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_: Aijüf"COritrol
- ... E tr-áiame duas dúcias de
ovos:..
'-Señora, que ovos teño.·dab ondo? !
·1
· -E quén ~aio é .vostede?! ·
-O seu controlador ofü;:ial,
debidamente nomeado pola Dirección Xeral de controladores .
pro fison.ais.
· -Ah, ben, gracias.
-De nada, a mandar. '
(Fin do acto primeiro)
-Piiiiiii

.

-Diga ... ?
- Aquí de A NÓSA TERRA
- Diga, diga
- ..;.
- -Que queriamos saber . o
choio este .das escoitas telefónicas, para ver se dunha vez rios ,
poñen un . bon controlador que
isto dun "amateur" non nos dá
rendimento e non se entera, e
non -hai xeito de que nos secuestren unha · edición para poder
darnos publicidade. Non hai inxúrias -que diría o Consellei.ro- que vallan, vive Marx.
-Mire, a min non me meta
en _líos; que son urt mandado,
fale co Guerra · ou co Martín Vi:..
lla ...
-Co Martinico ... ? -Si, ·que ainda ten tnoHo
mando, comó pode compren'4er...
- Imosche liados, rapáz.
-Vostede tranquilo, que cou. sas piores ·xa se viron e o Paco
vai resucitar. ·
·
-=-Erache o que nos faltabá.
-Bón colgue, ·que teño que
seguir a controlar, que van cha..:
mar os do BNG e os da I~tersin
dical e vánseme escapar sen saber o que falan ...
-Dacordo, home, ...
(Fin do acto segundo) .
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'.banó,_ocupado·. Palestina, ma11t1ri- .· ,
· - - zada. · Haberá que agardar - ajn'da ·
unha humillación . máis para -q~e
,_,;
reacción~ o pavo árabe? . ,
.
., Non nos· enganemos. To.d o está
.~ APROXIMA INVASION
per~eitamente planificado. E nos
DE SIRIA
.
plans futuros do sionismo e o imCumpliuse _un~ an~ .dª invq~ÍÓIJ ,. . ,· perisfi-s mcva-'> Nación.<Arábel1está ~,i;¿u.._;L,. ~l . JJm-q,·-.,Q ~·isseo, de fl)~·-e9~ \
sionista do . . .-b.Jbai;i9'·• ~Ou:t,r-G>:.:-A;>a-("S -- ·..: condea.da.a,desaparecer.
-,
·
de ·Amnistía Internacional' que se
árabe, despois de Exipto, perdeu a
-~ .~. d,eslocou 9Ó .Ch)le de 2_~ de Abril

"'
,

--

ll

-¡ . ~

. Un non · -ten moita amistade .
co Alfonsó Guerra; máis. ben
nengunha, pero tanto ten. O último cable_grama 'recebido - del,
tamén - recebido por. Carliños
Luís, falaba de g_ue .nós teríamps trato preferencial nas escoitas, para rion ter que pofíermos
ciumosos doutros xornais.
A don Alfonso agradecémoslle fondamente a deforéncia, a
ver se cae a subvención, ainda ,
que sexa do fon.do ese dos reptis ( se non hai dos reptis, que
sexa dos elevqntes, que .. iso das
trompas cae ben entre os traballador.es de montaxe e algun-que
·üutro da redacción). ·
- .
Propomos que o noso teléfono pase a· ser público (no bon
sentido da palabra), cun dysconto preferente para conversa' cións con_Jroladas . pola oficfalidade, con tarifas de montaxe reducidas segundo · o número de
"pin'chos" que teña, tendo en
conta que aquí. poden metelos
desde o Ministério do. Interior
até a sogra do Pucheiro, que por
non tela anda bastante mosca ...
""'."" Iso de mosca, non .será po-r
nós ...
-Pero xa está outra vez na
liña, ho~e de Deus ..
-Si, de. Deus, vostede antes
dixo de-Marx.
___:_Non se lles eseaPa urtha,
eh?. ,. ,
-O traballo __é o trapal_lo.
~Nada, home, a mandar . .
-Grácias.
·
-De nada.
(mecagonaquelaquevosvotou).(Pano) .
(Proibida' a repr~duciÓn polo
grupo Artello, ~ xa que a nós só
nos vai o Winston con filtro).
-(Toma, morena).
·

dsuaa_, los?1tba~ráarnaibae ecofnict.oral,! u·mnar,.xn~1.nm:ª,·díg'-ºo· ··'
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15 de Maio de 1982, p'Ode com·. .aprovar,
irrefutavelme~té, 19 casOs

que goza de toda impun-idade nas
individuáis de tortura. Aponta-se · ·
1·7 ·83 ·
suas agresións aos p_aíses árabes,
··
entre eles, .c9sos. como o· de urna - 1
apesar, das éond~as . verbais e dos
QUcN1EME
~ssistente social, de 19 anos, que
acenos máis ou menos suntuos.os e
AO.. PACIFISMO?
foi espancada, torturada com elecas declaracións de comprensión e ·
, tricLdade, violada por quatro vezes
amistade de máis de meio mundo.
(... Baixo da excusa de percurar . . e .ameac;:ada ~om outros abusos seun equilíbrio ~ntre as poténcias
"l·srael", . paso a paso, conscente .
·xuals e ainda abrigada a permarieóU e
_ntre OS. bloques, OCÚltase norde _que a sua, pol.ítica expansioniscer 'deitada ao lado de um cadáver
malmente unha realidade menos
,
. tq e agresora canta co tacita
apoio
em, descomposic;:ao. :.:
· internacional, coa· incitación e a
presentábel, cal .é l':JUe c;>s _plans de
· Por súa vez, um carpinteiro, de
axuda d.unha das grandes pÓténrearme existentes pretenden unha
24
anos, preso en Marc;:o de 1982,
superioridade sobre Ó contrário, e
'cias e inércia. <;Ja outr~, vai consfoi
submetido durante seis días a
- füuíndcf° o seu império. ·As xustas
non unha nivelación (. .. )
interrogatóriós
e a sessoes de torrazóhs ~-ue empurraron aos árabes
Efectuase ademais unha re.iteratura·
que
duravam
entre quatro a
da -manipulación estadística, tan.to
- nps ancf~ ctarenta ·a loitar por cei- ·
· seis horas cada, e nós dez dias sea nivel cual'itativo como cuantitabar unha parte da Palestina que
lles- Jora usurpada pol·o piar de
tivo, sen outro obxecto que o pre- - 9!-J intes foi espancado na celda,
dez vezes por dia e média.
·partici~ación, fico1:.1 xa no esquecitender xusti-ficar os próprios niveis
Também um activista dos Direide rearme acadadbs e os que están
mento. _"Israel" Usurpa - novas tetos Humanos, de 23 anos, sofrinen pregra;nación. (. .. )
rritórios cbs q1:.1e negóci_a despois.
do epilépsia, foi torturado com
·· E ~si . xéi rían está en_nengun,ha me-E posibel que, en último termo, ·
electricidade após ter sido amarrasa de negociaciÓn,s a beira do Meesta djscusión sobre a éontabilidado, nu, a urna cama de metal, ha- diterrán~.o, ' roub~da no l947 e
de nuclear conquira un dos seus
vendo sido examinado por um mé1948, nen as zonas de Neguev,
--· obxectivos: ocultar á opinión púdico nos intervalos das sessoes de
_anebatadas no 1956,ñen sequera '
blica que o discurso nucle_ar_precitortura.
~a prescindir da análise das suas
Gisxordánia e Gaza, anexionadas
· na 'guerra (j'? 1967, nen 0 Galán
- consecuéncias para poder perdurar
Sao de domínio público os selsírio ocupado ese mesmo ano, nen
(... ) ·
váticqs actos de tortura praticados
o Sul-do Líbano, entregado aos fa- Aceitar a disuasión nuclear cono Chile pelas fon;:as de segurarn;:a
lanx_istas e' -ás tropa~ . do traidor
mo conduta política implica, for_fascistas desde que em 1973 PinoHaddad. topp ficou reducido a
zosamente, a aceitación do que ·
chet tomo u o poder. Numerosas
unha entrega· total e absoiuta de .
con.stitue a chantaxe . nuclear e a
dessas alegac;:oes puderam ser dotodo º ·Líbano, diante dos prantos
posibilidadé de participar activacumentadas por urna delegac;:ao da
falaces e inúteis dos reximes áramente n.un acto de xenocídio suAmnistía Internacional que se desbes que nada fixeron cando era 0
premo: o _e xtermínio da espéci_e
locou a Santiago_dais meses após
momento de se enfrentar coa in- ~ humana.
do golpe. No ano seguinte, memvasió_n. ·
Ouen por razo'namento, intuibros da lgrexa Católica chilena pu·ción ou pulsión interna, rexeita
Agora, todo fai agardar unha
blicaram un memorando referen'nova agresión··contra Síria/porq ue
-participar na preparación dun acciando 17 centros e 27 métodos
. Dama~co négase á aceitar 0 acordo ·
to semellante non pode -moral e
diferentes de tortura usados en
·firmado entre as-monéquiñas que
eticamente- - solidarizarse· con
prisioneiros potfticos. ( ... )
·figuran áo frente dun Lí~ano traiquen prevén a posibilidade ou inecionado e as tropas invasoras de
vitabilidade de destruir o planeta.
Nos primeiros anos do regime fas"Israel"~ (...)
E insisto: 11est ponto non caben
cista, os métodos de tortura carac,Sábeno os israelís e sábeno os
m~ias tintas nen inibicións. Comterizavam-se pela sua extrema
árabes._Non ~ai nengun árabe que
prender a instalación de novas eubrutalidade'. Mu itos dos detidos e0 dia _de maña poida chamarse a
fomisis equivale a apoiar esta deran torturados at_é a marte( ... )
cisión e as suas consecuéncias. Se
engano. Sfria es!á ameazada e con
Sfria toda a Naeión .Arabe. (... )
' non se .aceita a posibilidade dunha
Os métodos passaram a ser aqueMeritras os reximes árabes disguerra nuclear non pode apoiarse,
lés que deixam poucas ou nen-intelectl!al e po'liticamente, a esputan sobre se os seus irlim-igos
gumhas marcas físicas exteriores,
son galgos ou. podencos, a realidatratéxia nuclear. (. .. ) ,:
a f im de que nao possam ser facil_de esbr 1a·í. E~ipto·, liquidado.. Límente denunciados.VICENC FISAS ARMENGOL
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Campaña contra ·os vertidos nucleares

A viaXe f!á ·Gran·Bretaña .no bus·. de ADEGA
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Se o ano pasa.do quen se levou a palma na oposición' dos vertidos radiactivos foron os barcos,
este ano, a "estre/a," é sen dúbida o autobus fletado por A,DEG.A.
. .
.
run autobus de dous pisos, inda que con aparié~cili, destartalada, pero que, por máis que cansos,
'
·
conduciu aos expedicionários á Gran Bretaña..
O nos'ódlmvio.do-especial X.A ..1Costa, nd~ranos; aq1J,fft.fo perip.iaias. da; viaxe até o luns,
data do peche da presente edición, asi como pontos escuros dclcomport~mefiforo.algiftlhiis J• $.:l~irir:1 ·,
organizacións ecoloxistas que ~e din apoUticas.
.
· ·- ·
.l4 próxima semana contaremos o regreso deste autob~s e as. últimas accións eri Londt:es.
1

Eran as 21 horas e 5 O minutos
do sábado dous de xullo. Só nos
faltaban Cqtro quilómetros para
chegar- ao porto de Calais, na
Normandia. Sentíamonos ditosos de embarcar rumbo a Inglaterra. Frente a nós aparecia unha recta que nos separaba do
Canal da Mancha ~ o contaquilómetros do autobus case marcaba os cen quilómetros por hora, o que moitos de nós nen soñábamos cando subimos a el,
nen moitos dos que n·os despediron polas cidades e vilas galegas adiante. De pronto un sobresalto, un camión ponse á nasa altura e en vez de adiantar
vaise chegando máis e máis a
nós., obrigándonos a botamos
ao arcén da estrada. Lago pega
un xiro brusco e coa parte traseira do remolque pégalle ao
autobus no morro. Alá vai unha chapa e un -susto de morte.
Todo o mundo viu como foi
unha manobra intencionada. O
camión deuse á fuga e nós, repostas do susto, ollamos como,
de ser uns metros atrás o accidente, podia ter tido funestas
consecuéncias. Alguns recordaban a série americana de TV 'Os
camioneiros'. Callemos a matrícula: era un camión inglés. Este
seria só o primeiro impedim.ento que nos puxeron os ingleses.

•

dirixiulles a palabara aos presen.tes dándolles as grácias e lémos
un comunicado pedindo a ·solidaridad e dos pavos da Gran
Bretaña.
Acabada a festa voltamos ao
porto de Sharpness onde puidemos pasear libremente. Ali com. probamos que non habia nengun bidón. Os ecoloxistas de
Amigos ·da Tetra ak>xáronrios
na sua casa.

car tamén que non estiveron esperándonos en Hendaia cunha
caravana, nen tan sequera en
Burdeos, onde dic'ian que tiñan
preparado un recebimento.
Transfondo político! Directrices concretas do Goberno· españolf, ~ :
.
~

.f'

•:

-

GRAN RECEBIMENTO .
ElltJ E l}SKAD_I

Todo isto. contrasta co gran
recebimento
que nos dispensaTRASLADO DO LUGAR .
Chegamo.s ás
ron
en
Donostia.
DE EMBARQUE DOS BIDONS
dez da noite, hora e média desNa Gran Bretaña a concién- · pois do previsto, . e inda asi, ali
cia dos vertidos radiactivos vai - estaban máis de quiñentas peren aumento. Tanto .os sindica- soas con charangas, gaitas, eté.'"'tos ferroviários, _9omo os portu- Pequeno mitin e festa. Despois
ários néganse a carregar, trans-' os Cmités An tinucleares invitáportar ou manipular de calquer ronnos a unha cea.
O retraso foi debido a que en
forma ,os bidóns radiactivos.
Non sabemos o que pasará. _
León tivemos que dar a volta
Agora .os bidóns seica están polos Vales Mineiros, . porque
Sharrow, no condado de Ox- habia unha ponte pala que non
fo"rd e van ser . carregados en pod íamo_s pasar. En Burgos recebiunos a policia municipal.
Barrow, Lancaster.
En Bristol encontrarémonos Algun atranco rriáís do desexaéo barco Ceda.r-Lea de Greenpe- do e a consigna de que as POP
ace. Ali faremos un chamamen- . querían saber en todo mamen-.
to a todos os pavos ribeireños to ónde estábamos.
Os automovilistas tanto en .
. para que apoien a loita antiverGali'za,
Españq, Euskadi, como
tidos.
Hoxe tamén chegou un equi- en Fráncia, saúdannos ao noso
po de. TV. Todo o seu interés paso.
parecia centrado en Greenpeace EN GALIZA, BEN
ignoraban ao autobus de ADE=
GA totalmente. Remy ParmenEn Galiz'a a causa foi ben, intier de Greenpeace-Frán~ia neh da que esperamos que .o recebiseqúera lles dixera ·que estába- mento .sexa ainda méllor. Almos ali .. Qué consignas receben guns desanimábannos co estado
desde ·Madrid estes informado- do autobus. O certo é que o seu
res?, é o que· nos preguntamos aspecto ·(fqra da pintura, claro·
moitos dos éxpedicionários.
está) chamaba máis a unah
,
aventurg
que a.:unha viaxe, pero
O mércore_sJevaremos a cabo
CACHEOS E PEGAS NA ADUANA
via~e,
.xa ~(sabíamos, tia
nosa.
unha ac~iÓn. espectacuiar en
ña
mqito·
.
·aventura, unha
Londres. Non ~ S<l;bemos ~ómo
Rabia quen pensaba que non
sairá. Greenpea.ce non quixo aventura que deica agora ,está
poderíamos entrar na Gran Bre- plo, qué lles importará aos in- manobrar, ·polo. que debíamos apoiar, inda que nos proporcio- resuUando moi ben:
·
tafta, non só palas averias do gleses cómo se chama meu pai, aparcalo xunto dos outfosºauto- nará abogados por
A saída , de Vigo_, pasadas as
hai probuses ecoloxistas. Mostr'áronnos blemas. Hal;>eraos.-..
autobus, que foron subsanadas nen cál é a miña profisón.
dez e média da mañá do dia 29'
uns buses, pero non eran os dos
como se puido, inda que seguife,stivo e piaieiro, poló que a
mos vfaxanda sen a tapa do mo- MANIFESTACION EN SHARPNESS ecolox.j.stas.
xente non acudiu tanto como
A ACTITUD E DE GREENPEACE
tor., senón polas pegas· que íapodia esperarse. Pontevedra,
~nfrentámonos coa policía
En Sharpness, porto no que
mos encontrar por parte das au-µn
pouco
desconcertante
a
Santiago, Coruña, Lugo, a cada
E
debian embarcar os bidóns, tí- por non "deixarnos circul~r _l_i:
toridades inglesas.
Deslugar
máis xente, mellar recebiactitude
de
Greenpeace.
breinente". Este chamoú ao xeDespois de dar parte á poli- ñase convocada unha manifestafe, quen, nos dixo que no-n podí- concertante se non se ten en mento, cada vez máis esperanzacia francesa do accidente, e de ción -polos Amigos da Terra, Peconta a ideoláxia: desta organi- dos.
percorrer Calais para ;encontrar dímoslles que retrasasen a mani- amos-pasar, por máis qué lle di- zación, que non é moi afin á de
Unha esperanza coa que se'ao camión agresor, moitos de festación para estar presep.tes .. xemos que ese atrancos ian sair ADEGA. Están separadas sobre- · guimos intacta, inda que trenós totalmente enfurecidos, ca- Dixeron que 11on podian esperar en toda a prensa. "Pagan o que todo porque a ·primeira se opón mendamenfe cansos. O norrie de
queiran, o autobus non pasa".
llemos o- transbordador.
só aos vertidos, pero non á nu- Galiza está soando ·como a vanDurmindo só catro horas e en ·
. A outra parte, Inglaterra e os ruta, chegamos ao porto. Estaba
clearización ·e á OTAN, ·causa garda da loita ecoloxista e antiCallemos as pancartas, e cunbidóns radiactivos contra os que tomado pola policia é non nos ha gaita encabezando a mani- que ataca frontalmente a orga- nuclear en todo o mundo, e os
íamos loitar. A outra -parte, un deixaran· entrar.
· niza:ción galega. Ademais afír- vertidos xa tiveron que pospo~
festación, ciirixímono.s á festa . .
Goberno· reaccionário e . claramase que · GP en América apo- ñelos. Agora só esperamos a que
Como se celebraba· unha festa
mente potenciador da política
Segunda e tercerira-solpresas.
iou a Reagan na sua campaña se paralicen e que o POYO galega
ecoloxista en Bristol, alá nos dinuclearista .e de vertidos. Dous riximos. Ali voltamo.- S sentif ·CáJ 0 autobus podia manobrar per- . nas eleicións. Non sabemos se teza unha cumprida informacompañeiros de ADEGA e un
será totalmente certo, o que si é ción que o leve a coHer conciénfeétamente, os autobuses dos
compañeiro da Prensa 'quedá. . era a actit~de inglesa para con- ·. ·ecolox'istas .estaban na festa e certo é· que GP se leva moito -cia deste.s problemas. Para iso, a
asi como a dalgunha ouronse en Normandia para. pres- . nosco,
mellar co PSOE que con Adega, próxima semana, sen falta; desfra institución.
e
para máis 'inri', Greenpeace non
tar declara,ción. Despoi~ de
tiña anunciado a rtosa chegada á e que está un pouco doída polo ·. de estas mesmas páxinas e xa na
En Bristol todo foron pegas. festa como quedara.
mlocalizar ao camión no ·transprotagonismo que está collendo Terra, ·contarémoslles a segunda
esta organización no tema O.os parte ,desta loita ·que só fixo embordador, ,presentar a clenúncia, Desde o . primeiro momento d~
etc., ·chegamos a Inglaterra. Pu- - xéronn,os que .non podíamos en- FESTA ECOLOXISTA
vertidos; o . seu protagonismo é pezar, pero que xa marcou un
as horas na aduana. MúJtip_les traf'. co autobus na cida.de . .P,rio de Galiza e isto desde as ins- fito importante. O autobus de
.- pegas: a qué íamos, cacheos mi- - meírainente.- dieian que babia
Cando nos viran ·ch.egar, para- Íáncias centralistas, xa sexan de ADEGA pasará á história das
nuciosos, pregunt~s e ruáis pre- . ~nha pop.te poJa _que· non podia lizouse a festa. e recebíronnos . Madrid ou de Paris, non senta loifas ecoloxistas.
guntas que non tiñan -nada d~ pasar ó bus. Logo que non ,daba · con ·grandes aplausos e mostras nada ben.
nortnais e rotinárias; p0r exem- virado. nespois que non podia de afecto. Unha expedidonária
X.A. COSTA
Nesta actitude de ·GP desta.
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Informe da X.V. de Salcidos sobre o camping
Por defender o Monte da' Xunqueira, que é propriedade
do~ viciños de Salcidos -segundo resolución oficial-o Presidente da comunidade ten que págar 4. 000 p'esetas de multa,
14. 000 ao señor Pino Vicente; en conceito de danos e perxuí~ios,
e ao Xulgado 1--as costas que se lle
tasen.
·
1r
•
l!Fpafadóxlco, "¡iéro~ é irtoN~e'rt.o: 1 ''Ao parecer'', este viciño,
de conduta intachábel e normal, está 'cometendo o máis'grave erro
da sµa vida p'o r defende__r éió~ métodos inoi legais Ós intereses
da parróquia, senda a sua inte!'vención máis recente o pasado 16
de amio, cando non facilitou, no dito monte, o aterramento da _.,
zona de domínw público (pois iso xa é delito ecolóxico).
Ao parecer, sempre que este home se dirixa aoque quere
adonarse dO entorno do camping
(que lle deU-a Administración) corre o perigo
de ser sancionado inxustamente, como ·aconteceu 11a'; poucos días. ,
!

"

•

J)espois de falar cos cam ionei- poración, que . "tiña as: Gostas",
.ros para que non verteran os es- . o que logo reflexou a senténda,
coni.br,0s ·que transportaban, es- e máis que "nos ian expropriar"
·tes continuaron facéndoo; e os Montes para que os viciños
despois dixeron ·- por presións- non poidamos administralos
que estiveran parados duas ho- como dispón a Lei 55 /1980 de .
ras, polo que o Xuíz calculou Montes Viciñais en Man Comun
:Por se fora pouco o que didas 14.000 pesetas de 'perxu íéios' - 6.000 menos que o pro- mos, no dia en que foi celebra.:. . . Felidano Gon~lez~ Presidente da ·Xunta Viciñal
posto polo fiscal-. Pódese dicer do o xulgamento, o .abogado to. Asi é como vapulean ás per:-- poderia ser sancionada outra
que iso é xúst ícia?
que defendia· ao Pino Vicente soas, igual como se cans se tra- vez; por verter escombros", asi,
sen paralizar nada. E tamén por
O máis grave e i~efábel foi -ao que' lle regalaron as 14.000 - tase. Tamén iso é gravísimo:
Corrdéase por coacción a un falar co promotor, que avaliado
que · antes de que o condeado pesetas- ''para rematar con esrecollese a senténcia, no dia e . tas situacións, ilegais e incómo.:. r dos . proprietáriós do - Monte por unha autorización do Inxehora que lle foran indicados das" pedía para o acusao cinco Xunqueira, por ter falado cos ñeiro de Portos e Costas de Ponpolo xuíz, xa con 24 horas de dias de "perrrera", ' <liante do camioneiros, igual que a vez-an- tevedra, queria aterrar até a zoantelación, dixéralle o "Lige:. xuíz, o cal, aparte desta expre- terior o fixera, advertíndoiles na marítimo-terrestre, igual que
ro" a outro compañeiro de cor- sión, tole.m u outras de piÜr gos- que ''a empresa ·onde trabaUan, o ven facendo habitualmente.

1

· · .· ¿Non será coacción facer xurar <liante do Santo Cristo a tres
traballadores contra a sua von. tade, facéndollés dicer, inclus0;
qlfe ·estiveron párados durante
un tempo que non traballaron
dentro da empresa, pasto que
comezaron a ·· traballar ás 8.30
no taxo da Guárdia, e desde ali
ainda tivéron que esperar a que
lles carrega·seri dotis camións para perco.r rer unha distáncia de
máis de dous quiÍómetros, até
chegar ao sítio ás 8.55, para
clescarregar, saindo primeiro un
e despois outro camión, antes
das 9.15, que foi o tempo que
invertiron, sen paralización algunha?

,'•

-

1·

Está visto que a xustícia, a
democráéia e o "cámbio" están
moi lonxe desta terra aldraxada.
A xunta de viciños da parróquia de Salcidos espuxo ante a
opinión pública este asunto para que os cidadáns tomemos
conciéncia sobre a loita legal
que tanto o Presidente ~orno os
demais viciños levan até estes
momentos, en defensa dos poucos espácios n~turais, para toLAXE GRANDE

,/
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AS CERAMICAS DO .CPS
TRO@E .AS'.DE SARGA!
DELOS* ESTAN FEITAS
CON TERRAS GALEGA~
AS IDEAS E.·.~ CIENC,IA
QUE LLES.PROPORCIO§
f\IA O l~BORATORIO DE
FORMAS DE GALICIAO
E O SEMINARl,Q DIE .ES
TUDOS CERAM,ICOS.C@
/
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RACIONAL
·Queima de bateas, .comunicado~, perdón a Deus.u

Pantasmada'. armada· Rlariñéira
Pata. c.,omezar, Jl.ai que situar a
Á co1r1-sµ foi como a da marÚ mei;arule do século".· veu e-maréhou, sen que ni¡,guén se enter~se
acción da queima da batea no
de cómo fói.
· + :··.,. · .
.
•
_ .
.· ·
í
,
tempo. Ou sexa, q:ue saber que
Pasou, e ponto. A cousa foia da ·a utodenominada ~~Lucha armada máriñeira".,de pome castrapeiro.
se fixo dous dias ·antes de · que
e áccións. "de loita'~s~n sentido nen concerto. E a sua "cousa'·~ foi a. queima parcia./, ·
.se produciran as votacións para- ; porque.non lle deu amáis, dunha -bafea de Méira-Modña na que habia almacenadas nasas-e materü¡.l
.concellais, que tiveron lugar o
diverso, cun valor que se situa·efi.tra as 30Q.OOO e -as-400.000 pesetas. · ··
·
·
oito de maio. E hai que ter. en A única acción.reivindicativa 'sériµ' dá-que se ten notípia é es.ta xa reseñada,
.
con ta . que sol) sempre. os do
xa que a outra{do 'ataque: contra Xosé Lo~sJalda P_a~edes ten tod,os os .ingreqientes
'Bloque' os que levan as culpas
para ser .unha .'comédia' de grande envergadura. ·
,
de-todo o mao que pasa no paMais non haique adkuiter aconiecimentos_e -ir lendo, pouco apouco,
ís: que se· queimari os montes,
que .de to<Jo hai na "pantasmada armada martñ~ira ". . : ·
que se asaltan bancos antes de
referendos autonómicos ...
A clave está en .q ue Xesus
Rú~ Rúa, dono da batea 'atacada', ·dixo publicamente, yários
dias antes da acción, que pensaba votar polo alcalde que estaba "porque o fixera ben, ao ·
meu entender" (o alcalde de
Moaña era e é do .BNG). Como
os "terroristas" . sempre son os
do Bloque, a cousa non ten
moito sentid.o, por ese lado. Si que o ten se se pensa na
grande oposición que estaba .a
levar; antes da eleidón, o consello local de Alianza Popular,
elternativa municipal ao BNG e
EG, grupos gobernantes até entón.
COMUNICADOS E COMUNICADOS

.

\

. incidentes, por curiosiqade, co:as da rama "·xuve:g.il da UPG
(lJi;i.ióp. . ,,da '· MQ.Gedadé Galega,__, ._
· UM9), o que provoca un comunicado desta última órganización solidarizándos.e con Xesus
Rúa e desmarcándose das responsabilidades ·polític,rs ·'ás que
·houbera
lugaL
, .
.
. Precisamente sobre as respon- , sabilidades políticas, falaban
·fon tes autorizadas dos mei@s
.,mariñeiros do Morrázo . que re-:
sultaba imposíbel .que· únha organización "armada" non tive. ra detrás un grupo po~jtico OU·
sociolóxico que a apoiase.
Hai indícios que _apontan ·a
que a organización só ten tres
·ou catro persoas e que o. da 'escisión' foí un ·pano· de (ume para d.esp.istar. ". Téñase en conta:_
que, -segundo algunhas fontes~
Xosé Lois falda está a sofreí- no
seu domicílio Ghamadas· qúe o .
. ameazan de morte, o que provo- .
'.cou Aue· a noite do dorrÚngo dia
26 de xuño tiv~ra .q ue dormir
fóra da casa, segundo publicou
faro del Lunes, .s.endo buscado ·
· 'por toda ' a familia, xa que se
afoJ?aba desesperado e disposto
a .se suicidar: _ ·

Pasadas as eleicións e vistos
A SITUACION
os resultados na parróquia de
Meira, onde gañou por abrumaO caso é que ós plantexamendora maioria o BNG. e EG non
··tos de LAM teñen un moito de
quedou malparada, aparece o
tá~ón, xa que as autorÍdade~s de -_ .·
grupo denominado (auto) "LuMariña pouco ou ·nada fan por·
cha armada mariñeira", facénsoevitar .O, furtivismo e a_s artes
se responsabel do atentado conque esquilman as nasas rias: .can·
tra a batea, porque consideraba
baquita, na8a fóra de malla. ,. e.
que ~esus Rúa Rúa era un mari·moitas '"outras artés que se ericañeiro que. praticaba o furtivismo
rregan de queimar pouco a pouco- aquelas pedras e fügares nos
e a explotación irracional dos
que se collian catro _nécoras ou
recursos da ria. A realidade era
moi outra. Na própria parróquia
uns peixes que xa non hai. Por
consideran que se hai que poñer
· riba, as vedas po_ucO" se tespeitan
a alguén de exemplo de honrae m·enos mal que hai rpariscadodez · e traballo, porparte de resres ql,le, contra moitas críticas e ·
peito das vedas, é ao devandit_o .podia parecer que a organiza- Rádio Popular, cousa que fica é o panmtesc~ de .Jalda Paredes, moltas veces caíndo eles (e elas)
Xesus Rúa: non só se conforma ción tiñ;l unl?.a faciana prqgresis- baixo o segredo xornalístico · cunado dun candidato a conce..: ·.nos. fallos que percuran remé, dos· periodistas da emisora e " 11~1 por AP, o ex-presidente do diar, tratan de preservar a rk1.uecon isto,,· senón que a xente que ta, avanzada.
ten a traballar no barco pesqqeiDias máis tarde, 'Lucha arma- que mesmo puido ser ' el ·o que C.D. Moaria, Antón Fervenza. za marisqueira, cun bon .resultara ten labor todó ,o ano, pois na da mariñeira', pedia perdón a os levou a Faro deVigo. A co.u-: ·.. S~rá. todo casualidade, pero dá ·do polo de agora. O tempo ha
· ser -quen xulgue aos mariscado- .
batea haino cando se remata 0 Deus e á Xustícia por ter feito · sa non está totalménte compro- . que pensar,
'
d
·
1
b
d
d
·
, · que · ex ere.en
P.ermiso legal para as nasas e asi o· que ·r··
ixeron-, pero non iscµ -· · a a e non se po . e asegurar taA sua ·situación laboral . é do .res· e· a_ v1.·x il anc1a
"te.ñen de comer todo o ano", paban ·a AeSUS
y
R'Ua d 0 que 0 t'1- Xantymente;
·..
,
·
b
·
. máis irregular. Que ge seipa, es- SO Te as p~alaS.
como ·aseguraba:r}"nos ambientes ñan actJsado, de furtivo. Ou seHa{ que fer en conta que· can:- tá a cobrar lJ.nha baixa por en- .. · ~º bohche . a ponto- de se~
mariñ~iros da parróquia. ·
.
x.a, pedian perqón pola acción · do comezai-on ~s sospeitas con- fermedade (mentaJ, que se ·co- . P;~1b1do (tecmcamente xa o esAos poucos dias de ~'reivindi- peto nOn _pola acusación: xa .tra el, .seica "sofreu~' un acci-: .ñeza). Asemade, el vai coa sua ta, co.rr_io nos anos_se~enta, caneada" a toleria da queirña da 'ba- que l~go: _a acclón non era polo . dente rnentras recollia unhas pe:- . chalana ·aó mar, moitas veces · ~o se opuxo a Cof~adia de Moatea, os '. "armados maÍiñeiro-s" que o dono da batea representa- . ·zas··ou unhas nasas onde ·as bate• " acompañado da muller e trae.a.- !1ª ~ se removeu _ª qrde), con
aseguraban, nun.comunicado fa--.
.
_ '.Moaña , sendo apedreado
.
.· c·
. a Id
.. ·err·ad
. a o u u n ha b-oa pesca t a. problema~
"
. · ., para .. .despachar
· os .
. ba, senón
. pofa acción.. en si, póla· as· de
cilitado a Far9 de Vigo, que ti- ~lesestabili.zación · dun_ g.obemo por membros de LAM, segundo Xa: ·que logo, ·a s_ituaciównop é. mo.tores P?r 1eis mcompre~-·
ñan representación en Bueu, Al- municipal.
el pensaba. o que p_ensan alguns
.
·
síbe1s para a xente do mar~ fe1.dán,
' Cangas,
. ' Moa~a, Meira' e e. enorma 1.
d
' h
' meios mariñeiros· de ,Meiia .e
tas pos xente e ter.ra, cun a
san tes, consté!ndb o gr.upo de · · xosE LOIS JALDA PAREDES · · "" Moaña é· que todo foi froito da
política d~ · vixilánci~ comercial
-sua -maxinación, liara· de·sviar a A ''ESCISION"
.en terra que facilita o furtivismáis de 25 persoas, antlgos permo, -moi mal van ir mariñeiros e
te.ncentes a Comisións Mariñei- · Hai quen acusa ao mariÍ'íeiro · _atención. Por rib.a, Jalda Pare-,
Emititlo o .comunicado no mari.scadores. ·
.
.
ras que saíran -delas '.pola falta" Xosé Lois Jalda Paredes de ser des ten a fama :._pór -demo'sA existéncia de LAM _estaria
de decisión , que amosaban en . un dos membros de . LAM, ou trar-: . de que se dedica a levan- que pedían perdón a Deus ·e á
Guestións como· a ·do fürtjvisino quizá o único, x:unto ·con alg~n 't ar nasas· e peza¿ dos .demais ma- Xustícia, sae nas páxinas do Fa- xustificada, pero apontaron mal
. e o. non resp.eitó dé!S védas. ·.En ·parente que ten. En princípio riñeiros cando estes . están de . ro de-Vigo un-novo comunicado ó ·Seli disparo: non é contra QS
. princípio,•-as ·ideas d..e trnfar que-_ hai qu.en asegura que Jald.a Pa- .- descanso nocturno.
. - no que .anúncian .que a LAM "s·e coínpañeiros m.ariñeiros contra
se resQeitaran as leis 'po~iüvas' -:- r'ed~s, ~áis coñecido c'omo PeÚn pontq a ter ·en conta,: se · escinde en dtias organizacións, qµen hai que ir. O prblema. ven
· da Adpiil}istración cara . á con- ·peljs, foi_o que levóu .comunica- se quere sen esp~cial interés pe- unha delas coas,, siglas UMG de moito máis arriba, moi arri- ,
. '
serváción' ~ dalgu:nhas ~spéc_ies, üos da organización . á emisora . ro a reladonar por quen queira, (Unión Mariñeira de Caliza), có- .ba...

.
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,tema·s da·nosa te-rra-~;
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DESDE ASTURI ES

:; -Pola S,oberanié! Nacional ae Galio

Caros amigos . do . semanário A .
·
Nossa Terra: ·
Já. há tempo que venho.segllindo
a· maneira de talar -dirigida?- ida
senhora essa que ·d á o tempo, Pilar
Sar:ijurjo (em galega lería-se Sa,nxur- .
de ~·"'
xo), 9a TVE . .A lma. Sra.·
ve ter um emchufe catedralicio, se- · .
nom nom se e~plica- ocupa-se diariamente de lembrar-nos que Galiza
é urna . "región". Si'stematicamente
di-nos: "_.... y por la región gall_ega
llove-rá". C0m acento cantarim "re·gionaf ·Y biem e~tendido" a tal Sa.n-jurjo obséqu'ia-nos com urna dosis
de espanho.lidade só com-p~rável ao
jeito <;:lo Euikaldun lñigo ou. 0 Cata_lá Narciso (antés Narcís) Sé.rra!
. Pura casualidade ou posto.s a-propósito? . ·· · · ...
·
·. E já que lago. Lembro ag'ora 0
país dos ananos do que nos falava
Celso Emilio Ferreiro. ..
.
Eu at~J<>ei esse país. há uns días
OS VERTIDÓS
XESUS CARRO REI
no Lar Galle_go de . A~iles. OcorriuNAS SUAS COSTAS
-se-rile entrar no local do tal ''.Lar". ·
Por inici.ativa dun conxunt.o de
DE PROTESTA
lsso si, um local ·inmelhor.ável. Nu- '.
emigrantes galegas, traballadores en
ma das rubs mais céntricas da cidaEuskadi, . os· grupos e entidades galeSon unha subscritora de A Nosa
de de Aviles; a "Calle Galiana"em
_
abaixo
firmantes,
ante
a
nova·
e
gas
Terr_
a e ·o gallo desta carta e manifes·
· Avilés é algo' assim como a Ruada ,,
teimuda
campaña
de
vertidosradiactar
a
miña salpresa e indignación po· Rainha _de Lugo ou o pair_r:o de.Sala- .
manca de Madrid; situa-se a "man~ - tivos, anunciado polos xornais, a ca- lo trato · dado . a marcha anti-OTAN
.. ró'n das -nosas costas, sentí monos na no presente semanário. E o colmo!
. sióm'T
de. emitir este comunicado
Xa estamos todos afeitas. a que os
Como é de esperar, ali ·nerri deus· - abriga
.
. '.,
amostrando
as
seguintes
reflexións:
meios
de comunicac ió n silér:icien ou
tala galego! Is.so si, entendem muito
,
·_.
PRIMEIRA:
O
Povo
Galega
ató.manipulen
as manifestaci~ns popula de lacom com grelos e de outras va- ried.ades. gastronómicas.
· pa·se enrrabexadamente sensibilizado res, cando estas teñen o. apoio ou son
e concienciado desta petarreada "se- convocadas por: forzas nacionalistas ;
· Na revista ·do Lar. o unico que
mente ira de morte'' qÚe con levan OS o que é demencial é que A Nosa Tetrae é. aqüla9oe-s do director aos sodevantidos
vertido_s · pertó das nosas rra aspire a facer o mesmo . .
cios de "hónor"- e outras-pessoalidacostas,
precisame_
nte unha das meiA unha marcha de oito mil persoas
. des como som Rosóm, Fraga e alrand!=S
fontes
de
riqueza
do
noso
mil, dixÓ La Voz de Galicia) es- .
(sete
guns outros m_inistros .. . Melhor, ex~
País.
te semaná~ io lle dedique a oitava par-ministros! el.aro que .pront9 haverá
. SEGUNDA: Q povo Galega, co- t~ dunha páxina e unha fotiño de
lugar pa~a . os noves caciques do
mo amosou n·as campañas fe itas deica compromiso ... ademais de rebaixar a
PSOE! ' _
esta data, expresou a sua protesta por cifra a cinco mil. persoas. Aó servício
Na porta da entrada ao "Lar" há
meios pacíficos. Emporiso, os Esta- de qué-n está ANosa Terra?
um porteiro mui- bem uniformado·.'
dos
europeos, vertedores do noxento
Acima de ur;na mesa dous letreiros
· ciscallo, seguen facendo ouvidos xorC.F.G.
que r.ezam: Hay · llaveros. Hai revis.
dos
ao
máis
pequeno
direito
dun
poA
Coruña
tás.
vo; dispoñer libre e soberanamente
Eu colocaria~lhe outro leteiro
N. da R. O Consello de Redacción do
das suas fon.tes de riqueza.
mais: lsto -é um de tantos, País dos
semanário
que sinalar que os únicos
·
TER CE 1RA: Esta procesión morAnanás!
··
tuória de vertidos supón unha autén- . intereses ao que serve é aos do povo
tica . agresión · internacional, na que, galégo. No que respecta á solpresa da
M. ARACE LI ' ~- R l.AS AL VAREZ
blnS por acción e outros por omisión, nosa comunicante, ternos que dicer.
A viles
os Estados vertedores, o Goberno es- que non se coñecen as nosas limitac
. pañol e a Xunta de Galiza turran por que non se coñecen as o.osas limitaconvertir a Gaíiza nun basure.iro ra- cións.
C?IA uA PATRIA
Os luns ¡iechamos as edicións cada
dioactivo ou se .desentenden do prosemana
e r:ion podemos repetir o que
blema.
O Secretariado Nacional da ·1Ndixeron
os xornais . catro dias antes 1
Os
emigrantes'
galegas
CUARTA:
TERSl NDICAL ((ntg-Csg) ante a imiternos a- ineludíbel abriga de colabo- mália, velai, as nosas limitación~ .
~éncia do Dia da Pátria Galega·, acorNen fixem.os, nen taremos nunca,
dou enviar aos partidos e forzas na- rar_ no soerguemento e denÚnciar ascionalistas, asi como aos meios de co- agresións e esquecimentos que decote siléricio sobre algo popular. Diso posofre a nosa terra: Daí que agora de~ estar seguros <?S noso leitores.
1 municación, o séguinte documento:
"Diarite do 25 de Xullo-, DIA DA estes' colectivos fagamos ~turuxante
PATRIA GALEGA, a 'INTERSINDI· . chamamento parª que todas as posíbeis ·asociacións culturais entidades
CAL que're manifestar o _seguinte: ·
etc., radicadas , ~ri' Eusk~di, ás qu~
O Di'a da Pátr-ia Galega caracte~í non chegara· esta iniciativa, tamén
zase por ser unha data de fondo con- se solidaricen coa laboura ·e a loita
tido nacion-alista. 0.s traballadores ga- · que se está a facer en Galiza contr~
legos non deben quedar .á marxe des- os vertidos .
. - ta _xornada de loita e co~promiso
c9a nosa reaUdade nacional. ' . A . IN.TERSINDICAL. (lntg-Csg)
considera fundamental a movilizao dia' nove de junho a televisao esción dos traballadores galegas nesta
data, arredor das seguintes reivindica- pañhola na Galiza . eñiifiu no ~spa<;:o\
"piloto" "O Teatro"· a graba<;ao de
cións:
dous contos· pertencentes a "Percival · .
-Un Plan Galega d_e Emprego que
e outras hist6rias". de Xosé L. Méncontemple m·edidas necesárias para
dez Ferrim, magistralnier:ite escenififrepr o desmantelamento industrial cados_por Roberto 'Vidal Bolanho. E
. de Galiza' e__asegure a ériación de no~" já hpje üma emis·sao histórica que
vos em pregos.
deiuxou ao povo espectador -espec-Un Marco Galega de Relacións tador se_mpre?- incrédulo e Qiarav,i· Labora is.
~
lhado.
·
-Polo mantimento do poder adNós, como Percival, cheios de coquisitivo dos traballadores.
ragem e raiba telúrica, témos que

-que'

Coa firmá das actas ~scolares . de xuño, cae o silénéid nas auías, mestr~s e
alunas vanse coa mosca detrás ·da orella. Outro curso máis de fracaso~,. de
absurdos. '
Nen tan sequera se anúncia.n cursiños de verán para rectificar. lso virá
a fins de agosto, durante o mes de setembro. Deuse caladiñ~mente a n°üva
da criación dunha institución, a "'Nova Escala Galeg.a ". Benvida. O mes~ ·
mo que a AS-PG verificarán xórnadas, encontrosJTodo importante, nece. sário, pero 'insuficiente.
· ·
·
• Non queremos deixar de felic_itarnos polas duas leis do.Parlamento galego que poden contribuir a outra escola: lei de normalizació.n da língua_
galega, da que xa,talamos aqui, e a' recén aprobada da "sanidade escolar".
Se cabe esta· máis urxente. Hai algo máis grave que· a desatención tota·I
c:iue Sanidade ten do,s nenos galegos? Hai algo máis gravé q.úe a,persistén·'cia de, doenzas crónicas e secula"res nalguns distritos do país é que podian
erradicarse de inmediato cos servícios mínimos da medic.ina? Hai algo.
máis triste que a deficiente aliIT!entación de numerosos.escolares nos bairros das cidades galegas?
Todo isto é necesário·; estas leis son p9sitivas; seródias, pero ao fin chegan. O tetra~o escolar en Galiza e o fracaso escolar-tan alto necesit.an outms· remédios. Por suposto que evidéncian a i~adecuaciónda e·sc~la á realidade cu_ltural _galega_. Certo que pon sobre a mesa o des~xuste entre· o.s
programas, os _plans de estudo, e'tc. do Estado e a nosa realidade. Máis, a
escala está feíta para coritradicer a nos·a realidade, para negal.a . Esta ~seo
/a é unha anti-escala. Mentras is.o non sexa claro na mente de todos rion
haberá_ unha escala para dinamizar un povo,· para axustar .a ~~ltur~ ao·s
avances .técnicos ..
A comprobac'ión longa de cómo funciona a escol·a tanto elemental co\ moa média , especialmente nos centros públicos:· 9bríganos afirmar rotundamente: adem_:ais do anterior, hai moitos profesores q.ue· son os ins~
trumentos para destruir a cultura deste país; son o instrumento para levar
ao -fracaso todo intento de transformar coa escala a posibilidade de acceso das clases traballadoras aos estudos superiores. E dicimos isto do e~si:
no público, porque o privado aqui xa ,é en si mesmo antagónico da ,..promoción, e serve ás maravillas para perpetuar as cl~.ses sociais e para destruir todo resto galega nos f1.;1turos dirixentes deste país . .
Todo asi de grave, ·por qué non afirm.alo?-Polo tanto os cursiños, an
xornadas etc., que non partan dun cámbio real do profesorado; d_e nada
~erven , A _
asisténcia a estes encontros é mínima po.rcentualinente. 1nda asi ·
que isto se teña por- enriba de todo: a escala actual non serve, destrue. A
maior parte dos- profesores serven magnificament~ para destruir a cultura ga~ga, para perpetuar as desigu~l~ades, para crebar a saúde dos rapaces e
derivalos · cara a esquizofréraia. Compre unha chúvia de remédios e unha
descarga de enerxia que coloque o árco da vella sobre a terra mallada deste país. Un are¿ iris da esper:-anza que nunca perdemqs, e que o verán '
abriga a examinar seA berros n~rr histerismos, pero cqa firmeza ' de proxectos s$rios a poñer en prática ao dia seguinte. No Parlamento do Esta·do' acaba de ·entrar a LODE -unha lei orgánica do direito á educación-.
Un pasiño adiante nas estruturas dg Estado español, pero _por enr[.ba de
canto se invoca no preámbu.lo e _dita111_ina no ·articulado, está o direito
furidamental dun povo a educarse desd,e si mesmo, a avanzar desde os
seus xe.nes e a'rql.!letipos. 1
'
·

a

J·

Empr~sa

~

Xornalísti-ca Editora

. troa·mér ca).

PrómoGións Cultura is Galegas S.A.

l lustración ~._,_ ·

Direcfor

Xosé· Lois, Cali ,. Calros 'R. S)lvar,

Xosé Manoel Currás Rua

o.
Ferreiro, Fefo, Xúlio Gaios_

R~dacción
Alfonso Eyré, Xan Camalla : Xo-sé

Nelson

Gómez,

~mador ~ 1 nmacLtlada E iroá.

Carme

Ferná~dez,

De!egación ~n Madrid
Antón
Manuel
Veig~,
Carmen G. Ares:

Fotograf ia
X .M.

M.Albán,Ché;M. Igl esias
Prieto,
.-

Correspondentes e colaboradores
. · Nacional: Xan Corbeira, M.arco Brei- ·

Axéncias

·

AD N, J a~na, Novosti, Prensa Lat.i na

Deseño e Montaxe .· .Xoselo -Taboada,'Guillermo Gómez

xo, F, Franco , Xesús · Torres, Lui's

Pub licidade ·

Muriel. A .: Lo~reiro, P. Arriz~(;Jo,
X. A. Suárez, Furabolos', Laxe Gran:· ·

Xosé Fernández Puga

de,_Suso Piñeiro, Xúlio' R. Balado, X.

D_outer Cadaval 21, 2° of. 11

Redacción e Administración -

GonzálE:lz Alvarez.

Apartado' 1.371. VIGO

Estado ;~

Jordi Fortur:i'ú Antón Fernáhde·z, Mugarra, Xo.sé L,odeiro ..

Teléfono (986) 22 24 05

Mu_ndo: Domingo Prieto (H9landa),

Editoria l lpar:aguirre S.A . .

Imprenta

Carlos Durán (Gran Bretaña), B_ego- ·

lbarsusi 3. Bilbao.

['ía Moa, Xesús Cambre Mariño (Cen-

Depósito Legal: Bl-1121-82

'

Fontán,

Tino Viz, Xosé

.

'

N. 226/ IJ0 .8 AO 14 _DE XULL0/ 1983

1

atravessar a Fraga, tripar a Fraga deza.
cididos . e dispostos a luitar com o
-Pola sai<Ja inmediata da OTAN e Lionfobisco noxento e a vencélo. O
. contra os vertidos radiactivos.
Jardim das Arvores' Alta's sera
. A INTERSINDICAL considera . NOSSO · finalmente~ quando- numa
· conveniente ª ·.celebración ampla e_ · grandiosa ba.t ida ~xterminemos aos
unitária, en pé de ig4alqade, c;:le,todas mpn-stros . antropóf~gos. que e!fl1 ele
·0 as ~ ofg1i'nlfación~ i ·sod~~~ e polític~·s ' ' habitam.. .
'
com)>rometidas na loita por unha Ga-Grácias aos patriotas X. L. Mendes
_liza dona dos seus des~inc;>s. ·
Ferrim, Roberto Vidal, Laura Ponte,
Queremos signifi~ar, por outra Paco c;Je Pink, Rodrigo de Roel, Al9anda, _a disposición por parte da 1N- berta de Esteban, Carme Rábade,
TERSINDICAL,¡ com·o tal, a _convo- Rosa Bassave, a "Materile" e a todos
.car.ese dia .a todos os traballadores de os dema-is que fisseron possível levar
Gafi~a, unitariamente-xunto co ·resto a fantasia da imagina<;ao a~ tábulas da
das fqrzas socia is ·e políticas nacipna- fantasía.
listas, sempre que participemos en. p'é ·
Grácias tamb-ém a Alexandre Cride igualdade en_ todos os .sentidos, na befro e . ao equipe de T._v.E. na G.
..corivocatória edesenrolo do's actos".
que registou a escenifica<;ao .
· Grácias primordialmente aos que rejeitam "a d,emocracia (!) da Terra
Ancha e non arrian as vellas bandeiras · de independencia". Eles, Ulm
GALICIA CONTRA
Roam, crem na fronteira!
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.
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1

'

'.

•

•

•

1

•

'·

'XACIONAL

25 ·. de xullO: · .
"o nacionalismo,
.SoluCión ··.para Galiza"

··A.P · ~ · PSOE- xogando •.
""

Estamos. .<;omo quere'!'-os. Xa ñon só podemos "{atar do Go,berno" senán qlJ,e, cada-póuco,
vémonos na obriga de ''fa/ar dos Gf!bernos ". ·
·
.
Andan outravolta coas trqnsferéncias e a Xunta arremete contra Madrid mentras no' seu seo ·
· ""' iío' seo~~e,AJia:nza'Populdr,,q,/'liña·· durá~; pretende_., üJ.. '!!(l_~ P,r{..«T¡en¿o á":tf!.'!~·ai!c'l;¿ ,, -i· ..,_ _: .,.1
Habera ,cambios. Polo menos sabemos. que non van ser para pior.
1'
· · _, ,,ri.} · · ·-"

..

-;·i

Ás negocia'cións para a celebración da manifestaeipon dq Dia da .
- Pátria-Galega, quedaron definitivamente rotas ao nori chegar a un
, , - ·acordQ en_tre algunhas das forzas políticas presentes.
.
~ . , 'J!sistiran a -elias reuríions convocadas polo Bloque Nacionalista ....
<;alega, Esqurrda Galega,' GaHcia Ceibe, Mqvimento Cómunista e ~
Liga Cpmunista.
·
·

Cada pouco tempo rep ítese a
1 '
canción das transferéncias, repíAsí,- a manif~stación irá enea- pre, non están disposto's a retese entre AP e PSQE. Unha
. bezadá polo Bloque ·NaciÓnalis- nunciaf á entrada.
caneión que agora estase canta Galego coa sua páncarta, rea- .
Qué posició~ vai to.mar o al.:
tando para que · a ·escoiten ·en
.
¡izando
tamén
un
seu
represencalde
pesoísta· de Sa'IlÚago? E o ·
· Catalunya e Euskadi.
unha
intervención
fi.Íi.al.
tante
Gobernador · Civil? De adoptar
O vice-presidente prilneiro da ·
O MCG e LCR irán tamén -na as. mesmas solución.s, os enfrenXunta, señor Barreiro, deleitou
'manifestación péro en cortexo tamerttos este ano, · pod~n deiesoutro dia aos cataláns ·con esa ~
aparte, · lendo un comunicado xar cativos ªº~ de anos anteriocanción de autonomismo. A
. res, xa que_agora nen sequer·a ~e
final.
mesma canción de hai uns anos,
pode rem~tar na Praza; de GaliO
Bloque
Nacionalista
Galesó que con .distinto intérprete.
go
acordou
mandar
un
_
e
scrito
á
za.
Antes o grupo era o PSOE e, ·
O PSOE vai ter que demosDire('.ción Nacional da Intersinagora, Alianza Popular.
trar
que se cambiou ou que to:
-que
apoiase
dita
madical
para
· Todos se declaran autonomis- ,
.
·do
segue
igual. Aseniade, . e co-.
nifestación.
tas, o·s máis aufonomistas, pero
mo
arios
atrás,
pola tatde tamén
Segundo
.
puido
saber
A
_
N
Otodo parece ir "por tempos".
se
celeorará
unha
festa na CárSA
TEI~RA,
Galícia
·Ceibe
preSempre hai unha forza política "
balleira
de
San
Lourenzo.
·
que
quen
convocase
a
tendía
·
en Madrid eñcarregada de que
Para
a
celébración
do
·
Pía
. da
manifestación fose a In te"rsindias autonomías non teñan pleniPátria
xa
teñen
cónfirmada
a
ca1 xa que para eles esta organitude nen competéncias. Os paczación "é_a verdadeira unidade sua asist~ncia . numerosos repretos~ despois do 23-F foron clasentantes estranxeiros ..
do
naéionalismo":
ros: "poñerlles cota á autonobanda,
Esquerda
GaPoJa
sua·
mía". A administracin necesilega non aceítou ir eri cortexo.
ta · unha reformulación. Este é
aparte senón que pretendía eno único papel que teñen que
_
cumplir as autonomías.
cer que a Xunta non· teña rázón tempo que se están xestando c cabezar a · rilanifest¡ción · con. Naceu así a LOHP A e asi se nas súas reclamacióris. Tena to- . cámbios. Parece que a '~liña -du- ~untamente co ·Bloque. e poder
está a aplicar, inda sen estar da: o PSOE estalle dando un ra" de-AP quere tqmar o Gober- intervir tamén ao final.
aprobada.
trato discriminatório a Galiza: no a_u tó_n omo. Barreiro · estaría . Asimesll!O EG pretendía que
Cando se fixeron os acordos · Onde vai aquilo da mésma au- . na operación, e o-primeiro paso.. na manifestación e na campaña
xa sabían que; estívese quen es- tonomia que Catalunya e Eus- . .sreria p.o ñér a Albor de Presi- non se atacase á autonomía,
tivese no poder, outrós grupos kadi? Somos ~nha autonomia dente de AP en Galiza para asi ponto este totalmente· aposto
ian reclamar "máis au tonomia" de terceira, . unha autonomía poderlle 'esixir' .. Hsherá bastan- aos acordos do BNG.
segundo os seus intereses. Ag_o- que non vale para nada. ·
tes _cámbios._en várias consella- "O NACIONÁLISMÓ, _.
ra ben, tamén teñen presente
- SOLUCION PARA GALIZA"
Non se negócia con Galiza rías.
que a autonomía pode · sófrer
Pareceser
que
un
dos
que
"O . nacionalismo, solución
un recorte cando eles queiran, segundo. o status que ten co- "cairá" será Rey de Roa, a quen
e
mo
nacíonalidade
histórica,
.para
Galiza", é . ó lenia escollido
mesmamente cando cheguen
non ,tragan moita· xente de AP.
máis,
Andalucía,
goberno ~ au.
polo
BNG para ·a, celebración dó
ao poder, aupados por este caO relevo até poderia· ser SebasPSOE,
recebe
un
·
tonómico
do
.Día
da
Pátria Galega d·este ano . .
maleonismo político que engatrato moito mellor que p de Ga- tiáii Juncal Currás, se nori ·non.
·Esta
"solución para· Galiza" .
na a moita xente.
liza, que se ve metida . na morea · se entende a ponéncia presenta- éoncrétana .noutrós -pontos: .
das alJ.tonomias "doadas gra- · da no Congreso.de AP ·de Ponte-· "Frente ao bipartidismó, demovedra, cando non é un home· do
UNHA AUTONOMIA
ciosamente ".
. crácia real", :'fre.n te á autonocampo. Poñer a este home na e
CONXUNTURAL Por outra banda incúmplense consellaria sseria unha forma de -tnia, - soberanía. nacional":,
Sexamos claros e non nos en- repetidamente os calendários de . contrarr~star 0 peso do naciona- '-'frente á OTAN, paz mundial,
saida da OTAN"; "frente .a reganemos '. Nen AP é máis aut~ tra.nsferéncias. Qs prazos nego- lismo no Mórrazo.
Outro que s.e iría s~ria · Fil-- presión, "1ieerdades democrátinomista ·que o PSOE, nen o PS- ciados unha vez,· non serven pacas''<. Tamén se recóllen outros
OE é mMs -autonomista que AP . . ra outra. Hai que negociar ou- gueira Valverde; ocup~ndo 0
pontos
específicos para os ·tra-Os dous partidos: son profunda- tros prazos que se ·voltan incum-· seu cargo ó acfoal ConseJleiro
plir. Das máís de trinta coinpe-=: >de . Educación, Vázquez Porto- bal1adores da indústrí~ do cammente centralistas.
po e do mar._
a.téncias
que ·tiñan que pasar ago- meñe. ·
• As peticións de autonomía
ple.na daquel 'catro de nad.al' ra ao Goberno autónomo, só o
Cordeiro teria un álto . cargó A MANIFESTACION "
·
con manifestacin i:i:icluida. A fi.xeron oito.
en Educación, pode qu_e até NA QUINTANA
O enfado da Xunta está ple- conselleiro, a cámbio do apoio
m~nifestación do 25 de X1Jllo
Este ano, como anos atrás, o
do 78', etc., non son nen máis namente motivado. Porque inda no axuntamento lugués ·a AP~
·Pero necesitan cartas, necesi- · ,Bloque pretende _que a manífesnen menos autonomistas que os hai máis: cando traspasan' com- '
anúncios do Conselleiro--Carre- peténcias non traspasan cartas, tan competéneias e, men:tras es- . tació_n remate na Qumtana, cauño de que a Xunta vaí lev-aF ao polo que o JGoberno gaiego
ten tas· non veñan, que nunca van ' . sa que non se pode facer desde
•
.
Goberno central aos tribu.nais se . que pedir "crédit_os para pagarlle vir. as que quixeran para asegu- hai tres' anos por imp.edÚnento
.ra:r a sua supremacía pofític'a, das POP, inda 'que ao fn;a-I os .:
·
non traspasa competéncias, por ao's fu_ncionários. '
máis que Üns "'n on se ·volcasen
·Pero. non nbs enganenios,que · h. .a·i que seguir dándolle vo~tas á · manifestantes · logtase)'Í sempre
· nas manifestacións 'e os outros non nos engarien: están ·aispu- remodelación á espera . de que . . top-lar- o "casco vello" . pésiie á
non prete.ndan levar ao Gober- tandG un ~esmo partido ·n o que Fraga veña a Galiza e. de~ o vis-.. toma ,feal palas . POP oo cidade ·
no ante os· xuíces. Pero t'o<lo un xoga na casa e; o outro faino to bon. Tamén se lle vai pedir de Santiago.
.
sempre cul)ha· :visión madrileña, fóra; Nn fain'o . á defensiva e o nesta_ reunión ·apofo frente ao :
ó PSOE vai tú aqui Úrilia pacentralista, dos problemas. Ga- outro ao .ataque, pero o. _qrie se PSOE, apoio que· parece que AP . peleta tjificil, xa que
anos anliza só é ·un campo .de ·batalla e pretende finalmente é vender o de Espafia'"n.on· lle presta_, inda . teriores tamén se-opÓñia a que .,
os peóns, inda que lqitéll'de boa '·'espectáGulo autonómico".
- que algunha ve~ se fagan de((fa- se entrase 'na parte antiga da ci- . '
-· fé, só están servinqo ·aos "supreracións. Outra causa é á hora da -ctade, por máis qu~ . e-les si entra-·
mós .._ intereses do c~11tralismo CA~BIOS NA XUNTA
rn:~gociación; xa que· .Galiza é ran o único· ano que celebraron
partídário" . . ·
,
Galiza, España ·é . España e a ªu-· ·manifestación. '
-Pero todo isto non quere di· Na Xunta de Galiza, xa · hai tonomia é. ünha coña.
· . · Os nacionalistas, como .se.m~
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mundo '~ organizado po/a,Asociación Cultural de Vigo ,

éstivo nesa cillqde ó:coronel Xarí Barja de Quirogq.~ · .
· ·A hi'stória' deste ho me .é longa e"preñada de experiéncias.de loita. Asi, naque/es anos de agonia
do franquism(! formou parte do Ex_ecutiVo da (]_MD en Madrid,
.,
e ~n· várias ocasión$ foi repr~sa.liadq po/as suas a_ctividades"'no ex.ército ..
· Xan Baria de ·QUiroga .é coronel do.arma de ar.tillarip. hoxé na reserJ?a activa,
· é escritorlifdutor de vários·libros ~n gal~go, abogado 'en activo <:un bufete especializado en direitos
humanos~·fdefensor.;..naquel dramátit:o' verán do 75 de Xos_é Humbt:rto Baena Alonso,
· e despois-dautros nacionalistas. Como abogado tamén, estivo ao frente moitos anos da,que/a
revista titu hda, '-'Foro Gallego' ~
.
sabre
temas
de
capital
importáncia:
o
exército,
a
OT,4..N,
o pacifiSmo
Con el char.i.dmo;
.
'
. .
.
.
'
. ...
,..,,.
.....

~

.

e dabondo para ·podér diversificar o · . pa á U RSS, esta vería se obrigada a vos non xantan con FACAS. ·
voto,_e poqe extraer un si, quéirase
respostar a este ataqué, nun primeiro
. ou non se queira:
golpe que non· afectaria a Nordeamé- Barállanse os termos de "coexisténcla
rica. Entón serian os EEUU, sen n_e- pacífíca", de '~distensión", como elePodemos falar .dunha estrat_éxia mun- . cesidade do- permiso do Senado, xa mentos de paz. Son tácticas reais ou
dial' por parte do .bloque occidental . que un d.os . seus- aliados é atacado~ " certamente hai saidas diferentes no
ou mesmo e/os dous bloques... ?
q~en pode . d~r o primeiro. golpe, que _camiño da paz?
é o que _desexan.
Ben, a e"'~tratéxia está sempre diriSobre isto, coido q~e a única posiPara empezar gostaríanos coñecei a
xida ·polas actividades do_b_loque .ocbilidade que-existe hoxe para a paz ·é
sua visión da ·situación militar da Eu- ... no momento da entrada
cider'ital. .Porque o bloque da U RSS, . As grandes causas que
a cqncienci~ción dos pavos; que sa"
ropa, diante dunha eventual entrada · militar n~ OTAN
o
q_
u
e
fai
até
agora,
desde
o
ponto
de
·
dicimos
dos
sistemas
socialistas
llan á rua, que fagan sensatos aos seus
do Estado. español no pacto militar o país vaise convertir nun
~st.ratéxico,
_
non
digo
~o
pont-o
vista
gobernos.
non
son
consecuéncia
da OTAN
obxectivo atómico ·de ·
de vista político, é unha poi ítica .neO noso gobe.rnó non está actuándo desenrolo dese sistema
prime ira 'categoria para a URSS . tamente defensiva, non ·ofensiva . . ~
do coa Umpeza que ser ia necesária. O
A contest¡:¡ción desta · pregunta é,
· senqry da evoluc_ión
de equil-íbrio, non de desequi.librio. - d.o capitalismo·.
presidente debera dicirHes aos cidamoi extensa, pero irnos intentar reA
NQrdeamédca,·
a
sua
~Constitu
dáns,
"señores, é que é unha forza,
s.umila. Eu o que creo que é impor- operativo da 0 1TAN; P.ola sua situáción
·impídelle·
aopfesidente
a
declq.Nordeamérica;
é que coa crise econótante coñ'siderar sobre , todo isto é ción xeográfica e a sua peculiar oromica
que
.ternos
non irnos poder xanque, contra o que din moitc:>s, .a in- grafía; dicíase que as rías w:an pontos ración de- guerra qiréctamente, e· en-.
Eu· o que creo que ·sucede é q'ue
'tar
mañá,
ternos
estas
dificu'ldades ... "
tegración de España na · OTAN vai importantes para a instalación camu- tón precisa ,_ percuraJ o motivo para
esta te·se da "guerra nuclear lim itad·a"
dar eles o primeiro golpe·, que é a teE
o
povo
o
que
ten
que
valorar esta
provocar un gravi:¡ deseqLJil íbrio na si- · flada dunha Íf!lportante for~a naval...
co einprego da bomba "limpa"·, non
oria norpeame~icana..
situación e dicer, "preferimos mor~er
tuación munaial. E istó é porque, se
pode ser aceitada pola l)nión SoviétiP0r q'ué é· a teoria _americana'?. Xa
de fame a morrer atomizados, e non
ternos en canta que o exército da
Falouse moito de todo isto .... nes- .
ca,
que terá q1:1e ir por outro camiño,
todos
temos-·sabido
que,
segundo
os
queremos
entrar na OTAN". Xa veríOTAN ,' coa estreita faixa que vai des- te caso eu penso que o importante .
que é moi claro, e que é o da guerra
amos entón ·se íamos morrer de fame
- de No ruega e· Dina'marca, seguinpo non · é fa lar só 'cte Galiza', pois penso ,. calculos . que · fixo públicos Rober.t
nuclear xeralizada, e que aí está a respala Aler;nánia Federal, contando' u.n '. que queda integrada neste bbexecti- McNamara, ·se a LJ RSS dá o primeiro . posta de instalar misis de meio alcal"!- e cántos, e cómo nos íamos defender
póuco .c;;os '. ~aíses Baixos;· co ·Cor-re vo atómico do , qµ~· falábamos antes. gÓlp~ (referíndono's sempre a ün golce · ná zona asiática do seu território ·da nasa situación económica..
O certo é que isto non acorre. A
fondo horizontal que . ~á Su.íza coa - A posibi,lidade de qLÍe a· OTAN insta- pe nuclear), os EEUU perderian 110
p·ara chegar moi pronto a ·Washington
tendéncia
hoxe no mundo é grave; a
sua neutralidade; e seguindo coA ou;, le o q!Je queira in~talar, dada a posi- millóns de homes; se fose a . URSS
e a tod·a a zona profundamente habiquen'
dira
o
segunao
golpe,
porque
-posición
da
Gran Bretaña, coa vitória
. tra faixa' que chamamos ltália; -fica- ción priitilexia_da_ das nasas rias, artada 'de Nordeamérica.
I
do.s conservadores, a postura da Ale·, mos en que é un exército mot·estre_i" mas atómicas ou asi, si pode facelo; Nordeamerica · tivese dado antes o
mánia é sumamente perigosa, porque '
t'o e, que ,carece ' totalmente de base. pero eu non a ve'xo vital nen de moi- - primeiro, esa cifra reduciríase . a só .. A PAZ
obr.iga á U RSS a tomar outras mediloxística e de apoio. Non ten daque- ta importáncia. Pode ser máis impor- 25 millóns de mortos. Porque Norde-.
la base de aprovisiona mento. -n·eri de tante, quizá, grandes · refúxios para . .-améri.ca ' póderia te.r dest'ruído mate- · N{J act(Jal situación mundial, óncje ve das, a forzar _o presuposto, a facer
rial soviético dabondo para impedir
armamento, n~en d~ material, nen de altos mandos, o.u cousas deste tipo.
VO'$tede o perigo máis inmediato para uns dispéndios militares maiores aintanta
destrución
como
no
primeiro.
repostas, de pe~as, nen de vestuário,
O importa~te é que é toda a Pea paz? Cómo influe a actnal política da, que poñerán a situación de vida .
nen -de alimentación-, e isto é funda- nínsula a que -fica convertida nun óbda Administración !JOrdeamericana? . na lJ RSS en r:na ior compromiso. E isto é unha corda da que se puxa e que
mental · para un ~xército. Por ben xectivo atómico de prim~ira magni-. Os pavos. non xantan
forzosamente
ten que rpchar, por calequipado que estea, por fo'rte que se- tude.
"""'
. Eu. non creo qu_e o perigo sexa de
con. FACAS
xa, un exéreitó sen este apoio non é
hoxe·
para
mañá.
O
perigo
é
latente.
quera,
dos
sítios.
Non ten ·sa,ida.
f\
Eu vexo a gravedade en calquer
n·ada. E nQn se pode pensar que a Poderia especificar(Jos cál é a sua PO$Quizá_hoxe non o sentim~s. ir:ninente, momento, cando a 'tensión resulte .
Fráncia estea di.spostq a ·expoñer · o tura a 'respeito da .OTAN e da integra7
.fa.1 quería dicer que a obsesión do . pero pode sentirse pasádo mañá. A
. seu território a unha andánza, a-unha ción do Estado español no pacto mi- Pentágono,~ i a de continuar a facer
tensión .bélica está aí, e _sobrett>.do hai. inevitábel; que é un algo que. están
tomando comó uri xogo se. nenas. E
-~ aventura . como e~a; ·de ' se me.t er no litar? Hai Xa 'unha integración ;,de
unha estrat'exia ofénsiva, no senso de · uns inxé.nios que están .limitados poque
é un xogo. con armas nucleares
pacto mi·litar da OTAN. ·
facto'?
la téc_nica, que tamén ten fallos. E un
conquerir que surxa ese primeiro goique
poden
destruir várias veces o plaOeste · xeito 'eu t~ño escoitado,
pé por parte de Nmdeamérica. CÓmo fallo pode provocar unha conflagra- " . neta.
sempre que falei cos americanos, que
Eu .Penso que as cousas van a un. pode facer isto? .Unha das teses que
ción .mtmdjal. C;;indo se produciu ese
,.,
.eles'. éQntan con est~ grande. porta- - inexorábe.1 camiño. de entrada, s~ o . hai actualmen!e en bdga é .a "guerra
fallo', -al'á ,polo 6~, p.úidose arranxar . ·O equilíbrio de armamento tamén se
vións qúe é ~ Península: Ibérica, e q1:1e n.oso povo non se méntaliza, nen se· nuclear ·limitada" e o'P,entágono pen- '
'.cunha contraorde, e os cereq,ros elec- pon cómo pa(adigma de estabilida-.
o_ cantan como part.e fundamental: " con<;iéncia, non sae .a impediÍo á rua. sa face.l;;i eh . Europa. · Dáquela,· coa
trónicos · tiñan_ unha, resposta máis · · de .•. _ vosiede fa/a dun equillbrio de.
como u·n inmenso p·ortavións que a in- Porque o que é~certo é que o gobe·rno.
bomba de neutr:óns, cuxa enerxia é
lenta que hoxe. E hóxe un·fallQ seria tensións, 'dun.ha /olta de sistemas ecoda a técnica non é"capaz de construir, socialista e~tá tan decidid~ a nos nie- .
controlábél, pode facerse uñ burato • imposíbel de correxir.
nómicos.
E contán .coa Pe..nínsula · para facer _ ter. na OTA~ como o .da UCD. A rnin rio exército do Pacto de Varsóv1a, paCon independéncia di so,_a ptÓpria
pontes aéreas de axuda ao exército . non me oferece nengunha'dúbida que .
sar · detrá~ del 'e poder coller p~las . c~rreira de armamentqs é ~end~nte a
C~rtamente . . E unha pugna de sisda OTAN. ...
..~
.
,
o goberno vai cumplir forrhalmente costas ao resto dás fórzas do Pacto de· .. · guerra porque · a toda costa hai que t~mas econÓmicc_:>s~ .e) hai c{ue ver q'ue
Non ·cabe :.dcJbida, entón, que' no as suas obrigacións p~orrn~tid.as na VarsÓ~ia. E dicer e¡ue a intención que
nfantér unha indústria- q·ue·· cada vez. sistem.a,s eco~ómicos cómo ' <:? do so. momento -·da e~trada ' milftar na · ·P'.ropaganda eleit9ral de convocar Í!Jfl • teñen est.es señores nórdeamericanos
.produce máis ,fame no . mündo; m. áis cialismo :gañan facilmente .a guerra da··
,OTAN, 6 país vaise c·onver'tfr nu'ñ ~'!:{ referendo. Mais cómo. yaifacer ese re- é pro-voc~r dalgun :x:eito, nur:i momenparo, máis' dificuJtJade~; porque Nor- ·. · paz 1 s~n. ne,ce·sid.ade das armasi Ó,bviaxecti\',o ~tómTco et~ pdmejra cafeg'o- ferendo? Pensó que estou no certo ao to d~ tE1nsión l'írriite, que se rompa .
deamérica ten que vender. as arma:s... mente porci¡.u·e o camiño. do mundo
ria para a U ~SS.
· ..
dicer que n,on vai facer onha só pre- ese -golpe en Europa. Tendo instalacomo ~os ten ·que vender ' · a· 'nós non pode ser' de dispe·rsión, senóri de
En recedt~s · estudos. tense falad6 da gunta simples e limpa,.senón u_nha sé- . dos os "euromisis", necesariamente, . av\6ns FACA, -ten que vender a qu- · unióri ne'se xeito. De unfón entre. ha- .
especificida_de · de Galiza no esquema 'rle de preguntas bastante numerosas polo reducido tempo .de VÓ da Eurotras partes do mundo. E claro, os 'po-· mes, de- ·eli~in~l'r as 'barreiras de d;~se.'
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lfACIORAL
mágoa e¡ue sexan. os próprios cida. dáns os ·ql!e lle abran a porta á poli. cia: "señor, ·veña ver que non hai nada dentro". E como se en vez de defender os seus direitos de defensa da
sua independéncia, da sua casa, é ·como se dixera.: "Ouerq explicarme que
eu non son má persoa". Segue ainda
aquela idea servilista ~rente á policia, ·
qúe o é todo. A postura de que ?IS
. institucións armadas- policiais o son
todo; ante esa posición de "pas~ vostede, pase - vostede ...", dá pena porque se ve que o· povo-está ainda rnoi
l_onxe de poder defender as su-as liberdades. Por- iso teño tanto rped_o de
que non sexa capaz t?1mpouco de FIOS
defender da entrada na .OT A!'J.

DEFENSOR DE XOSE HUMBEÁTO
.BAENA E ESCRITOR
Vostede defendeu· a Xosé Humberto .Baena, naqúel verán do _75; fálenos
un pouco daque/a experiéncia... -

Esta unión é o que o socialismo pode
proporcionar. E o socialismo tópase
con inormes dif iculdades para o seu
próprio desenrolo.
Tal como plantexou o problema
Nordeamérica, diante dos países desenrolados, que é para vender eles
cousas coas que non se xanta, obviamente iso lévalle a perder a guerra da
paz; e precisan da outra guerra, a das
armas, e alimentar as pequenas guerras que están a facer por todas partes, para poder vender máis armamento.
Aos países socialistas elles moi fácil axudar a eses pavos: con sanidade,
con ensino, con médicos, con cousas
dese tipo.
O que quería dicer é que as grandes cousas que nós dicimos contra
os sistemas socialistas: da estatifica- ,
ción, da masificación, da perda das
liberdades formais, que son as únicas
que ternos aquí, non son consecuéncia do desenrolo do sistema socialista, senón da própria evolución do sistema capitalista. E existen no mundo, a un tempo, os dous sistemas. A
U RSS para poderse defender non pode chegar a unha liberdade total,
porque naturalmente se concedera
esa liberdade, como a natureza humana tende ao · máis cómodo; á mellor
vida, ... como o senso da fraternidade
non está claro nos humanos, entón a
mesma xente que vive hoxe na URSS
se pode ser un xénio, fuxe axiña para aquí se lle oferecen un bon con"trato. lsto abriga a unha certa pechadura das fronteiras contra isto, porque senón desequilibrar(ase tota 1- ·
mente a vida dentro da U RSS. Porque desde '1ogo para ter o nivel que
ten ali o povo, -non poden ter o nivel
que ternos nós aquí nas clases superiores. -Ese é o problema esencial.

Sistemas económicos como
o socialismo
gañan facilmente
a bata Ha da paz

Eu penso que o bloque socialista
pensa desde sempre que ten a batalla
da paz gé!ñada. E isto-non é u nha· me, ra propaganda. Non pode selo, porque é unha doutrina que xa ·existía~
- Lenin foi o primeiro que formulou a .
dói.Jtrina da "coex isténcia pacífica",
tend0 en conta que os. países cap ita-

listas estabna aí, e ante eses feítos
formulouna en canto chegou ao po- d~r. E non esqueceu dela, porque
despois pasou ao PCUS, e hoxe está
na Constitución. Sexa ou non propaganda ou intención de quen o fixo, o
certo é que está na Constitución, e
non hai nengun país occidental que o
teña así de claro. A URSS hoxe ten
un desenrolo cultural pouco comun.
Quizá o nivel cultural do povo ruso
sexa o superior do mundo; sen dúbi- da. E a autonomía das repúblicas soviéticas é moi granae, moi superior á
que poidamos pensar hoxe aquí. E témos hoxe unha idea moi equi.vocada
daquilo. Xa quixéramos nós para Gal iza un ha autonomía como a que ten
a Ucránia hoxe!! ! Qué máis vou engad ir sobre isto !! !
---------------

'Xa quixéramos para Galiza
unha aútonom ia como
a que ten Ucránia hoxe! ! !

O EXERCITO
Despois do 23 de febreiro tecéronse
grande cantidade de hipó teses sobre a·
composición do exército, nos seus
aspectos político e ideolóxico; falábase dun sector lf/tra, dun sector
máis profisonalizado.".. Vostede qae
o coñece desde dentro; qué (mpresións nos pode dar?
Non é. un exército golpista, o .que
pasa é que hai golpistas no exército,
que son causas diferentes. E máis que
golpistas son xente que está leita,
educada e me_ntaliiada cunha maneira de viver e cuntias ideas e non se
adaptou ainda á outra ~mentaÍidade; é
xente que quizá, tamén defenda os
seus intereses. Pode haber grandes in~
tereses e,conómicos, nas alturas, pero
non no resto do exército. 1ntereses
en certos mandos como, obviamente, se viu no 23 de febreiro. E non digo máis nada que ó résultado ,dunha
condea nun Consello de guerra.
O que creo eu é que o exército
non é golpista, nen hai ~qÚe lle'temer
nen . moito menos. o exército adóptase perfecta menté á democrá~ia. formal que ternos, iso non ofer~ce dúbi. das.
Os socialistas están demostrando
até

a saciedade que non son de temer

o que dixo Felipe González
de "nada de ~arxismo", ·
enténdeo ca lquera
dos militares
por nengures: nen ideas=' marxistas,
nen causas_ gesas ... o que dixo Feli~
pe de "nada de marxismo'! está moi
clariño; e iso enténdeo calquera dos
militares-.
Entoón inda que hoxe teñen esas
ideas de que o marxismo é a morte,
de que o comunismo é o inimlgo, que
sen dúbida están aí, quizá sexa unha .
das intencións do gobérno socialista,
amosar a sua verdadeira cara que é a
que .están amasando agora, que non
é outra.
O que creo é que este·- non é _o
exército que precisa España, o que eu
éntendo é que se precisa un exército
p~ra a defensa do Estado. E cómo
pode pensarse niso? Un exército moi
pegado -é a frase militar Úpica- ao
terreo, e moi instruído s9bre ese próprio tgrreo. Eu vexo ao exército-como unha forza que poida desplegarse
e sair dos núcleos urbanos, saíndo
das próprias zonas rurais, e _botándose, como quen di, ao monte. Pero botándose ao m<?nte dunha maneira
premeditada, dunha maneira organizada; cuns mando~ que estean ben
preparados para iso. Isa qué require?,
o que require é -non sei se alguén
me vai matar-!!!_::, un tempo de servício máis . longo. Non contínuo, pero
si espaciado. Poderia pensarse nunha
instrución ao pé da casa, que o home
que vai defender seipa o que ten que
defender. E que non sexa só o home,
as mulleres tamén estarán e~ axuda
de-se exército, porque saberán cómo e
ónde terán que alimentar e avituallar
a ese exér.citg.
· Ese exército non precisa-·de avións
non precisa de tanques. Precisa de armas convencionais; non de bombas,
nen de foguetes. Ametralladoras, artefactos anti-tanque, ... todos eses elementos que permiten facer ·as falcatruadas definitivas que na nos·a terra
se poden facer. Non só na nosa Galiza, senón en Castela, que é aptísima
para esa defensa; que é m9i quebrada
inda que semelle o contrário. Un
exército de guerrilas. Ou sexa o povo
en armas, a nación en armé!s.
E este non é exército que sexa patr imón.io da URSS ou dos países so-

S-i, si. Eu coñecin a Baena ..:.1~mso;
coñecino moito antes-do seu fu.silamento. Coñecino porque me foi recomendado para facer o servício -milr. tar. Entón e 1 estábame agradecido, e
viña pola · miñá casa, aproveitando
calquer · permiso. Vi~~ xantar á miña
casa.

cialistas. Ternos aí á Suiza. Unha nación que se soupo manter neutral
desde sempre, porc:¡ue é ºimposíbel entrar ali; entrar~ éñtrase, pero non se
sae.

Era un home· moi · sens1bel: - un
poeta. Para min é inconcebibel que
fora un criminal, impos1bel. De_fil)ois
volvino coñecer na cadea, en éarabanchel, acusado de facer a morte
dun dos cinco policías que morreron
en Madrid, en agosto do 75.

Non é o exército español un exército
deseñado para represión?
-

a

Eu non digo iso. Eu digo que ese
exército puido estar en tempos desBaena presentóuseme .como outra
plegado no território para a represión
vez sendo máis novo, en Santiago,
°lsto está claro, senón Madrid non te- onde tivera ur:i proceso de orde públiria · ese cinto de ferro, pero non creo
ca por unhas pintadas. Dáquela botáque teña nada-que ver co exército co- . rase a culpa dicindo que alguén tiña
mo institución.
que pagar.
-o que puido s~r nun momento paDespois dixo o mesmo.
ra a represión, foi o desplegue. En
parte continua, pero penso que se esEu íallé dice~ ·que o fiscal pedira
tá variando este sistema, como debe
para
el a pena ·de marte, e el non se
ser, para a defensa das fronteiras. Inpor iso. "E cómo van as
interesaba
da que eu non creo nése tipo de exércausas
por
fóra? Van as cousas cara
cito, non creo que nos serva pára naa liberdade?", esa era toda a sua preda. O noso exército .- non serve para
)so. Se os soviéticos chegaran aos Piri- gunta. Eu dicíalle "se ti non fuches,
por qué non te defendes, por qué
neos, non se lles pderia facer cara,
non
me das probas para te poder denen por posibilidades económicas,
_
fender?"
.. "E que máis ten?, alguén
nen por nada ... figúrate, de cliegar
ten que morrer", esa era· a sua resposalá, ónde estarían os demais.
ta. E esa frase eu publiqueina hai uns
días
nun libro titulado "Fumaxadas".
Claro, non é pos1bel facer frente
nunha confrontación -dun exército
enfrente do outro. Si un exército lanzado ao mor1te. Daquela nen pasarian
os Pirineos. Inda que teña misis, OIJ
FACAS, seria arrasado ... se estaria ·
arrasado o ex~rcito da OTAN, qué i~
facerse?

Xosé Hu mberto Baena era
1.;1n home moi sensíbel: un po~.ta

DIREITOS HUMANOS

Diso tam-en queríamos fa/ar, do seu
labor como escritor en galega ...
Eu le.vo xa doce anos fóra de Galiza. Estou aló, en Madrid, e agora
síntome máis perto de Galiza, e o
meu interés pola miña terra, se é .pos1bel dicilo, aumenta coa . lonxania.
Eu coido que para min o galega foi
un pouco a miña língua materna. Inda que eu pertencera á burguesia, os
n :mas estaban en mans das. criadas e
. todo o dia falando galega. Aos meus
pais víaos moi pouquiño. Doutra eu
traballei vinte anos na Coruña de
abogado, traballei nos meios rurais,.e
as miñas consultas eran sempr!=J en
galega.

O Estado coas últimas leis (ZEN, rf}xistos, comunicación policial dos a/ugueresr .. ) parece acercarse a va/montes á dramática utopía do 1984. Como abogado especializado'.en direitos
O meu coidado polo galega manhumanos, e como cidadán, cá/ é a sua . tívose alá; eü teño ·agora un . libro
opinión sobre esta escalada a un Esta- que é o máis 19rande esforzo liter.ário da miña vida en galega, que ainda
do policial?

Eu coido que a situación, agora,
pode ser unha situadón perignsa, en
tanto en canto o povo o tolere. A
min, xa o dixen máis veces, magooume moito a actitude do pavo no rastreo do Pi lar. Ne se rastreo, non digo
nada dos motivos da ord~, cáusame

non está puhlicado, quizá o estea
pronto, que é unha obra de Jules Renard, un ·grande literato francés do
sécúlo pasado, que chamei na traduciórí "O Roxo" (no orixinal "Poil de
Carotte").
texto e fotos: XAN CARBALLA
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crónicas' da ·tarde·:

Corcubión

Contra a má·sanida~e (pública)
contra a falta · de instalacións,
vários concellais e viciños pecháronse na .delegación do INSALUD da Coruña e o alcalde
fixo . Únha viaxe a Madrid para
t.
se entrevistar co ministro Lluch
e resolver o asunto. Foi recebido por este e polo Director Xeral de Planificación en cuxo
despacho se pechou, á espreita
de definicións concretas, obtenPara os membros ·do goberno
do
como resposta un "non hai
municipal de Corcubión, o xogo
-cartas"
que dá que pensar, sodo PSOE ·estaen primará sanimente
con
saber que o servício
dade. privada ·por riba d_a públide
urxéncias
de Cee está instalaca, cara á definitiva privatiza-.
do
riun
baixo
de aluguer e con
ción :
Seguranza Social e da
Por X. Sobreira· Liñares
cat;ido en
instrumental
novo
asisténcia··s~nitária.
Corcubión
xa
habia
instalación
· ,En primeiro llJgar, está a lone material.
xania de Fisterra, tanto relativaHoxe quérovos contar un conto. Un cont() violento. E quern ·qué o
As medidas a tomar polo paexaminedes ben co fin de que a nosa car'raxe se encauce polos camiños
mente a Corcubión como absovo
íanse decider nunha asamapropriados. Aí vai.
lutamente a Cee, para o que resblea
celebrada o pasado martes
A escea preséntase nun Bar de Castroverde ( Lugo), poucos dias despofs
peita. á asisténcia de urxéncias,
dia
cinco,
coa edición presente
do 8 de Má.io. Un mozo, (M.anuel Laxe Vega), acompañado por outrá pero que conleva, moitas veces, o
xa pechada. Contado, a loita sasoa, entra talando no Bar Pena Rivas. En canto se acomodan acréganse _ ter que coller o coche de aluvárias persoas en plan provocador: David González, médico que, amáis,
nitária que segue a levar o povo
guer (taxi) para desprazarse ao
está de guárdia; o Carteiro de Goi,· Angel M: Fouz; o Panadeiro de Berlán,
de Corcubión, axudado agora
centró · de urxéncias da ·vila do
· Manuel Vázquez, e Xosé Ramón, do .mesmo Castroverde.
polos gobernos municipais de
carburo, o que motivou, conseO Carteiro de Goi diríxese a Manuel Laxe. coa intención de quentalo.
Dumbria
a Camota e, en parte,
cuentemente, que prefir-an paEste, decatándose da operación, non responde e sae do Bar. Os outros sépolos
de
Camariñas
e Vimianzo,
gar ün médico privado dali a
gueno. Algun deles, desde atrás, dalle unha pancada. De seguido, o· Carteique foron
axuntamentos
estes
un taxi que · lles vai facer pagar
ro de Goi, o David González, o Panadeiro de Berlán e Xosé Ramón déitaos que ·se pres~ntaron á celebrano no chane m~llan nel até fartarse. Xemendo, ún deles, canso xa de matanto óu máis.
ción
da mesa redonda celebrada
llar, espétalle ao ouvido:
O segundo ponto a ter en
dias
pasados
através dalguns dos
-lTe llega, Picaso, o quieres más?
conta, e que motiva a loita sani:
O manuel Laxe láiase no chan sen se poder erguer. Asi pasa m-edia ·
seus
representantes
(nótese a
- tária d~ comarca desd·e hai máis
hora sen que ninguén o atenda. O médico de guárdia; David González,
auséncia
de
Cee,
Fisterra
e Mualgunha
que
outra
marte
pola
de dous anos, é a falta total de
agáchase cos outros · no Bar Pena Rivas. Aparecen alguns compañeiros do
xia),
a
loita
sanitária
-dicimosinstalacións sanitárias hospita- inorme tardanza da viaxe, xa
Laxe e lévano a outro médico. Faille un exame completo e dille que vaia _
lárias
cercanas, que conleva que que están a uns cen quilómetros vai seguir até a consecución deá Residéncia Sanitária de Lugo para repetilo.
'
haxa que transportar un ferido · a~· dua:s cidad~s da comarca, finitiva dunhas condicións esAté agora o conto semella un secedo máis dos moitos que se dan por aí
truturais nese eido xustas e práou unha parturenta aos estabe- como média.
adiante. Poden ser problemas de amores, interese~, negócios, pencha·~ ... ,
Precisamente para apoiar esta ticas.
lecimentos da Coruña ou Sanqué sei eu!. Pero neste caso ternos que facerlle unha radiografia ao conto
e tirar os dados seguintes que nos poden aclarar moitas causas (como se .
tiago, cousa que xa ten causado loita do povo de Corcubión
R.O .
Jº.i

-¿Te

llega~

Picaso,

Para cando ·este número vexa a luz dos quioseos, xa.se terá celebrado a prevista xuntanza entre os responsábeis da so.úde galega, o
Gobernador civü da . Coruña e os.delegados do povo de Corcubión,
representados polo seu alcalde e vários .concellais.
Na raxenda da xuntanza, por parte do tan traído e, levado asunto·
do centro de urxéncias <:oncedido a Corcubión e instalado en Cee,
-está _o pro/J.lema_xeral da asisténcia so.nitária da ~omarca e a instala- ·
ción dunha. unidade básica .de control sanitário na primeira das vi. las citadas.

o quieres más?

da

fósemos detectives. O conto pode ser dese xénero hmse tan de moda).· E
pescudando, pescudando, saíu .isto:
8 de M~io: celebración das Eleicións Municipais.
O Bar Pena Rivas d~ Castroverde é propriedade dun concellal de AP.
David González encabezou a lista por AP, sendo alcalde de Castroverde
na anterior lexislatura.
·
O 'carteiro de Goi e os outros tamén foron candidatos o 8 de M.áio.
Manuel Laxe vega é militante do BNG.
David González xa non é alcalde de Castroverde, pero si concellal :
-Boeno, boeno, pois agora xa nos irnos entendendo.
Pero ainda hai máis. Poderíamos chamarlle as conclusións.
O Carteiro de Goi, de·s pois destes feitos, amedbñado, andou enviando
cartas aos xornais para dicer que o carteiro era seü pai ou non sei qué familiár. (Pero to<;fos sabemos que é el quen fa'i de carteiro).
Ao David González os seus "amigos", poucos dias despois, fix~ronlle
unha homenaxe que quixeron pasar por "popular e masiva" cun_clásico
xantar. No xornal déronlle moito bombo.
Os do BNG puxeron os feitos en mans da xu"stícia e do Gobernador Ci~
vil da província. E, entre outras causas, din:
"Compre actuar con.firmeza con quen mostran no seu xeito de actuar
que responden a u nha ideolox ia claramente fascista e nada democrática".
Pídese que se inabilite a David González e séguese dicindo:
"E cor:i medidas de firmeza ~ ·en casos como este, como se defende a democrácia e se atalla ao fascismo, e non con ritualismos de xuramentos e
acatamentos a unha Constitución que priva da necesaria liberdade de pensamento".
E eu, acabo dicindo: as mellares conclusións son os feitos.

~CA
praza de San Agustín, 1 O
Telf. 22 67 41
a coruña

Poulo-Gomesende

Fonte pública para unha piscina particular
\.

Poulo é unha pa"óquia do Axflntamento de Gomesende-Ourense
que andará polos oitenta viciños. Pouco máis haberia que contar
sobre ela, pois como en toda zona rural galega
poucas son-as noticias que adoitan .acontecer ndtes sitios.
· Inda que dino de mención .é o feito 'de que, desde hai catorce anos
en que estivera aqui certo crego, ten agromado un pulo
de conciéncia 'e sentido cr{tic<J. social que aquel lles soupera
infundir. Motivo máis que de _abondo para que as [orzas
caciquis locais conseguiran do hispo a ·sua destitución rápida.
o cal xa llespasara tamén a el e a outros doils cregos
pouco ant~s en Ribadávia.
Hai anos que alguns viciños da·
Parróquia puxéronse dacordo e
sácaron água por con ta deles para o servício comunitário público. Fixeron unha fonte e lava. _deiro con aportación persoal e,
quizá, aÍgo de subvención do
Axuntamento -pa,ra algo tamén ·se fixo a obra ao pé mesmo da casa do alcalde daquela,
e actual protagonista da nosa
história- e para ' onde se encaño u a água que se tiña descuberto, coa intención ben clara de
que a água ia servir, en adiante,
para o uso público de todos os
'viciños, quedando a sobrante
para usufruto, por tumo, dos
que tiñan intervido no alumeamento da mesma. Asi viñan es-

xudicados; houbo, desde logo,
quen non llo pagou, in.da que
sempre hai ·qilen pique. E até
parece que houbo quen, nun acto de xenerosidade "excesiva"
autorizoulle a enganchar a tuba~
ria próprfa na dos viciños, non
se dando conta de que ninguén
pode dar ou ceder nada que_non
sexa totalmente próprio. E asi
ternos cómo,sun só viciño estase
a beneficiar do' que, por un lado
tando as cousas desde hai,spolo · é para servício .de todos e, polo
menos, 20 anos, sen que hoube- outro, é algo próprio dunhas de·ra o máis mínimo problema.
~errninadas persoas.
·Pero na vida, xa se sabe,pou- .
Agora ben, é de salientar que
cas veces se pode estar tranqui- . a dita fonte foi feita alá nos
· 10. O viciño da parróquia Ma- tempos en que o Manuel Alvanuel Alvarez, alcalde nos tem- rez e.ra ~lcalde, e, qµén sabe se,
pos da ditadura e da consfru- .ªº mellar, el crese que · tiña alción. da fonte e actu~l tenente . gun direito "adquirido", por
alcalde por AP, ríon tivo outra simpatia de aproximación, unha
ocorréncia máis axeitada, que espécie de direito 'd e pernada
empalmar na tubaria da traída perpétuo, polos 'favores' conceda água outra tubaria que desvia didos cos cartas. que, en último
. e conduce a água viciñal cara termo, serian municipais.
unha própria piscina particplar.
E menttas tanto os viciños ·
Previai:nente, e sen permiso tam- xa andan mjrando a maneira 'de
pouco dos viciño.s, andou esga- meter -6 asunto nas mans dun
rabellando 11a mina da água, tra- abogado, pois doutra · maneira
ballo que, por certo, tentou co- xa non ven posibilidades de ·
brarllo aós ,mesmo viciños per.: arranxal0.
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F.E. de las J.O.N.S. acampará
nO illote -de .OUteiriñó ·-

1

Para ·cándo.a homeria~e· ··.
.a Rodolfo Prada?
:ibfs~k

r"FC{.:

.·· ·~1d1lv::.!

Na edición facsímil 'do ·nú··mero extraordiriário de A NOSA TERRA, dedicado a . Castelao co gallo do seu pasamento1,
atópanse somente duas alusións
insignificantes a . un home- que
·xogou un importantísimo papel
na vida e na obra de Castelao: ·
estou a falar de Roqolfo Prada
Charnochin, incansábel loitador
da nosa cultura en Monte video
e B. Aires, na rádlo e nos xornais, Bib liotecário e Secretário
, do Instituto da Cultura Galega,
Pergameo cle honra do PecÍrón
de Ouro, e sobretodo fiel colaborador, amigo íntimo e albacea do autor de "SEMPRE EN
GALIZA". Catro anos xa son
pasados. desde o día do seu pasamento, xa nonaxenário e cheo
de forzasen B. Aires.
Rodolfo Prada · é un dos fillos
máis esgrévios desta bisbarra onde veu ao mundo un dia trinta e
un de agosto de mil oifocentos
noventa e dous. No libro correspondente de bateos do arquivo
parroquial de Beacán, no fólio
112, atópase a acta do seu nacimento, así como tamén a dos
seus irmáns Lola, Daría,-Agustín
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Sema110-s atrás dem~nciábamos.
. desde estas páxinas
. a pretensión de facer
·un camping no il/ote de ·
'.
Oute'iriño; na praia
_~ : ··'··
_,
'
.
.
.
é 'Luís. Era fiflo de Don Perfeu- , ñome de :" ''Rod'6Ifb--aoS-..Péires" . . , da La.n,zada e as graves
to rrada de Velle e da sua dona· · Súpoñendo que no Axunt~men- . consecuéncif!s que p,odía ter
Fe lisa Chamochin de· S.a n Mi- - to haxa uriha Comfsión de .. Cul- para o' seu entorno_.

lar dito campanfento? Quén deu
o visto -b on, ,o pretendido proprietário-? Ped íuselle permisoªº . axu,ntamento, de Sanxenxo,
:como proprietári9 real? Deu a
autorización pertinente gue ten
que conceder para as acampadas? Hai permiso da Xunta?
. __. Éstes e outtt)s inten:e>gantes
Agora, algu:qs· pa;rece"·qµe
que"·,, deben~ sér-: cont(~tados ·s obreto~~
~';.
. ren pasar aos feitos
~a; _
c aiu n_a·s do ás x·entes do. lugar que, · afirnosas man~ unha' comunicac~ón mán, "non irnos consentir que
· de "Falange Españ,o la de- las J. aq~i acampe ninguén. Empezan
O.N.S." na que anúncia quepa- . poñendo _unha~-1endas e de~pois
ra o próximo mes .de agosto, do. fan un -camping". Nós non-estadía 1 ao- 1.5, "estabelecerase un mos en contra da·s acampadas e
. campamento dt: ·verán", organi- campamentos xuvenis, é máis,
zado por esa organización no di..: apoiámolos, d0, que si estamos
- to illote de .Outeiriño. .
en contFa é de qüe se esta bel~campamento será mixto, · z.an en calquer lugar, máis cando hai conflitos como ó do -repara mcYzos de 1o a 17 anos.
.Hai autorización par~ insta- ferido illote.

guel de Mellas, avicíñados na Es- ·. tura ·b'en estaría que pólo metación dos Peares co gallo da : nos organizase Un concurso liconstrución do camiño ele ferro. · t'e:rátio, uns xogos florais, unhas
conferéncias, se llé . dedique
Na data -do seu -pasa.mento, UI)ha rua inda qµe só.fose. Todo
através da-Jgun xornal e máis de menos deixar no esquecimento
palabra, suxeriuse
Co_rpora- a un home bÓn e xeneros.o. Se
ción Municipal algun xeito dé- - ,asi no.n fose, terá que ser a i~i
lembranza deste persoeiro· da ciativa ·popular, cousa · pouco
nosa cultura, peró, en troques, a <loada, por aquilo .ero pániGo a
Corporación dedicou o Coléxj9 cambiar de postura, ,p.or pregHiComarcal de EXB a Blanco To- . za, por nugalla ou falta de estírres, nado en Curtis, que desen- mulo. Xa un peq_ue.r10 fato· de
rolou a sua laboura periodística viciños , sen axu,da di ninguen,
agrária en Cuba e cu.xa relación tentou criar unha hµ_milde so-·
coa bisbarra redúcese a uns me- ciedade cultural de_dic_áda a Ro-· '
~ro
·
ses que pasou na Pernxa, retira- d-olfo Prada, _pero como sempre
.
U
'
do, exiliado - ou semifuxido. deseguidiña apareceron os de
Mesmamente como -se llo dedi- sempr~, os que -moito falan- de '· Congre~o
caran a Xl!liño Iglesias. Non te- galegmsmo pero nunca se momos ideas moi claras s'o bre as · llan, -os que nun lado pbñen os
fara os dias 15 e 16 de outuóro
convicións galeguistas da Co:rpo- ovos e noutro pegan os berros,
está prevista a celebración · ·
ración Municipal do PSOE,. pero os que din .:'dice O Superior que
do Congreso da ln.tersindical.
Rodolfo ten dimito a que se re- .vayamos a hÓrta . e que caven".
O iugar a'indd non se fixou,
pare este esqúecimento·e se faga E asi se segue a escrnber a hisfó- ¡;_or rruiis que exista a vontade,
popular a sua persoalidad.e'. El ria dos fracasos pequenos. da dentro da Dirección Nacional
levou ben alto polo mundo nosa terra..
. do sindicato, de que se ct;lebre_
adiante o nome dos Peares en.o s
en Santiago.
xornais case sempre firmou co
LUIS ALVAREZ.POUSA
O proceso comezou ·co acordo
..
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Par·a .·outu·

d a lnt-e. rsm
·-• ,dª1ca. }
-

. da devandita~D.N. de preparar
o ca1endário·e o regulamen-to'
asi .como os esquemas
. organizativos que o rexirán. .-

Os ll)esmos problemas que en Vigo

En princípio- van. ser formadas
unha série de comisÍóns que va11
· ser as .e'ncarregadas de elaborar
as ponéncias que a D.N. propoñerá para o debate no Congreso.

Folga xeral no Ferrol
Se antes foi Vigo, agora é Ferro/
e a sua comarca quen se está
mo vilizándo contra a crise
que segundo se manifestou
ao termo da manifestación
celebrada o xoves no Ferro/
que congregou a /7erto de
seis mü persoas
"está en quebra total".

Estas comisíóns son catro:
Acción SindiCal, Organización
e Finanzas, Interna.ciori.aL e Bases Programáticas . .
CALENDARIO

As ponénciás deberán estar ·
aprobadas p-ola D.N. antes do
15 qeste me.s de· xullo, e a .disposición dos - afiliados a finais
de mes, ao obxecto de-que poidan ser estudadas poJos afilia.dos . durante · as. vacacións de
verán.
Asi, en setembro . farase o- ,
proceso ·efe debate .interno con
vistas á parte finai do Congreso.

DIAPOSITIVAs·· de GALIZA

1

Xa hai anos que nesta comarca
do Fetrol se ven loitando para
que se tomen solucións para paliar a crise que padecen non só
os traballadores asalariados, senón tamén os comércios por
mor da situación dos anteriores
Recordemos · pañta~madas con- L.J!!!!!~
,..;/'i·:_~=~*-=~~·••E!
tra a crise onde estiveron des~ . caldes- da ria pertencentes
pensando ' en convocar para o
de AP .e o PC. Lembremos · a PSOE, lJTI ·comunicado ·conxun- mes de ~etembro u$a folga xe--folga xeral de hai tres anos. En- to - · pronunciándose contra a ral, inda que . 'CCOO. se mo_stra
· cerros, .manifestación·s, caneen- manifestación. Todo isto le- . tecelOsa, :xa que non 'q uere ata.:.
tració.n s posteriores .. ~ a' crise en . vqu a · qúe .na . manifestación car ao goberno PSOE. ·
vez d~' retroceder a'g ravouse, p~- . convocada . pola Intersindical' .
!'ieste mes V'ais~ n.ego.dar 9. .
r~ agota o PSOE e ~ UGT~- des- . ·e CCQO; á que se Hes uniu USO convénio de Astano e a bon sec~lganse desta,~ medidas de .pre-. logo) {( apoiada ·polo BNG,, PC, guro a climátoloxia laboral do
~mn x~ qQe mentras ·non co- PCE-ML ·e LCR) asi como polos Ferrol subirá moitos degraus. ·
Os pesoístas afirma.n que ain- .
nezan· o~ . resulta~o.s du,_n estudo alcaldes da· ria ·non socialistas:
económico non poden pronun~ Pene, Narón, Mugardos e Neda.
da noñ puideroo _facer nada,
ciarse".
desde o 28 de outubro, por ' · ·
máis que tampouco ·inte,n taron
Asimesmo o alcalde do Fe-. FOLGAXE~AL
nada. ·
·rr:ol,' Quintanilla, 'descolgouse
Os -- convocantes~ despois do
destas accións presionado polo
PSOE, firmando cos outros al- éxito da nianifestación, están
R.O.

CR LSE

ªº

1

xurxos.lobato
fotografía
pedra furadn, 49 - telf. 28100G - él. coruíía
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·contrabando en Galiza: -cómo, pof -q9é-,
queza. Qué é mellar, pagar imA unha 'da noite nas agullas de
que non lle fai nen puto caso_
Operación de castigo'?, "desmantelamento
postas e despois que eses cartas
relóxio e a lua chea raiolando
E a frol da primavera, ~a verás
nasos, dos galegas, non veñan .
das redes .de contrbandistas?
.
.
sobre a praia' da Lanzada, mencomo logo remata todo. Xa patras na noite -primaveral unha - . sou asi hai déz anos. Empezaron ' para aqui? Asi xa queda aqui
todo?"
· ·
·Pensada
desdo
Goberno
ou
foi
o
gobernador
civil
cobra cantaba ao . noso lado.
os arrestos . e os traslados dos
tamén esrondida entre a herba. .
gwÍrdias, pero todo ' voltou á
qu~n empezou coa _r.:aza pofa sua conta e risc'o?
A TIRAR DA MANTA
Unha planeadora vense acernormalidade· e co'n moita máis
· Por qui se colle aos peixes pequenos ·
~o cara a· c¡osta paseniña·
forza que antes".
"Aqui moita xente púxose rimente. Parece que ven carregaHoxe os contrabandistas. ese se deixa escapar-aos grandes? ·
ca a conta nosa·, desde GGCC
da e_que non ten moita presa.
tán moi nervoso's, empezando
Existen
torturas
aos detidos? De existir, como di a xen(e,
até xefes. Moito máis ricos que ,
.Duas furgonetas avanzan coa~
xa a desfacerse das embárcanós. E todo o mundo o ·sabia.
cions e a sacar cartos das contas
luces acesas. Fan un sinal e a
para qué'son, para que canten, ou como castigo?
Até o gobefno . .Terian que ser
planeadora atraca na praia. Em- • dos bancos. Os máis ~iscados
· O que si é certo é que até agora os contrabandistas no,IJ eran
tontos de non enterarse. Cómo
pezan a descarregar as caixas ao ) ainda,.. seguen a facer algunha
· se explica que un guárdia. civil
tempo que se acerca un Land·
que outra operación.
considerados socialmente aomo.delineuentes.
teñq un Mercedes, ou - compre_.
Rover; parece que é da Guárdia
Están nervosos os pequenos
·Como
taih.én
· contrabandistas. Nervosos e ené certo que todo o ·mundo StLbia, sabe, quen SO!f ·
chalet'? Ou os xefes non saben o
Gvil. Aparca xunto ás furgon~- · fadados, porq. ue segundo afir;
que cobra un Guárdia civil? Petas e bab<an tres homes vestidos
os
que
trabailan
no negócio meirande da ria .de Arousa, sen {J_úbMa
de Guárdias civis. o fotógrafo
man ''aqui nós estamos pagando
ro iso non é· todo. Estaban .ta,
0 que.nqn se sab__e quen S~n OS X.efes.
quere disparar a cámara, pero o
as causas, e os que movén iúo ·. mén 'tooarj~s' bs xefes da vixinosp acompaflante non lle .dei- · están todos tranquilos; a eles
láncia. Por cerro, que se voltou
xa: "mira, pégann'os u.ns tiros e - -- ainda non -!les tocaron un pelo
atrás cando viu' que a cousá ·esdespois pólleil.IJOS unhas caixas
e, teña por seguro, non lió van ' taba mal e pego.u dous golpes de ,
unha boa parte "por prestar car
de tabaoo e din que éramos contocar.. Nunca sabe¡;án quen verqu~za para a ria.,
caralla. A ese si que habla que .
· Outra ·persoa implicada cóntes para catro dias". Houbo alQida comarca ten a duas oi
trabandistas que non fixemos. . dadeiramente son os que respalcolgalo por falso. Ou o anterior
tanos as negocíacióris "comp se
caso ao alto".
IÍafl o negócio. sOn os q¿e levan.
gun director que até foi trasla·
Tte. Qirone(da GC de Ponteve- . fose unha feira cos _guárdias" . . tres persoas que son as que-corr
dado por este m-otivo. En ArquCarreilan as tres furgonetas e
o meirande beneficio e sen ris·
lactan cos grandes conttaban·
dra que tamén le·vaba a sua parPero vai máía alá, "había un cavañse. Esperarnos uns minutos.
co nengun. Nomes? Non, poi . te, . e o anterior Xefe Superio1
sa coméntase, sobretodo, o caso
distas internacio1U1is que ~e probo primeiro da Estrada, creo,.
Seguímolos.
favor, enténdao. Pero o que .si
veen directamente da fábrica.
dun director dundos principail
de Policia de Galiza, e non diga· . que viña no s~u coche, vestido .
Cando chegamos 110 . Grove, . - lle .digo é que se vostede defen-·Logo estes avisan a .outra xentt
bancos de Cambados, moi amimos xa o delegado de Facenda,
de · guárdia e carregado de tabaun .Land-Rov'er estaba entrando , de a Caliza, o que ten que face1
e din/les, 'mira, para tal dia teiíG
go por outra parte de corne1
. señor De Pablo, que viña ~a.can·
có. , Pero non era · er só, había
para o cuartel da Guárdia civil.
é-apoiarnos-a ·nós. Aqui hai en
un cargamento de tantas caixas,
con persoeiros.
do catro millóns semanais apro· · moitos máis, Sabes por qué?
Segundo os vicillos, esta era
xogo moitos pastos de trabal/o ·
cántas queres ?'Asia uns e a ouEstán tamén as 'persoas que,
ximadamente. Asi como llo ·di- ' Porque se collen a un guárdia, o
unha de tantas d\!scargas "rutinon só maita xente vive d4s des'..
tros; é vai colocando toda G
alá desde Madrid, velaban polo
go. A["umaba que tifla que man- . ún!co que pasa é que o botan
nárias". Todo o mundo sabe
cargas e dq tráfego,,ai' estáñ ta·
mercancia, - Estes, que son oi
· dar un'la boa parte para Madrid · do 9orpo; se·nos collen a un de
negócio, adia~taJJ cartos e cam·
cánd'o vai haber descarga. Ma-. . . mén os dos bares, os dos qufusque teñen .as planeadorus, pó·
biaban se era preciso a xefe~
·porque, sabes?, até· alá comen riós, multa e cadea, enténdes?
ionnente certos guárdias civis. .. . c?s, os. camioneiros, etc., que' se
ñens_e á sua vez en contacto con
díscolos.
dos contrabandistas. Altos áu- Como me dicia este "Cabo: se me
· Pero hai tempo que as desear- · . sacan unha bop tallada. Este é
gos, sabes?, moi·altos, ou se non . callen que me collan, xa ievq .· outras persoas, que son as encagas xa se empezaron a facer en ·--- un negqcio que lle dá .vida a
"egadas do transpdrte e de co·
cómo pe~a que íamos funcio- •gafiador o meu. As poucas perALGUNS NOMES·
pleno dia. Non i.nlportaba. O
m:?itos. Aí están as construloca/o' nos bares. OutrOs son oi
nar todos estes anos. Ministros? soas expulsadas seguían despois
contrabando era · de dornínio
cwns que se están a facer. De
que teñen qué manda/o para
·.Eu ·nqn- lle dixen nada de miniS- no negócio".
Hai alguns . n9mes que soan
público e f rede de "sobornos"
ónde veñen os carios? Do. con- , . tr. .Quén /lo dixo? A/iunha xenMadrid, indá que hai alguns qut
na vox, populi e que para enteestaba xa perfectamen"te organitrabando. Se acaban co contra. te deberla ter a boca máis pecha · CÓMO FUNcIONA A REDE
fan todo trabal/o, son os qutrarse non.hai máis que percoiTeJ
zada.
· bq.~do acaban coa ria de Arouse arrsican máis",
os bares, inda gue dun tempo a
e non beber tanto."
esta parteé bastante'm¡íis difícil
Antes o tabaco metíase e; ·- sa_
-Póstos xa a contar e a falar. Aqui, neste comércio, ha
OS GUARDIAS CIVIS
que a xente fale. Xa tefien mebol.Sas de plástico que se ataban
. _n presttx1oso econ~mista
che, .::óntanche todo, n_on ha(
que
pagar
ao
contado.
E
rnoi
di·
IMPLICADOS
ás bateas, daí que algun villese,..,.. dedicado _ao estu~io ·das nas gado, dado que a operación '¡:>are·
., nengun-problema. Só lle tefien
ferente·
ao
.comércio
da
'raía'
legas, chegou a Jfrrmar que 0 90
húmooo.
medo aos nom~s, a certos- no,
Todo
o
muni:lo
sabe
que
ceraquí
ninguén
se,fia
de
ningu.én
{
por c.ento do que se producia na
mis: ' .1-e chos digo, va/os potos GGCC estaban complicados.
o difierro hai que entregalo, se .ria, villa dado polo contrabando
EMPEZQU A CAZA
ñer, e se os pos, eniérase todo- ·
Non
só
·se
llinitaban
-a:
pasar
a
incadra, antes dé coUer a mercano .q ue viría corroborar algunha
. formación de ónde estaban os dios e iso' é ser chivato. outro .
cia. Isto fau que os bancos esteFoi por isto polo que, cando .. das afirmacións do "irnportacontroles ou por ónde ian a.i:idar cóntocho porque non faceinos
·an taméri implicados, sobretodc
hai dous meses empezaron os
dor", palabra que se debería
as. patrullas ~ Non; eles mesmos nada miUJ; .. ,~ó procuramos . a ri-.
alguns directores que recebiai¡
pÍUneiros arrestos de GGCC e usar, segundo as explicacións
collian o tabaco, até vestidos de
de xente presuntamente relacio=--- . desta persoa: "nós poñémoslles
Guárdias·. e traficaban - con eí.
nada co contrabando de tabaco, 0 tabaco moito máis barato á
· ¡
Todo isto á luz do día.
moLtas das persoas que traba- xente. O que o merca benef(cia- .
liaban nesta " importación", co- se, e como xa dixén antes, benef ícianse. moitos intermediários
.mo gosta de charnalo -ª'lgun, se . até chegar a nós. Moita xente vi, solprenderon. Pero como se nada.
ve. disto. Nós o que gañamos
Unha destas persoas dicía- invertímolo e cria_mos ªq_u~ ri-
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ce ii en' sério e esta, ~e11te ten .
moita fona ". Así fálase como
dundos princ'iapais d_e "Chico"
'.( Luis Falcón) enriquecido en
poucos anos, de Vicente Otero,
dós irrháns Charlín, ·de O rbáiz,
de· Sito (Xosé Barreiro), de Pa~o Ferro, de' Xosé Luís Hermida
·de· Manuel Porta ou de Oubiña.
por dar alguns només que anda~
na boca de todos ..
1
Pero, segundo a xerite, tampouco nengun destes é o priÍici· .
pal orgániza,dor, .inda que controlan JJnha boa partre• de 1cada ..
zona. Moitos falan dalguns ministro moi coñecido en Ponte·
vedra.
, Por outra parte parece que e
señor B~a Goitdar non está irn:
plicado nestes ' momeptos, como recollia hai meses Actua'I.
por boca de Javier Gómez €
,como informa tarnén Interviu.
xa que o negócio- da "Cento!IB
de Oro" foille rnoi mal, e agofll
. ' anda cun 'Panda'.
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UN .COMERCIO N.ORMAL

ble

Para os galegos db litoral,. e
contrabando é un modo de vide
'normii.I'. O contrabandista nor.-ten status de delincuente social
Nalguns casos . até é admirado
inda que hai que dicer que ulti·
marnente se villa observando ur
certo "repúdio" pola ostenta·
ción de que facian gala alguns, (
das bravuconadas doutros can
do estaban borrachos, chegandc
a ameazar á xenté con facel¡
desaparecer o'u mallala.
Entre as ostenctacións está '
caso de Oubilla, que estando m
cadea de Pontev~dra , charnoú i
un amig9 para que lle fose ac
concesionário Renault e lle mer
case un 'Fuego' ; preguntadc
para qué o queria, se xa tiña u1
Mercedes, entre outros coches
dixo: "Para aparcalo aqui dian
te e que baixen a Pontevedra o:
funcionários cando queiran".
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m1
qu
se1
se1

o

nos: "mira, isto eche cousa dos
socialistas, cousa do gobernador
que se quere facer ver e dar/le
un escarmento á Guárdia
Ovil -::---.. . -
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QUEN EMPEZOU?

·Quén comezou a. descobrir e
asunto? As notjcias son contra
· ditórias. Por unha banda pers'o
as do PSOE afirman qué ci Go
be~nador de Pontevedra · señor
Fuentes non está aétuando con"
contundéncia. Outr~s- fQntes; ta·
mén do 'PSOE, afirman que .foi
9 Go.b ernador .ciuen decidiu ti·
rar 'para adian1e e que Guerra o
apoioú. Sex~ como sexa, o que
é evidente il qu'e non se están fa· -l ·11
cendo as causas coJio hai que
facelas, xa que a meirande parte da xente pensa que todo vai
quedar en água de borrallas e
que só uns cantos 'probes' van
pagar por todos. Unha cuestión
de .imaxe, din ontros, estando
todo o mundo a esperar algun ·
resultado concreto. ".
Afirmase tamén que até se
está investigando á Xunta de
· · Galiza en posíbeis conexións e
concomitáncias con este prob lema.
Por outra · banda critíc.anse
as det~ncións e o feito de que
moitas das persoas estean "piar
que se fosen terroristas", case
secuestradas, · incomunicada'S e
sen abogado.

Unha pei:soa detida afirmounos que "se ·está torturando á
xente. Noñ sabemos se é por
venganza 1 ou·só para -que cantemos, pero estase torturando".
Erá imprescindíbel ui;iha
campaña contra o contrábandci',
por moralidade, sobretodo nes- .
tes ñiomentos, nos q'ue algunha
destas persoas .empezaron a in·
traducir droga dura e armas1. A
droga · viña .nas ' famosas. "caixaE
que · pesan máis", conxu11ta-... mente con armas que se quedan · r
na zona para aprovisionaín,ento
dos falanxistas..
/
Veremos cándo se destece a
madeixa, inda que p_ara facelo
terá que ser a xeito.

.-o·

,
-circunstan
cias estranas de dous-irmáns
os finados
,San Xoárr del · .abagón (O
. manÚñan
relaciíns "oo.
Rosal) cando se adicaban a pesca·
merci~ is".
de sol!as con -fisga -arte prohibiNamentras o médico· titular, o
da7" ·perta da illa Canosa, no río
forense e seu axudante, a Guardi.a
Miño.
Civil e a famili~ dos rapace~ morHoxendía cando as. mafias cori-, ·
tos -Xosé .Luis tiña 3·1 ano~ e ~i
xinio . 1.8...:.. · a_fir.man que "foi por .
trab¡mdistas están- si.Jfri'ndo ._ unha
pérsecucióri polos servicios de viimersión dos carpos, presentango
x ilancia fiscal, dánse · raras acclóns"'
a faciana cianóti.ca i eséuma nas
nas que a. .__opinión púbrica
ponlle
-boca_
s" a :Xente n9n quer saber di- .
.
.
"a sal.s a" a gasto de .cád_aquén, xa
so e afirman que fóron asesinados
que ninguén se "trága': o da pesca por xente do mesmo xeito de vide sollas, senón que fo.roí! "a~us
. da, relacionando iste suceso co-de "
·ticiado~" por ·outros ~ontrabandis
un afogado que ' no . pasado Nada!
tas -cecais portugueses- cos que
· _perta da praia de Aréa·

de

contra'bando
no baixo

-

. .
mino_:

Coas caiores do anticipo de
vrau que e~tamos disfrutando a·
xente - trocou os :temas de cotío ·
por un ve·110 e sempre de a~tuali- ·
dade: 0 ,. contrab(!ndo.·
A ~stopa xurdiu
mqrte ~n

. 1

'

.

~

raios infra. rroxos, vixi- tancia en ·Portugal, etc.- faguendo
case imposibel o apresamento dos impricados
nas .operacions con traban-:. ·
. istas. ó emprego de embarca·:
ions alleas -gamelas, especialente-:- pra o desembarco no do. e
_das rápidas. "planeadoras" dinde.
os barcos: nodrizas até perto da
costa, fan pouco doado a desartiél¡llaoión das .bandas.
Lugares como o chalet "A Noria", "A Armona" e mesmo "A
1nsua" serven de refuxio cando os
servicios
fiscais rondan un desem,
b,arco.
e·n circunstan:.. Homes como os Lomba, Cacias nioi estqnias
miña, Fer(eirá González; Gonzá...:...a xusticia dixo
lez Barcia, D íaz González ~ outro_s
o mesmo, asfixia
teñen aseguradas súas rendas pepc¡>r imersión- po'is
rante o · restó dos seus días vivindo
nos pulmons a familia'
unha, tapadeira · "ofi_cial" que ·
con
-dí que nen había nin ·
serve pra , xustif icar unh~ ,vida sin
pinga de auga. Súa viuva
sobresaltos, atnda que o tabaeo rufíxoncis saber que os asesiños
de seu home foron os mesmos
bio ianki segue chegando ao porto
dos rapaces (ni T ~bagón , ~ ·
_do pasaxe e da G.uardia, a dro·ga o
No~ _fai moito' ·{empÓ, cecáiS·
mesmo e as armas pasan por eiquí _
soíos cátro meses. tamén apareceu
e· chegan a PortugaL Os repost as
· un ~orne morto no Trega, sin que
de coches · "veñe ~·1 ·por camións",
. ninguén soupese quen era, de on· como si fara ·por aduanas, atrave-.
d~ viñera, .nin nada. A Xusticia
sando o río en noites sen lúa ..
ordeou enterralo e así foi-. Asunto ·
O con_trabándÓ e·stá _pasando
có'ncruido.
. unha mala racha. Ben nos gastaría
A a~tívidade contfabandista ·no
que ·non quedasé soio así, senón
.Baixo Miño s~mpre foi intensa
que chegasen
fondo da cues-ta'nto ·ou . rnais .que nas rías. de
' tión con tód~las ·cons~concias.
Arousa.,- a inda que ceca is con meSoio así escomenzarfamos a comnes prot;Jlema·s, xa ·q!Je eiquí acprendt;lr ce;tas ·"hazaRas." poi iticas
túan con total tranquilidad'e baixó
· qnde o diñeiro conta moito e cusa / 'vixilancia" de ~lementos con
ta pouco.gaijalo. O señor Fraga de
galón_s - .sarxentos, ·~subtenentes, .. . seguro, que vai preguntar a9 Goetc.-. ASí non hai -quen lles pare
berno PSOE como .van as accions
/, os pés". _L,o.go con tan con sofistica·contra os contrabandistas. Nonsf?
. dos sistemas de· vixilancia persoal
-radioescoftas, -p·rismáticos con
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' JOSE LL)IS FONTENLA RODRIGUES

Tratavam uns presuntos observadores políticos nurn artigo anterior 5obre o "desgoverno" de' Alianc;a Popular.e semlha oportuno considerar tamem, ademais do desgoverno que poda haver
na nossa na~m, o desgoverno que existe do Governo Cent_ral,
regido polo Partido Socialista Operário' Espanhol (PSOE), desde
as últimas eleic;óns.
Ainda é pronto, poderam dizer alguns observadores, para fazer um· balance da acc;óm de Governo do PSOE., pois convem esperar que passe mais tempo, Porem, muita gente esta a pensar já
, que o conteudo do programa eleitoral nom se esta a curriplfr e
que mesmo o partido socialista espanhol do Governo vira cada
vez mai.s adireita, abandonando as posi<;o.ns que .lhe correspondem como partido, ao menos teóricamente, d~ esquerda. Pode·se talar de desgoverno por parte do Governo Central do PSqE,
d~ falta de enfrentamento com os problemas de Estado, de concesso·ns aos chamados pode'res 'fácticos, de vifag~ns- para a direi, ta em política interior e exterior (problema basca, Estado ~fas
-Autonomlas, ingresso na CEE, conti!'luidacl_e na -OTAN, étc.)?
.

Com isso evidentemente estaría-se a fazer mais política de sovera acusac;óms de nacionalista'~ espanhol (El País, dezembro,
1982)). · Hoje se pretende diminuir as competencia$ de Euskadi, . b~rania, pols Portugal poderia r·e cuperar o controlo militar dos
Ac;ores e o Estado e·spañhol poderia comec;ar as gestons para re- Catalunha e Galiza a base de aumentar ¡:is concessons a oútras
Comunidades Autónomas, ademais de rebaixando o teito comcuperar Gib~altar e rescindir-os aqirdos militares con USA.
petenciál, nom trasfe.rind9 competenceas e_meios, etc:
O desgoverno do PSOE tem nesse sentido, graves consequenMesmo hoje estamos a asistir -ao re-armé!mentodo nacionalis- _ cias, pois no próprio partido estam a ·surgir vozes disconformes
mo espanhol fac·e .ao~ nacionalismos periféri.cos, tanto no aspeito que lhe dama razom a opiniom pública que comec;a a sentir ·o
polftico por parte do partido governamental, quanto a nivel teó-· desencanto do partido governamental, nesta matéria quanto em
rico, corn funssons de éom;eito pi:-emeditadas por parte dum, na- outras.
. cional-fascismo que se escónde sob o nome revelador de "Javier
O tam preconizado cambio nom chegou e os pactos municide Burgos" num llvro intitulado "Espanha: por um Estado fede- · pais para marginalizar aos partidos nacionalistas e a nivel de Esral" que é todo o c~ntÍ-ári6 dos posieionamentos federalistas tado ao partido comunista,-demonstra qual é o posícionamento
que representou desde sempre o nacionalismo períferico (vej,a-se · de· esquerdas e de cambio que tem o partido socialista operario
a revista Galeuzca ou o livro "A comunidade ibérica de nac;óns", espanhol, cada vez menos socialista e operário, quanto mai.s es- .
·
etc. dá posguerra tra'nquista)
panhol.

Mas, donde o PSOE fixq alvo e fi~u perante muita gente esMesmo no tema do ingresso na CE E, quando a Inglaterra esta
pido cóa sua .falta de 'peso polftico a nível internacional,.submea pensar em se sair dessa organiz~óm, o PSOE nom tem umha
ticjo ao bloca 9cidental e,. .em definitivam falta de alternativa, foi · alternativa de recambio, muito mais favoravel pa.ra a economía
nos temas de carácter militar.- A niv_el interno na compra ·dos · dos Pavos do Estado espant10l. Umha Península Ibérica que
·av.ions FACA ao parecer por um custo superior; assi Cambre nom quixer ingressar na CEE e criase antes um Mercado Comum
Ibérico para negociar tratados preferenciais coma própria CEE,
,Marinho deriu'nciava ·nu:m artigo puplicado em ''Cadernos AmeriOuaisquer observadores políticos pod.eram comprovar que. canos" que segundo informac;ons aparecidas posteriormente no os ,paises africanos e arabes e Latinoamérica teria mais credibilicon ·efeito o PSOE tem virado para a -direita e mesmo ·ao. pare- jornal fina~ceiro The Wall Street Jorn~l ra Marinha noi:te-ameri- dade eposibilidades,sdo que um posicionamente de submetimencer.renunciado a compromisos eleitorais de .importancia.
- ca.na regateou a oompanhia McDonnell Douglas o custo dos to total aos interesses economicos e militares da CEE e se~ bra. ,
..
A pri'meira medida com repercussom públiar 'importante, no avions F-18 vendendo-lhe a mai5 bai>~o prec;o do que aos es- co armado a OTAN ,
caso da expropriac;óm de Rumasa, nom convencei.J mu-ito, pois pa11ho_is.
Curiosamente, a Grécia, a F,ranc;a parecem ter .posiciooamennem ' a fórmufa jurídica. foi correcta, nem politica·mente se
A nive.I exterior, com a '7isita feíta a Alemanh9 na que Fili'pe té>s mais claros.para em quarito aOTAN e inclusive a Grécia para
avan<;ou qevidamente ao nom q1,..1erer-se naCionaliza'r ..as empresas Gonzales apoiou a opc;óm ze-r:.o e·manifestou a sua _comprenssom
com a CEE. Inclusive a SPD alemari -correligíonários de Filipe
mais relevantes desse grupo. No problema basco o PSOE norri no caso qe despregamentos dos euromísseis por USA-OTAN_na
Gorízáles- mantem reservas sobre e~a organiza~m militar e o parece ter mais imaginac;óm e vontade política do que os gover- Gram Br~tanha, ·P&ises Baixos, Belgica, ltália e Alemanha despregamento de éuromí~seis.
nos de direitas anteriores, li~itando-se a reforc;ar a aótuac;óm (RFA); em apoio ao lider da direita H. Kolh, surprendencto mesSer.a que . o· PSOE nom é socialista nem pratrca o socialismo
policial c;om grandes despessas e. po1::1ca efectividade; mesmo se . mo a dirigentes do ~eu partido com esta atitude.' Pense-se no de- ·
que
preconiza, que é· um bluff, umha tapadeira, dum . partido
entrou no atentado aos diréitos hum~nos, cómo n-ª operac;om. senéanto 'sofrido poto iytinistro de Assunto~ Estrangeiros F. Mosocial-democrata que cada vez vira mais para a d ~reita, submeti- ·
"peitea~fo" montada polo s . Barrionuevo, Ministro do Interior,,
ram, que -retorno .Para a Espanha visivelmente contrariado e ao.
· db .aos interesses que.'representa
a Internacional
Socialista,
braem Madrid. O problema basca, éorrio sabe perfectamente quanta que foi c~nsotar Afonso Guerra. ·..,
· ·-. ·
. 1·
•...
~o ideologtco de umha centrodireita presuntamente progresi~ta
persoa militou na oposic;óm' á ditadura franquista, ,é um proble ~ .
·ma ·polúico e corrió tal tem que ter umha soluc;óm política e __ · b adiar a conv~catória do referendo ,pa~a manifestar a conti- da Europa e do Mu'n dor mas qúe advoga polo bloca ocid~ntal
-,.~ .
.
.
. '·. norh policial ou represiva. Nom p·arece·que haja v~ntade política. nuidade ou o~m na OTAN- por parte' do . Estadó espa~hol v~m~. sem nengÚ[Tl género .dedúvidas.
senda
outra
·actu~c;óm
que
cada
vez
é
menos
comprendi<;la
pota
·
·
·
·
,·
·
no Governo Central do PSOE para afrontar este ~problema nacioAs aciuaJi>ns que FiHpe' Gonzales na sua ·viagem a USA dam
opiniom pública; mesmo que o Presicfente do Governo e secrenal dos basc;os e~problema_geral do. Estado.
pé para pensar que isto é assi, quando o mais intetigente seria cotário geral do partida socialista espanhol manifestasse qüe nom
e neuEm quanto ao Estado das Autonom ias o .posicionamento do ,· era momento de tal convocatória e qu~ o referendo estaría s&Jpe- . _ mec;:ar· a recuperar .posic;:Óns cada vez mais rhdependentes
.
Partido Socialist(i . espanhól ainda nom é claro, pois apoiou a ditado ao desenvolvimento das INF ou coñversac;óns de Genevra ·trais para a Peninsula .Ibérica em materia economica, milit~r e
tamem umcambio
a 1·ü'vel in~
LOHAPA e os Paofos Autonómicos para frear os direitos das Na- · para a reduc~m de euromíssei's,Sdemonstra que o partido che- · cu~tural única forma de co,nseguir
·
.
ternacianal que· merecesse o respeito dos -bt9cos· e garantisse
cionalidades. históricas e lil'!'itar as suas competéncias. Mesmo o fiado por Filipe Gonzales nom qu~r tomar um posicionamento
umha pol(tica verdadeiramente vertebrada que nom
Presidente do Governo chegou a_,faJar, nada mais e nada menos, claro .no tema, ou dito . de ptJtra maneira, que se alinea com
. fos5e o simque -de resucitar' o nacionalismo espanhol, nas declarac;:ons que USA-OTAN, em prol do re-armamentq, quando 0 mais logico
ples contin~ismo <?u·desaparic;om da dttadura franquist~ . ..
fazia a um jornal madrilenho pretendrdaménte ,progresista e ja- seria que luitasse por manter~-tcem os .portugueses, desde o triunSe ·assi nom se :fai, política do Estado espanhol nom vai SO· '
cobinista, nas que fazua umha reivindicac;:óm do nacionalismo fo do seu correligionário Mário Soares,. ~mha Península lberica frer cambios_· su.stanciais e tanto ten) que governe o Psoe·quantó
espanhol, nas declárac;:ons que tazia a Uf!\ jornal madrilenho pre- desnuclearisada como primeiro passo para cónseguir umha EuroAP, fora da confussom que o prlmeiro pode introduzir nai caten~lidamente progresista e jacobinista, nas que fazua umha rei- · pa d~snuclearisada _que obligasse .a ambos blocas a revistar as
madas populares mentras nom chega ·o .desencantamento que j~
vindica~m do nacionalismo espanhol afirmando "gasto de rece-· suas posi~ons ria cam;ira armamentística.
se al.bisca no. h9rizorite dos povoS' é cidadans ibéricos . .
_
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::Beriberi BáQer3,

· Wília fi~a , que ~

qu~ima ~.

O presiden.t e' do Parlament catalán, Heribert Barrera, ven de ser re-elexido secfetltrio xera~. ·.
de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), nun congreo que-este partido tivo
os dias 18 e 19 de xuño. O desenrolo do mesmo Congreso deiXou á descoberta a roupa
: . iixoSp das entf.anas 1ú _Eiquerra. "uñíúí.vitoriá)xíffhfiil'en·:'if:rtn;t(/?i~natÍíer6%fl~otos non excluiu
--que:.rW prim(fú:__a xornada nq~ topás~rne~ con~pqpeJetas de_ vqtos fqlsff!cádas (chegamos a contar 5 6 ).
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que, por pr},n1yira vez, _a · t~:t: xefe, de Diario. de Barc.eloria · núcl~o meguado. Patriotas de
" Herib'e rr .B.arr~ra- saiulfe . unJaume Reix_ac. Cando lle éhé.;_ boa- fé que, alumeados polas
- -migo-que ·se.iGa podia-levar µnhá ·gou o Jurno de 'preg~nta aQ úk glÓriás- súpetas cÍo exército alegran tallada · da dirección de tiino, djxolle: , "Tiv~n . coñeci- ". mán, viran no · proxecto a soluERC. ,. Jaúme Nualá.rt, líder do mento., por'·várian Jonte.s de in.:.·. ción arelada sen reflexionar qué
sector chamado . "renovador", formación, que nos anos cua- significaria unha . índependéncia_
acordoU: presentarse á eleición · -renta . e nó · seo do exilio cata- nacional imposta polos -paladins
de secretário . xérarso.fuente ca- , lán residente - en Montpellier, do '" totalitárismo", E agora, nós
trÓ dias antes ·da daÚ do C01i- naceu un grupo de militantes podemos dicer _tamén que, vista
greso. A bandeira baixo a que nacionalistas · di-s postos a pactar e reacción de Barrera, o leitor
facia a sua presentación- dicia cos nazis· alemá-q~ para chegar a saque a conclusión que lle pete.
que· o partido habia replante- facer unha hipotética Catalunya
xarse a situación e cortar todo o
inµependente no marco dunha · TARRADELLAS, UN VELW
apoio que estaba dando á direi- Europa controlada polo III Re- QUE CHOCHEA
ta catalana· no Parlament. A inich. ESte é un episódio descañe- .
·Nome: Josep. Apelido: Tatención de Nualart era".cómezar cido pol_a Ínaioria dos catalán~
de novo .as conversas con socia- que merece ser 'divulgado. Vos- rradellas. NorÍ compre máis. Vilistas e comunistas para chegar a tede, que estivo naquela época veu en Sant Marti le Beau, Frán.;.
un acordo e dar_nacimento a un en Montpellier, poderíanos acla- · cia. Pala herdadiña que ali tiña,
blt>que pro.gi;esista,- nacionalista rar se é-ou non é certo?"
déronlle 18 millóns de pesetas
e de esquerdas. O que _significa·
no 77, cando, morto Franco,
qtu~, ·cos presupostos eri ,portas,
A CALADA POR RESPOSTA
voltou do exílio baixo a custó. podia pasar que. Jordi Pujol e. o
Heribert Barrera non contes- dia de Adolfo Suárez. Foi o priseu p.artido, - Cl.U, receblsen · cotou, pomo seria o hatural. Er- me.i ra presidente catalán desmo prémio ao seu labor o rechagueuse dó seu asento e ameazou .pois da guerra civil que pisou
zo do proxecto de lei dos Presucqn · marcharse "se este señor Catalunya.
abogado > o xenro dos asasina- postoS- da Generalitat para ~ste
o mesm_o dia das eleicións
volfa abrir a. boc.a ".- Duas veces
.dos Marqueses de Urquijo. ·Non · ano. Cónsecuéncia: disolución
re'petiu a manobra, forzando ao mun.icipais, refugou unha oferta
había probas, seica, cando rema,:. do goberno autónomo · e convodirector do programa a cortar o de Jordi Pujol para formar un
tou o x~lgamento.
cate»ria de ekicións. · micro do 1 naso compañeiro d..e. frente anti-socialista. Nen dous
Tampouco as hai para demosPero, como t~do ten a~~nxo,
prensa, impedíndolle facer máis meses despois, unha entrevista
trar o das escoitas, aseguraba o . ·o Conireso de ERC impediu a
preguntas na hora. que durou ·0 feita pública por Interviu colgánúmero . dous do PSOE, candi- Jaume Nualart ser secrefáfio xeespecia. "Non comprendo o balle o pendón de p,edir a amdato número ún pola via de de- ral. As papeletas de votos podíqÚe fixo -~icíanos po~co · des- nistia para os golpistas do 23-F.
fender ao señor González. ·
anas facer todos os militantes
pois o periodista acalado-:- , pois Inmediatamente, todos os inforSi as hai, aseguraba o xornal que se aparecesen polo hotel _en nengun momento lle dixen madores ·pediron á oficina de
Diario 16, na man do grupo po- onde se celebraba o congreso e que el fose un dos que partid- prerísa de . Trradellas explica:.
pular do Parlamento español.
con só presentar o carnet de afipase nestas conversas de refu- cións. "O señor Tarradellas conE veña desmentidos, veña di- . liación._ Por iso, ü último dia, en xiados co réxime de -Hitler. Pe- firma o sentido desas afirmagos, diegos, dixen e non enten- _q ue se elexia ao secretário xeral, ·. ro, vista a reacción, que cada- cións, que son. o froito dunha
destes. Por outra. banda estaban houbo 'desembarco' dos 'oficia- quéñ tire as conclusións que lle . ~onversa priycda non publicábel
os tranquilos, que ides ben, ca- listas', -tá.mén .coñee.idos como
pete" Dias despois, noutro pro- cun periodista , pero non quere
ña con eles. Todo un inorme 'barreristas', poñend_o en mino- grama) Barrera sil).alou que se facer ·nengunha declaración". Esxogo de interesese en xogo. E ría aos 'renovadores'. Estes ga- sentiu ofendido e que se ofen- ta era a cinta magnetofónica
non hai rédundáncia. ttai xogo. ñaran - máis ben barreran- ao día aos . seus compañeiros de - que o servício de prensa do
sector de Barrera o primeiro día
exílio. Entón, negou ter coñe- Molt Honorable tiña grabada no
En Madrid chámanlle · "la repa- na eleición do Consell Nacional '· cimento das devanditas .con ver- cerebro. Des~e entón ; os -comáximo órgao do partido erít.fe sas.
nocha".
mentários · nengun ben din do ·
Alfons (como se fose catalá, Congresos so 75 por ~ento dos
As probas que ten Jaume primeiro presidente catalán que
como o Ernesto Ou o Narciso) ·memb·ros. Pero, ao ser o secretáReixac e comprobadas por esta pisou Catalunya despois da ·guexoga ben polos extremos. A fa- r io xeral Heribert Barrera;· pode redacción de ANT en Barcelona - rra civil. "Chochea", repiten.
mfia, pot libre; as escoitas, por designar un número indetermi- falan . de que o mesmo pai de \ "Moi forte, ·é moi forte", remalfüre; a OTAN, poi: libre máis nadcr de I?embros e dar a volta Barreta, Martí Barrera, entón chan outros. Pero· é qen· certo
inda; referendo un dia destes; aos ovos.
conseller da Generalitat no exí- que, froito du~ha conversa priaborto reestruturado (a palabra . Nisto están agora. Nualart ·pe- lio, foi un dos que máis aberta vada ou pública, as palabras reé nosa," pero tanto . ten, non se diu xa a Barrera que suprimise e publicamente se opuxo a flexan o sentír de Tarradellas.
1
·
·
nota), divqrcio ~urto de obxec- as secretarias xerais adxuntas ou aquel grupo de exiliados, polo Hai palabrasrq ue non leva o ventivos autonomias para os obe- que crie a figura de 'cordemr- que o asunto non ten nada de· to e que desacreditan a quen as
dientes ... Alfonso Guerra está a dor' na que o secretário xeral pantasmal. Ainda se di que ha- di. Como as do Molt Honorable
, xogar 0 xogo de que antes d~ . teria que delegar. funcións. A bia, na,s fileiras' catalanas "quin,. referíndose aos golpistas. Pero,
. pgucos . meses sexa el, que vai marxe, quere · tamén. ·as áreas tacolunistas" infiltrados para tamén · por ser tan Honorable,
por libre e está de 'ouvinte, o máis importantes de Esquerra: axuda'° ao _·plan. de .Hitler, que semella que todos os partidos
que teña que ter a don Felipe Organización e Prensa. A dure- , queria -dar a Catalunya os terri- · ·estiveron interesados en botar
pondo· ordenas-filas psoistas. ·
za de Barrera presenta fendas .tórios
sul da Fráncfa, ·a.si co- tetra no asunto e deixar que o
As escoitas non teñert proble- desde entón.
·
mo independizar a bascas e-bré- tempo tragase esa lousa . Un p
, mas nen a seca nen os desalo- . E tamén fendeu por outro tóns para debilitar a sua poten- pouco lame11tábel si que é. Por
xes 'na terra addaluza nen os ~ motivo: e é que ser protagonis- te e viciña inimiga. Nunha pu- iso, poñámoslle un epitáfio: no
controis ·policiais, ~en' 0 · bairro ta dun escándalo non apróveita. blicación do ano 43 conseguida informe que recebiu Adolfo Sudo Pilar, nen os torturados. O · Pa~ou ·que Heribert Barrera foi polo periodista censurado líase árez- <;le Tarradellas, antes de
, ,
,·
,.
· veran e o veran, a guerra e o. o invitado dun programa de rá- -aclaramos que a ·publicación· que voltase do exílio, puña que
Guerra · e os · desaparee.idos da dio en directo. Estahan convi- era de meios nacionalistas cata- o Molt lfonorable "está vello e
Arxentina son·: dous mil e . pico dados tamén un xornalista .de láns-: ·"O proxecto tivo a vir- caduco". Disto hai seis anos.
-só. Felipe "dixit".
Rádio Nacional, un de El País, tud e de interesar a un número
M.V. un de · la Vangu~dia e o redac- de catalán.s. Por sorte. foi ·un
-ANTON FERNANDE Z
~~sulta

mi--

Verán de escoibis e seca
1

Definitivamente, non parece
que vaia haber variación: se a
UCD foi acusa.da, tanto na "vox
populi" como nalguns xorfl{!is,
de promover ou de facer escoitas telefónicas, non anda por
trás o PSOE no asunto.
Asi, o madrüeño Diario 16 acusaba directamente a Alfonso
Gue"a de ter sido o encarregado de dar as ordes das escoitas.
Houbo "mentis", houbo "bis" e
de todo hai na seca, tanto informativa como física da capital
do reino ese.
Sotillos, home pasto polo
PSOE para dirixir o diário "Tribuna Vasca", aJimentado de
cartas desde onde puido e perdedor nato dos mesmos até on·de pode ou até que chegaron os
anúncios das instánscias oficiais
(vid. un ex~mplar ou, rto seu. defeuto, outro ·da revista "Mayo",
do · mesmo psocialismo), tivo
que da:r a cara en p1an demócrata de toda a vida.
Desegul.da viñeron as acusacións: aquel home que pedia un
.
.
F -.. .
Pª1 Noso por don rancisco
Franco na hora da marte do d~t~~or, agora fal~ba de demopracm e de c~panas orquetradas.
_O home que t.rans!!,lltla o enterro - ~e ~on Luis Carrer? en plan
chur~1ca, ~horaba .bag?a~ de
legahdade v1xente · nas ultimas
}1.oras. E todo no nome da San. ta Constitución.
. Mentras~anto,. e~ Madr,jd, non
. e.hove e ha1 ~estnc10ns. De agua,
claro.
·
Rabia outro entreteneinento
e este era o xogo .da (non) ciílpabilidade dun namorado con
feitizo, cartos, influéncias e bon

do
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lVIUNDO
O Salvador .

A guerrilla plantexa . bases de

.
.
,
-negociac1on
•

J

•

..

¡

A evolución bélica do con/lito do Salvador atópase, segundo.as informaCións que--sé receben,
nun 'impasse' pola paridade militár enire asforzas do exérCit'o e a·gue"illa.
Hai uns meses, Luis de Sebastián, en declaracións que recollíamos en A NOSA TERRA,
fa/aba da imposibilidade dunha saída militar do conflito, .
da necesidade da negociacwn e .dos perigos da intervencián .directa nordeamericana.
Neste tempo o sangue segue a co"er por Centroamérica~ nunha estratéxio. que parece querer xeralizar
o conflito a toda a rexión, fustigando desde Honduras e Costa Rica, ao réxime sandinista.
~

'"

~

No mes pasado, o presidente _cito de 9 a 5 ", ao que el respossalvqdoreño, Alvaro Magaña, vi- taba irado que era "un exército
axou ms EEUU para manter de vintecatro horas". Máis · 1á
· copversacións sobre, axuda mili- da escaramuza dialéctica, todo
tar e plans económicos para o parece indicar que as apreciaSalvador. . Pero segundo xente - cións da guerrila· sobre o equilípresente ·nas deliberacións, as brio militar, inda lix~iramente
·declaracións de Magaña foron inclinado ao seu f~yor, son cerxerais e vagas, e incapa_ces de tas. A crispación da oficialia sal- ·
convencer a ninguén. Con el ia vadoreña pode ser espello da c
tamén Eugenio Vides, · <Ztual crispación da admínistración
ministro ·de Defensa, quen foi nordeamericana, que ve que os
acosado repetidas veces sobre a seus 'esforzos' na zona, son inúcapacidade do exército que diri- . teis, e chega a .aventurar nas suxe, con -frases como "é un exér- as última.s d~ctaracións a posibi-

lidade rear dunha intervención
directa. Nese cá.miño Reagan·dixo hai ben' pouco, preguritado
ao- respeito: . "Un presidente
nunca dí nunca". Abondo eloc~ente.

· Ep. tanto _isto sucede nun dos
'bandos, a alianza revolucionária
FMLN-FDR, aproveitando a on:.
da e o clamor-internacional en
favor da ·solución política, e. a
·sua sólida posición militar- ela-.
borou un plan de -cinco po_n tos
que, sirttetiza:darn.ente, expoñe'·
mos.- ·

Alternativa -_-FMLN-FDR
Diante da actual situación, o FM- . ·
LN-FDR reafirmamos él nosa vontade de loitar até. conquistar a independéncia nacional, a xustícia e
a paz para o noso povo; ao mesmo
tempo manifestamos que a nosa
polític~ de diálogo e. negociación
segue vixente, polo que presenta:
mos os seguintes pontos como base para acadar a solución do conflito p.ola via poi ítica
·
·1. O obxectivo central ·é o rescate da ·soberanía nacionar e o. logro dunha solución xusta que permita superar o.. actua·I estado . de
guerra imposta e garanta a todos
os salvadoreños unha sociedade independente, democrática e. xus~a,
asi como a con_vivénciá pacr'fica
entre os pavos centroamericanos.

2. O anterior obx~ctivo poderá
· conquerirse mediante un diá logo
directo e sen pre-condicións entre
as partes en conflito, no que se
discutan globalmente os proble·mas que a nosa sociedade confron·ta e que con te co aporte de todos
. os sectores interesados na 'perdura
da paz e a xustícia..
•.

3. Gonsiderames como ·partes ··
directamente involucradas no conflito, dunha banda aos gobernos
·de O Salvador.·e os EEUU de A~é
rica, e da oüt.ra .aos. nosos ·frentes;
o FMLN e. cí FDR .. Se ben o noso
conflito ten as suas raigañas na inxustícia e a represión que o povo
sofreu, o crecente papel intervencionista do goberno do presidente
Reagan fan ·evidente que no ?alva·dor non ha~er:á paz nen xustícia, nen independén~ia_, mentras ·a dita
administración continue á sua po1ítica.._ militarista e intervencionis-
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ta.

O ENVIADO ESPECIAL
DE REAGAN

-A quén representa-a Comisión
mos que ·para encetar e desenrolar
de Paz? Sabemos que se orixina
efectivamente un proceso de diá4. No logro dúnha solución ponun pact_o entre partidos polr'tilogo, é precisa a contribución dos
lítica, a alianza das forzas demo- .
cos, un dos cales, ARENA, afirbons ofícios e papel de testigos
Consideram'?s
que
Richard
Stocráticas e revolucionáriás, repre- ~
mou publicamente que dialogar
que terceiros poden facer.
ne, ~nviado especial ao presidente
sentadas no FDR-FMLN, é parte·
connosco
é
traicionar
á
pátria.
SaNo pasado aceitamos · e pula- ·
Reagan para Centroamérica, COfT!9
indispensábel e indivis{bel nos inbemos que os seus membros foron
mas iniciativas de diversos goberrepresentante
·dunha
·das
partes
ditentos de solución á crise_, á mar·nomeados polo presidente da Renos e forzas sociais que tiveron a
. rectamente involucradas na nosa
xe da unidade dos nasos frentes.
.
pública, escollendo a un bispo, a
ben asumir. Rece11temente expreguerra,
e
non
como
mediador.
O
Intentos que ños mantiveran á
un diplomático retirado e ao xefe
samos que os catro gobernos lapapel que xoga a administración
marxe non só son inviábeis, senón
dun
partido
que
non
é
da
coali,
.
tinoamericanos, coñecidos como o
nordemaericana de sostén econóqu_e son rexeitados polo FMLN e
ción gubernamental. E pois válido
grupo Contadora, poderian constimko,
·poi
ítico
e
militar
do
réxime
polo FDR como manobras divipreg'u ntar: ·representa aos partidos
tuírense nun foro confiábel no
salvadoreño, asi como o crecente
sionistas.
poi íticos? A todos os partidos poque ·as partes en conflito poidéracontrol que exerce sobre a·s resolu-.
lítkos? Ao goberno? A quén ... ?
mos desenrolar o proceso de diálo5. No proceso de ·diálogo consicións do goberno do naso pa'ís,
go
e negociación.
-Qué
poderes
te.n
a
Comisión
deramos precisa a participación de
converten ao gobBrno do señor
A recente resolución do Conseterceiros como xestores de bo-ñs
..
Paz?
E
un
intermediário
entre
de
Reagán en parte beli.xerante direcllo de Seguridade das NNUU, deo goberno de O Salvador e AÓS ou
ofícios e testigos, por isa considetamente ' enfre.ritada ao FM LNpositanc:fo a sua confianza nos es~
ramos COl)Ven'iente que o diálogo
teh -poderes reais para discutir e
FDR.
forzos do grupo Contadora, increNeste senso é que nos dii'ixi- ·
se desenvolva no marco ,dun foro
chegar a acordes sobre tem~s susmentou a nasa convición ao Tesno que as pa~tes en conflito, pÓlmas por escrito ao señor Stone patantivos? A auséncia no seu seo
peito,
por sio vímonos interesandan atoparse nun clima de. conra lle propoñer que encetPmos un
das· forzas reais políticas e militado en que os ~cancilleres de Colómfianza e de s·eguridade.
diálogo directo ·no que discutamos
res, fan que se trate dun instrubia, México, Panamá e Venezuela
os camiños da so.lución política,
mento de intermediación.
aborden o ·probíema salvadoreño e
qué este se · realice .en terriió.rio
-Significa esta iniciativa da CoPRO POSTA
xeren mecanismos para que as pardos EEUU e en preséncia de testi- ~ misión de Paz un tfoco na posites· en _conflito poidamos de'senro· · gos do Con.gres9 . dese país. As.i- . ciÓ.n de rexeitamento que o gober·
·
E en base a esta posición que ,
lar o diálogo construtiv9, seguj~
no adopto u frente -á nasa proposta
mesmo ternos enco mendado. á.Copropoñemos iniciar un proceso de
mision PolíticoJ iplomátiéa do
mas sostendo -sen excluir outras .
do .diálogo en outubro dd 1982?"' .diálogo, orientado a viabilizar unFMLN-FÓR, a tarefa de levar a
in.Íciativas de bons ofícios q.ue ..
A Clarificación das ánteri~~~s.
'ha negociación rea:l-enú·e-o FMLN
R_ó id.a presentarse- que os plante- adiante
éste
proceso
de
diálogo:
.
..
·
interrogantes
é
pre~isa
par:a
poder:~'
=.
e o FIJR dunha banda eos goberxamentos or.ixinais de Contadora .
. iniciar- conversas sobre bases firnos dos EElJU e. O . Salvador da
so.n
unha base realista e obxectiva
A COMISI ON DE PAZ .
mes~ e defini9as, evitando asi o peo.utra.
para Íograr a 'paz no Salvador e
ri_go du-nha manipl!_lación malicioEste proceso de diálogo e negoque o toro : que eles constituen,
.. sa de al'gó tan sério e urxente coCoñecemos un chamado públicia,ción debe realizarse no marco
pode ser o logro adecuado para
polos
vieiras
.
mo
a
percura
d.á
paz
co á reflexión e ao diálogo diri~i
dUn foro -de confianza, integrado
desenvolver
o proceso.
do
diál.ogo
e
·a
neg_
ociación
nese
do ao Frente Democrático Revo.por . gobernos _que efectivamente
sentido. Rexeitamos categqrica- .
lucioná"rio pala Comisión .i:Je Paz
sustenten unha coñee.ida e activa
Xuño do .1983
mente todo intento de alianza e,
nomeada polo presidenté ~lvaro ·
-posición en favor da solución pocomo
·
tal,
estar:nos
dispostos
a
par.
. .
Magaña·.
Comandáncia Xeneral do . ·
lítica do naso conflito ..
ticipar na solu~ión polfüca.
-Ao respeito, e re.afirmando a
Frente Far~bundo Ma ;tí para a
Partindo de todo o anterior
nosa vontade de dialogar sen pre- Lib~ració'n _ INacional (FMLN) ·
xulgamos e evaluarnos as diversas r eondicións, pedimos _ao goberno '
~ARA O FUTURO .
Comiité5Executivó do ·
iniciativas que actualmente exisde O Salvador que definan ·os seFrente Democrático
ten.
guintes pontos:
Re.volucionário· (FDR)
O FMLN-FDR sempre sostiver

i. ....... ..

·Paises

en vias de desenrolo

- ..

·Da entrada na OTAN

·A lOUSa ·da ·.débeda·e:Xtema

Sempre se fala· .da frialdade· non alifiada un divertimento
das e~tadísticas. Pero .diremos verbal e.un inmenso calote. "" ·
·. A débeda' exte~na· h·p xe dos países ·e n deseµr9lo, ªff!Speito-de Occ~dértte,. ascende 'a 7 OO. iJQO miÜóns· :
que ·o estalar dúnha -c<?nflagra· ·Pero., x¿gando á~ verbas, tade dólares. A importáncia d,este factor á hora de mante_r ou desfacer o equilíbr~o político destes
ciór( termonudear pode levar á m6n nos dih por b;9ca d-? outro
países é clave.-Nen a· ditadura máis afe"llada, Chile ou Arxen~ina, poden "resistir ,
.·
"
'morte a máis d·e. 2.5 00 millóns .. ministro ,irivo,Iuérado p.o cotaos embates e as dificuldá_d es que a infla.ción e ·o desequilíbrio .na_ qalanta de pagos {frovoca. ·
. de habitantes do planeta, · que rro, Narcís ~erra .(ou Narciso
Paises como México, Brasil ou Arxentina aeumulan -déficits de'80, 70 e 4Q, mü f!lillóns df! dólares.
ademais ficaria arrasado na· sua ~·-~~ . ~v q~e;:(-et¡t11<iW Q,Gi:,,é r,tl-~.St ~
actual .,estrutura xeográfica e ·. tio)," que hai que modernizar ?
Seria inxusto culpar deste enclimática, transformando total- exérCito a forza ·de $1-Umentar a
debedamento aos países .en via~s .
mente as condicións d~ e.xistén- . indústria militar, e ·chega a dicrr, de desenrolo. Hoxe tamép viven_
. cia. ~ ~ · ',. •' · · ..
.
nos que é ·l ln xeito roáis de criar
de. prestado os gobernos ·dos
. ·Pois inda serido .frias·as cifras, ··pastos · (fe traballo. Engánanos
países desenrolados e até as
. e máis que frias, :calafriantes, a señor. ministro. Os estudos falan
transnacionais. Por ·exemplo, o
p:olítica internacicmal do ?o~er~ por ;·si · ~ó~. Mil ·Il}illóns dé dólaGob~tno de Reagan só.no 1982
no
español segue a contnburr a res invertidos na mdústriá béljobtivo no mercado · dos ·cart'os
alimentar
a tensi,?n ª. ~~~er máis ca,, a . que serve páfa ..Producir
100 mil millóns .de dólares, e o
· factíbel esa atnn pos1b1hdade.
.marte estabelece · 73.000 posano que ven pensa obter ruáis
,. O- conx~nto desta ~: política ·-tos de' traballo.
·
préstamos, de 17 O a 190 mil miapóiase en tres diferenciadas POOs mesmos cartas en proxecllóns de .dólares: Tamén son
sicións cara á gá1erfa .. O canciller ·fos do -sistema..educativo 187
grandes as débedas de compaMorárt ·adoptá a postura formal milleiros de postos, e eri sanidañías como "AEG-Telefunken",
do non aliñame:p.to amosando a de 139 _mil. E ·son "indústrias"
"Saint Gobain ~.A." e outras
faciana máis progresista e útil._ para criar vida.
moitas. En total a déb-e da estaAlfonfo Guerra, no' seu papel de .
· E ademáis ,estes médicos van
tal norteamericana equivale á
.pel qo ,c?Í!l~león, promete .
facer falta para paliar os efeitos. '
débeda conxunta de todos os
diestra e sobretodo a sini~stra, .. da hipotética .- catástrofe . nu- ·
países en vias de desenrolo con:
'
'
que
vai haber referen4o, e que clear: 300 rriiilóns de médicos e
siderada no seu conxunto, e a No 1980 transferiu.sé' aos paíSes ·tes créditos cbncéd.ense segundo
se
vai
sair da OTAN. Felipe 100 millóns de ATS farian falta,
en desenrolo só o 0,35 por cen- os chamados "tipos ,de interés
privada :rebásaa no a·oble.
Gonzáfoz,
xogando ao realismo cifra inmensamente superior á
Dóutra ·banda os fins <lestes · to, ou sexa a metade do acorda- aboiantes", é dicer', non fixados e á demagóxia, abenzoa a entra- . de hoxe. ·
empréstitos son diferentes se- · do. Con esta ·poliÍica abócase a . estritamente ·desde 1:1n princípio
da como contrapartida da vía li-~Pero eles xogan coa mort~.
gundo se trate da Administra- estes ·países a se dirixir a parti-· seÍ).óii determinados cada ano bre .á -CEE. Ou sexa .enfrar· na Xogan.
ción estatal que o emprega na culare inyersionistas ou sexa ás en base ao tipo "de interfa proEuropa dos. monopólios é o .préAs grandes verbas ca campa. médio que existe~ nó .mercado.
carreira de armamentos, as em- transnacionais.
cio
·para
estes
"socialistas'~
-do
·
ña
eleitoral fican detfás. ·A étiPor exemplo, .recebendo no 73
presas privadas que o .fan para
garda
militar.do
capica,
o
cámbio histórico, e un loningreso
na
un crédito a_o . 6 por cento anua~,
novas expansións, e ·para aque- ENDEBEDAMENTO
. go etcétera de asertos morais do
o prestatário ten que paga_r ago:- · tal. ·
. les paises~ maioritariamente saí- -COS MONOPOLIOS
· E- é verdade; parece que se ; estilo, que disque decidiu o vora
·eritre
un
1_5
e
un
16
por
cendos do xugo colonial, que o utiComo é coñecido, existen. in- to m{tis. :Daquela, o mcre~ento confirrria· que ·vai habe~ referen- to de moitos, están no ·f ondo da
lizan para superar o ·atraso . .
xeréncias ·das transnacionai~ nos do interé·s-nun l porcento ~qui db. · A.lª .lonxe, agotad_a cáseque · pape le ira. Inda un patufo ·dixo
asuntos internos dos países re::. vale agora a dous niil millóns·de · a lexislatura. Pero vai ser un.re.:. recentemente -que o que lle conferendo complicado · no seu vencia de Felipe-González era a
OCCIDENTE NON CUMPLE
céptores, sobretodo nos impos- dólares.
plantex~ento, · cáseque pior sua promes~ de·Hmodernizár Estos. Como resultado, garantindo'
Non pode estráf}.ar, portanto,
Do .25 ao 40 por ~nto dar só o 3-4 por cento da suma de . que desde o 7 5· a débeda destes ql:le unhas opos_icións: Xogando paña". Nos cimitérios, engadi- _
renda nacional <lestes países em- inversións nos países eri vias .de países ~mpezase a in_edr~ 'c omo :is dobles _preguntas ~orno · .se fai ríamosue·, ·daqui a pouco:· ·
prégase en inversió_ns; o doble desenrolo, as transnacionais_ex- a escuma.,- obrigándo.lle"s a _pri- · duns anos para acá. Estás pola · . Mentras tanto a batalla .d edmáis que os países desenrolados portan destes máis de 20 mil meiros _do 8'0, non xa" a '" pedir democrácia?, fogo tes que . de-. siv.a da humanidade segueadianpero os meios non son dabondo millóns de ganáncia.
.
empréstimos para novas 'inver- {ender a Constitución. Estás po.: te. A marxe dos·gobernos os poe por iso hai que percurar crédiE isto non é unha axuda se- sións óu _proxectos de desenrolo · lo progreso, por Europa?, pois voz movilízanse e medra dia a
tos.no estranxeiro. Hoxe son ca- nón un saqueo. Por iso. a par- · .senón para poder pagar o serví- entón tamén tes que ~star pola dia a organización de iniG-iativas,
congresos~ comisións, enconpaces de fabricar moitos artigps tir dos 70, ·os países .e n vías de cio de vellas débedas. Estas .em- -·OTAN. Ou .algo semellante.
Ou sexa q'ue para o Gobernó tras.·.. · Tamén no. Estado f{spade amplo consumo pero seguen desenrolo comezaron a - pedir pezaron a medrar independentea ter unha grande dependéncia empréstimos a bancas privadas mente do desenrolo e sen o _esti- ·. español a p~z é un ·xogo de pala- ñoi. Támén en G aliza.
.bras. A seguridade e a pOsibili- .
-fomentada polos monoJ?Ó- ~n Occidente. E estes son máis mular:
..
MANU_EL ALONSO
lios- de equipos industriais e eh vantaxósos que as inversións di- ·
Pódese discutir amplamente .dade dunha pqlítica' neutral e
xetal de tycnoloxia.
·
rectas. o próprio país_po·d~ ad- . da .conveniéncia ou .nón das viDesde o princípio, estes xó- ministrar o' préstamo que ten fi- a·s econóin,icas escollidas' pór esAnuncia.ndo o seu próduto
venes países contaban nesta ma- xado o prazo de amortizaciqn. . tes países, .e o maior ou menor ·. no únicq perió9ico
·
·
galego , - · : téria coa axuda oficial ao deseri~ E inda asi os ·países en desenro- éxito das políticas, inais nori fi-.'
pon
a
fnformación
da sua
rolo. Conforme a unha re~olu- . ló tamén son vítimas d:un p~oce- ca dúhidá algunha de ·q ue os .
·
.
··
·
empresa
ción da ONU, cada un dos paí- so que non foron eles quen.em-_ factores fund.amentafs · deste ·
oas mans' de mi·lleiros de
ses inaustrializados ti~ñan que pezáron~ a inflación.
· medre escaridafoso .veñen de 1í:r:igalegas qu~; como"vostede,
asignar a estes fins o o~ 7 ·por cen
len A NQSA TE RHA . .
.· dices que eseapan do se.u contdo seu produJo' nacional bruto. os nPo's DE INTERES · ·
trol. o· mao é q\¡e moft:os países
Es tes cartos, transmitido · en .
industrializados fixeron réca.ir
fr~nquícias, serian dabondo'. PeNas coriélicións áctuais, iso é nestes outros o peso da sua pró- ·
.' '
ro. agás . Holanda~ Noru_ega e .Di- · debido ·non só ao aumento ·de · pria cris·e e inflación:.
·" ' . ··~.-~ · ..
namarca, n:engun dos ·pafses. oc-. précio_s, senón tamén, ao increO PASTOR ELECTRICO
'R.O . .
cidentáis cumpliu esta tarefa;. mento dos tipos, (le' interés". Es~
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Estanse volcando. · Páxinas e páxinas dos xornais, TV, rádio,
ceas · e comidas, pero o público non acude. O mundialito da
emigración está s~ndo un fracaso total. Ninguén lle fai caso . . ·
· Hai quen afirma que todo é unha montaxe para evadir divi- -.
sas. ·Non sahe_m o.s o que po'de haber detrás, ademais dunha evidente campaña propagandística. O que s-i sabemos é que ~en
· moi pouco de deporte; ou, mello~ di to,. ten, evi_9entemente·, deporte no's campos de xogo, inda que a violéncia está presente
con demasia a calidad e brilla .moitas veces pola sua auséncia; · · pero outras tnoitas causas mistura~as que descalifican este pretendido campeonato deportivo. _· Cada' selección ten a sua "raíña" da beleza, e despois, ·todas;_
foron a un concurso, para elex,ir ·a "ip.iss mundialito". Como.
moifu de coinpreriderán, isto ten moi pouco de deporte,
t
ideoloxia machista.
Ademais, _as "raíñas" desfilan· cos equipo~, "para -dar lle vis~
tosidade~' ao espectáculq.
Esta ideolOxia reaccionária está presente en todas as á..ccións
do mundialito da emigració'n. Até os seleccionadores dos ·rfaíses viñeron m~rxinando ·á xente comprometid~ en asociacións
cultu:r:ais galegas de signo progresista.
Hoxe aquí, están dándolle bombo .e platillo a aquelas seleccións de 'países ditat.oriais, onde case todos os xogado;res teñen
que · facer dedaracións rimbombantes, inda que por atrás, e
de.sp_ois de beber unhas copas., falan do mal que estáñ os seus
respectivos países. Iso si, con moito tino.
Aqui ao que viñeron foi . a pasar unhas vacacións xogando
algun partido, porque o tempo o pasan na praia _ou nas diséotecas de moda, vanagl'oriánd_ose do moito qüe ligan aqni.
· Pero,.asi e todo, moi.tos dos ~ogadores están descontentos , ·
do trato recehido, non pala organizacion, senói:i polos seus
países de orixe. Hai alguns equipos que só trouxeron unha"ca:- '
misa e. _un pantal.ó n. Dixéronlles que. ao chegar aquí lles comprarian un chanqal e, para poder cambiarse de ro upa, tiveron
que facer unha média folga para que lles comprasen o chandal
prometidt>.
Outros xogadores afrrman que viñeron ao ·"mundial da emigración" porque teñen uñ ano para' voltar, coas viaxes pagas.
Pensan q~eélarse aqui . algun tempo a ver se. ertcbntran equipo
. ou outro traballo, afirmando que o que Hes interesa ,é ver se ü'S
flha algun equipo.
E oUeadores hai, inda que. famén · se pasan máis tempo ho _
hote1 e nas praias que nos campos dé fútbol. Co calor que vai
non están p'ara ver partidos~ Pásalles máis ou menos como ao
público, só que_estes veñen cobrando.
.
-.
E algun xdgador tivo sorte,-.,vai fichar· poio Málaga.
üs galegas póense do pouc;o interés dos equipos daqui, _sobtetodo Celta e Deportivo.
.Pero todo isto hai que conxugaÍO co.as -subveneións· · do~
axuptamentós, deputacións e institucións comó a Fundación
Barrié de 't.a ·:Maza. Par.a is.fo ~i que liai cartos / pára promocionar os .depo·r tes "de masas", os deportes a.u tóctonos non.
. Inda que, Claro; todo. isto hai .que \Zeh desde o prisina de
Pasto'r ·López, director ·d unha axéncia de :viaxes da Coruña que ·
é quen, sen dúbida, saca a ·tallad-á ~ costa do que eles chaman
deporte. .
·
Este señor é tarñén o presidente da Federación de Boxeo.,
foi con.cellal do¡ axungamento da Coruña, aquel que orgapizou
a viaxe ao Brasil e que de~pois- "acordouse"' de -volver case tres
inillóns d~ ·p.esetas ao axunt,amento. · Tamén organizá :Xiras"de'
equipos · '~modestos" por . Latinoamérica. O negóció dehe ·ser
-rendábel. _
' - ·
En contraposicion a isto poderíamos poñer o I Trofeo Mon- '
cho Reboira·s 'de fútbol sá ·organizado .pala Intersindical de .
Pon tevedra. ·
- . · . .__ ·
·
·Por unJ-ia vez, por pr,imeira vez, un sindicato dedícase a p;omocionar o deporte entre os traballadores das empresas.
·
Os sindieatos foron criados para conseguir niellor calid~de
de vida. O deporte e o ·ócio tefien que estar entre as reivindica•
·
•
ción ·e potenciacipons sindicais. · > ·
Duas visións distintas do deporte, antagónicas!

. a aquela persoa ou entidade que ·máis se distin-guise na promociOn dos intereses ·de Galiza

Prémfo Ourizocacho:

e

por todo o contrário

e

1

•

Para participar os leitores de ANT,
deben enviar as cartas cos nomes
dos ·seus candidatos, antes do dia
22 á redacción do semanário. Entre
os participantes, sortearanse dous
tomos da encuadernación do ano
1981.

,...

C'E A
Entrega dos prémios,
.-Vieira e Ourizocacho
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Theodorakis' en 'Vigo: coñeCimeiito e 'tdéoloxia
. ~,:

...,;,~

..

.~ ·~ ~~:'."'

.

,

.

~

/

.

o crepúsculo da iguana" . ~~
qu.ela noite do 21 de xuñó do 19·8-3 no Pazo dos Deportes de Vigo . .
Theodorakis, tremendamente . canso~ despois de rematar o ·concerto,
non -' ad.r~ütia nen o que· ll<; conta-_
ran dó povo galego, _nen a~ explica'.cións que lle dábamos :"O me- . ·
llor público, o mellór, formidábel".
'
Xa eran máis das doce. Rematara o Canto General. Logo vifü;ran unha, duas, tres, catro melodías populares gregas. Theodorakis,
case sen voz, cantaba, e o p.úblico,
collido das mans, formaba unha
cadea humana que atá poqe que
fose de solidaridá.de : algunhas
no~as de Zorba o grego ... oí.to mi-nutos de aplausos cando as mans
xa · estaban enrubescid~s . de tan-·
to go~pearse e alguns dos presentes <licia "qué pena que non estea
aquí outra xente e non só os 'progre'. Por exemplo o ineu p_ai; estou seguró de que si o entenderia"
E houbo froles vermellas, ramos de cara veis, · porque Neruda;
coa natureza como orixe de todo,
corno .mártir fecunda, inúnda0 todo e parecia que "os heróis suben
da t~rra .d a motedume rumorosa".
Non sabemos se a _"semente
que caiu" dará froito e _naquela
noite naceu "a árbore dos ceíbes".
Os que se asomaron ao pazo
dos deport~s, si é certo que tocaban "os regos renovados". ·
"A MI PARTIDO"

1

Estaban ali, no Paz~o d{J-s V eportes de Vigo ~qse todos os do.· 75,,
. . . ·
_
.
vidos desde todos os ponfos de Gq~iza;. rñoitos deles retirados xa aos seu.,s cuarteis de .inverno
-léase postas, vúia cómoda e cargos-,_que, ou~ravoltá, 'séntíanse revolucionários ,
facend tJ.mba ·~nmensa cadea coas mans 4e todos os pr.e~eñtes.
:
Ali ·estabq o Gobernador civil 4e Pontevedra, co_ncellais sodalistas,cargos de partidos nacionalistqs
e áté Karina, ''a raíña da rioite de Vigo" con catro das suas e fotógrafo incorporado
· ·
-con perdiín- berrando como Únha to_la: Theódorakis, .'fboe.dorakis,
. .
·· .
como se o ceñecese de toda a vida e, sen que ninguén·pÍ!idera pata/a, abalanzouse 'contra' el.
Olof,_ un do_s do coro S:t ]acob, cbegado o momento SflcO'u - handeira patriótica galega.
Arribara días atrás a Vigo -"perdido'~ e, despois de co,rdiais conversas con viño inclu.ído,
alguén lle regalou unha b.andeira. Olof.acordouse de usa/a no ·mqmento adeCU.fldO.
Diria despois que el xa entendía a Galiza. . _
· ·~
·
,
.
. '
·
Ah, pero. ali estaba presente, moitq ináis presente do ·que se poden maxinar os leitores,
~lo~~..
.
.
1
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A COMÚNICACION

•

-

Petros Pandis anunciou : "A mi
partido", e un arrepio subiu por moitos peitos. Cál era o seu partido? Outros xa non se ·acordaban
de que xa non tiñan partido, ~e
mrnellando encontrarse no 75-76
Eu non vou morrer. Sallo ago;~
ou ainda no 7 7 e sentían na sua
carne aquilo de "décherne a fra:terneste dia i:heo de volcáns
nidad~ cara o que/ non coñezo/
cara a multitude, cara a vida.
Agregácheme a forza de todos os
1
E cbegou a Galiza da man del- heodorakis. ·
.
..
que viven/ Voltácheme gar a pátria Q{)rno un nacimento/" Houbo·
camiño
de
esperanza.
Zapata, Sandino e todos os liberdadores do mundo ... Ali estaba un
...
.
.
algun que, a bon segÜro, .se puxo a
pensar de qué bando estaba en
"Lautaro",
sangue toca un co· rredor de cu~rzo'·', "Lautaro era; .
unha·flecha delgadaP que "cornba·tiu até apagar o sañgue. Só entón
foi dino do seu povo".
- Naqueles . momentos, para os
que estab-an no pazo ·dos deportes
parecíalles que ,¡todo era vó na
nosa terra''.
. · Pero, ainda non . era asi. Tivo ··
que chegar Saridin~ e · "foi cando
en terra :riosa", sentiron como Pe. tros Pandis , poñ~ . o corazón .no
canto e os pensá.mentos "correron ·
cara· N icarágua". ·
"Sandino qu'it.o use as .botas/
fundiuse .nos trémulos pantanqs"
e "tiro. a ·tiro r~spqndeu aos civili~
zadores" (. .. ) "Sandino colgo:u aos
intruso.s "; e P.etms leu o Reqq.iem ~ ~
Por .N eruda, en galego ,e paefeeia·
qúe •icando soou a trompeta estivo/ todo__prep_arado ·n.a Terra" .par4
·que chegase o "~mor' Améric.a"~
"A 1 ~miliano Zapata", ''candó
arreciaron as dores " e máis; dHn
queria que • ó deixasen
gallou.par
.
I

':o

d'

~

-no·'"s~ '1i-e:stíh"ó e'~fnc.her:l~e
-P..ó t;
vora é arados. ·Mentras· Óutrbs
pe~sab~n.. "que ~e haberá d'e . cho~ ~
rar/ para -qué volver ... "
.. .
.. ·Pero O WÚbli.co .· xa estaba " CO~ .
"Arn~riea insurrecta·,, ·e .berraba
"Solid~ridade con Arhérica 1.a~
tina "i
Todo foi . unha mentira verdá. -deira durante máiS de .. duas -horas, -p ero, ao pasar este -terµpo "foi
. dur'a a: verdade como un arado'~,
inda que " a pátria segue, porque
"Pátria, naceche dos leñaQ.ores/ ·
dos fillos sen bautizar, de carpin. teiros , dos que deron como unha
ª ":e estraña/ unha gota' de -sangue
voadbr" e alguns recordaron que a Pátria paéerá de novo ".'de?dé onde
o traidor e ~ 'careeleiro/ · t~ eren
· para sémpte mergullada/ Hox ~ nacérá do povo cÓmó entón "¿

' ~Era

'

1.

Todo isto era comuni~ado áo
público . presente -e o ·público sen.-·
tíao, facíao seu ,' inda que só fose
naquela ~oite; porque 9s versos
··_polimétricos de Neru~a, tá,n vixeñtes ainda 'hoxe, tan -vixentes t·a..:·
mén en Galiza, eran Sa.lie.n tados
· por 104 per::SÓas · que, como afirmaria Theodorakis, "'aquí non .sóexiste coñecimento, senon tamén
idéoloxia". Por poñer u:.n exem- '
plo, Ingrid, unha xornalista, corri-·.
poñenfe do ~oro,' manifestaba qtie .
ela era 'ipilitarite marxista-leninista .
Non era -caso ú,nico.
., A comunuic~cjón co iJ4blico
. foi case perfeita, mii'sica "para dialogar co povo e non .comigo mesmo''.
,,
·Cada parte .do corpo de Theodorakis exalaba unha vivéncia que.
se fac_ia~ músicá, entendimento xa
que "ei,1 amaba ?- Neruda e arm ensaxe de Neruda; polo que non me
· foi difícil poñerlle música ao Canto General". Theodorakis é.un home nat-ur~l, . normal,- cun ofÍcio
como outro calquera, pe~o tu_n inº terés. polos problemas que afectan
aos cid::idáns. · .
Iso dame unha conciéncia po"
pular q~e _gie . leva a sentítme responsábel diarite d9~ . problemas ~
·me levá tamén a ter unha menta-.
lid'ade marxista"; porque Theodo·
rakis non separá a política da arte
."porque pensar nunha clase políti- ca -que se considere salvadora do
povo ,' .p aréceme . tin pensamento
fasl-~"- .
Para · o deputado do P.a rtido
Comu'nista Grego Clq E.xt~ríor, ·as .
loitas dos povos do Estado español son "loi!as progresistas e non
· .sq nacionalistas, loitas que se ~n
troncan petfectamente coas de liberación · da clase ·traballadora" ... , ·
Eran as seis do mencer e o cansán~
cío de longas viaxes, ·das actua. cións, ·non impedían qu·é a música
. ·dunha gaita, na praia de Samil,. se. guise cómu'iücando.
..
Theodorákis ,quere voltar a. Galiza e até pode qué algun .dia "faga algo especral para este povo que
leita".
·
·
/A. EYRE
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Noite de Soedade
MANUEL REI ROMEU

'J.'odos os que c.Qñece~ a história de V. sa-ben que ps derra~eiros habitan~es foron dous
caos. .Ternos coñécemerito da morte~díÍ. aldea
porque a visitamos~ ouservamos que nengun
st;i:J icara p0_r.,ªij· !'{amé!l se atopa!on uns e.scrito~ no faiad.o ;dunha casa vdla qu·e falaban
_de V.. Narrá_banse todos os estádeos do lllgar
· e polo médjo misturábá.se algunha anécdo.t a
adivértida. o autor parecll!. _ser home eminente. E de seguro que se fora viver a un rasca- .
ceo da cidade. Pero iñorábase o nome del. Só ·
se conservaba unha firma comida· polo tempo que poñia. X. 0011 sei que. ·
Hose ·os papeis á,chanse nas. nosas mans e
estarnos -encarregados de investigar a morte
de V:• •
A vida dos dous cans e dabondo interesan- ·
te e, para contarmos o mellor, darérnos un
salto atrás, vendo c;:omo foron os derradeiros
acontecementos ..
Anoitecia no lugar. A pantasma negra das
ca.sas desfeitas marcábase entte toda a vexetación · q_u e repousaba selvaxemente nos te·
llados. A-curuxa·u.hd~ba no ~arballo Grande"
Alguns morcegos saían prestos . de debaixo
dos · caneiros ·e escomenzaba~ a dar ~ voltas,
pillando mosquitos. A lua apa;r.escerá ,por riba dos pinos ..O áe~ norde citraba as silveiras.
O ceo escomenzara a ferver de estréliñas.
O ~hito, -o ' can da aldea, ·saeu de ·debaixo
do carro,' esbandallado. Ergueu ·as ourellas e
estarricou o rabo. Cami.í}ou un pouco. Es.t;aba morniño do sono do dia, per() o áer f~xoo
enfriar axüia. .Parouse, alongou as pou~s, .
crávando as uñas no chan, banbeou o rabo e.
· o traseiro aló an:iba~ sacóu a líng~a fóra e.
bostezou. Logo foi deica ·o balo, cheirou· I
unha herba,, douse a volta, ergeu unha pouta·
de atrás e mexou. Xa estaba listo.
Meteuse por un carreiriño e acheg~rnse
~unto ao seu compadre. Rodeou todo o balo
e colocouse na parte baixa do . portalón.
Ch-eirou a entrada do arn.igo da parece o
Francis. O que fora can fino ·no seu tempo.
. Saudáronse coma todos: os dias. "Que tal
estás? Como che foi?" Os do~s moi ben, bastante ben.. CHeiráronse os bicos e botaron a
andar cara o Outón. Naquela cin:ia dispuxéronse os <!_ous, mirando cara a parróquia veéiña: • D~sde i:t-li outeaban calquer ulido que .
. viñera polo áer. Enfronte, aló IÓnxer viartse
·as luciñas das casas .
. O Chito esco¡¿enzo~ a falar:
- . 'Sabes?, esta é noite de_. moz~s. Da parte
baixa daqut;l lugar ven un aeriño ·qué eu non
confund.o . Hai unha coñipañeira que fai andar aos c.ans en rnovemento. Nunca me viñe. ron ·uns áeres tan fortes. Nengunha vei me
.equivoquei. Xa che l~v':l moitos anos coñe- ·
cendo este sítio. Non te das conta? Cheµ-a o
áer que ven de aló e xa verás. 'Jemos que bo:
tarnos ap camiño axiña. Xa me comprian a
min uns acaloramentos."
O Francis cheirou nun .terrón de raigrás,
erguetJ unha po11ta de atrás, e halá. Despois
veu o :Chito, uleu o sítio e tarnén fixo o
mesmo. Logo encamiñáronse á par. e escomenzaron a falar coma todos os dias. Os .
dous cheos de razón.
.
/
. A vida d()-Chito non fora gian cousa. Co-.
m.o a dun can palleiro :c alqueta; Sempre fora
un maula que durmia todo o dia. Nunca lle
pa8ªra nada dino de contar. Seus a:µios tiveran unha casiña e catro guicholas arredor . .'
Tampouco foran gran cousa. Cando mar. chará.n deixárano ·a el ali so íñ~ como _a puta
na Coresma. E. d fora o ú·neco can da aldea
que chegara a aquelas outuras. T~mpóuco ~s. ' taba :µioi ledo. ·
·
.O Francis fora máis cousa. A sua vida fora
máis ilustre. Pasár~nlle moitos lérios dino~
de coñtar. Os seus amos €ran ricos e vivian
cidade. D'e pequ'eno. troux~rano a el para
coidar daquela finca ·da aldea. E ali, encerrado entr~ os balO.s, fora medra.ndo·. Receben.:
.do e?uc~ción ck C3:_nd? en vez achegada dos
I
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· hai cristo que os comprenda! E encUpa gosectores ..;.áis refinados. E pronto se fixera ·
, / .z an coqia -cabalo s. Veñen os bestas dos filias
: uri can moi .bonito. Somellante unha pel
e apreixanme 'á forza, e tíranme ña auga. Eu
de ~so bran,co heo c'o idada. Tal era q~e-detia
as olladas de todo a mundo que añdaba posaío nun nis nás. Pero eles voltan a tirarme e
;.a coµtarme para que ñon saía1 e. rnoitas,Meees .,
lo's arredores. El era a beJ~~a, ai-tdanao pola:--.
inétenme a cabeza debaiXo dá :auga. SófroAldea dos_J~~llos. A env_nxa . dos ,_~~~is ·de
che cada sofoco que nádie Sa.be.
catro patas. Porq\le compre dicer que non
. era can coma os ou~os . .Ótr así parescia ser.
Na ca.sa todo é unha- pífia. Meu amo, ago-·
· O seu t.:orpo cheo
cárne branda non deixara que ninguén nos oe, éche un lambóm dos '
ba ab11ltar .os .ó.sos do lombo n~n as costelas.
mellores. C.ando veñen .invitados, os ósos afoTiña un peteiro longo e unhas ourellas moi
da traen pegada algunha carne, pero senón · '
guichas. Daquela- andaba cun colar de cravos
· veñen lambidiños· que non se .lle saca unha·.
de ouro e nel tiña .unha chapiña éoa sua id~n- . '
febra. Asi cada vez póñome máis enc!enque.
!idade. Cousa qire os demais nen c;heiraban.
Ch".ga un di~ t;n que se poñen a mirar para
Ademais, meótras todos os outros corrian
mio_ e a latricar. Venme decaído e para eles
tras dos coches que ·'pasaban, el, .o F,rancis,
é unha vergonza. _Éntón· tt!J.enme un saco
.contemplábaos con . indifeténcia. Menttas os
grande que ~en fóra un. can pintado. Ai eso
palleiráns malgastaban as escasas forzas que
si que non hai quen o coma! Sábeche mellor,
tifia:ri en. trizaren·,, o Francis nen se mole.sta- . dous escollian ·as herbas apropiadas e curádispensando,- a merda da galiña resesa que
ba. lso ·si~ ·daquela, cando viñan os seu-s amos,
~banse con naturalidade. Acostumáronse a
comemos nó~ agora. Pero que lle vas facer. A
· vida éche asi."
ladraba todo lambeteirq • . Gostáballe corr~,
.bmber ton belicosÍpade onde . imha cadela
Con estes_pairafeos os dous cans foron anen coche e;! si se podía, pasear locíndose polas
pousapa o rabo e a ·pinga. Ensin~uUe, adedando o camiño. Cando chegaron á parróruas. Fora un can con . moita ética. Moitas
mais, .a esconder a comida cando babia fartuquia veciña xa era. noite pecha. Facia frio,
\Teces,, a arna coµíao p~Ia cadea e levábao
'rapara pre~erenas larigariñas.
xeaba.
pasear. Formaban boa parella ~ e ·s obresafan
. Pasara .pouc? -tempo, pero agora .~staban
M.etéronse entre as casas do·fogar. Comenun chisco ali na Aldea dos Vell~s, n~ aldea ·
tan ·acanxados.que ún non .podi.a pá~r sen o
zaron axiña a notar o rastto do que eles agaroutto.
de V. · A todos os .cans He gostaba ·aq~el sudaban. En cada herba ou onde eles sabían
. xeito•. Ademiribano e, cando -o vian, d~cian'AqÚeía era _a primeira vez que ian ás mo·
puñéronse a deixar algo seu. Polos ventos
lle ."que.usted lo pase bien". MaJs o fra~cis
zas xuntps.
.
souperon correndo da cadela que lle urxian
neµ os rnitaba. Áqueles elerrientos 't odos nÓn
"A' vida : é trist~; verdade. Francis? Pásase
amores. Primeiro foi o Chito. Era máis rápitiñan porte nen nabizo. A c-arne nen ulila, a · . ·t odo .o dia' se=it ter con quen falar. ·Non hai
do e saíalle ben. O Francis ficou a vixiar. Pobarriga pegad~ ao· lor'nbo, o pelo de p~nU(: · que1,1 che faga ~aso. Ago~a. non se coñ~ce
dia aparescer o dono da casa para abourea~Un ·pouco ve~to facíaos ·. grf1,dar · ·c;oma. se
· orde."hen a disciplina. Esljl. maldita aldea está
· los. Cando se armaba moita barafunda e non
fosen papeis de fumar.1 <que si paresc1ªn é
chea de gatos que non respetan a ~ádie ~por ·
deixahan-durmir, non. tiñan reparo en trabarquei::eren ser bons compañeiros. Pero q~e, . el
riba rinse de ti. Xa ninguén -che di'gúrria, gúera un can señorial! . Era máis ca eles! Ade- , ·• rrfu. _nen tus tc;>ma. E que lle vas facer! Dei' lle unha canela cun reboló.
· Mentras, el estaba nervoso e á vez faciase~ais 'non lle 'gosuiba enzoufarse e poñia,"~as 1 xante só nesU.. pu,ñesquera vida·! Agora teao
lle auga a boca. A cadela cos seus laíños can·
. congostrás,_ pé de pedra en pedr'a. Lavábaunh~ come chura de pulgas .q ue de cote lle
qorosos .. O Chito xemendo apoucado. Deshai que dar patadas. Antes meu amo metiano con xabrón e botábanlle perfumes contra
as pculgas, e os demais cando o .ulian l).ifraban 1 me ·entre· as suas -p~ilas e catábamas el todipois todo mainiño. O peor era el. Non tiña
0 nacho e atruxaban con gran sacudemento.
ñas. Ademais podes andar cunha pecúmia de
moita seguridade en si mesmo. Iñoraba a 'sua
Nos pr~eiros tempos dábanlfo carne a c'o- · carachos que, nada!: tes que amQlarte. Ven- ... valía. Nunca fixera- tal.
rner, ,e .:rp.ercáb:anlle_lapeil!adas. E ~si o Franche ó feru-me e cheir~s , o rastro do raposo .e
O Chito saeu de ali a un anaco ·.J!l.OÍ repoucis ·non necesitaba nada e vivia ledó mi finca·
sado xá.. Todo lle fora ben.
debes aguantarte. Polo .teu ben: N~n nos
<losamos.
respetan nen. nabizo. E pensar· nas carreiSen~ouse sobre o rabo e agardou. O Francis dispúxóse. Mollou uilha herba e escomenPero, desde aquela, pasara o te~po e~ un
ras que eu · teño botado atrás del cando o
zou a dar voltas arredor da cadela en trance.
dia tt~s outro, os · s~tis donos esquecér~nse
meu amo . me apurraba. Hoxe en dia andan
Púxose teso, ao pouco, coas ourellas moi dede traedle :comida. Somentes ·viñan de . Pás-:Cheos c~ma porcos. Antes langariñaban coreitas, _dicendo que si co rabo. Moi farruco e
_
.. .
rna nós e tíñanse que botar a roubaren galicuas en ·venres_
.periposto. Cheirouna con moita ánsia e lam. Asi paSa.ra até o dia en que.estamos con_ñás. Pero ~ nada! estámosche igualiño ca puta
bendo con gaña. A cadéla encrechou o rabo
tando. de carido en vez tr'aianlle uns perneos
na CoreSJ;Da~ Non esi::oitas un qU:is, quis nen
a máis non .d ar e retorceu o corpo con éstaósos para lamber, pero nada máiS. Daquela ·· . de t.asu'alidade.' H.ai u,:.ha -vella cunha vaca
se. O .Francis encheuse· de zugar e dou outra
foi cando o Franci.S se botou a gabexar pala
que ven._rnoitas veces·para a beira do meu cu.volta moi espilido. No intte botouselle encialdea _adiante. A' aldea d_e V. que estaba-a 'pi..berto.- Eu .a~erqueinÍelle algunha: vez, dando
ma. Engranpouna coas poutas de ·diante pola
que .d e mo.rrer. Un dia coñeceu ao Chito e
ao rabQ. Pero . nen de ·.coña!, a :i;noi lapeirona
cintura e escomenzou a moverse tolamente.
paseniñamente .fixeronse amigos.
·
1100 ~ fa.e~ miis que xiscarme e decirme iso
Ela vira.ha a cabeza' bmbeteira e chantáballe
0 _ c~~· da aldea ensinoulle Inµ c~lisas 'que
de;.marcha can fame, marcha can fame ..Non
bicos no péscozo. Pero de ali a un anaco,
el facía e ·que os d3: espécie debian facer.' Foíhai a quen _arrimarse . .Para aqui non veñen
.c ansada de ·non receber, ·enfadouse e fuxeu
no levando cara unha vida distinta e, perto
máis cornpañeiros, porque )ton se. fai nada.
del, o Francis recebeu unha pecúmia de pulVas_ti para outro lugar e apedreante arreo. - ' de entte as suas poutas. O Francis ficou aíngas. R~partiÍ.Qn a mantehza . e todo foi' meNos sofrimos o sofako desd~ que a aldea fi- . da movéndose .en postura engruñada e coa
língua f óra. Cando folgo u un pouco-vol to u .
cou sen nenos. Cos ne~os sempre. podes facer
llo.r . .Nas preas que cheirabaq mal bezouno a
· outra' vez a facer o mesmo de antes. Pero, ao ·
enz~oufarse e _a dar voltas. -0 · seu .p'elo trocou
boa vida. Home, te_ñen as suas rab~chas, pero
de caris e púxose m_áis bravo·· e IJ?-áis forte. . . guitando iso· ~on todo bon corazón. Neles - pouco, a · cadela escapouse.lle. Saltoulle ao
pescozo e· uleuno todo. S~mpre moi afa~ada
Ensinotille a m~;(ar· con cabaleitosidade: Er· sempre atopas'un agarimo, q~e é' o que agora
cos seus ardores. O can deixaha ouvir un Iaí. guendo unha pouta de atrás e non' poñéndo- ·
'me,co.mpre a min."
ño desesper?-do de cando en vez. C.ando lle
se de querque~as como · facian as cadelas.
"No. fondo tes toda a. razón. Que lle vas
parescia voltaba ás·andadelas. Collíaa por qe·c ando compria·estiraban 'as uñas e afíxoo a
facer! _- _Non sei como voi a· tua vida, pero a
ttás, por <liante, logo tiraba con ela. Despois
esgatuñar no campo para esvaír as <loores de
miñá non ten· ttaza. Os meus amos 'derradeifolguexaba , un . pouco e. axiña· voltaba. 'Os .
músculos._. Polas doenz~s d~ -~arriga en~e os . . rame~te pórtanse moi m~I conmigo.· Ante~
dou's moi desac¡ougados. Así pasai:a a m eiranaínda bon era. Por eles podo- estar cl.ias entei~
de
.parte da noite. Outros cans aparesceron
tos sen rillar unha codela de páil'tan siquera.
polos
arredores. De cando en vez ·ouveaban.
Non se preocupan de vir ceibarme de entre
O Chito,. éomjdo pola · d.esconfianza, acer- ·
estes halos. Aínda bon é que i,nventamos esta
couse ao ~ seu. ·conipañeiro e reprendeuno. Xa
indormina. Pero non ·hai' máis rerriédio.· Canse
estahá pasand_o , cos. seus :dercícios de
_,. do v~ñe~· faisélle a . ~acancona. Chorimiquéo~
prequel\.tamento.
Ademais empezaba. a facer
lle e lámbolle as mans, e poi: riba aturo- ~s
pouco
de
sono:Se querian chegar a V .
seus ponteirazos ~s costas. Sonche· roáis at0polo mencer tiñan que marcharse axiña. DesI~ndrados, tercos e . retorcidos.~.! ~on bai
po~ de todo o . pi:obe can n'On tiñjl culpa: Se·
_que faga vida .ao seu lado. Ti non ._sabes ben.
9on
qa:ba que· lle ia. facer ! -Que máis quixera .
':Rúbenche para o primeiro .p.iso da palleira e
el!
nunha me53: ·póñense_ a xog~r cuns i oviños
"Pero, nabo, que cHe pasou? A elas go~~nbran<~os. · Un tira e outro dalle,· un tir~ .e ou~ talle que -llo 'fagas coó xeito, pero ·a .ti xa che
tro dalle. · Eu fico '· realriiente abraiado. Up.ha
1ev.aba moito -tempo. Estaba preparada davez escapouselle ún, e nada!, chariteille os
..
bondo: Xa a min me empezaba a.comprír al- .·
dentes, pero nen asi. Son durísimos; ,non hai
go.
Que ehdalta?"
can que -os chupe.
·
Polo ,vp-án fanme v~ <;on eles ao rio. Non
pásq á pqx. seguinte .
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Nacionalismo

a

galega 1.916-1936
Anxel Casal e o libro ga lego .
F:.; Eerinández del Riego,
Ed. do Castro, A Coruña . 1983.

' Na história de Gali~a contemporánea, o nacionalismo ocupa o cen:.
.t ro dinamizador. Numericamente,
non cubre unha alta porcentaxe,
cualitativamente manda e define;·
entre outras evidéncias así o indican os feítos, a produción real artística e literária·.
Francisco Fernández del Riego
danos a primeira parte das suas
memórias na biografía de Anxel
Casal : 2 30 péxinas que apreixan
· unha xeración, Irmandades da Fala e Partido Galeguista.
Dixen que esta obra son as Memórias de F. del Riego. O autor
centra os seus escritos arredor de
A. Casal, pero faino desde os seus
recordos , as suas vivéncias e os documentos personais que garda coidadosamente. Non pretende unha
História do nacionalismo : deixa
de lado moitos dados, que el ben
coñece, prescinde dos marcos imprescindíbeis para cuantificar e
edificar a imaxe daquel tempo.
Creo que o fai deliberadamente,
sabe que os f eitos están aí testáns
impasíbeis e que son e serán a osamenta da História de Galiza do
XX,. Del Riego danos algo importante e que o historiador agradece
máis que nada: danos o paso dos
homes daqueles dias, o seu pulso ,
a sua intímidade. E proxecta, coa
modéstia que o caracteriza, a sua
persoa no labirinto dos anos 16 a
36.
Esta obra e a de Valentín PazAndrade "Castelao na luz e na

sombra" son os dípticos ·dos 'tempos gloriosos' da criación do pensamento, arte, íiteratura de Galiza: anos brillantes só impedidos
no seu decorrer pola bárbara guerre civil do 36. A forza daquel
fluir non puido ser empozada ; saiu
cara o exílio, regou eidos en América e regresou por diversas canles
para constituir hoxe o humus da
vida galega.
O ensaio de F. del Riego lese
sen respiro, apaixoa e clarifica. O
séu maior mérito, penso, é a niti_dez, língna e construción adquiren
a soberana simplicidade que criaron Castealo, Risco, etc. para a
prosa galega. Ta.mén nisto esta
obra de del Riego aparece como a
sua madurez. Escrebe un 'enfant
terrible' do nacionalismo dos anos
30 : un home que era a estrela fulgurante do neno precoz entre os
veteranos. E hoxe, firme, canoso e
humorista, pode expresar toda a

ven da páx. anterior
"Ai, non sei. A verdade é que eu xa nas
tiña todas conmigo. Era a primeira vez. Pero
non pensei que fora tanto. Ademais, non sei,
pero cando era cativo os meus amos leváronme e fixéronme un arranxo. Puñéronme nun
sítio, obrigáronme a escaranchar as poutas e
andivéronme cortando non sei que á beira do
pirindengue."
"Haber logo, nabizo, deixame mirarche o
pirindengue. Porque esto éche raro.
Ai, xa a min mo parecía. A ti deneáronte
na lexítima curta, es impotente, incapable,
porque xa o estás. Asi e todo, as que hai que
ver no mundo.
Haichas coma mantas."
Con aquela desilusión acabara a noite de
mozas. Os dous cans encamiñáronse prestos
cara a sua alde;, Antes de cruzaren a caqeteira, o Chito senteu fame . e decidiron pillar
un coello. Fóronse cabo dunha estibada e ali
argallaron un plan.
"Agora ti, que tes o peteiro longo, quédaste aquí á beira do to.bo. Eu vou alá abaixo, a aquel CQdesal e xa ch~ avisarei cando
veña ún. De seg~ro que sae por este caneado.
Ti estás atento e no intre chántaslle os-.dentes. Xá ti sabes".
De ali .a un anaco, polo .fondo da toxeira,
escomenzaroµ a ouvirse uns laiños: Máis t;arde foron m~rando ·e facéndose máis acom:pasados. Despois jin jai; jin jai, aí vai, aí vai.
Xa .ia . safr, xa'
O Francis dispúxose e
chantou o peteiro con forza cara abaixo. Ldgo, cu~a gran door nel; púxosé a limpala

saía.

carga de paixón, de esperanza· e de
paciéncia cunha prosa sen . máis
aduvios que
sua expresión de
lembranzas decisivas para este país
As duas obras, de Paz Andrade
e de F. del ·Riego, son 9istintas.'
Un máis abarcador, máis desexoso
de encaqrar a Castelao no tempo e
aa terta, o.utro má-is liñal,· máis ·
orientado para ordenar os f eitos e
as persoas no .tiglado dos acontecimehtos . .
Para min son <lúas obras· de calidade e ·d·e vibración: son parte
das Memórias .que un e outro entr€g-an aos · gal<::g-os para ·alimento
dun nacionslismo. máis maduro,
máis experimentado, máis reflexivo. Os pavos que non lembran a
su'a história, están condeados a repetila, clise. Galiza ten a sorte de
contar con mestres que lle facili- '
tan non<só dadós para a História
senón o alento, a atmósfera en
que se realizaron os homes <leste
país.
O leítor non se despiste polo título desta obra: "Anxel·Casal ·e o
libro galego". Diso trátáse sistematicament_e, pero, debo insistir,
conscientemente ·o autor reseña e
deixa no seu - próprio ser todo o
bulir dos anos 1916-1936: lrmandades da Fala, Nós, Seminário de '
Estudos Galegos, Fue, Ultreya,
Galeuzca Mocedade Galega, relacións con Portugal, plebiscito do
36, etc. O devalar do tempo e dos
homes Aí ~parecen todos :Otero,
os Vilar Ponte . Portela, Castelao,
Risco, Quintanilla, etc., etc. Só
queda agora que Francisco F. del
Riego se .,.anime á segunda parte
das suas memórias: 1936-1983 e o
que siga por moitos anos Posue
material de ahondo_, ten a memó ria exacta e compre para o país esta contribución sua que ninguén
pode sustituir.
FRANCISCO CARBAL LO

coas poutas.
"Xa a min me extrañou -dixo o ChitoTi non vales para moito. Aínda tes que adeprender para defenderte no mundo. Tiveches
sorte de non escrocar o nápio contra unha
pedra. Pero bon, non morreu ninguén e iso é
o mellor. Agora quedo eu aqui esperando. Ti
méteste por todos os caneados, facendo bastante bruido, haber se asi."
Daquilo a un anaquiño xa aparesceu o
Chito ct.m coelliño engrampado na boca. Andiveron un pouco á par, e puñéronse a comelo de querquenas. O Oiito pola cabeza e o
Francis por atrás. Foi unha boa cea.
Endebén, aquela noite agardaba algo tráxico. Algo que ia desfacer a vida dos dous habitantes de V. Dos derradeiros habitantes de

v.
- Cando un dos cans chegaron á cuneta da
comarcal 413, paráronse. Paráronse coma
educados peatóns. As luces dos coches con, fundianse e perdianse nas curvas. O bruido
era abrouxador. De cando .en cando ouviase
boguinar. ~ Aínda que non todos, a circulación 'aque_\ dia era inten~.
Ao pé dunha sinal os dous cans puñéronse
a m-exar. un· dunha banda e outro doutrll.
Moi ·educados colocáronse de xeito para non
se Hxaren. Pero despois viña o peor. E difícil
concilo.
O Chito disp~xose a cruzar, E o Francis a
dkerlle .q ue non lle daba tempo, que non lle
daba tempo, que os c~ches corrian moito.
Pero el que si e que si E nada, no médio da
carreteira case, pun, Iio áel'. Golpe e voltei-

Un home,
unha con~uta,
un poeta a esquecer
Ternos escoitado a moita xente falar de Leiras Pulpeiro; ternos lido
como uns empecínanse, teiman,
en reivindicá.lo~ e compátan 'a sua
calidade poética con aqueles a
quen, algun cachondo púxoo en
vigor, douse en chamar "mestres
rrienor~s". Enfin, que vimos como
se falaba de Leiras Pulpeiro sen
- nengun rubor. E a verdade é que
clmpria un pouco de rubor .para
falar sobre Leiras Pulpeiro. Porque, a verdade sexa dita, o _escritor
mrndoníense ñon era nengun esquecido dentro das letras galegas.
Ñon ·se editaron as _suas obras nos
anos 30 (limiar de Otero Pedrayo)
~ e nos anos · 70 (preparadas por
Franco Grande)? Non sabe un a
qué veu, xa que logo, os berros
dalguns. Mais o problema de fondo non é este. O .problema de fondo é o seguinte :interesa a alguén
Leiras Pulpeiro como poeta? a resposta, pára min, é ·<loada. Leiras
Pulpeiro · non interesa a ninguén
como poeta. E se alguén se interesa pór esta-faciana do poeta médico, deus o colla confesado. E da·qui tiñan que ter partido todas as
premisas sobre o noso autor. Non,
repetir unha . e outra vez, Leiras
·P ulpeiro é un· poeta ahondo mao.
E quen diga o contrário, que o demostre (o mao de .todo isto, é que
os p~emas de Leiras ian -amosan- amosar ás claras que eran,
son, maos). ,
.J
Mais algun douse conta, decatouse. Leiras é .JJ.n poeta mediocre
(no mal sentido que se lle dá agora
á palabra mediocre). Qué facer, xa
que logo? moi <loado, vendelo
como conduta. E dicer, o que pasou nun tempo con vários poetas

reta. Ali ficou encartado, bañado de sangue,
dando os derradeiros espasmos.
O líquido roxo confundido to pelo e máis
. coa pel en carne v_iva. As tripas fóra, pousan- do naquel asfalto feito para rolar ...
O Francis saeu nun arrebato e ueluno. As
alegrías achegáro~selle á boca. No intre meteu o rabo entre as poutas, naquel seu sítio
ermo, e fuxeu ao longo do monte. Qs chaparros e os foxos que o tocaban confundian o
seu lene brote. O medo fitaba desde todos os
cu~n~hos. Mil luces brilaban arredor.
Adiante, adiante, adiante, correr e non mirar
atrás. Somelláballe que só el facia bruido.
Que facia un bruido intenso demais. A lua
alumeáballe e t;l alancaba sen de~erse. \
O seu corazón só baixou a alteración cando se atopou na aldea. Ali moderou o ritmo
. e boto u a língua· f óra. Logo rubeu ao balo
para entrar no seu cocho. Pero pensou un
ana.qúiño e en(ón dou. volta. Paseniñamente
encamiñouse cara o Outón. Ali- dispúxose
- ·
·
cheirando o áer.
Atrás, aba.i?co, fícaha afundi~ a aldea .. A
luz natural alumea:ba todo. As casa_s tortas e
desfeitas coa ruina embestindo as suas paredes. As ca~s de V. que cocharan xente, agora con tellados afundidos que deixaban caneiros para o tempo da chúvia. As fiestras
derrancadas que todos os anos eran calexón
para o vento de febreiro. Ao lado dalgunhas
as camélias ·case 'secas que facian vilandreira
de silvas e edras~ Os hórreos torios coa balaustrada desentramada. Os cabeceiros das
viñas, sós, ficaban de pé como espitas perdidas no tempo. As trandeiras no _chan fa-

que non eran moi bons poetas. ·
Dicer que era progre, que era anti-clerical, etc. etc. etc. (x4 sabemos
o resulta<;lo que dou con Curros
esta clase de operacións). E abofé
que aiguén se forrou vendendo
está imaxe (real, por obtra banda.)
do noso poeta. E aquí corr:ieza outro problema. Moitos se achegaran
·...:..esperemo"s que os meños-- ~ ' Lei- ~
ras por. está imaxe- de mercado e
poucos pola sua poesia_, poÍo que
pisará o de sempre, será para despistados e outros xéneros que tanto ahondan na cultura galega, un
grande poeta., ·e moitos máis ainda
manificárán a sua conduta como
home, polo que a f... E a fastidia-.
mos, precisamente, porql!_e .unha
conduta . . .é sempre persoal e intrabsferíbel, nunca paradigma. nen
modelo. Un apostábame· algo -e
algo importante- a que moitos
dos que magnifican e magnificarán
a conduta do home que foi Leiras
P.ulpeiro, non ser.á, precisamente,
discípulo <leste neste aspecto (é
tan difícil ser recto-!).
Polo que un pide que capdo se
fale dun poeta, fálese dos seus
poemas en si e se deixe de barida
a sua conduta persoal (que, coida• do!, tamén nos interesa, mais en
función doutras cousas e outros
aspectos).
Teñamos coida:do, non tomemos por exemplo a conduta de
· outros - homes, non nos valíamos
da conduta doutros homes para a
nosa glória persoal, non serve e é
un camiño perigoso. Leiras foi un
grande home, unha conduta xenerosa e exemplar, un poeta -por
d_e sgrácia- a esquecer, e hoxe só
nos queda de Leiras a sua poesía,
o seu exemplo, como todos os
-exemplos, non nos sirven, as condutas cámbian e as situacións persoais son sempre diferentes
XESUS GONZALEZ GOMEZ

cían restos de cachppo que eran abrigo ao
pé das ortigas. Os esqueletes das· árbores
apodrecidas, xa vencidas aguantaban o derradeiro inverno .
Polo coritrário, a liberdade campada.
Codesos, xestas medraban, facéndose donos
de todo.
.
'
Aló l!_baixo· tamén se ·afundia a casa señorial. os· seus xardins aristocráticos e todo o
luxo encerrado entre aqueles halos ·eternos.
No ceo limpo e azur a lua amosaba'Se bran·- coma unha patena. Somellaba xearse\
quma
naquel áer xélido. As herbiñas brilaban co reflexo da luz. Na carreteira morta prendianse
uns pontiños brilantes de xeada.
O Francis achábase frio coma un penle de
cera. O nápio esc~menzou a poñérselle h-úmido e a q.uerer pingar. Os pelos do carrenlo
encrechábanse cara arriba. Perdera completamente os tentos dos p.és. As ourellas, direitas, eran -coma · dous cartóns conxeados.
Polas raías dos ollos escomenzáronlle a caír
unhas gotiñas. De cando en pando unha racha de vento pasaba procedente do Outeiro.
O . Francis alongci-u o peteiro coa cabeza e púxose a ventear. Non entendía case nada, pero
tiña que ser. Un ferume cargado de fresquio
que facia poñer de espeto os pelos da caluga.
O rastro dun bicho bravo e selvaxe que viña
no áer.
O derradeiro can de V. deixou escorregar
duas bágoas. Paseniñamente encamiñouse
cara o Outeiro para encararse coa mc>rte.
MANUELREIROMEU
Premio de narracións do Concello de
Culleredo, ano 1982.
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de escritores castelás e. mesmo an....
,. 't
tigalegos que ·se chamaron nada
.1-'
· menos que Cervantes, Góngora,
· Lope de Vega, irmaus Argensola.
A Terra de Lemas ·está rodeada
o _cardeal Rodrigo de · Castro,
Gran Inquisidor Xeral, arcebispo .
de Montes por to.das partes. A sÍia
A saúde depende, nunha bo~ parcapital, Monforte, outea e señorea
. de Sevilla figurásenos un espellis.te,, da alimentación. Esta será coun dos vales -xuntamente co de ·
mo perdido na súa sede metroporrectá se, ademais da oportuna
Monterrei- miis amplos de Gali- .
litana do sul ou na-frialdade arrecantidade e calidade, mantén un
.. PJan¡~.. da cor,t:e de Felip~ n pese
cia. Un val con pouco arboredo,
equihbriio . entre ros diferentes Jil!l.;.·-.
1
trintes e unha boa correlación en1 de tór ;oxizo, liso como_~,~~a,.- :/ · ,,,".'a ' qfre lle' donou a Monforte o Coda mau .. · Ha~ astrevidos ~Üe ~fir-lexio_-da Compañía, exe.rnplo de
tre a inxesta ·e as. necesidades do
organismo. lsto ~.é o que ente11:deman m~1 senos ~ 5~n~~~cid9s;..~<p~_e ~ :- ''.iarqu~re-étur~ herreriana que masmos por dieta equilibrada.· ·
-ós montes, dós- arredóres -de
o Val de Lemas e :igualmo _a Cas~e- .:.· la, Será •. Aló eles e ás suas. do~e~~, fdrínas docemente femeninas- a
No equilfbrio alimentário tere~
mos en conta o consumo .enerxé.
~.-gravedáde xeada da liña -r,mra e
ticaciós: ..'
Polo norde a terra dos lerha~os
tico (calórico) de cada indivíduo :
núa.
incluie Somoza Maior coñocída,
ou
grupo : xa qÚe as ne~esidades
A · cidade de Monforte · de Le·
na actualidade, -co alcume dé Bóde aporte esóxeno (que ven de fómos, erguida no medio dunha
veda; polo sul fai fronteira o río
ra) dependen dese consumó proc,haira, _sobor do cimo do vello cas.
Sil, que baixa entre montanas asducido. Hai que ter en copta, doutro, coa torre, o rnosterro e o pazo
pérririias como diría Noriega Vareti-a ban~a, que o organismo non
semella unha irrealidade _un pouco
la, . estreito como o ollo duñha
enfermo
disp0n de meios f isiolópan.tasmal. O,río .Cabe retórcese e
agulla, dándolle tempero os ilusxicos . dahondo para compensar,
humíllase ó seu pe. As vellas rúas
tres e lexendarios viños de Aman- '
dentro de cedtos límites, as -altermeioevais, estreitas e sombrizas,
di, de clara proxenie latina·; ó nanáncias de alimentación (por
maltratadas polos · homes e polo
cente, o Caurel outo e nevado, esexemplo, non se produce de~nutempo~ non se sabe si suben · ou
quivo' señoreado polos versos de
. trición .:nun- indivíduo normal e
baixan. A cidade moderna, absurNovoneira :o suleste o Val de Quisanó polo meró feíto de seguir un
da e anárquica, afógase entre o río
roga, breve e do~e - iah!- com_o
réxime hipoprc;>teico durante tres
e as vías ·do tren. O ferrocarril en
un salouco de amor, onde é a hardías). A falta dunha adecuada co-:
Galicia, por moito q:ue digan, leta máis viciosa do mundo e un vi. rrealdón entre os alimentos convou moito máis do que trouxo.
ño humano e sabedor. Polo sol por
duciría a un desequilÍbrio orgániO vello condado de Lemos era
as terras de Saber e Pantón estas •
co, causa principal ou secundária
moito máis estenso que o que oxe
arraladas polo Miño, agachando,
(coadxuvante) dunha série de canós entendemos por tribu . dos leentre vides vellas, a roita do romádros patolóxicos. Normalmente,
mavos. ·Pasaba o Sil e chegaba deinico lugués, o mellar camiño pra
nimha alimentación variada, conca Cástro Caldelas, Lugo e Ponfeque os nosos ollos e os propios
sérvanse
as proporcións ,ade~uadas
rrada. De todas aquelas glorias e
desacougos se enchan de paisaxe e
dos diferentes nutrintes. Pero nas
grandezas somentes quedan en pé
os soños máis íntimos adiviñen o
. dietas terapéuticas pódese percuunhos cantos castelos ruinosos.·
siñificado de pinturas, capiteles,
rar un desequilíbrio determinado
Esta vella tribu lemava .quedou
canicelos e arquivoltas :Diomondi,
para obter o fin . perseguido, inda
marcada polos seus días de e~plen
Seteventos, San Miguel de Eiré,
que coidando' que non séxa perdor, cando era dona case dun immosteiro das bernaradas de Panxudicial (por exemplo, unha dieta
·perio. Dahí t¡se algo señorial e mistón, San Fiz de Sil.
hipocalórica estrita pode ser defiterioso que ten a cidade e que non
A lénda de Monforte de Lemos
citária en v:itaminas e minerais). sabemos definir. E tamén ese ca- .
é o abade que sufriu o tormento
rimbo 'especial dos monfortinos,
Veremos, xa que logo, os prinda coroa de fogo, sobor do que
cipais equilíbrios que se terán que
herencia sin dúbida da servidume
hai abundante literatura e que a
feudal.
cumprir nunha alimentación nortradición dice enterrado no -mosmal= ··
A tribu dos lemavós está ben
teiro de San Vicente do Pino. Os
L Equilíbrio entre os aportes ·
asentada na Galicia do inte·rior, .
héroes son os guímaros da l>óvoa
castigada coa em.igración e co - procedentes de fóra e as necesidado Brollón eneal dos que escribiu
des do organismo. O desequilíbrio
abandono de moitos lugares e al- ·
Vicetto páxinas dun esaltado roproqµciríase por defeito,' o que
-<leas. A fermosura destas terras
mantismo que, aínda o:xe, .teñe.µ
tínguese .de melancoi-ifa · e de tris- · ·coriducrria á dés~utrÍción~ ou por
un rece'ndo a hosco e a magnolio,
abondamento, o que conlevaria a
tura aceda ó contemplar tanta de- :
é dicer : a natureza salvaxe e a xarobesidade _e 0. desentadeamento
sidia, tantas casas valeiras esbroán~
dín de pazo. Chama a atención
doutras afeccións (diabetes, artedose sin remedio. Os alcipreses,,
que· o héroe másimo dos lemavos
rioesclerose, ... )
lanzales e rumorosos como arpas, ·
sexa colectivo-e non individual.
que se ollan por Pantón, Sober, _o
2. Eq1:1ilíbrio entre os princíOs condes de Lemos, tran traí- pios iilñie.diato-s. Para unha persoa
Saviñao énchennos dunha estrana
dos e levados, semellan figuras
adulta, as' protdnas' aportarán do
e desacougante señardade : fálfaborrosas e moi lonxanas, pouco
lles vida ó seu redor. Os paxaros
15 ao 20 por cento da enerxia to·
integrados na vida da cidade e da
qu_e neles _aniñan nr -, -~_ntan ó
bisbarra. Deles quedan, nas cróniamor. Os seus chíos resoan a dies
cas, as súas andanzas· polas cortes
irae patéticos e tráxicos.
de Castela e Portugal e as súas emSempre nos chamou fondamenbaixadas e vírreinatos en Nápole~, . . te a atención que esta tribu dos
'
o Vaticano, o Perú ... O máis bri- ),· .•.•"'lemavos.
non dera poetas. ·Real-lante dos condes cítase nas histoménte é un feíto estrano. Unica-rias da literatura como mecenas,
mente ~ois Diéguez nestes derranon de escritores galegos, máis sí
deiros anos, foi a única voz poética xurdida desta terra e entre estas
Ademais da lamprea mariña -(Pexentes. f\gardamos e desexamos
trornyzon marinus), téñense citaque o seu ··canto faga renacer a esdo eri Galiza outras duas espécies
pranza -si é que a houbo algunha
de lampreas, a de rio (Lampetra
vez- e lle mostre o camiño a 'estafluviatilis) ·e a lampreíña (Lampecidade que non sabemos si comen·
tra planari). Ambas e duas espézou a morrer ou é que está somencies figuran como presentes segunte adormecida : .
do o estudoso dos peixes Lozano,
Agallopam0s longamente no sina sua obra publicada no ano 19lencio,
35. Outros autores pensan que a nas palabras que non se atreven
falta de ·c(J)nfirmación nas últimas
a saír,
Meadas, fai moi dubidosa a sua
ESPECIALIZADA EN LIBROS
tenta
o
vó
-.
como
o
paxaro
que
preséncia.
GALEGOS E PORTUGUESES
primeiro;
Por outra banda, o saber da sua
no. medo sementado en ,todos
existencia no.S rios galegos é dif:
os invernos,
cil, debido ao parecido destas duas
sen descanso, con paix.ón, con
espécies á lamprea mariña.
teimosía,
A lamprea de ria é máis pequepra facernos calco do cinism0 e
que a mariña, de aspecto grisána
CORUÑA
PRAZA DO LIBRO
d~ mentira.
ceo, cos flancos prateados e o ven-

A dieta
equilibrada (/)

tra

ª

(

.

tal précisa, -o's típidbs....dó-2s-:i.o 35 ·, ·•..: ' 6. Equilíhrio entre .os glúc~dos
e as vitaminas do grupo B. Estas '
por cento e os glúcidos do 45 ao
· vitaminas, en especial a Bl (tiami60 por éento.
·- - na ou cocarboxilasa), actuan co3. Equilíbrio entre a enerxia
mo factores enzimáticos na metaaportada e o aporte en proteínas.
bolización dos hidratos de carboIsto quere dicer que haberá un
no. Por iso, a meirande consumo
aporte enerxético dabondo, sumi<lestes . aumentaranse as necesidanistrado . polos tres princípios indefüel:esitami.iila.A
a ·D "''
t.i:: o ~nl.6.;1
m.e_djªtQS,,. dq cqntrª-1-jq; _as PJ."§>teí7.._ , Equilíbrio almidón e su~res ·
nas-' noñ 'i-ealiza:rian ª" sua fu~ción
solúbeis. Nupha dieta equilibrada
pÍástica, fund~mel)t~Í, pois serian
estarán representadas todas as fonempregadas .com~ ·aporte .enerxétes de hiµratos de carbono : f écutico. Doutor xeito, unha dieta hilas (ricas en almidón), verduras e
- perprotéica pode ser hipoproteica ·
froitas (ricas en -glucosa e frutosa)
se non se' acompaña-da cantidade
e o -leite e derivados (ricos-en lacde enerx~~ necesafia para as necetosa).
sidades do individuo. ·
8. Equilíbrio entre ácidos gra4. Equilíbrio entre proteínas
s9s insaturados e vitamina E. A
aniínais e vexetais. As proteínas
maior consumo dos ácidos grasos
anhnais tamén son chamadas comipsaturados .(presentes nos aceites.
pktas, por ,c onter todos -os aminovexetais) meirande será a necesid~
ácidos esenciais (non son sintetide de vitamina E.
zados polo organismo, · polo que
9. Equilíbrio sódio-potásio, xa
se fai preciso aportalos de fóra), e
que ·existe unha relación entre eles
.a's vexetais son máis ou menos inPor exemplo, unha dieta con
completas. No adulto a cifra de
abundantes vexetais, en xeral riprótidos de orixe animal será, cocos en potásio, aumenta as necemo mínimo, igual _ás de orixe vesidades de sódio (sal comun).
xetal e, no neno, ba~~mte supe10. Equilíb'rio fosfo-cálcico.
rior.
Tense que manter unha relación,
5. Equilíbrio lípid9s animais e·
de xeito que a cantidad e de f ósfovexetais. Estes. últimos (sobretodo
ro da dieta non sexa máis do doos aceites) conteñen os chamados
ble que a de cálcio.
ácidos grasos esenciais (insaturaA complexidade dos equilídos) con efeito sobre as cifras de
brios alimentários, como se pode
· colest~~ol, rebaixándoas. Considéver por todo o anterior, pode lerase óptima a dieta que conteña
vamos a pensar .que sexa difícil
en igual proporción as duas clases
mantelos nunha alimentación nor. de grasas.
mal. Pero iso non é certo, xa que
un réxime variado, con representación de todos os grupos de alimentos, será sempre equilibrado,
coñecehdo, ao tempo, as variacións fisiolóxicas das necesidades
nutricionais, segundo a idade, sexo, talla, actividade e factores ambientais.
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A tribu
dos lemavos
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tre ábrancazado ao rubir o rio; x_a
que riláis tarde cámbia a-cor a pardo verdosa na rexión do lombo; e
a marela a do ventre. A talla acada
de 30 a 60 cm. nos indívíduos
a.d ultos. E unha espécie que vive
nas águas continentais da maior
parte da Europa occidental. Aliméntase de crustáceos, _moluscos
e v~rmes entre outras cousas.
A lampreíña ou lamprea de regato está · citada no rio .Miño por

Steindachner, e . Lozano recolle este dado -na sua obra. E a máis p-equena das tres lampreas, xa que
mide uns 20 cm . un adulto médio.
- A cor é similar ao da espécie anterior. E característico desta espécie
o ter un ciclo vital distitilo ao das
oufras espécies, xa que tras .unha
fase larvária normal,' metarrÍorfea
a adulto, reproducíndos·e axiña,
polo que é unha espécie que pasa
toda. a sua vida en regatos ou no
curso .superior dos ríos. Se ~ que
existe no Miño, non 4ebeu ser citada ' máis veces, a0 igual que a éspeéie anterior, por · pasar de.sapercebida entre as lampreas mariñas.
A lampreíña gasta dos fondos
areosos e fangosos e J;l.UIÍca chega
.até o mar e zonas ~lobres. Pódese atopar ~11: águas éontinentais da
Europa 'occidental,- agás nas águas ·
italianas. Na Península Ibérica só
habita, segundo Lotina, e11 zonas
perto ·dos Pirineos.
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teatro
FUMAXADAS

=.

juan Bárja de Quiroga .
Editorial Akal

i
~

pata a -história contemporánea de
Galiza" . .·
·
Animada por unha intención· di-:
vulgadora, a e<;litorial afirma que
"vai' tratar de recoller os testemúños; que f-ican e añimar a que se fa-_
- garÍ invest:igaéión~hpbr:e a histótia·

·_ Galí cia.. e. u nha, nai,
velliña· e so ñad9ra :
ria voz dá gaita rie
na voz da gaita chora

·Celtas ~en filtro .

"Celtas s~h filtro" é unha péza
A Colección · Arealonguiña, do ·
. .(le .teatro que eu non sa.beria defigalego afincado eÍrlMádtrid Ramá.nv
1 n-iir!1,?dt. e,,S:ciú ·aurnr:Ménaez j.F.c¡:.:-.:)
Akal, ven de pl}bticar ü·ñ 'p€queño
-í:i 0-:.·u
.;¡¡;,
• ·.'· ·. a
·
rrfo. ~Nós<tamp<;mco. =P.'ero o -cérto
libro de contos· e relatof) curtos de
'·
s~cial, .económica e. política dos
é
:.que
·
~
sta
obra,
estrenada:
o
dia
2.
7
·
Barja de Quiroga, a quen neste '~
moní~~t~s-. máis )cdticos tf-o· rroso·
enyigo .p.olo grupo ·Artello, gosmesmo número dé A t-fQSA 'TE- ·
s~culo·; recadandd' tóda.' o'testemutou aos pre.senies: Vamos, a <::ase ·'-'
RRA entrevistamos. ·
ñ.o ,posiDeL '' .
todos, xa que:ilgufl "thntegracioos·contos ·publicados xogan coa ·
En "CastelaÓ · en'·cuba",; sNeira
. -nista" estaba: "médio mosca:".
realida:de (p'or exemplo cando na.Vilas fai un inorme esforzo hemerra as vivéncias compartidas con .. 'rográÍico e de iµve~tigación, reéo--"Celtas Sen Filtro" .E-o~tra. c01.~
Xosé Humberto Baena), e'· coa fis.
a
no teafro g<!-lego. Un'ha obra lúllendo e segtiindo as pegadas que
ción, inda que~ c.aracterística que
dica
onde o público sé paSa. todo o
Daniel Castelao deixara na süa
máiS chama a atención pode ser a
tempo
rindo. _·Pero tamén é unha
viaxe á illa. ~nteresante e imp9rnorn:iativa utilizada, a- cabalo dutí
obra · social, onde aparecen tetrátatante traballo que se engade "aos
reíntegracionismo non moi .perfecda:S persoas ·e institucións, onde se .
numerosós que sobre Castelao . se
cionado:
fai un:ha crítfra da sóciedáde gale~ teñen feíto este ano. Ano ficiit(ga; U:nha c_rítica '<1ue, por' máís que
f ero e importante no labor de
CONTOSDEANDERSEN
se esconda n·a risa, ·é moi .real.
- Sábado 9 de xulio
espallar a obra <leste home:
.•
Ediciós do Castro
as 8 do ser-án
No outro, en esculca de Bal-' .
Asi; aparecert os outros grupos
t
no Axuntaménto.
A literatura pira nenes en galedo mero Cores Trasmonte, percode teatro, Camilo NogÚeiÍa, Alon·go val. sumando pouco a pouco
VIGO
rre a actividade política dun hoso Montero, .a· Igrexa, Piñ~iro, Fernovos títulos. Teresa Barro tradu""m e clave no pensamento político
nández Albor, os meios ·cte comuciu un fato de contos do danés
do galeguismo. O subtítulo é s}gnicación . galegos, ~sobretodo La .
Hans Andersen. "Claus o Grande"
coa asistencia de
nificativo "Socialismo, galeguismo
~oz de Galic{;i_, os grupos_· rnusicais,
e "Claus o Pequeno", "O reiseRoberto García
e acción d~ masas en Gª'lícia".
os forofos _de fútbol, os partidos e(Consefleiro da E....I_.
ñor", "O parruliño feo", e outros
A mágoa <leste vÓlume, e critiorganizacións políticas' e ecoloxis- de Nicaragua en ESfliat.
máis fanse sítio neste volume, que
cábel de .entrada, é que estea essritas. 'f.odos vañ pasando po~ <liante
alonxar máis aquel preaxuda
to en castellano, cando o autor·
dos espectadores- e, ainda, mistupro¡ecur- o film
xuício de que non había material
ten publicado libros_ e artigos de
·r'ándose entr~ eles,. como f<!-n os
"SanéJíno ~y hoy."
en galego para poder utilizar -nas
prensa en galego, poidendb qaque-.
"pasotas".
escola.s.
la facelo no noso ~idioma.
A história ~omeza cando se en~
contra
petróleo no Pórtico da GlóASTRA O CONFIN
PRAIA DAS FURANS
ria. Despois· ven t.o dq, ,· dentro
Tucho Calvo
X osé M. Alvarez··Cátcamo.
dunha mongaxe custoso que soBdiciós do Castro
brepa~ os dous millóns dé peseta~
Edicións Xerais.
(Comité de Solidatidade con América Latina)
O noso compañeir~ en labores
ande a música:~ coreografía, todo
de per~odismo, despois de publicar·
é novo.
Un n~vo lioro d.e poe~ia da c;_·
duas novelas, "Froito das Lemlección 'Ventobranco·', o oitavo.
branzas", e "Pae -s. xxr, tira un
Esta vez é o poeta vigués Alvarez
libriño no que recolle parte dos
Cáccamo, cun Iil:>ro escrito xa _hos
seus contos e narracións curtas, alanos 81 e 82. O pr.imeiro que pu- _
gu ns deles merecentes da atención
blicou o autor fora en castellano e
en prémios como o "Pedrón de
· saira en Edicións Castrelos. Agora
O uro"
este libro sae á rua, un pouco da .
man =--é quen fai i prólogo- _de
CASTELAO EN CUBA
Xavier Seoane. O ma~ como núcleOrgariizado por Amigos dá Cult~3 en_colaboración con . Gillicia.Expr~
E
o, os elementos astrais e minerais.
RAMON SUAREZ-PICALLO
·A fauna, os obxectos, a toponímia
Ediciós do Castro
. · 22 dias.u·············· 95.000 pta.
construen o poemário.
As ilustracións e
deseño da
'Quinto e sexto volume desta in16 dias.·:.;-:... :... ..... 88.090 pta.
portada son de. Fráricisco M4nteteresan~e colecci(m de Ediciós do
cón.
Castro, titulada "Documentos
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Riestra 13. Tel 85 88 75. Poritevétlra

Saidas desáe Santiago
INDUSTRIAS
PESQUERAS
Cando está a ponto de se decantar
a organización da : \brld Fishing
Exhibition (Exposición Mundial
da Pc:sca) para q'iie esta sexa montada en Vigo dentro de dous anos,
re-editando a do 197 3, o no me de
Alfonso Paz-Andrade ~oa .._ romo
posibel organizador local. Nome
que vai íntimamente unido á revis;
- ta Industrias Pesqueras,. da direcci.ó n do s~u pai, Valentin Paz-Ahdradt;.'
·

rique López Veiga, xerertte da Coperativa de Armadores de Vigo:
Sobre a adesión á CEE hai un artigo, en portugués, de Magalhaes
Feu, no que pon en dúbida a bondade da entrada para o desenvolvimento pesqueiro .

'

AO.S NOSOS SUSCRIPTORES
NO EXTRANXEIRO
•

.

En xeral todos os artigas fans.e intere~ntes, por máis que. non
hai unida,Ge ideolóxica e de pensarriento ecoflóinico nos articulistas. A revista sae quincenalineri. te e· ten, de cotio·, artigos ~obre a
acrualidade pesqueira:

~

Recentemente saiu- do preh
un númc:;ro extraordinário de.sta· · ·
LIJ$.T,E
revista, en españo~ e con alguns · ·_
artigqs en portugués. O seu ·inte- ·:"'
. Chegou _ás npsa ma·ns o . ná" rés raaica no amplo panorama ·que
examina no que respeita á pesca, ' · mero cern .dun boletin editado polo BNG . en ·.B'ar.celona . que prefentanto para Galiza como pára aquede ' servir á comunidade de emi-..
la que depende das dedsións esta- ·
. grantes g~legos en Catalunya. Es- ,
tÍíos ou internacionais .. Artigos tan
peremos ·_ que· non_.s-exa: un máis
espec~lizados . como un sobr~ o
dos ·d.e número cero .e un e cumpalangr~ automático de Xosé Rapla. un papel informador e di.vul. món Valdés oµ unha. análise do
gativo. da cultura galeg~. . ·
· sector pesqueiro· do estado de _En-

4

r

.

.

O xeito dé pago rnáis ·cólnodo
e doa·do -·é.: •
• Xiro postal internaCional'.
ªº apartado .de ·correos 1~371 de". V1g~{
~· · Transferénci·a ·á-corita ~ corrente ·
·nº 04o8lS15 da Caixa Postal de·

Morros en Vigo.
•
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O RIN·C HO .DA GREA
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César. A diadema de Ribadeo am6sanos a¿.s
guerreiros célticos mo11tando en cabalos e
sábese por- referéncias que estes celebraban. - ·
A raza de cabalos que, en estado semi-selva·certames ·guerreiros montados. neles. , Contan
,.
~e, habita .alguns ~os mont~s, de Galiza, está
.que o~ .Lusitanos imolaban ao deus M~rte caconsiderada como unha raza pura debido ·ás
bras e cabalos en verdadeiras hecatombes.
características especiais que a definen. A utiCoa chegada .dos Suevos, novas razas foron _
lizáción do cab_alo n~ nos0 país ven de temincorporadas ás -xa ·existentes .e sábese. qúe pos lonxanos, tal com~ mostran as esceas de
r ,
de monta que· apara'cen nos petroglifos de
Gullerme o Conquistador 'montaba un cabaCampo Lameiio, Pinal do :Rei . (Cangas) ou
lo galego cando .foi da· conquista de Inglate~
Bámio (Vilagarcia). As figuras ántropo.{Ilórfi- , . rra. Hai que facer notar a ·similitude existencas. que van t:nriha dos cabalos son as únicas
te entre os cabalos galegos é outras razas que·
atopadas con representación de equitación,
habitan
no noroeste francés,-nos Países Bai7'"
quizá. mitolóxicas, quizá representacións da -_x os, en Es~ócia e ·Inglaterra; des(ac_ando as
vida cotiá, non son tamp.o uco ún motivo {re-- razas pequenas (póneis) dos montes do Bar-_
cuente nas gravuras das penedas galegas.' Daoanza e os das illas Shettlarid ao n.e. de Estan de f inais da Idade de Bronce, arredor do
cócia. O papel ·do cabalo foi importante na ·
-sétulo IX a.o.e., mais ~a nas covas do norde
protg·história e só
Idade Média .tivo un
aparecen pinturas rupestres con cabalos. Da·novo rexurdimento por mor das guerras.
tan estas pinturas do Paleolítico e están situAdemais do uso bélico, estes animais usár~.n ...adas en Cantábria, Astúri~s e Euskadi. O es. se ao longo da história -para carga, tiro e.
tudo tipolóxico élestes cabalos (fuciQo curto·,
transporte.
tipo convexo e grupa caída)· coincide co tipo
Até hai pouco distiriguíanse no noso .país,·
de cabalo que vive en Galiza. Estas características peculiares débense a unha acomoda•
tres tipÓs de cabalos: o doméstico, o leonés e
ción dos cabalos a ter lq ue viver en .terreos
máis o do monte; ou bravo. Entre os inte- ·
. mo(accidentádos. Do uso do cabalo na Galigrantes da fam11ia ternos qtte distinguir _os
poldros, que tefren menos de catro anos; ' os
. za castr.exa fannos referéncia os aútores clásicos ao falaren da sona que aqueles tiñan en- cabalos da semente ou cabalo. pai, dedi~ados
tre os romanos, xa 1que percuraban incorpo- · á reprodución; as 'égoas ou férriias que .t amén...
ralos aos seus corpos de -cabalaria. Tiñan se chaman égoas nai cando cumplen funcións
moita sona os chamados . ' 1asturcóns" e os 1.r eprodutoras e as poldrelas ou égo~s n~vas·· .
"celdóns", gabándoos de -corredores, trepa~ xa aptas para a procriación. Segundo a cor
dores e de paso lene. As escasas lendas sobre da pelaxé, recebe · diversos nomes, ._de-stacan~
os cabalos remóntanse a esta época, facendo
do os -pedreses de cor branca e negra mistura· aos cabalos galegos "fillos do ven~o,: o cal so da_s e os .alazáns da cor da" canela. Aos caba.seu paso fecunda ás égoas no monte". ~ C<m-; los·lentos _e pouco áxeis chámanlle..pandos. A
tan tamén que habia un cabalo tan bravio, de compra-venda de ·cabalos .faise nas feiiás ten- .
pezuñas fendidas, que non se deixou nunca do sona as de -Xin;w~ Maceda, Monterroso e
montar por ningiié~ ' máis que polo próprio
Santiago. A alzada do cabalo galegó oscila
entr~ _1 ,25 e 1,35 metros. para os domésticos
· Se!JdÓ OS _cabalos bravos de emnor alzada e OS
cabalos leoneses cuns centímetros de máis alzada teften mellor estampa inda que non son
moi aptos para os camiños da nosa .terra ..

XERARP.D DASA!RAS

rta

A existéncia de cabalos bravos nos montes e bocarribeiras . galegas .data .como xa dixem'os de moi loñxe. Estraqón, cando fala de
Gallae~ia,_ chámalle · ''país · feliz. que ten dabondo . froitos e gando ". EstesJatos de cabalos do monte, chamados ·gr.eas, víronse moi
mengoados coas repovoacións forestais ao lle
desaparecer o terreo 'de p~stós e tamén polas
I

camadas de lobos noutrora abondosas. Non·
obstante . en moitas serras da Galiza atlánti.ca
e nalgunhas do interior aindá viven esta:~ grC-:
as en estado· semi-selvaxe ou cuase-doméstico.
inais, acomodados á sua· condición natural.
Os proprietários .poden ser· par_ticulares o_u
ben pertencen a , unha comuriidade parro~
quial, sabén'd ose que anferiorm_ente pertencian aos benefícios dun convento, mosteiro ou
ermida .

"·

Todos os·anos ao empezar. o verán, entre
os n1e~es de xuño e xullo, celébranse nalgun- '
has zonas os chamados "curros", "rapa das
bestas" ·óu "baixad~ das bestas". Os lugares
onde a festa cobra importáncia polo número
de cabezas· xuntadas (entre 500 e lOOOf son
Valga, Morgadáns, Torroña, Mougás, Amil e
Sabucedo na província de Pontevedra; Barbanza, Miquelares e Pena Toxosa na da Coruña e Candaoso e Campo ·do Oso na de Lugo.
Na de Ourense non se celebra nengun curro,
inda qu C: nas serras ·do Quinxo e do Xurés
existen alguns cabalos en réxime de liberdade. Estes "curros" ou "rapas" están acadan.do· hoxe unha grande sona e difusión, ao seren consideradas estas festas de "interés turístico", co que se intenta tamén potencialas. Máis, xa desde hai tempo os nosq_s paisanos e tratanfes_de ga;ndo, adoi~ban concerrer a estes certames. Os cabalos, e ás veces
vacas, que' dtµ"ante .todo. o ano no monte, tiveron que se percurar o alimento e defenderse dos perigos, son-baixados a terreo chairo.
Aii son metidos nun curral de pedra ou madeira, ,onde se procede á sua dom~, rapa,
marcado e venda. A vida <lestes bigotudos ca- halos está rexida; no monte, polos chamados
"cabalos inteiros" ou xefes da grea:Pola noite durmen xuntos formando un circo, arrimando as cabezas e dando os traseiros cara o
exterior p~ra rnellor se defenderen. Os xefes
da grea andan ás voltas cheiran~o ao grupo e
vixiando dun posíbel perigo. Cando dous xe;
fes de grea se atopan, enfréntanse entre eles,
chegando até a morte ou ferirse de gravedade. Nas vísperas do "curro" ou no mesmo
dia ben cedo, xúntanse os cabalos e axótanse
cara o curral onde as crias son marcadas, como formalización de propriedade, cun ferro
quente ou cunha tr~cadela nas orellas. Logo
rápanselles as ci'ins e as rabeiras con tesoiras
de ferro. Estas serdas desengrásanse en água
fervendo e véndense para a fabricación de cepillos div~sos. Antes usábanse para facer os
sedeños ou cordas, e tamén para recheo de
sillóns·, albardas e cabezais. Os cabalos máis
I!, vellos' destínanse á venda, para desfefro ou
carne, que o galego sempre rexeitou e que
agora consume sen se enterar baixo a fo~ma
de hamburguesa. Alguns poldros ta;mén son
separados pára¡ a doma, coa oposición das
égoas que entre ameazadores rinchos, fan pé·
rigosa_a operación. b ar festivo . que conforma · este dia, vese completado con ·exibixióp
· de montá, carreiras· e doma a pelo, o cal re.qu~e moita maña e forza. I:iida qu~ os habi. tantes destas .comarcas están afeJtos ·a estes
mesteres, 'non é goado montar -nun cabalo_
bravo e librarse dalgU:nhas caídas·: No rema- ,
te do dia; as greas son ceibadas de' novo até o
vindeiro .ano. Co p~so le:nto e co orgrillo fe- ·
rido, part;en no fusco lusco as greas.'cara a
. - sua morada ·natúral. Os 'ecos d~ fes.t a vanse
co vento e o siltncio volve ser dos ,montes e
máis das gieas .que; igual qu,e o :·no~o povo,':_
escreben nel os · seµs rinchos de liberdade
condicional.
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