hum.anismo e a 
democrácia, a concordia entre 
os povos, a toleráncia e o amor 
aos tesauros da cultura univer

e queimada poJÓs, inlinigos fas- sal constituen rastos inere,ntes á 
cistas do espírito, experimentou · política culfural e Iiterária do 

.. A llOIA UlllA 1 a-

. / 

nazi de Horst We,ssel, pero des
coñecen inteiramente os versos 
de Becher e Weinert . Cont a esa 
:Praga que está volvendo a ~ fabri
car "modas hitlerianas", califi-

. cando na ·pa;rolada nazi de "de
\ xenerada", a arte humanista. -

A . vista do 1 O de 1maio do 
1933,' os traballadores da cultu
ra· ~ a literatura da RDA consi
<;letan a loita por resgardar e 
afianzar a paz , a condición pri
morpial, sine qua · rton, da sua 

.actividade. Do 1933 ao 1939 
non pasaron máis que seis anos 
e médio-. .. Entram entras, o so
cialismo fixo realidade o pe
ríodo de paz máis longo da his
tória de Europa. En tal s ntido 
cábelles un grande mérito aos 
artistas incluíndo aos da RDA. 
Estes veñen red obrando esfor
zos ultirnarnente para movilizar 
aos povo , posta qu e hai secto
res que xogan abertamente ao 
lume atómico. Hai que lles pe-

.char o paso a aqu eles para quen 
hai causas rnfüs importantes que 

· a paz. Os autores de literatura 
' -infantil e ;xuvenil da RDA escre

biron, .' por exemplo, un libro 
intitulado '~óstame tanto vi
ver ... " . co ánimo de facer com
prei1síbel aos nenas e adolescen
tes a loita po1a paz. A antoloxia 

- "Qué facer!!" persegue un pro
. 'pósito similar. E aí non remata

rían os exemplos. 

A loita pola laz reclama hoxe 
a mihtáncia política directa e 
inmediata de poetas e escrito
r.es, a alianza de todo.s os secto
res, a alianza de todos os secto
res adeptos á paz por riba das 
discrepáncias políticas, ideoló
xicas, relixiosas, raciais, estéti
cas ou doutro xénero. Movidos 
por esa responsabilidade foi un 
grupo d_e literatos da RDA qu n 
tomou a iniciativa para o cón
clave de Berlin sostido no de
cembro do 1980 e continuado 

=Homes e mulleres das ideoloxi(!s ·· Es.e alerta 1do 1 O de IJ.\áib do 
máis dispares foron converxen- 19 53 · foi desde o comezo unha 
do con meirande rapidez na loi- · abriga moral para a literatura da · 
ta contra a barbárie, o fanatis- RDA: Desde hai moito, ese dia : 
mó racial e polo re·stabelecimen- é a xornada do Libro Ceibe, que 
to da · deniocrácia. Proba fide- inaugura a _symana anual élo Ji.:. 
digna disd foron os congres.os . bro, elemento vivinte . e. írrenun~ 

· despois na Haye, Colón ia e So
fía. Hoxe, máis que nunca, es
coitase· inequívoco o alerta de 
Bertolt .Brecht: "A gran Carta
go ceibou tres guerras. Aínda 
era . poderosa tras da primeira; 
quedouse hab1tábel despóis da 
segunda. Tras da terceira foi im
posíbel dé localizar". · 

o · seu renaciment0 intelectual socialismo. Nós d~fondemos a 
nas editoriais da RDA. Nos anos literatura .. par_a:, .que ' non sexa_ 
transcorridos após a vitória so- malempregada por aqueles' que; . 
bre o fascismo, os · autore·s difa- por exemplo; cítan· a Brecht co · 
ruados e perseguidos antes, pu- · propósito de. ·difarn.ar a sbcialde
blicáronse no .naso país en tira- m'ócratas e · libera.is. Con.tra os ,..,,.. · . · K LA US HOPCKE 

• í 

dás elevad ís_imas. · _ ·, · _~lumniqdo!és que sabe~ ·O' hin o Vice-m inistro de Cu.ltura da ROA ¡ 

"" 

Para as- suas 
_-compras .a ·prazo 

... · .~· 

} 

'1~ 
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de información 
cultural 

Jei Noguera.e! 

,,. · 

/ 

"A gaita poc/e asumirse •.. , { 

7 

pero aforza dun 'pov,O é o idioma'' 
Jei Noguerol habia tempo qu.e. estaba médio esquecido na .nosa nación. O vieren Ottafunya·(rion lle queda outro 
remédio aínda que rabexa por voltai) fai que estea médio-esquecido, sobretodo do público xoven, sobretodo can- ". 
do xa hai máis de catro anos que non edita nerígun disco, d~spois duns anos de em;umiarse nos priñcipais postos 
da listas de éxitos estatais. 
Jei estivo agora por Galiza .para dicer que el segue-a can~r, segue a co~p~ner, porque nece.sita.e~presarse,pensa 
que a língua e a cultura galegas hai que normalizalas e~ todos os ddos e que o da caf!CÍÓn é _un dos importantes; e 
necesita viver de algo: até<? de agora fíxóo da ~úsica e pensa se~uilo _-~ facer. · 

Aí estás xa médio esquecido e 
a xente nova non te coñece. 
Qué estás a facer nos últÍJ¡ios
~empos que non soas en _Gali
za? 

Mira, estiven a cantar por 
aqui sempre que puiden, o que 
é dicer, sempre que me chama
ron. Agora tamén estou a facer 
unha cousa que non puiden fa
cer en Galiza : estudar na Uni
versidade. Estou facendo filo
loxia; _penso que é unha manei
ra de axudar a_ Galiza como ga
lega e que ternos a abriga de . 
prepararnos. 

Estou esperando vir traba-

llar a Galiza def initi~amente 
como moita xente. 
Houbo uns anos q¡;e "soabas 
fórte" a nivél estatal. Despois 
desapareciches do mercado dis
cográfico. A qu{se debeu isto? 

Houbo uns anos que grabei 
uns discos que tiveron un certo 
éxito, si. Algu.n ch ego u a un 
público maioritário. Despois os 
cámbios que houbo na política 
estatal levaron a -que hoxe', 
máis que antes, sexa difícil fa
cer discos-en galega. 

Pero non por iso deixei de 
facer cancións e de cantar. Fal
taron os discos, pero nese ~ntre, 

do 4ltimo disco ad agora:_ ga- · 
ñei ó piémio do festival de pan
xoliñas de-Pamplona; tamé_n ga
ñ ei- o prémio de ·J?1Úsica' ,par.a 
Rosalia.- _ . . 

A min estráñaine bast:ánte esa 
afirmación de que, agora é máis 
difícil cantar en galego .que an
tes ... 

Eu pensei; _cando se fixo en 
Galiza unha casa de discos, 
pensei_ que para os cantantes 
galegos seria máís ·<loado, xa 

- que <licia enfocarse ao apoio da 
, cultura galega. Non foi así. -Eu 

non ,logre1 entender ~oi ben 

Pasa á páx. siguite. 

-Presentación da nova programación de TVG 

M oi boas intencións .•. 
A nova programación, o proxe·cto da nova programación que a TV galega vai Levar adiante nod próxjÍnos meses, 

colJlezará dun xeito experimental os xoves e venres de todas as semanas apartir de xuño, abranxendo todos os as
pectos da realidade cotiá e sociolóxica. 

Programas sobre o mar (que,.,xa os hai), os nenos, a emigi:ación, a muller, a música,.<> teatro ... van ser elaborados 
no centro da Raxoi para cobrir duas horas de programación. - - - _ _ _ . 

O problema básico, ao que xa facia reíerénc_ia Alexandre .Cribeiro na roda de prensa de presentación da n.ova 
programación, vai ser a falta de meios materiais para levar a tarefa a bon porto. Até xuño ou xullo, as doce-prazas · 

' previstas como de nova ctiación non van poder ser a<lxudicadas e no tempo do verán está o persoal xa adscrito ªº 
centro nas suas corre.spondentes vacacións. Por parte, a audiéñcia da TV ga1ega clisminue ta~én neses meses-. 

Se lle damos un vistazo ao pro
xecto, o primeiro que destaca é 
que os programas se repiten :emí
tense ao meiodia e logo, doutra
volta, aq serán. A xustificación, 
segundo Cribeiro, viria dada pola 
diferéncia de audiéncia. Por riba, 
aínda non hai nengun estúdio sé
rio e completo da audiéncia e das 
preferéncias do telespectadores na 
nosa terra. 

O galego, que agora mesmo aín
da non é empregadc;> como idioma 
·nalgunhas das emisións (por exem
plo a de deportes), ten no actual 
equipo un defensor da sua exclusi-

vidade, agás aqueles casos -sem
pre escasos- en que sexa_español
falante o entrevistado. Tal e como 
dicia Alexandre Cribeiro, "emiti
remos por vontade en galega". 

O mellar será examinar proxec
to a proxecto. 

INFORMATIVOS 

O actuar Panorama de Galicia 
vía ser cambiado de nome e. pasa
rá a chamarse T elexornal 1, co 
mesmo horári~. Ao peche da pro
gramación do serán (entre 18,5 5 e 
19 horas), emisión do. Telexornal 
2, coas últimas novas ou un resu-

' . 

LUNS MARTES·. MERCORES 

ri;,\;) 
,co· 

Deportivo galego 

I 

Mar 

modo dia. 

DEPORTIVOS 

En princípio. mantén o dia e a 
estrutura· actual. A novedade é 
que despois da repétición do serán 
emitirase outra meia hota ·dedica
da aos depones populares (.traiñei
ras, cha ve, bólos ... ) e ao deporte . 
didáctico. Está prevista a graba
ción _ íntegra dalgunhas competi
cións para dalas logo en diferidó. 
Fundamentalmente, á- Unidáde 

Móvil vai ser empregada para este 
tipo de casos. 

X OVES VEN RES 

Tempo da cult'ura 
NÓ's 

(;)(;) , Deportivo galego 

,co_·~~+-~~~~~~~-1'"--~~~~~~~=---~~~~~~~-'?f~~~~~~~~"7'-~...,.-~~~~~--¡ 
()() 

. ,Oj· 
. 0<o' · deportivo dous . 

. ·r._'Q:. q,'?'o TELEXORNAL .. 

' "' - ri;,(;)' . DOUS 

i:-,'b' ' . 

TE:LEXORNAL _ 
DOUS 

"' 

TELEXORNAL 
.DOUS ~ 

TE'LEXORNAL 
DOUS 

• 

Correspoñdente,s ao n. º .222 
do 12 ao 19 de maio. 

.· 

MAR E AGRO 

Os actuais monográficos vanse 
.'_ ~anter, repetíndoos polo serán, 

dado- que a audiéncia varia du_nha 
hora á outra e asi, seg~ndo. as pre
visións do centro nacional galega 
doTV. 

EMIGRACION 

Un monográfico · quincenal, 
contando con correspondentes na
queles lugares onde hai unha forte 
pr~séncia~ de _emigrantes _ galegos, 
informativo, é unha das máis im- -
portantes novedades 'da nova _pro
'grarnación. -Se algµnha vez- non 
houbera e·misión <leste espacio, 
substituiriase con programa aecÍi
cado-abs nenos, tendo ü' actual 'di
rector a intención de emitir debu
xos animados en galega, dobrando · 
á 11osa língua os comprados pola 
TV estatal. · 

' A CULTURA 

Das diferentes manifestacións 
que configuran a cultura dun povo 
-vai dai:. fé a.· TV galega ao 'longo 
dun total -de d'i.1as. horas e média 
de programación semanais. 

O teatro, por · exe_mplo, vai con-
tar con grabacións en directo· e ín

, tegras ·de montaxes dos grupos 
'galegos para logo -.emitir en diferi
do. Novas_; reportaxes e entrevis
tas formarán . parte <leste mono
gráfico. Alternando os mércóres 

· con -el, cine~ Pero· non películas, 
senón· información sobre -- o · cine 
'que se está a facer hoxe en dia na 
nosa nación. 

. e, ·Os venres haberá un ~empo da 
: ' cultu.ra, maionpente dedicago á 

literatura,_ por máis que na respos
ta a unha ·pregunta, ampliara Cri
heir~ dcindo que to'das as mani
f estacións·_ ~ltuiais terian cabida 
na programa,ción . . 

Para a atte, os xoves haber:Í 
meia hora ao serán. Terá. duas ver
t~ptes, a infor!llativá e- a monográ-
fica. · 

do 1983 

Intimamente relacionado co'a 
c.ultura está o idioma e a el. vanlle 
dedicar quincenalmeflte un pro
grama, de carácter exclusivamen
te didáctico, con clases de galega, 
bolsa · de preguntas .. . ·seguindo as 
normas do l'nstituto da Língua, 

·engadindo Cribeiro que os discre
pantes no que respeita á normati
va teria~ cablda no programa ta-· 
mén. · 

A música ten cabida no mono
gráfico quincenal duñha hora ~e 
duración · chamado "Dentr_o ·e f?
ra", que podera ser tanto en di
recj:o como nun estúdio o.u nunha 

-discot~ca e vai fal~r sobre,o movi
mentp 'musical gale_go en xeral. 

SOCIEDADE E DEBATE 

_ A muller .. teFl -a sua. p-árcel~ "co~ 
roo -soporte fundamental da nosa 
sociedade" e q_uin.cenalmente os 
problemas específicos van ser 
plantexados os martes de_ 18,30 a 
18,55. 

O programa chamado "Galiza 
,. xa" seria un -do c~me_ntal en pro

fundid.ade sobre tenias candentes 
e de ·· actualidade. O' debate que 
aparece nos xoves a continua-ción 
dese pr'ograma versaría sobre o do-
. cumental, contando con especia
listas nos "!:suntos que se· tocaran e -• 
afectados, se os houbera, ou o-s 
interesados. 

Debat~ taméh vai ser o sustitu:. 
to quincenal <leste-prógrama, . que 
se chamará ".Nós" e versaría sobre 
cuestións polític~s de actualidade. -

AS DUA~ CA.NLES 

A prógrama'ción do meiodia se
ria emitida pola ,primeiia car¡.le, tal 

. e como se ven fa"Cendo até agora e 
a . do serán iria pola segunda.. O 
venres -non haberia programación 
de serán. -

En dous anqs e médio pode es
tar 'listo o · interminábel tema do . 
centro de produción de programas 
do Monte Pedroso, co que a TV 
galega seria moito máis operativa. 

! 
Que sexa ¡::>ara ben. -
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~ €3.trn .dfas faltaban para que cumplira o's cuarenta anos, e a bala asasina da omnipresen-te facción ultraesqueraista ¡ re.Yaba ~v.ida q1:1e vários gobernos sal.vadoreñ-os ~léase ianquis-- non poideran levar. - . . . . 
' Co.n.;es~e. no me pasa o que con. moitos outros poetas latinoamericános, exemplares até a morte: 
. I.bsé ·Martí, Ibero Gutiérrez, Paco U rondo e tantos e tanto~ outros inoitas veces anónimos/ . . . :· -- . 
1 Tánto:e_or esa obrigación de recuperalos para o ºcoñecemento, canto para homénaxear, .nesta hora cumial,. 
i a'.Ccmttnamérica e a todo o continente, traemos aqui ti:t:is poucos ver.sos deste home. " 
: A:osJ{0anos xustús da sua morte" J?a-sua vida e da sua·obra pódense conqverif máis dados 1na¿ y~ia~ aínda que 
~ r-ecónditas, edicións dos seus libros: "Taberna e outros lugares"; "A xanela na faciana", e outros. · 
¡ · NÓ.s-tiramos estes poemas dunha, antoloxia publicada pola editorial cubana-' 'Casa das Américas''. 
l . . 
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nra.ERES 

"U marxismo-leninismo é unha pedra 
paraJle quetrar a testa ao imperialismo . 
e. á.:burguesia" 

· .. ' ¡:: ; ... " ·- -· · .. - ; " 
.. "Non: O marxismo-leninismo é a goma elástica 
toa que se guinda esa pedra" · 

~ . .. ~ ' i ' • 

''Non~ non. O marxismo-leni~ismo é a idea 
que ·move o brazo 
que á sua vez acéiona a goma?!.ástiC~ "' 
da zondra que guinda. esa pedra" 

"O marxismo-leninis'f(lO é a: espada 
para:Goutar '!S mf!nS :do 'imperialismo" . 

,..._ V r r '. ~ 

. .. ' ~ 

i . "Qué va! o m:r~ismo-le~ints'mo é a teoria ~ 
1 .; de. [acerlle a ·manicura ao imperialismo ~ . 
~ · mentras se percura a oportunidade de lle amarrar qs mans" 

i 
- ~. ' f . 
• '° ! ,• 

Qué·vou facer se me pasei a vida 
lendtl o marxismo~lenin,ismo _ 

e.'· t:ro· medrar esquecin 
. q.u.e: te,ño os puchos cheo'S de pedras [ . 
e-unha ·zondra :no pucho de' atrás ,,. · 

· e_-que m~i ben poderia conquerir unha_ espada 
f!, q~ue non soportaría e~tar cinco minutos 
nun~salón de Beleza?' 

· N,.O:EUTURO 

1 ' 

. O ESPELLOPARA'O VAMPIRO 

'Para·desco.brir a :un burócratti . 
plantexe1le un proi/tema id~Ólóxico 

, ' ~ "~ • ~ _r- - f • ':-::-b a' ! 

· O rostro :-do 'prQb/ema " , . . 
non .se. reflexará.no burócrata. 
O rostro do buró:crata .,-~, · 
non se' reflexdrá nd problema 

• ' ·,· . - :... :· ·· ¡ . ª-. 

-~1-·'· 

Pó. serán, mais p~ namo~ado? · 

REVISIONÍSM(i 

Non sempre-. 

Porque, 
. por e~emplo, 

enMacao, 
:,.1 

o ópi,o _ 
.é o ópio do povo 

. ; 
z 

A 'ÁRTE DE MORRER · 

O OUTRO : O que vostede quere saber é, en 
certa maneira, a arte de morrer. 
O HOME: Ao garecer é a única arte que 
ternos que aprender hoxe. 

Tómúe unha'a~etralladora de_ 'calquer' tipo 
despois efe oito ou__.mái~ anos de erer na xustÍ<;ia 

Mátese durante as cirim6nias conmemorativas 
· · do primeiriJ·'bérro ·· 

; .. : ªºf. catorc~·-x9gadqres peneques:que sen saber as r~gras 
fixero~ do .país_'wi-despreciábeJ ta_boeiro de xadrez 
mátese ao Einbt¡Jxaflor americanq_ ' 

' defxándolle a pQsteriori un xasmiñ nun dos buratos- da 
.. · . fronte · 
f írase pr,iméiro nas pernas ao señor arcebispo 
e fágaselle blasfemar antes de remata/o 
esparéxanse o~ poros da pel de doce coro.neis bandullentos 
bérrese un víva ao povo límpido cando os gardas tomen 

porttaria 
lémbrese ~solios dos nenos 
o nome da única que existe 
respírese fondamente e sobre'todo percúrese 
que non caÚl a arma da~ mans · 
cando veña o chan velozme__nte car~ a face 

«ándiJ:,á nósa sociedade 
1

sex(J 
6.asicamente xusta 

CONSf;LLO QUE.XANON E.PRECISO 
EN NINGURES NO MUNDÓ 

POJAS DUBIDAS 

Carlos Marx 
,QU'Sj!Xa 

;tí 
··· :: 
. l 
¡,; 

n 

.SOC--1tllista •' 
na·s canversas das .cervex'arias' 
·áJJ.ara· das confesións in~imas 
máis_dun dirá coa mirad{¡ ~ba'ixa . . 
"eZf-tÍJ.Jen propriedaef.e privada sobre meios de pr~dución ': 
e.amo cando hoxe dicimos · 
"'ewtiven sífilis" • 

. '·'e-u tiven tendéncias aberradas n'o sexual'' 

,-

. 7JEJfCEIRO POEMA DE AMOR 

A quen ch~ digan qué o ~oso amor é extraordjnÁrio 
par.que nasceu en circunstáncÚls extraordinárias 
di/Je.'. que precisamente·loitamos -
para:que un amor como o noso · 
(1/mo-r entre compañeiros de combate) 
che.-gue a. ser no Salvador · 

. i · •' 

}~; ~- ·o amar 'máis comitn e corrente 
''j ' case-o único 

·':~p . 
/'

1
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: PERo' QUE NO SAL V-ADOR . 

Non esqúezas nunca 
que os menos fascistas 
de entre Qsfascis~as 
tamén son -
fascistas . 

oo·~º. .· - o _tfo o. 
o ºo ºo oº 

\ . . 

CAR TINA 

Queridos filósofos, 
queridos sociólogos progresista~, 
queridos psicólogos sociais: 

' ~ .. 

non fo dan tantO co a lle amento < .. 

aquí onde o-máis fodido 
é a nación a/lea · , 

mar~villado dianie dunha volvo.reta 

'E que iso · 
'" ten algo de confesión? 

O Secretário. Xeral do Comité Central 
mete o dedo g<?rdó no naris 

Po/a contra, . 
iso, 

· hule de humana beleza? 

'O fermoso neno · 
re-cén expít/sado áas ·nosas ringlf}ir({S, '(pero 
aínda fermoso )- · 
r_ecebe un tiro nun olio. 
e todos os abutres do mundo 
piden per~iso para entrar na cidade ' 

• Ouh volvo.retas para ~nmudecer! 
Ah <jfic'inas cfa Re.voluCiónJ 

O que son eu merc_Q unha pistola . . . 

' / 

. 1 ' 



-

·-

cr.ítica-- ~-

. .. '\ 

Esta é a primeira vez que·escrebo un.artículo babeo ·ameaza_ ~e violéncia ver o espec~á(;ulo do Ballet-Teatro sigo descrebendo o espectaculo · 
física. Odia. 1-4 de abr~l fun golpeado e advertido sóbre as~ éonsecu·éncias "Druida".- Nel se . preseBtan catro por non ter sentido porme~or;-izar 

sinfonía é feito progado que basta 
con ter ~ensibilid~de ~ bon senso. 
· Pet,mítaseme un . engadid6' ex
tra.musical, tr_átase -Ounha cita lite
rária de Frandsco de Quevedo e a 
reproducirei sen trad'!cir o fermo:
sísin'lo castelán do gran poeta : 

que para a miña integrídade teria o escreber sobre ·- .. · -¡ , . ,'-;. -·,- ~oreografias _de . Chedes Suárez erros cand_o, qesgrad~dalnente, 
o Ballet-Teatro "Druida~'. Tamén fun advertido sobre a mconvenjérÍciá'. · "Variaciones sobre una música· -- non houbo nengun acerto. Non fái 
para á miña saúde caso de opin31' sobre tem!J.S do Báller_ ~ 'éoruña· . -célta'; _:_Música de G~endal:.....-; _ .... - f~lta ter lidó nengun libro p~ra ~e 
se a miña opinión nqn co~nclde, como parece ser -o. ea~, co~ 9pin,ióJ! ~- ... · .: : "Pas~.· a dos... a tres.,: _ a::~:cios'.·• · .,,, . ge catar da d.iferéncia entre beillar 
estabelecer. _. . · . · · · . :; ,.· · :· '.. ,- .,. - -:-Mí:t~~a de :fieitor · villálo~ós- ·e ~ pernexar: Un crít ico que, ao que -

poel1_las de Luís Cernuda- ;" iSoy- -~ ' se me .alcanza, sabe bastante de . 

Presentacion 

, do ballet-téatro 
Druü;J,a ./l . -

-' 

p pasado dia 12 de abril presen
' touse en Santiago, con organiza-

ción do Aula de Teatro da Univer
~sidade, -o Ballet-Teatro ~'Druida':. 
'A directora e coreógrafa é Merce
des Suárez .-coñecida no meio ba
lletístico como Chedes Suárez- e 
o . mestre de ballet e repetic1or é 
Ramón Sáinchez, o meu agresor. A 
compañia naceu xunto da Acadé-

~ mia de Ballet que dirixe .Chedes 
Suárez, do que deu ampla infor
mac10n a prensa o pasado mes de 
outubro ; daquela, o proxecto-era 
solicitar axuda pola banda da 
Xunta de Galiza, como <lechtrou á 
prensa .chedes Suárez no seu dia. 
Ao parecer non foitificou o inten
to xa que non se falou _máis do 
asunto. 

Cando o concellal de cultura do 
Áxuntamento da Coruña, Gonzalo 
Vázquez Pozo, presentou o presu
posto para 198 3, que non chegou 
a ser votado , engadiu un ambicio
so proxecto que seria a celebra
ción dun Curso Internacional de 
Ballet paralelo a un Festival Inter
nacional. , Que o Curso seria ben 
acollido na cidade é indubidábel 
xa que faría o número 8 , se ben os 
sete anteriores foron organi~a.dos 
por un prestixioso . estúdio de ha
lle: nacido con anterioridade aos 
Cursos . Concretamente o presu
posto indicaba un custe de catro 
millóns para un · Curso Internacio
nal de Danza e un Festival de ca
tro _días; engadíase dentro dun to
tal de 5 60 millóns dos que desti-

críiica 
libros 

A última novela 

de John Le Carré 
Hai poucas semanas deuse ao 

prelo a versión española da última 
novela de J ohn Le Carré, titulada · 
en inglés The Little Drummer Girl 
(A pequena tamborileira) e tradu
cÍda como La muchach~ del tam
bor ( 1) .. Como sexa que non sabe
mos o que di a letra do vilancico 
do cal Le Carré tomou o título, 
ten os o mesmo, pe~o imaxinamos 
que xogaba · coa inxenuidade do 
protagonista da canción de nadal e 
a 'i.t~xen'uidade da protagonista da 
sua rióveli ~. porque esta vez o es
critor inglés deixa de lado ,ao seu 
protagonista Georges _Smiley e ao 
Circus londinense e, xa que . logo, ~ 
ao Centro de Moscu. 

Nesta novela, Le Carré adéntra
se nun escenário de a·ctualidade 
o oriente Irl:édio , a guerra entre 
palestinos e sionistás. A cousa é ·a 
segu9nte :un grupo terrorista (sic) 
palestino dedícase _a liquidar a 
sionistas e xudeos ilustres ert toda: 

. Europa. ·Un <lestes atentados ten 
h,1gat na Alemánia. A partir_ daq~i e· 

questra Municipal. -sén con~ar os 
soldos:_; dóus millóns e ·m€dio 
·para ·-o · Segundo -, Concurso · ék 
Ro.ck; .un rriillon seiscenta·s _- mil 
pa_ra as audí-cións de 'jazi e _'eatro 
miHóns::; p;u:a ª! sek P.t;rsoas coi(J~- · 
boradora;s co programq. de cultura. 

nábause ·-S 1,650.000 pta. -á progra-
- mación_ 'de tceatro - que engade · ;¡ 

C.ompañ.ia Municipal de Teatro- -; 
~~lis · millóns para un furgón de 

~ teatro ; aÍtro -millóns cen mil para. 
os gastos e irtvitadds da Banda-Or- . 

~ E'ste último apartado aponta ao 
tema que nü's ocupa por certas 
coincidéncias. · Ignoro se algunha 
persóa de "Drü~da" pasaría a ser 
colaborador c~ programa de cultu
ra e ignoro se o Curso e Festival ~ 
serian dirixidos por alguén ligado 
a Druida. O que si sei, por declara- · 
cións de Chedes Suárez á prensa, é 
que con Druida colabora Antórúo 
Simón . -colaborador actual co 
programa de cultura no tema de 
Teatro e autor do proxecto da 

' Compañía Municipal de Teatro dá 
Coruña- no proxecto de · criar 
1mha compañía · mixta de ballet e 
teatro, na que os bailarins falen, 
declaren e actuen e os.actores bai
llen; ao que sei seria a primeira ex
periénda mundial neste sentido. 
Isto é todo Q que sei sobre as rela
cións entre 1 tuida e os proxectos 
culturais de Vázquez Pozo para A 
Coruña. Xa que o presuposto de 
cultura non foi votado e nori se le..: 
v'ará adiante, quedarei sen sab~r 
máis sobre o que os comen_taristas 
políticos chaman "equilíbrios de 
forzas". 

Na mesma entrevista, Chedes 
~uárez an{mcia actuacións en Fe
rrol, ~igo , .León e Murcia. Q pú
blico terá, xa ·que logo, ocasi6n de 

da colaboración entre os servicios 
secretos israelís (no~ di · nonies, 
pero supomos que o tebroso El 
Mossad) e os servícios secretos 
alemáns, van desentrañando a má
dexa até chegar a un . paiestino. 
Palestino que forma parte da rede 
de El jalil, co.ñecido desde hai 
temw polos israelís e que nunca 
poideron destruir. P.ois ben, o res
ponsáb~l dos servícios secreto.s 
sionistas tece unha tela complica
da pa.ra chegar a este· home e ma-_ 
talo, destruílo. E aqui come:z:a -a 
rriáis fascinante narración que o 
leitor de novelas de espionaxe lerá 
desde A máscara de piinitrios, de 

·. ~Eric Ambler. .Para ·€hegar ao pales
tino, os sionistas válense dunha ac
tri~ ing1esa, esquerdista:. PrimeirÓ 
un des 'axentes namóraa, logo, 
cando ela aq:ita, toda unha infor
mación sobre o que _ten que facer . 
élle transmitida até que ela, dunha 
fonpa neurótica, non sabe .cándo é -

. ' ' a axente' ~ioni~t3; nen cándo é -ª 
11?ilitante ·palestina.: As súa.s ideas 
esq-uerdisÍas válenlle ·para aceitar o 

·papel de amante dun terrorista pa
kstinO (Michel, irmán de El j alil), 
·inda que ela está namorada do 

bailarín -rmúsica de- G, Morodar teatro e que fixo nesta ocasión No he_ de cazl~~, por má; que con 
el dedo, . 

ya tocando lq- boca, o y la fren
te, 

silencio avises o amenaces miedo. 
¿No ha de haber un espiritu va

liente? 
¿siempre se ha de se_ntir lo que 

se dice? 
¿Nunca se 'iJa 'd; decir fo gue se 

siente?. · 

e Piotr l'. Chaikowski- e '.'Unha · unha . crít~ca de complacéncia; si-
. h~tori~ de ·pelf ~la" -mú~ica .d.e nalou que o -bailado é unha, art~ 

· - Nino Rota- : Os bailarins son· dificil,mente apreciábd e u_nha das 
Aida Quiroga, Belén Negreira·, Au- ·111áis refinadas; .para degostar un 
rélia Mai:.tínez e Sónia, Nava~rete; espectáculo de baUet é pre'ciso co- . . 
Xoán Loureda~ Fernando Valiño, ñecer a gramática .. do ·bailado - que 
Carlos Doural' e Andrés Vá~que~. está nos libros- -.do mesrrÍo .x:eito -
O · pían~sta é G_~illermo. · O at~rezzo que para degostar . a _quip.ta sinfü-
é de Marco António de Are~. _nía d_e .Jkethoven . compre _cone:cer : 

Deica aquí, o máis i:qteresante. as· chaves. formai~ da: sinfonía. Pero 
~on tiña penSa.do falar do ;isunto · para go~ar. dun. baÚét ou dunha 

~ e YéXome obrigado polÓ~convenci- . 
mento ·do meu agr~sor de que me 
calou a boea. É resulta difíciJiffüar 
de bailado cando non houbo ·nen 
bailado . nen nada parecido,-doume 
tama pe~ o espectácµlo que, 
apr9veitando o segundo descanso, 

,.., funme e · decidin esquecelos. A 
fqrmación técni~ dos bailarins .é · 
escasa e inadecÚada -aínda así te
ño que dicer .que a bailarina solista 

-de "iSoy bailarín;', nova aínda, 
ten cualidades innatas que non de~ 
beran de desperdiciarse--:-. O técni~ 
co de luminotécnia parece ignorar 
que as penumbras itnpidfn ver os 
bailarín~ e que o que se pretende _é 
velos. O calzado é contraindicado 
e resulta sumamente ruidoso. -O· 
ves_tuário é, . éomo din pola miña ·. 
terra, chairamanguei!o. A coreo-· 
grafia non ten :n_ada que ver co que. 
se entende en Europa por gramáti
ca do ballet e ta:ñdo se aproxima a 
esta é para miciar fig'[!ras q~e se· 
interrumpen, facer movimentos 
inúteis; ignora o~ po.ntos débeis e · 
fortes do escenário, os portamen
tos. son incorrectos e o consistente 
en coller. á b'ailarina pola entreper- . 
na é dunha grosaria ·.extrema, as 
posicións corporais- non son .co
rrectas e falla . a coontenación en
tre pé_s, brazos e cabeza, etc. Non . 

axente isra~H (joseph ou Gadi 
Becker, lexendário axente) . E o 
leitol: asiste a este trastocamento 
de persoalidad.e desde a tribuna. 
Trastocamento que fai que o lei
tor non seipa se .nuri intre determi
nado 'cl1arlie ( ~ste é o no me da ac
triz) renega da promesa feíta aos 
israelís·, sobretodo ·cando ve cos 
seus próprios ollqs os bombardeos 
da aviación israelí ·no Líbano. 
Pero ... deixamDs o firÍal ao leitor. 

Dicíamos que nesta ·novela Le 
Carré abandoa a Smiley; ao Cir
cus, ao Centro de Mo'scu (non .es
quezamos que na anterior novela 
o responsábel '.do Centro ge Mos~ 
cu, Karla, en:trégábase ao. seu ·sem- · 
piterno ini~ig~). pero non'· aban- .. 
doa o pesimism'o nen, claro, a sua 
ben aco.chada visión, d_olorosa 
para el, da Inglaterra Imperial; ' xa 
Graham Greene descobrira esta 
tendéncia · ímperialista en Le Ca-

, rré. E aquí aparece nunha deSa.s 
.personaxes secundárias que tanta 
importáncia teñen nas películas 
americanas e nas · novelas de espio
naxe. Trátase de Picton: o home · 

- dos servícios secretos británicos, 
que a·cfuar~ en Palestina cando 

. v"' ... n ; y un u é.l de e .s t Z.! P. u.u ¡ e . 1", ._., . . _ . 

y cert i fr:o.--:_;_Jo;.é -Ga-rcía R i p '.1rn onti.--)~ubricé.idO r-. 

Y pti r? q1 11; Jsí co r;i ~;fc y ¡ H.-~l ;,!.1 .puh!;c;;:v-.i ón en 
el Bu ic tín or : ·~iJ ! dr! ( ! ~ )1i :J Prov i r•t:i ;1, p ;1 rn ' l lW Si·rva .. 
d O íH> : i tfcl.l C Í Óll e-n f o r m íl ;:¡,! d(): 11;¡ft.:b d () rd)r;)rdn'. P.X· 

tiendo y fbnc> la p n:·!v ~ nt¡: on Lri Coruí\a, ri t r<;k1t e 
du m ;i rzo. de m i l novc clf~n tos or:hentn y trc-!-3 ·- - Jo:"!é 
Garcí<l ll ~p ; 1 mo 11 ti 

R. 1.8'í2. .N,. 2 .897-2 .908 

- .---------==-- : ·: .. : 
~ -
~ ,, ·.: RE O U ·I S n O H -1 A 

1Riamón Sán·cooz Domí.nguez, de 34 af1os, !lijo de 
J,uan ·y de Ce1ls-a, d-e -e·stado soltero, de profesión -~n
dustr-íér.I, n.aturn1I de l:.a Coruña . ve,cino de La Corul'la, 
hahie.:ido teaido su úitirno domic l llo en calle Juan 
flórez , núme·r-o· 34~ba·j6, (Pu·t? _Arabesque); ·comparoce
rá dpn!ro del término do éiAco áias, an·te el Juzga
do ·de lnstmccióri ·número D-os de La Cor u11a. siito 
en el Pa la·éio d.e justicia , con e! fin ·de cons tituirse 

-en pr i sión. d e:·r ~)tad.a por -au to de fechu 8 de abr·Í'I 
de 1983 , diictaüo cin procedimie nto de Ley 10/89 . nú
mero 1 074 do 1983, sobre chctj-ue r::r- des{;uh ierto ; 
a:pe rcib iúrHlol o que s! no !-o · ver-i fir.;a surá de'ciarad o 
en r-eboid í ~ 1 . y l·e · pnra r.án_ los do.más p~ rf u i cio s a qu~ .. 
ftU:bie rc ! u~3 :ir en Derc-cho · 

N . 2.865-2.874. 
t 

IMPRENTA PROVINCIAf 

esta era un território baixo a pro
tección (sic) británica. Asi vemos· 
como este of'icial británico é ahon
do -antí~israeli e abon.Po anti-pales
tino para nos dar a entender que a 
Grande ·13retaña, esta por riba do 
ben e do mal. Outra das persoaxe's 
secúndárias é o alemán Alexis, que 
lembra un pouco á Smiley, p'olo 
seu .casamento, o que pasa é que 

· non é un incorru.ptíbel COII).O o in
giés. Pero as persoI_laxes principais 
son, aparte de Charlie, Kurtz, o 
oficial dos servicios secretos sio
nistas; que nos qeixa entrever. que 
é un :xudeo eslavo que as pasou ·ca
nutas en mans dos nazis; e o mili
tante 1 palestiDo El j alil. Ü enfren
tamento entre ~stas duas persona
xes non se . dá como· o enfrenta..: 
mento entre Smiley e Karla, pero 
~urtz .sinte o ~esmo ódio. por El 
j~lil . que o qué . ·sin te Smiley por 
Karla, -co agra van te para o sionis
ta, qué ·Smiley era.,profundamente 
coñecido por Karla mentrlls que . 
El Jalil descoñece a existencia físi
ca dé· Kurtz. 

Pero contodo, a novela de Le 
Carré non é unha rup: ura coas . . 
sua~ ª!iteriores narracións :o anti-

comunismo seinpre está pre~nte . · 
Os axentes terroristas dos palest i
nos (a quen Le Carré comprende e 
am~) son rapaces e rapazas de fa-· 
Ínílias grancle-burguesaS";· son es
querdistas de'sdasados; son pacifis
tas disfarzados -o que fará as de- · 
.lí cías de míster Luns, etc. Os cri
~es do~ palestinos 1ap~recen arre
p1antemente narraaos; os israelís 
parecen natµrais, non como ven
ganza, senón como profilax~s. En
fin, que inda comprendendo e 
amandq aos palestinos, Le Carré 
parece que lles quixer_a dicer que 
non usan os métodos axel.tados 
(para facer xustícia compre dice~ 

: que,_ os bombardeos dos campa
mentos palestinos polos sionistas 

, _son rjartados con implacabilidade_; 
_así como as .narraeións que 'lle fan 
"a Charlie :os ax~ntes israelís desde · 
o ponto de ·vista palestino das· 
~trocidades dos sionistas, que lem
bran un int_re que un dos m~is 
bárb.aros terroristas sionistas é ho
xe primeiro ministro de "Israel) . 
Tamén, e engadindo probas á . im
parcialidade de Le Carré, está o 
proémio da · novela e as suas maní-

( pasa á páx. seguinte) 
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If-araffaseando, ·() '.~h~io é seg~ir N~n hai'máis .que··.bo41rlle qnha. ollada 'á~ítica . rfiu~kal . na Gaijza e aoque está detrá~ 'dela, intereses persoais, 
· áSz' Acad.émias, ao clásico;. á cultura . · · c~marillismo~ minífun~.fi~ ·cu1tu:raI; que· ?Ca é un mal .endémico· na n9sa Tet'l'.a, para ·descobrir ~ ' 
dirrrí€.S~ic~da ' e éspallada polos cul-_ . _,· que os dardos ;'ex-cafe~ra" guÍ~danse dunha mesm~ partu5heira: O arxenal da crítica d~stru~tiva de. C~eira .~da 

't>G,s:; .@.· ai.YÍl!zadores imperialistas,' a · sua ·consorte ~Sot9 Viso~ V~rdaclM absolu(as,: á.pol?XÍ? das Acad~mias e dq sentir dásico, 
hús:que.d~non vale. · _ ' · falta de 8en~ihilidad<de · ptática e de teória.: Críd?a a ni~e.l domé~tico feita"para quen xa está . 
@~ earreirismo, cae na· sua tram-. afeito .a todo o .qu,e lle bote.n. . . . .. ; . . _ . .r 

- .· wi.· :neg_a as mellores ánsias de cr~a- . Entre.outros, as di~nas da:'.'Cr(tica.,Constructiva" do Car.reirismo son: . . . 
t1vidade é da lib~rclade artística, · Milladojro, Fuxan os Yentos, a aétividade da Poriéncia.de Cultura do Concello Corq.ñés, o mesmo LLuis Uach., e 
p,m: suposto antia-cademista, anti-· p~r 7~úposto Rey· de Vi~na, · "~utores negativos da Cultura". ·. · · · · · . · ·. · 
~fin.ese., antidásica, e .destrue ü si.- Xainais se ve·cousa bo~, xamais se dá unha alternativa.ou se abre un. ca:m~ño, Q lem_a é destruir. , 
labJii:.frl-elemental, ponto de arr~n
·~e: para. construir un futur9 :li
ber.dadée sensibilidade. 

·0 ' resto, o~ que non estin no 
p,,eq!1eno d.uo Carreirista son "in
mu.s.os-", corrio sería'n intrusos · to~ -

1 düs. qs xénios· da Arte: Nijinsky, 
na· smi. '~Siesta dun Fauno'.', onde 
provoda o escándalo ' polo seu ves-

. · du,n vello profesionah Rey de Via;;; 
.na,1qµe men'tras outros estaban no 

. rosário' da aurora . polos anos 50, 
ou mitineando .polos , 80, un tei- . 
m.udo pr~fesional; f6ra do~ con
tertúfi0s, argallaba . algo : ·o enri~ 
qu~1:eri-iento e a sofi~ticac.ión~ do 

. · , traxe popular ga:lego;- facer ,que 
. · ! . 'tidb indecéme· e a sua danz~ pro-
. ~ocadora e erótic.a; Mar~ha Gra~ ' 

· ·un.ha aguillada ,marque ~ritmo, e 
hejlÍe.ao· son dpfis zocos; que 0 co
lorido marelo dos chubasqueiros · 
inariñei;fos, contraste cb n~gro da . 
!ra.xédia. que se aviciña na :r:nar, .. .' 
Levando todo isto ao. ballet, úfiica 
e'xpresi&n artística que .récolle a · 

,. 

. ham, a que estabelece certos pr'in
. cip,ios d.e mo~imento e disciplina, . 
a EJ.Ue utilizaba nos seus entrena- . 
ment:os e nQ dos seus dis,cípulos; 
a~ a-cademia-"Denispawn", ondé se 
e.nsinaban os diferentes estilos ·e · 
tétnicas. de, cuxa unión sur:X:e q 
qtilo norteamericano; O Ballet 
Nacional de. Cuba, onde se promo
ve a escola cubana de ballet, ba-

1. -seada nas cualid.ctdes específicas 
dÜn pov9 venc.ellado entr~ Am~r~.:· 
ca, Afr'ica e Europ:;t ·:O aspecto té,c
nico p-or un domín io acentuado 

·do peüo e dos brazo-s, que faga . 
máis lixeiro o. rigor c14sico; An'to- ' 
nio, dotado .dun gran ·virt1,lisismo 1 • 

s_obret.odo no zal?a~eado, os seus · 
espectác,Ulos, a:iµda que de carác
ter folclórico máis ou menos' arre
v.istados, presentan : sernpre· ·1unha 
~e_tá.bel dig.nidade artística; Isad~~ 
ra. 'D-\m¿an, iniciadora · da danz~ · 
eeib.~ o- seu estilo escandalizou ~ 
·ªº· me.smo tempq- ,entusiasmou aq 
mundo·, sendo a sua arela· de 1\ti.e:" ': 
rar:- 'a ·d:Ínza, através do movifu~n~ ,,".".,~-

) nu1 , a.n~dícia ~a libe~dide; M3!uri~e - · 
B:ej'.<lJ"J ..•• ;·-e outros clireréntes a:rtis-

, tas:
0 

como Pica:;;_¿o; T:~:pies . ou J ohl).~ 
"I~enrrot1, :·" · ' r9rripeclÓre~ ) lo ~tradi- ·' 

. . .., : . ;> . . ~- -_ -~ -;.;~ "'; ·. :~?E~ • . 
. cJo!}a'..l;.)madores thinha ·A'.tt:e- B,fü~""': .. : 
. \te,;saJ' qu ~ "chegar:Í .~ ·s~r: chí;l'có~-~;,. · {~~.: .. 

. · AB.rfr~ con xeniallai'de . os~é~Mi'~'~;, 
i :'n~s:. d.~ · 

~ ~ . -

i ; (;ven dacpáx. anterior): · 
·~ ~ füsJ:"ftcions diCindo qü«~ é in ~once-

- 1 .¡ bíhel:qµe a· nación que éunha das 
: ~· po:t:.én~ia'S" inundiais €n .armament0 

·; ~ e_ma..t}J,tinária de guerra: se apresen- -
. ' ~ t~ af_· si- :r:nesma comó vítima; fala, . 
; · ~ dar.o-, de. Israel.· . · 

· ~ ~ DicÍamos ' que · esta novela non 
.~ ; era~ dí~ferente .que as ant€ri0res, e · 
i' '. Il'OJ'!·,S:Ó'. ?esde '6 ponto de vista po-
: : m-ü~~; d'esde o ponto de v:i~ta' na~ 
l ~ l[Sl.ti.vo, que tamfo interesa, Le C4-
t ; 1'.tQ· é_ ne,sta noveia· tan minu.cioso 
~.o . gimo . nas anteriores. Tálvez Uii 

~. ~ ptl.UCQ máis. As ·páxinas de a90.u-
~ 1 triham.ei'rto e ·. foterrogatório · de 
~ "' <rhaidi€: son dunha minuciosidad e 
~ '. m@_rosidade ·~que non 'aburridas-
~ -: qtJe~ asoballa ao Jeitor non afeit<? e 
~ ; po,de; chegar a deixar a sua leitura, 
~ ' éousa: "que, non :recomendo. Le ea-" 
: ~ ~r.é'- narra polo miúdo todo aquilo 
~ ~ que. nos leva ao final da novela, fi-
! .~ nÚ . na que Charlie sálvase por 
;; amoF~.ou attavés do ámor. As ou-' . . 
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• totál se·n~ibilidade ,da Arte : pi.ntu
·ra, escultura, ai-quitectur,a, músic<l¡, 

O que estaba esque,eido, .como 
un manillar ou o· sillin \le bicicle
ta, valerian pata que Pic:asso ·fixe

. ra a ·~cabeza de To uro", .. .. ,. · 

NO BALLET GALE.GO 
'

1REY DE VIANA" TODO .ESTA" . 
INTERACCIONADO '· . -,, 

Disciplina,' sen~ibilidade, "axili
dade ~orporal, .son alguns dos ele
mt;ntos base do Balle~, ·se .. qen 
compre recoñecer que nos seus co
rhezcis faltáronlle bailarfos 'capa
ces' d~ leyar un réxime coüán ·de 
ensai9s, desae a n'enez. á madurez, 
domir¡.ando o corpo, sómet-éndose - . · Todas, ·ou cáseque todas asaca-
a ·unha dura disciplina, a cai tequi- ~J démias d~ beille e dan~a que hái 
re b-'exerdéio .da ,danza. Os dardos en ·Galiza, parten dun ex-bailarín 
do Carreirismo, v:an astra polas 'fo- .,do Balle't Galego. Todos, ou cáse-
t0grafias dun vello disco do Ballet, que todos os ball~ts e agrupa.cióris 
edrtado ~·o ano 65, van asÚa poÍos · de , 1:>eille de Galiza, ás que tanto 

· pequenos detalles, o que pon d~ . ,noxo lle teii .o Carreirisrrío, téñen 
manifesto a malícia e a._p1aldade . "-~~~9 :pont~ ~de . r~feréncia ao Ba:
que leva a dicer absoluga e apolo~ ' ·' net · Gal~go, sin.ce~a mím~se que 

. i~;~·~i.caIT1el!t:..,. =:.' é ; ~1:~ª tj~s ,.máiÜi_~.:·~· · tainén é p~siÚ\~0·. , · .,, 

. tenca~ mostr~s · de · incultura g~le- . 
.ga';·.· . 

t:~s 'pe~~~ri~;xes :q~rd~ .Fº ~¿~. sí~ 
.. t10. Todq qmqnua :igual;• ven,no:s · 
d~cer_ Le 'carré. As :111or:tes _. que 
acontee::eron non serviron·í.p.ara na- ... , 
d;i, o.u tras viran-'e' tal:vez estas solu-

'cione~ algo. . · . ,· · · · :¡ ... 

· Dicfamos . ª? princí¡fü.)' qu~ -Le 
· Carré cámbia de. eséenário. A últi-
. ma . novela· da série Smiley agotara 
o , tema, o· escritor inglés cafra na 
mopotonia da· répet;,ición, con esta 
novela, ·e seguindo co. seu estilo 
narrativo, abre novos cam~ños ao 
seu ·narrar, camiños,.que po~en ser 
frutíferos dentro do campo da n·o
vela: de espionaxe, hoxe máis .. que 
nunca necesitada de nóvos autcites 

.... que. se ·desmarquen qas vellas,no
velas de espionaxe que ce_ntraban 
as loita~ globalmente e non por 
campos. 

XÉSUS GÓNZALEZ GOMEZ 

(!) Ed. Planeta -Seix Barral. Ba~celon'a, 
.1983. . . 

. - Pero o "personalismo "ou" Ca-
•J: :rr'eh-isirio" de · m.~itos · '<::x:.:bailarins · 

do. ·BaÜ~t Ga:leg~)e.vou~os ~ mon
t~Í: .as · ,suas acidémias, ·a·'lanzar as 
suas 1 teor4ts~ k. coücear contra 0 . 

seu pai, prublem'¡ psicoloxi~amen
tdnfantll: · · · 

H¿xe .p~~- hoxe, ao nivel a~ad·é- .. 
mico ·dos . Alunos da Es~qla . da 
Dañ~a .e Mús.ica de ~ali;za~ presen:-: 
tes e futurqs bailadns. do Ballet 
Galego, p'ode dar boa con-ta o ·Real 
Ccm~ervatórÍo . de Art:e Dramática 
e.' Danza ·de Madrid, C:e l)tro ao. que 

. desgr<1;ciadaniente hai que acudir 
para . examinarse, .así como o Ro.
yal Ballet de t0ndres,, que anual

. m~nte. ven a ~ Galiza ex:~pto.feso, 
para examinar a eses alunos. . 

· . Todo canto pre~isa o Ballet Ga- . 
' lego é apoio, moral, seguir o ca~ 
· miñb' i{ . conql,lerir . Óficializar unh~ 

. Escola de Danz.a Nacional Galega, 
' onde os bailarins se· formen desde 
a sua ne,nez, ·deiea conquerir a axi-

. lidade, e aé:robácia,dtmica, que no 
seu tempo de "'afiador"· caracteb
~ou a Xosé Manuel ~ey de Vi~n~. 
Ba·ilarins suficientemen_te becados 

- "profes.jcmalización"-.- polo me-
:. eenas do Ballet, a Deputación Pro
vin.cial da Coruña, 'que aínda non 
asumiu a grande obra histórica 
que- ten , e que semente emprega 
ao Ballet, para divertir en comilo-_ 

. nas, actos polítice s, simpósíurris, e 
grupos de burócratas, entendendo 

.' ªº Ballet C0 IJlO "un algo me'nor". 

. Poucas veees, fó~a da crítica do 
Carreirismo, se escoitou destruir 
ao Ballet Galego Rey dec Viana, 
q~e ao ·menos provoca emoción 

· dos que parecen ser para o Carrei
ris'mo "incultos" e cásequ~ bárba-
'ros emigrantes, .. 
. O Ballet Galego qif erénciáse ra
dicahnente -dos demais. Os ,temas, 
as músicas, as coreografías e deco
rados, obede¿en a conceicións prr 
sididas· por unba ideoloxia diferen-

,te. O Ballet Galego, non aponta só 
a of ere~er unha visión est'ét"ica, se
nón máis ben a exalta'r os senti
~entos; a suscitar e facer ~dmitir 
ideas. Aínda hoxe nengun musí-. 
·cqlogo .. poténcfou .º pandeiro., 
como .as adaptacións da Gran Pan-· 
deirada do Mestre Faustino del 
Río, qJie"xunto co ~1estre Rodrigo' . 
A. de :Santiago, fixeron inpumerá~ 
beis ,arrahxos e adaptacións para' o 
Ballet Galego, ' ínterpretaCións ·das ' · 
poucas ·escoitábeis e ampienta~s da 

·música culta é popular xenúina
mente galega . . ~or~n ·s?-bemos. :gue 
o Conservarór-io coruñésj .. non 
presta a sua wlaboradón áo Ba
llet, · o. que 'ta:mpoucq 
ilunha Galiza tan e 

pectos dividida. 
O Ballet,· a conversa·; a emoción 

.que se s~inte á beira ·de Rey .de · 
Viana, é algo que s~ cóntáxia, as 
ideoloxias importan pouco · neste 
caso, . porque o que interesa é· a 
pr?fisionalidade, . a identidade 
coa que se. fai, e atrévome a falar 
da homildade Cle Rey de Viana, na 
que moitos rnm eren·. Rey de Via
na, negado poias Académías, s~- . 
guirá limpando o escenário para os 

. bail~rins. despois dunha arroiada, 
emocionándose dediante do agasa
llador aplauso dos seus amígos e 
admiradores, falarido e falando do 
"seu ballet", como un pai sempre 
defende ao seu fillo, ensaiando un 
xesto ... 

O J:ROQUELEO DAS MACETAS 
DOS CANTEIROS 

Fo i no ano 69 caudo vin en 

Ourense, na Praza Maior, a Rey de 
Viana. Levaba un magnetófono e 
recollia o "plim-plim" das macetas 
dos canteiros, . que axustaban . as 
pedras para o enlousado. Pouco 
despois, saia o baile "Repenicoque 
na Pedra", o ritmo das macetas, a 
Íro!lia,· os xestos, o capataz, o co- · 
lorido, e tantas causas que o mes
mo Rey. de Viana sabe mellorar 
cunha máis cara escenografía. 

. Aquilo semelloume á "Ofrenda 
a· San . Ramón", escultura de Aso
rey, onde o artista é capaz de fa
cer o cachemir clo mantelo, coas 
tachinas dun zapateiro. 

Eis a Arte, o xénio. 
Recens atopei a Rey de Viana, 

no Antroido de ·viana do B<?lo, re
collendo as danzas da aldea de Pi
xeiros, insólitas, cheas de .ritmo e 
de colorido, nuns tempos nos que 
os afeizonados somente se paran 
no folclore para turistas espallados 
pola televisión, ou polos suple
mentos dominicais. 

Que non queipa dúbida de que 
eses rasgos de criatividade, pasa
rán aos códigos da máis pura Arte 
Galega, a Arte Universal, clasica
mente galega. 

Bailar, con zoeas, con corozas, 
con remos, criar o incriado, é un 
dos grandes mérito.s do Ballet Ga
lego. Facer ese xogo que é o que 
implica a Arte :urí ponto de parti
da na ·tradición, e deixar ceíbe a 
criatividade deica conquerir un có
digo que sexa fonte de fruici6n ar
tística, artellar. os . módulo~ para 
seguir facendo a Arte. 

Algl.ln día agardamos que o Ca
rreirismo.Crítico 'dea unha alterna
dv.a, . nos amgse a eses '.'x_énios" 
gue superin a L~ pach, -Fuxalí o.s 

. Vemos, Milladoiro, J;>onéncía de 
Cultura do Axuntamento coruñés·, 
ou Rey de Yianii., é que t"l:mén dei
xe d~ provo·car loitas tribais ter
, ceiroi:nundistas, minifúnd.io cultÜ-
1'al de · Sa.bechosos, que v~ri ser o· 
fío .condutor que .caracterizará á 

. Galiza dos nosos dia:s ·na História, 
1 da que todos soin0s autores e ic-

A 



·· libros 

Paulino Vázquez foi o gañador. 
do primeiro prémio "Celso Emílio 
Ferreiro" de poesia co libro "Per
dendo o tempo qÚe fuxe como 
Xoan Sebastián Bach". 

Corno a todo escritor o que lle 
intersaba era editar o libro, pero, 
pésie ao premio, as editoriais que 
mellor o recibirori dicíanlle que 
"alá para o 86 a ver se podemos.". 
E foi o próprio autor o que cos 
cartos do prémio (qué ben lle vi
rian a un estudante de vinte anos 
como é Paulino!) editou o libro. 

O formato é tamaño folio 
("po_rque era o rp.áisoarato e por
que tampouco queria romper _os 
p~emasJ'), segundo di o autor; e o 
papel é o máis barato : paper de es
traza, o que non deixa de ter o seu 
encanto. 

Un prémio importante que . é 
rnerecente de qµe, polo menos, te
ña a consideración dos leitores. 

MARABERTO 

Ediciós do Castro, dentro da 
sua série Liminar de poesía, apre
senta o libro de Cristina Amenedo 
dedicado, fundamentalmente ao 
mar. Vinteseis poemas, sen título 
pero numerados, curtiños alguns e 
sempre sob o tema único mariñei
ro. 

(ven da páx. 19) 

por qué non se interesaron poJa 
miña obra cando tiña xa discos 
que se ~enderan e chegarari á 
xente. 

As casas de fóra están case 
todas controladas por multina
cionais e non lles interesa a ga
bración en gal~go. 
.Si, peto houbo uns . an~s nos 
que. até Julio 'Iglesias chapurre~ 
aba cancións en galego... . ,, 

Estaba de moda. 'Adem'ais·, 
había unha ~a·sa en _ Catalunya, 
Edig-sa, que apoiaba as coi.isas 
de GaJiza; cambiou de diréctqr 
pe estrutura e, ao ?-cabarse .esta 

. casa_, vcmse todo abaixo. 
'Eu 0ferecih a -m~ña 'laboura · 

-e· nqn interesou_. Log, rion in
tentei grab.ar n:outros sítios, pe
.ro es~ív.enme preparando .~ pen
so que grabarei_ .un disco cal-· 
quer día. ~- · 

Falernos logo dos teus proxec
tos. 

:· 
!Jrtrio ~o4nn Cútltiu111 · 

~ frnna nmnrnllnbn 
, P,REMK> DE POESIA CIOADE OE ·Ol.JRE~S8 

(tutbo 

A FRAGA AMURALLADA 
Un feixe de poemas de Dado 

Xq~án Cabana saiu recén do prelo 
editado pola _ourens:ana "Limbo", 
sob o patrocínio do Axuntamento 
de Ourense. _ 
. Os poemas que forman o me

llo son os premiados i::io certame 
"Cidade de Ourense" do pasádo 
a~o. Sonetos de rima -clásica e es- -
trutura clásica tamén, oútros con 
ritmo de endecasílab<?s ~pero _coas 
rimas diferentes, son armas ~empre
gadas_ por parío para ermar as 
tres partes de que consta o libro : 
A Fraga Amurallada -título xe
nérico do libro- ,- Elexía sen pran
to (para Carlos Varela) e Sonetos 
en louvanza. Sonetos a min. 

Os debuxos do interior son de 
Xermán A. Refoxo, o da capa é de 
Antón L. Galocha e o da: contraca
pa de Blas Lourés. 

Cando vai pouco máis dun
ano desde a marte nun acci
dente de circulación de Pepe 
Díaz R ifón, traballadór ' da 
cultura galega na emigración, 
nós queremos lembralo ao 
tempo que tamén o facemos 
con todos os qlfe nos deixa
ron. Connosco, recórdáno a 
1 rmandade Galega.:Lóstrego e . 

,o BNG de'Madrid. 

O ter acceso á cultura uni
versitárJa desde . hai tres anos 
cámbia Jm pouco, faite máis 
_sensíbel e que co·ñézas mellor 
a problemática galega. · · 
Houbo un tempo en que canta
bas cancións digamos "compro; 
metidas", , logo grabache'S can-, 
cións comerciáis . . Qué liña se-
gues agora? . · 

Eu . s~i;ppr~ :'fixen · can-ci&n· 
comprometida nun .. momento 
en que habia ' q;ue compf°óme-· 
terse coa,· re_alidade - galega. ~n · 
épocas · rnoi concretas fix~n 
caqcións ·m,oi condetas 
~xudar ria: __ lo.ita da~quél mo- , 
mento. 

Ultimameme,· cómo · se-trata 
. de normalizar un °pouco as cou~ 
s~s, eu t~mén trato, desde · a ' 

cancjón ,- de normalizar a língua 
na canción _face_ndo des,de unh:,i 
música de compromiso ás. can= 
ció ns intimistas .. -· 

A melk>r maneira de córn-: 

_FOLLETO DA AGAL 
SOBRE _LEIRAS PPLPEIRO 

En" galeg9 reintegrado, ven de 
ser publicad~ póla .AGAL 1:1n fo

Jge~.o $9bre ~-f!~, ~indon},~;11se •. ·-~a- -_. 
_nóel Maria . ~err,as_ ·Pulpeiro-:-. ,qu_e._ "' --~ 
cpn,tén t-µfi4~~- :vciÍ:ás · biográfic~s ._ __ , . 

. . e outras, . mais .extensas, 'Sóbr~ á , 
- ' " , sua-obra e _a· suaJigura . 

• .. ~-<:'.... - • ~ ~- -. • ' 

-conv9catórias 

EXCURSIONS 

Amigos da. Cultura -~- a AS-PG 
· organizan para o próximo día 22, 
domingo, unha exQJr.SÍón -á Costa 
da Morté' é Fisteí.r~;-:éon saíd.as de 
Vigo, C angas e Ptirttevedr:r dentro 
do seu programa '"Coñeeer Galiza' , 
A ' excursión discorrerá por . terras 

· de Carballo: Buñc?, M!J.lpic·a, Pon
te ceso \ con _visita á ·casa de Pon,. 
dal), Laxe (ao dólmen_ de Domba
te), Camariñas, _Muxia, Moraime, 

. corcubión, Fisterra, Camota, Es
teiro e Muro.s. 

Para inscricións~ nas librarías 
Viláfer (Cangas), Ir Indo (Vigo) 
e Pueblo (Pontevedra).· A saída se-" 
rá ás oito da mañá nos dous pri
meiros -casüs é á~ 8,30 desde Pon
tevedra. 

prometerse con G.ª-liza, no meu 
' caso :' coa rrfüsfr_a ga,l~ga,--é; coi- . 
dando · o que fas, a l(ngua, .ªin
tei¡{retación;: a músi~a·, a ·po~ta 
en· esce.a ... 

UBRARiA 

ESPECIALIZADA EN LIBROS 
, GALE-GOS E-. PORTU-GUESES 

. -

que se. 
. parece. Moita xente tivq · que_· 

.. abandpar "p~r falta de l_l)~ios '.~e: 
· ii~n sae · xente itova. En . parte 

p<m.:iqe- Gi.hfar en galego hox~ 
dé form~ prof isioña:l non é mo:..: o pi,or ·é que só co-iitei . cós ,.,., 

meios ' da miña v.onfa:de. ApeSa.r 
de'· todo, .sigo · coa mesma· ilu~ 

_ , rrer, ·pero ca~. Non h~i ap0io · 
•' ··i. de nengun tjpo; n@n 'hai meios,' 

· á casa ·dé discos non -lle in~~re-•. s1on que o · primeiro día. Coa 
mesma idea clara: de qué son un ' 

. 'cantante -~n · 'gaLego, ·· que n_on-
' qinto en-galégo porque megos-

te ou me deixe de góstar, se.nón 
· porqcie o g~lego é ,- a ¡;niña Hn-: 
. gua; · b meu "vHculo ptó-pri~ de 
r comunkáción: ' · - · ' . 
Eu hai unha preguJita que me 
.veño fac_endo desde hai· ~empo 

- e. que xa 'non é' a primeira vez 
que lle dou' traslado: por qu.é 
adaecemo~ agora de cantantes.;_ 
solistas, feito evide~te ·aínda 
que o comparemos con grupos 
musjcais? _ . . . 

E _un problema que tamén_ ·· 
ultimamente', que o 

-· ' 
s_a ... 

. O "problema· ·dos ·grupos ·é-' 
que .haí aqnl unha ·gran tradi~ 
ción folclórica polo-qut: os gru.:
pos .que fan.' este tipo· de_ Ca.~
ciórl téñeno máis <loado de che:.. 

. . ( - -. . . '. ' 

gar á xente e' gue gost~, xa que 
a 'xente coñece moitas cantigas, , 

. Ademais os gn~po~ . son mÓito _ 
rháis impersonaís~ polo que a 
xente· non 11€ in9lesta _que truri
fen, ~ gue o.corre en l!loitas ~ns-: 
táncias se é ' unha persoa s_Ó'; · 

non digamo$ xa se esta persoa 
canta en galego' e máis ~ son 
cousas que non "lles gostan". 

Despois está a Galiza comq- · 

1 " 

. .,. 

ciáI 'e tópica que, ~r ceno,, é a · 
. que ' está exportantfu a Xunta~ . 
Non hai máis_ q~e ollar as cabí
;nas te1ef ~nica.s de 1laree.IOná. _ 

Todo é cuestión de nopna- . 
tizar Galiza en todos os sentí-:- . 
dos. Non interesa e galego ~ 
. mo 'idiomá dun povo~ A _gaita 
pode aSÚJi1irse. __ 

- A forza dm;i povo é o .idío-
, ~ . 

ma. 
Alguns en:ipezai:-on a cantar 

, · en .galego porque er.a u~ mo- _. 
da. Pasou a moda, víron qu.e 
non daba mrtos 'e deíxámno. 
Agora. ~ quedamos . O$ . que o 
facíamos como mane.íia natural 
de expre.sal'nos,.:...-. -
·E viábel dedicarse á canci6n en 
gákgo sen ~ disros? 

Podo ser Q primeiro solpren
dído e póñome como exempJo. 

. Eu haí catro an95 que non edí-. 
t9 nengun disco e sigo -:vívíndo· 
d~ músíca~e -rendo o meu pú
blico. 
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A crecente demanda de artículos de luxo 
confeccionados coa pel e os ósos de animais 
raro~ é unha das causas esenciais do eve'ntual 
extermínio <lestes por co.mpleto .. 

Tan ~ó á RFA se exporta marfil de catró 
mil elefantes caiad9s, por ano, o que. repre
senta. unhas sés~nta toneladas. Pero só dez 
toneladas se introducen por via legaf; o res· 
to _.cincuenta toneladas- é contrabando. 
Por outra banda, a RF A é 'un dos principais 
países importadores . do mundo cle peles 'se
micurtidas. Dous millón~ · catrocentas mil · 
p~les de animals raros, cuxa caza está proibi
da, entrari na RF A, na meirande parte das 
vec"es por vía ilegal. A &manda supera á 
oferta. E, por suposto, os précios <lestes ar-

. tículos son verdaderramente clemenciais. 

Por exemplo, un abrigo. confe~cionado 
con dez pele~ ·rle ocelote custa máis de 60 
mil marcos da RFA o' marco: 56 pesetas), o 
que equivale 1ao salário de dous 

1

anós e médlo 
de traballo dun obreiro maximamente cuali-
ficado. 

Reproducimos hoxe dous ártigos da axéncia. de' pren~a Novo~ti ~obre ecolóxia.. 
Tan de moda agora, t(ln empregada para campañas ·ekitorais_, tan verde e moitas 
veces sen tJaber dados tan ' terrt'~.e~~ ·com(Yos.~que ir;cl"!e Tom Emilianov no s~u 
texto. Velai-. . · ·R -: · · . . •· · " - ~ ' ·.' ' 

1 
• .~ ....... ~,J~ ... 7;¡;,, >.,,;:. :ti': 

Os xibóns soportan o duro transpor~te, pe.:·, 
ro só cando son novos. Por iso os ,cazadores 
furtivos tratan ,., de_ adquirir só destes. Os ex
p-ertos sinalan que pará cazar un s~ hai que 
exterminar primeiro dez xibóns vellos: _ 

Para capturar ~oros, que_ gozan . de- rnoita 
d,.,emanda no mercado negro, os cazadores 
queimai:i por mteiro J.rirriensas supeffí~ies de 
fragas. N~stes casos, a ca,ptura dun_ loro...,vivo 

· 'cústalle a . vida a qú.cias d,os- seus "cornpañei
ros". · 

'colleu novo pulo. 
Mesmo os ·crocodilos, pes1e ao coñ_ecido 

reJ.rán sobre as suas bágoas, choran de ver
d~de e piden compasión. A band~daxe dos 
emisário.s do- "becerro de o uro" non só mo
tiva o extermínio de moiras espécies anirnais 

., na Tetra, senón que ademais destru-e a estru
tura biolóxica do mundo. E un doble c rime: 
cQntra a f~una_ do · planeta e contra mil mi
lló9s de seres humános. 

UN VEDADO DE OSOS POLARES o's :i;esultad~s desta caza _furtiva pódensé 
ver tom;m~o' corno ~.xernplo -aos monos: na Na URSS hai 127 yedados;cuxo territó
Serra Leona , o núm-ero de chimpan_ces dis- . rio é duns 100.00<! quilómetr9s cadrados. 
rninuiu de 100.000 a 2.000. Os dados son _Un deles foi .eriido en duas illas do Océano 
espantosos. Glacial Artico: a Wr~ngel e a Heráld. O ve-

. Das espécies ~e animais r,aros que están a ·-dado -tópase en dous hemisférios á vez, pos
ponto dunha completa extinción'; unha con-- to qÚe_ é aµ-avesado polo meridiano 180. Ali 
siderábel p~rte tópase _baixo a protección de está a "mat<;rnidade" de osos polares. 
acordos internacionais, en parti_cJiar qa con- O oso polar - o símbolo do Artico- é o 

~ Púxose 'de moda tamén o comércio de -vención -' internacional do 1973 . Entre es~e s car~ívoro meirande d<.> planeta. Alguns ani,;-
animais raros vjvos: l'.ecentemente, no aero- anima'is figuran. os cairnáns chineses, os cto- __ mais pesan astra 1.000 quilos, unha tonelada . 
porto de Amsterdam, cando se controlaban <.."'Odilos da Amériica Central, ~istintás espé- de músculos, dentes e gadoupas, agu~as e du-
as equipaxes dun avión procedente da Indo- ·cíes de tar~rugas da América do Sul, os 'va- . ras 'comQ picos de alpinistas. Non obstante, 
china, ttn inspector notou un fe'dor~ Ordenou ranus' (espeéie de lagartos grandes) dos ·_de- . .,. liabmha para~ox~: os poderosos anúnais son 
abrir as cai:xas e toparon monos c\a: illa de sertos nordeamericanos e sudeste da Asia, os débeis · bioluxica~ente e pouco adaptado~ 
Xava. De 62 5 monos que _s~ exportaban; ,só armadillos da América latina,..-os rinocerontes aos avatares da vida oeste mundo-. 
quedaron vivos 145. Noutras palabras, mo- da S~matra, os orangutáns das illás ds Su-ma- A pequena descendéncia da osa branca (o 
rreron 480. - ' tra e Borneo_, ~s elefantes da India .e as hie- . rneS'mo ·que a da tigre'sa) ~parece unha.vez ca-

0 perxuício que este comercio ilegal_ c~u- .rias pardas da Sµráfrica. Porén, -existe unha ·. -da tres imos. Ademais, á idade madura che-
á i:iatureza dun ou doutro p¡iís é inorme. cer~ paraélo~a: · desd'e que se firmou a (:o'n- .. gan poucos exemplares. A preocupación pola 

Velai algu-ns e:Xemplos,. , ' , ·-< ve-nci~p _do 197 3, a c~za furtiva internacional _sorte do oso branco levo u a q~e se criara nos 
, - . ·~ '" 

anos- setenta o prirneiro vedado no Artico. 
~ada o u ton~, unhas duascentas cincuenta 
osas s~ meten nas coveiras das illas, escón
dense para todo o loñgo, borrascoso e escuro 
invern<): ·a noite polar dura alá longas sema
nas. A mediados do inverno nacen dous ou 
tres osiños (de só 60 gramos!). En abril can
do -segundo os critérios árticos- vai bon 
tempo, a osa abré a toba e leva fóra aos seus 

. pequenos. Vai acompañalos dura~te·s dous 
anos, ensinándolles a arte ·da caza. 

Pésie aos prolongados esforzos de especia· 
·listas soviéticos, canadienses e nordeamerica
nos para salvar ao oso branco, o problema in
da nori se resolveu, inda que xa non se plan
texa con tanta agude~a como até hai pouco. 

Ña illa Wrangel atópase a maior colónia 
de morsas do Artico. No verán, estes torpes 
xigantes de tonelada e média chegan do 
Océano Pacífico através do estreito ·de Beh
ring para a-.Jcumular grasas e afronU!r o inver
no-. Milleiros e, alguns anos, dúcias de mi
lleir_; J, <lestes animais forman na costa masas 
d.enSa.s, como s~ estivesesn prensadas. · 

No 1975, nasillas vedadas apareceron no
vos habitantes: os tour~s almizclados de 
Alaska. Inda é cedo para falar do éxito do 
experimento, pero os -animais séntense bas
tante ben. 

_O vedado do Artico distínguese tamén 
, polos seus bazares de aves. A máis valiosa en

tre as numerosas espeéies é o ganso branco, 
sendo este o único lugar do mundo onde ani
ña. 




