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·A · gran estafa . 
eleitorBI ·de . Muros 

O PSOE tamén e · ~ compl~cado .. · 
·Non está claro que o PSOE . 

de Mmos de San Pedro ficar~ á 
marxe da falsificación dos vo
tos por correo para as eleicións 
municipais-do 8 de-maio. Moi
tas. son as persoas de_ AJ' e PG 1 
supostamente implicadas no 

fraude. Velai, nas páxinas cen
trais, todo o informe sobre o 
asunto. 

Por qué o Gobernador civil 
non destitue aos funcionários 
de correos que admitiron os 
votos ilegalmeµte? Por qué se 

••Rey de Viana" 
Do intrusismo 
á inc9mpeténcia· · 

enviaron as coniunicacións-aos 
testigos aos apartados de co· 

·treos falsos do fraude? Por 
1 qué !1ºrf se investiga .. cómo de~ 
sapar~éron os votos. que ian · 
ao apartadq do PSOE; o núme
ro 61 de Muros? 

' 

Os _galegos 
na Ol·impi~da 
Obr.eira - · 
élo 1936 . 
Para \contrarrestar. o efect9 
propagandístico- da Olimpia~ · 

da de Berlin ia, celébrarse· ou~ 
tra · en _ Barcelona que o ca me
zo _da· Guerra Civil cortou pa
la · raigame. Era a .Ollmpieda 
dos Traballadores. · · 
Un _coro e un equipo -de -fút-- · 
bar era a representación gale
ga. A meirande parte dos que 
·viaxaban pasaron a formar . 
parte do· "Batallón Gallego" 

destino foi vário e 

. ' 
. . 

Cómo foi a · 
proteSta con~ra · 
.. · · ós .vertidos 

nucleares· 
• 

' Non ha,i que alarmar · á . povoa
ción, di o goberno aútoñ.ómico de 
Al~nza PopUlar. Non h~li que alar
i:nala, hai que Qiéirlle .. que os perigos 

. de contaminación dos bidóns ra
dioactivos· s~µ reais 1 non siÍnples 
publicidade ecoloxista ou polítiCá. _ 

A proba, segundo a asociación de -
titulados· marítimo-pesqueiros de · 
Vigo de use nos anos· · 50 en águas 
sudafricanas cando un arrastreiro · 
daguela terra polleu nas redes un 

'dos bidóns áe residuos de armas 
químicas da I Guerra mundial depo
sitados nFlquelas aguas, e esté rom-

. peu abordo do barco. 

O resultado foi que a rutura do 
bidón · corroído deixou aos rriariñ.eí-~ 
ros cego_s, cos ,ollos quei,mados, . coa 
carne. desprendida dóS seus éorpos 
polas queimaduras que non puide
ron . ser · curadas, cunha ciéncia da
qu~~ que non 'daba para 8_?ndalos. 

Crónicas de 
Cangas, 

O -anúndó feito polo alealde de Cangas de· que pronto estaría o 
: problema da traída de águ~· solucµiado contrasta forte~ente c_oa 
realidade xa que non hai ne·ngun proxectc;> en rriar_cha . . 

·.· Carnota 
Contra a posíbel instalación dun parque de cultivos marinos na 

· _praia.de ~debar~os tj.e Cai:nota; tanto ·os yiciños como o pósito 
de Lira óU. o Axuntamento estaIÍ a oporse porque os· privaria do' 
se_u meio de vida. A explotación ~pañaria con l.11, 1 hectáreas de 
b~~fla, xunque'ira ~ areeiro ~úblicas. · 

e Val .Miñor 
' ' . " . . . 

·as axuntamentos "democrático~'~ seguen a f~cer ,·'antidem~crácia;, 
·aa contratar en Baicma á filia do secretário da consistirial pará un 
pasto de traballo mu~icipal, ao criar· o alcalde de Gondomar Xosé 
Lis, unha delegadón do conservatório, de Vigo que ten .moi~o q:ue 
ver coa sua filia e ao tentar pactos o PSOE "oficial" de Nigi:án cort ' 
Modesto V~lverde. · ' 



NACIONAL. 

~ . 

·De repenc(t)hi, . 
um -·escurecinlento 
, .. agora poñan música de má- dedica a meter a. xente a parar 
"rimba, tunda, chatachum, chis, desgu.aces ilegais porque os ·bons 
chis, són de maracas, chiquis'chi- · mozos da Comandáncia. nori se 
quis. E xa está. Bon, o que está · enteran, ese recunéou. Co afO
·é· unha imaxé aproxima~a dun.:. rro qüe lle rrieteu ao axunta_( 
has notas d'unha certa -canción ·mento en _matéria da factura de 
de Les Luthiers ·que o Xan sabe · UNION-FENOSA, vai _ facerÜé . 
éase de memória. · unha piscina á tia esa (o nonie 

Pero sigan, non se de.sanímen . .. non o poño,· que non ,me sae) 
Era a. sombra producida polos para que .mergulhe- lá os bidóns. 
cadris dunha garota a que faeia Asi. ·andiveron todos a noite 
o ·tal escurecimento. . do vernes oito, uns de · proce-

. A garota,- garotona mais ben, sión, que diria o Manuel Maria, 
é a Tahtcher (ou Como raio se outro aproveitando o apagón, e 
escreba, que non teño material os máis, que o-viron estes ollos 
a man para velO). Pero non fo- . que· han comer. os bechos, espe
ron os seus cadris os da sombra. rando .que a FENOSA cortase·o· 

. Nesta ria de Vigo. dos meus suministro. Verase cousa ... 
pycados (veniáis, Maruja, . pro- · · As procesións radioactivas 
métocho,. . que son bon, queta, tampouco foron gran COUsa;· So
queta co rodillo, coño) (ai, que bretddo por no ir acompañadas -
me perdo) (queta, raio). dum bom escurecimentt ·públi-

Ao que íamos. Nes..ta ria de co (reivindiq1mos o tem1o, con
Vigo, o . escurecimento, nada. tra o do alumado;público). 
Algo pola banda dos camaróns, En fin, a garota tiña, seica, 
catro casas das viciñas de Mária nalgas marinas, pés cúbicos, de
·Soliña, algunhas máis polos ami- dos de frente, frente popular. 
gos de Cachamuíña e para -de . Por -aí irnos bastante ben. Un 
contar. De escureciment0, nada. . pouco máis e o fr~nte popular ·
SeiCa q:ue por forra do alcalde {(a está armado. Contra os verti~ 
ese de extrema direita, 9 Mouzo dos . funcionoti : bastante, por 

-. _Lago, que só foi capaz de 'decla- máis que alguns pesoístas subi:. 
rar non ·grato ao embaix.ador ran ao carro e o ~lcalde de Lu
mentras 'o de extrema esquerda go, e&ta vez' en, séi:io, fixera o 
de Lugo dec1arou inimigo ao que fixera. · 
povo ínglés, ao go.berno é a un Manda catano, Maruja, sabes · 
señor que pasba por ali e lle pe- . cómo remata o párrafo ese da 
diu lume, pois pola terra sua os canción ... · 
moi terroristas apagaron - todo. · Pubis pro no bis!! 
Verase cousa... (~ueta, · queta co rodillo, que 

Máis arriba, outro da extrema é para nobis; non para vobis. E 
direita, .o de Fene, ese que .se dalle) 

.. 
- .. 

.'-
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A BOMBA SAGUNTINA 

(. .. ) R_eJulta óbv.ior que calqliér 
operación quirúrxica, calquer pase 
pelos quirófanos, obrig~ a extir-· 
par, a recortar · a recompcriier. Os 
Altos Fornas do · Mediterráneo, -
que diA as línguas ben . .informadas 
que son asunto de g·rande preocu
paeión f>ara alguns dos futuros 
compañeiros do Mercado Comun, 
van pagar neste . caso o . primeiro 
pato. Choverán novos . parados. 
Arreciará a tormenta · do's d_espi
dos, dos·· afáns adeministrativos 
qué facilitan a·s xubila~ións antici
padas. A bo.lsa do. em.prego vai re
cebar outro papirotazo máis: E, 
inda asi, Sofchaga, tan va lente ·nas 
deé:isiQ_ns como · ~µlcida . nas con~·- . 
cuéncias que poidan derivarse das 
mesmas, insiste en que a terceira 
gran caída saguntina é imperativo -
histórico dunha supervivéncia .co
mun (. .. ) 

Asi as cousas non é ·aventur-ado· 
o afirmar que nas, vindeiras sema
nas ·e a non ser que o famoso TBC. 

· .cleares son ·un. gráve. perigo parece 
que xa ninguén _o dubida~ ao me

. nos· na Gal iza. Nqn menos eviden
. te é o. perigo de manipulacións do 
tema polos máis diversos intereses 

'' políticos, ás veces ·por partidos e 
· .,, ~ grupo.s descaradamente favorabel · 

á enerxia nuclear. 
Até hai apenas dous arios nin· · 

guéner:i.-se preocupabá dos vertidos 
na Fosa . Atlánti.ca, coa excepciÓA 
-de ADEGA e algun~ eativos gru
pos ecoloxis"tas e na~ionalistas ga
flegos. Pero ·Cando o aAO ,pasado os 
·partidos "ma.foritários" descubrí-
. roA a rendabilidade eleitoralista ·e 
publicitária do tema .-sobre todo · 
no verán, .u ntia época escasa en 
novas . coas que · encher os meios 
Informativos-, coniezou a grande · 
mqvida do oportunismo . . 

se instale na grande siderúrxia sa
guntina, irnos asístir a ún longo 
periplo de manitestacións itineran- · .. 1 

tes e outros .desarranx-os na r.ua 

_ Como dicia o corresponsal de 
EG_IN na Galiza, "todos se apon
tan á Fosa". Os mesmos que ·pro
claman as maravillosas vantaxes 
que a central nuclear de Lemoiz 
traerá a Euskadi, · ou _que calan 
diante da entrada en funciona
menio de Aseó' ou a imparábel ' 
·construción da central de Cofren
tes (P_ais Valenciá}, protestan .por
que sé verten as basuras que esas e 
outras centrais producen e produ-
cfrán. 

U11 nácionalista galego declara-
. ba o ano. pasado: "Desde logd é 

moi importante para Galiza loitar 
contra os vertiqos, pero non é me
nos fundamental loitar tamén con
tra o intento de construir unha 
central nuclear en Xove . (Lugo) 
contra a celulosa que contamina 
eontevedra e a sua ria, contra a 
queimas dos bosques e a sua repo
voación .con eucaliptos (que des-

que van p.oñer en dificuldades a 
FeJipe, Guerra, Solchaga e ao que 
en · cada · intre lle toque a cadeira 
no Ministério do Interior. Digo 
isto.- e non c'fro a Barrionuevo 
para non meter' . o zoco, porque· 
aso!1'lan escuras nube.iros no futu-
ro· gubernamental dp. actual titu-
lar da carteira·. _ 

( ... ) Hoxe por hoxe, doe máis ·o 
ver -cómo 'fica todo un povo sen . 
traballo-~ que observar, dia a dia, 
como . os qu~ fican sen emprE;!gO
constituen unha moitedume supe-
rior a todos os habitantes da cida-
de mediterránea'. . · 

O paro diário fixo pallo nas 
conciéncias e nas argumentacións 
políticas e_- cidadáns. O paro de sú
peto, brutal como en Sagunto, 
aind~ e~perta adesións _e ergue ,as ' 

. iras e as protestas. 

KEPÁ BORDEGARAI 

- ~" . 
8.7.83 

VER.TIO.OS NUCLEARES ' 

Que os vertidos de resíduos nu-

:.fan as te-rras) ... " 
(. :'.") A liña de. demarcación en- .. 

·. tí-e ·os que empregan a cuestión 
· dos vertidos' como reclamo dema-

góxico, e quen abordan o tema en 
profundidade; ·atópase na deñún
Qia ou non da situación global que 
mantén a Galiza subdesenrolada e 

1 . 

·expoliada. 

JUANJO FERNANDEZ 

A .. ·ZAHAF •' AL·AJDAR 

N. 12 

A SOLIÓARIDADE 
CONDUCE A VITORIA 

, A enfermedade, .a probeza, o 
analfabetismo e a opresión, todos 

~ s.on aspectos· resultantes da exis-

téncia · de "instrumentos do po· 
der" que tiraron ao indivíciuo .de 
toaos os elem~entqs ·dafelicidade e 
a. liberdade. As formas políticas 
clásicas, sexaA Parlamentos, Go
bernds ou f'lilonarquias, falsifican e 
deforman o coAceito da democrá- · 
·cia directa e. das- asp·iraclóns dos 
pov.os. _ 

O·boservador da história da hu
-manidade notará dun xeito claro e 

· ~ef.initivó q~e existen' dous facto" 
res principais da inxustíci~ e a ti- , , 
rania. O primeiío atribúese a ele
mentos extern·os, como son as su
cesivas invasións, ·campañas e gue
rras coloniaHstas ,emprendidas po· 
las poténcias ·imperialistas para se 
apropriar das riquezas e recursos · 
dos povos do mundo. 

:'°O segundo factor é a existéncia 
de . instrumentos de oprnsión e per
secución., exercidos ben directa-. 
mente polo imperialismo domi
nante ; ben por médio dóS seus 

_axentes ou lacaios; colocados · co
mo gobernantes rexionais; porén, 
as masas comezan a se r,ebelar, e o 
despertar. dos pavos exténdese po
lo mundo de xeito implacábel. 

Entre os movimentos de libera
ción que nos últimos anos conse
guiron a victória sobre as forzas 
imperialistas destaca o do pavo de 
Zimbabwe, constituíndo un exem
plo vivo de que os povo~ - vencen 

sempre. Hai pouco máis de tres 
anos, exactamente o 18 de abril 
do 1980, conseguiu a sua indepen
déncia despois dunha loita feroz e 
amarga contra as minorías racistas 
brancas, apoiadas polo imperialis
mo norteamericano e as poténcias 
colonialistas occrdentais. 

O povo de Zimbabwe, que ce
lebra eStes dias o 11 aniversário da 
sua independéncia, enfréntase . a 

• conspiracións e intrigas urdidas 
polo réxime sulafricano, que pre
tende someter a dita povo e devol
velo ao seu estado anterior, como 
unha colónia cuxas riquezas e re
cursos serian explotados e usurpa
dos dos seus lexítimos donas pa
ra alimentar as fábricas ' de Occi
dente. 

(..) Os pavos do noso mundo 
de hoxe precisan máis que nunca 
a solidaridade para deter a expan· 
sión imperialista, destrutiva das as~ 
piracións das masas e nimiga das 
liberdades humanas. (. .. ) . 

BACHI R MUNHAMMAD 

,·. 

. . ~. 

·~ 
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COs . gaiegóS 
. ~ ._ . . . ~ - ~ 

na Ofunpiada Q)Jreira do 1936 
- . . . . ' : . , 

~·,. : . .... . ...,, 

A f!limpiadf:Z de Berlin no~era ·-outrai'<!ousa qtÚ·unluí-p,ropaganda fascisfa. .. /!.a:~a.Jrai~r de i;pnirarrestar 
est~ ~ ~lgatizaéión :orgaii1zof'ise no mJs di!'xutlb1J.'e1-1'9',(J ,.U.1f1i4!~~8limplQlfo~de.:.í;f:~afk!dtjl~s~S k- ·1 p._ · 1 

en .JJ~rc~!<(nd, á~ que asistiroíi "un~ citicd mil xóven~s de. dii¿'é_r_stis~ización~.:. -,;, : . -:-:: !'' .· " ,•_ . - ' "<' ' 
A rebelión miÍ.iiar impediu·q·ue esta 'Olimpiádiifós~ d t~Fiiui. · .. . •;r: : ... _,- ·. ·_t,,-;s ,y- ~,, ··~: ,_; , ,- ::- -~·-~e · 
Ali .est~1~~rÓ1157 persoas galegas. A guerra cqlté~i:toFéit"'Barc'eióna e po-hmen.os,cinco destes xóveves 
perderán "á· VÍf/,Q f0Tltlando 'ptirfe do J!afallórt'fja,legp.·:: r. _· -": , ,'."),:~·'. . •· L -~-'/, ' _,, ' ' . :, ' · . '. ': 

Cuarenta e sete anos despois, qú-erem~s:tr,µe_r_ á tfÚ!11JÓria· d_a 'xe.iite o seu té:Co-fido é:~ontár utis feitos,c 
¡, . 

pouco cóñecidos, inda que moi ilustrativos. ··· · · · · i ~ • · 
. -; --

O dia 1 7 do ano nefastó d.e 
,1936, á mañancifia saian de 
Vigo . 57 xóvenes · galegos para. 
Ba,rcelona. Alguns · deles . non , 
v9ltarian ver máis G_aliza; cinco 
quedaron . tendidos -nos campos 
de batalla, outros -tíveron que 
march~r ao exilio e alá morre-· 
ron, e -:outra parte tivo_ que es-

,,. . 

.. ~:::::;¡ 
: •••••••• 1 

fútbol e. un coro dirixido polo 
señor Xülio: Rúa. 

o equipo- de fútbol estaba 
~onnado por mozos .de . diverso~ 
equipo~ vigueses, amadores to- -

. dos e traha~ladores na meirande 
parte. Un dos ·seus c9mponentes 
era Toñito, do Tur.ista, que par
tiéipou no OlimI?iada d~ Ambe
r~~· .. · . perar tres anos pata volta,r · á sJ)a 

pátria, onde. os ·esperal5án a ca
dea e ·a tortura. --~ · Tamén o coro era de traballá

dore~, destaeando os rhetalúrxi., 
A . ~xpedición cornponiana cos. Un coro mixt~ composto 

unha seleccióJ?- de xogadores de · por persoas _da Artística; -San 

¡ 

Lourenzo, · Queixumes dos Pí
nos, Freix~iro e 'Feis. 

Ao frente da expedición ia 
Xoaguín _ Barreiro, con '~Alvaro 

.. Brisimo e "Guri". 

Qiegaron a Barcelona o 19, · 
despois,. de pernoctai:- en Burgos · 
cando xa se tiña produoido a su
blevación. 

- S:uspendeuse a O limpiada .da
do 9 c~iz _ da-r-ebelión militar. 

Despois de estar aloxados no 
Pabillón de Exposición até o 30. 
de xullo, e mentras os expedi-
cionários de out.ros estados·eran 
rescatados por barcos, os gale
gos emprénderon rumbo a_ Ma-
drid. · 

OS PRIMEIROS MESES 
D'A. GUERRA . 

En Madrid fíxose cargo desta 
expedición a -"Federación -(Ul
tural, Déportiva Obrera" e o . So~ 
corro Verm-ello. Nos prim~iro-s 
meses, até novefabro, os xoga- . 
dores realizaban partidos e o . 
coro interviña en festivais para 
o Exército. Estaban aloxados.na 
Residéncia de ESt~dantes Cató
licos. 

. .· .. ... 
~:·:· . r,.•, 

- ~.··,' . .... . 
, ~. .. . .. · .. ~··~<-. ..... 

1 
,• . ". 

.. ·.· · .·· .. ~: ·: .. ··• .. : ·-~·.-> - - ~ 4it . • ·-: . ·•· 
./:~::··:~ . . . •: .. 

~.:.- .. ).;~(\\{):: :·'. . .. . ~ ..... .., ... 
~· : · : ·.··~.·,-:~·:J!····-..·;1 . · .-: .-\ .. · .· ·= .... .:. . ·~·· 

As rapaz.as ·do coro non .qui- Cando chegaron· aq~i esperá-
xeron ser evacuadas e axudaron b.aos a cadeá. A alglins por moi

. tamén con· toµas as' suas forz~s tos ginos. Outros for.on detidos, 
.á defensa de .Madrid. torturados ... 

Cgand;o esta cidade foi toma- Nos iriterrogatórios ás mulle-
d •t d . t . t' . re~ insistian nunha causa sobre-Pero as cousas e_mpezaron ·a ir . a, . m01 as es as persoas . i-ve-
ron que esconderse e.sobreviver maneira: "con cántos rusos te 

mal e Madrid era o ponto de . ·a Al · . tes _casad_o por tres meses". _ 
mira dos insurrectos. Todo o · como Plll eron.$ guns. encon- -
mundo debia prepararse para a · traron trahallo. Outros lograron "Non sel' por q~é se lles me-

escapar de Madr1·d· teu . na cabeza. que os ru-sos _se. sua defensa, por moi novo que . · · 
.. ose. · . · u.:.b· d. . , . casaban cada tres meses", dinos 
1' l.li:l _ ia expe ICIOnanos que xa unha das expedicionárias, o cer-

se -casaran uns con outros. Irian 
"FoLasi como nos puxenios a . . xun"tos ao exilio~ onde ainda fi- . fo é qu.e cismaban unha e outrá 

traballar;:, dinos unha das_parti- . , can alguns. . · · vez ná'mes:11·ª cou.sa". . 
c~pantes . .. · Outra das · suas teim.as era 

· Os homes, que case todos 
eran metalúrxicos, comezáron 
os labores nas fábricas de niate .. 
rial ·de guerra. As mulleres lim- ' 
piando, · dando clases, coidando 
rapaces, no qYce.fada falta .. (Re
señar aqui que a meirande parte 
eran milifa:nte·s ·das Xuventudes 
Comunistas e algun· socialista. O 
Xef e 'cta expedición, . Sarreiro, 
pertencia ao Comité do ~C). · 

OS_ QUE VOLTARO~ 
. PA~ GALIZA . 

Os ataques contra estas. per- -
soás fotegrantes da expedición -á' 
Olimpiada, mojtas delas ·ae re
coñecida militánCia, foron furi- . 

_ bu.ndos tanto· desde os meios de · 

"que confesásemos que os rusos · 
se comian aos rapaces crus . 
. Algµns. sabian :qµe _ nbn er~n 
·certo, pero ·0 piór era que coa 
-propaganda moúos' dos que nos 
interrogaban, até o crian". 

comunicación ~ como. 
mente. 

persoal- ' A CELEBRACION 
QO DIADA PATRIA GALEGA 

Os famiJiaies foron detidos e Moito~ · · <lestes expetlfoioná-
torturados .. Houbo nais ás que tios _supervivintes recordan_ co:R 

A. IN.TE~RACION ~o detiveron e cortaro11 o pelo ao · ledícia a . celebra_ción do Dia da 
cero e, ás doce da mañá, b.otaro- - ''Pátria ' Galega en . Madrid no 

BATALLON GALEGO 9 8 
- . . nas por Vigo adiante. · · - , 1 3 · 

Cando Madnd se d1spuxo a ' : , "Foi . no Teatro Calderón de 
defenderse· os xóvené tiveron -- . A algunha destas nais acu.~- . 

' b "d d , f'll d Madrid e participou" Castelat}. 
que emp~ñar as. armas. Alguns ana: e-m~n · ar as. 1

. as e pu- Ao lado do escenáfio líabia quas 
estaban en l·dade mili'tar xa- 0- u--:= _, tas a -Madrid, para as1 elas po-· 

' d - " .. , listas cos mórtos do Batallón 
t:ros non. Pero todos decidiro· n , ñerse e sombreiro : . , 

.. Galego. Despois de rematar sai-
"integrarse .. dest~ expedición á Os ·que· voltaron para Caliza·· mos Alcalá abaixo,. con bandei-
0 lirnpJ.ada'. ó prirneiro foLChu- ·eµcontráronse con toda únha ras e cantando 0 Hino Galego. 
cho, .porteiro do equipo; que campaña orque~trada_ con!ra A xente <licia; son rusos, son ru
_eta de Bouzas. -Logo virian Sito~ eles. Unha campaña que non re- . sos~'. 
.Miguel, :(>azó (delegado do equi- matara, inda qu·e a guerra xa· o 
po) e Nardo; do Coro de Teis. tiña feito'~ xa rematar~. · .·.;.f:# .". :-._;,_,: j .... .:::', .: ~J¡., __ ;, ._,,_; ,A,·~~~~~E 
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Val Miñor · 
·\ 

~ Jodo . preparado· para 
a· f~ (dos alcald~) · 

CangaS ·do Morrazo 

·os . prob1e:ití~ ~mí iraid~{ae ág(Ías 
' / . . . . . / ... ~ ' ' 

· A resposta dada polo alc~lde d~ Cangas ante_ a pre_gunt.a tJe · quée · nos entre ·as -dua~_ · ~ibeira~, . -sen 
fora fac~r _en Madrid caru!o sen acordo .de nengimha caste se .contaF R~nde . e desde V1go ,ª 
desprazara a dita cú;l._ade,. i[wluio.· Ulf.ha nqJa .sob.xe .. q§~e$tfl>_ n.s. PfJ~~r n¡Gan~asv.o~\·ás. iten:t:t~Scqu.e,u~s1latl 

'¿j_s vellas figuias'-, seguen a · NIGRÁ.N, O -PSOE DIVIDIDO d'l!~J!,,,n~olaqa~~o JIQPU pa;1·_r1_, re11J.Otar dunhff'-.v,ez .~o. pt.oblema · c~rca delas. 1 
• • _ 

campear folgadiünente, ·:· ; . - A-· agrupación local do P_. SOE da água -de canua$. Segundo_._ .as su.as manifes(aci(ms á· · · . . · O p_rún~iro que chama a aten:-
ag'Oraii1d%hnínedo '1iv~lse ~· .. ~-, de' Nigrán 'é unh~ das máis for- . ¡ PIJ!,~Sa _q;!áriq, J~ntr84e lrU>(p<JUCO, brindaria a povoacif)n de . . . ciÓIJ. é· que·ao tj.epender de Vig.o 
dextroriados ·~n .catro anos~ e s~n . tes e ·orgañizadas de todo o sul Cangas coa água da,t.rarda,:ta! e:como xa prometera p a.!lteriór · se ho\;lbese seca o que pagana 
unha opÓsición que lies ~ '.= ~ da ·, província de Póntevedr~. 4Jsa/4e., ·xosé :Chape'!!J;

0 
''CIJ,ime". 0u poucQ menos. - .. , . as ·cons.ecuéncias se·~ia. o conce:. 

dea "guerra'~ . . .- - Hoxe encóntrase claramente di- · ,.. . .: · · · · · llo do cal non é propriedade a 
_os feitos asl-o demostraii,· vexan· vidida en dous bandos:- os "ga- . " "' . água, Cangas neste caso, e que . 
se rion, e xu'lguen. leguistas", que hoxe"cqptrolan .a se; por riba-, a água _ pasa pbr 

agrupación, e os "óficialistas", Moaña este, concello querer~a 

N t mento de. Bal·ona enabezado~ polo d~putado.-J3ahi- L 46_ ª· Alcabre · disfroitar dela e serripre estaría 
0 axun a , M -... . . . . ~µnta Rodeira 6 . 11 · ~22 3.1 t . Ca . .. 

S t , · . Municipal ' contra- llo.. entras os pnm~rros. ·son· an es que ngas para servrrse 
o . ecre ano . d , . d 1. d. d ·· h · b , · 
tpu 'á sua~filla para as oficirias. · -:- partl anos : a iarse coa,, can 1~ . ! a·pouca que ou ese. 

e t t , . , . 'qu é absoluta~ · datura encabezada p01) Modesto Un-- segundo ponto .a ter en 
Ofü.ra aclon e · y 1 d · 1 ld con ta é a presentación ·por parte mente ilegal, segundo . se des- ª .ver ed, . a ca ~ e qud~ .r~cunca,. 

· d d nálise da normativa _.os segun os queren mxrr a sua l , , <;lo BNG tempo ha1 dun proxec-
~~:~nt: · ªu~ di que a: praza 1·e.n actuación .ca~a. un pacto con AP to para embalsar água dos ríos 

. ' q cu· rso pu' bll"co que lles permita acaparara _Al- _ 1 .Bouzós e Orxas, en Coiro e Al-que 1I a con . • . . . ' b " . . ~L r, d' t" t ' 
0 Alcalde, "Chicho" Rodrí- . c~ld1a,., mediante mano r~s par~- _, an, respec 1vamen e, para ga-

d de C g S ºu A Estra rantir o suministro de água po-. guez Quintas é cómplic_e d._ est_e.. cdia.ª·s as an ª· . -
' 1 tábel a Cangas (a todo o con-

. no~eamento a dedo: Ah. cordo:J)l~ Os "oficialistas?' dispóñense a , . .i - . 1 cella) de xeito total ao mesmo 
aqm da conversa cun a amiga, . . . . , . :-i:. • ' - 1 d , 'r 11 . 
onde me contaba que 0 Con se- . xogar todas · as · bazas pos1ueis .. . ¡ tempo que se es garantia aos 

11 . · Fl uerr· a Valverde mani- . par~ ~acerse co control da agru- fondormetros ' regantes das parróquias de on-
erro .1 g . . · ·, p · d ¡ · ' de s_e tira o líquidq, unha ca'n-. festaba nunha reunión "estar . p_acion. ~ra,iso .ª comyra-ven ~ 

1
1 1 - · _1

1 

~ . '. 

. t t porque a siia filia de favore.s func1ona como. peza · . , , tidade suficiente para a re~a. 
mm cDo~ e.nt 

0 
de Bibliotecas"). ·fundamental, na captación .de Este proxecto, segunµo os con-

era a irec ora fil " d cellais do BNG, é m0ito máis · a ia os. . " 
1 

Pero tamén a: "oposición·" pa- Neste senso .¡ apontan os . ru~· ·. . racio_nal e máis barato que _o da 
rece que decide n~n enterarse. mor~s que falan do peche ·dun- Confederación Hidrográfica, xa 
Hai quen di que axuda bastaijte 'ha cafetaria 'situada ·en Prai(l 

1 ~ • · que prescinde ·da dependéncia 
a isto a organizació:q de grándes América polo Góbernadoi: civil. /'. para con outros concellos e aba-
festins · costeados polo erário Afirmase que surxiron repenti- rata os custes. 
municipal, com0 o que se cele- nas simpatías entre os inquilinos -U11ha terceira cousa é o anun-

~rou o di~ 2 _dé xullo ,na Pa~a ddo edifkio, mt ol_esf~o~ lil?otlo _ruí- . c»eon. Moaña ~ baixos_ [ . - ~ 15 •r . . j ~ .~. 22 .·1.-22 - ¡ ,5 -J ~S:í~\: ciob d~t- Lodies_ PBeunau dpea laevCaar nággausa 
en rec01;iecimengo a- tyrcetta o, ·cara o sec oro 1cia s a. . . - · so ran e . e r , 

idade". · En calquer caso, a" afinidade en camións- cisternas nos meses 

Pero rion é só Baiona e o s~u 
Alcalde, senón que 'Os Axuilta
mentos limítrofes taméQ seguen 
na . mesma senda, despois de re
cllncar nos·seús postos. 
· En Gondomar o Alca'Ide Lis 

. está na: picota das ''más línguas 
da con1_arca". Din que a cria
ción dunha delegación d.o coñ-
serv-~tório .de· música, da compra 

. dun pianó ... ten ·moito que 'ver 
· con q:ue únha filla sua se dedica

se ao estudo da mfü~ica. 
Cu.nhá maioria ·cativa e pen

dente sernpre do voto do cons
tmcto,r -So.liño, único concellal 
de AP (o de construtor pode ser 
importante) enfréntase a unha 
o'posición .municipal miIJ,ima
in.ente Goesionada en torno ·a 

· unha alternativa persoal, a de 
Clemente. 

· Pero roáis importante ainda 
parece ser a· oposicíón popular, 
exei:Cida desde fóra da casa con-. 
sistorial. 

ideolóxica de . Vaiverde está -de verán mentras non .é arranxa-
moito máis cerca.,qe AP que.do'. , do dyfinitivamente o . problema 
PSOE. Só imcÓ.tnpatibilidades, da tr-aída xeral. Este· proxecto 
enfrentame11tos personais pola tropezaría coq. realidade de 
cabeza de lista desta formación2_ Bueu, que si poñer-dunha canti-

F , ll fondo en metros UJ\.llA.l........,.____, ......... ............_......,.,........,"""""-' 1 d Aveiino ernan,dez, ex-apare a- dade de água sobrante po o e 
dor ihunicipat .impediu a plas- q.gora, pero que para agosto/se-

. mación di.in ~Qonio de gob.erna.:.' tembro vaise ver na necesidade 
bilidad~ . . De. ;(eitO, .. cando .o · nú- .de facer restrición, xa que a 
mero un' erá~. 'Rafael · Riguela, cantidade embalsada baixa de 
existian conv,ersafi· máis '.ou me- golpe, tanto polo consumo co-

. nos segredas cara a actuacións A realidade dista ·moito da ese asunto. mo polo emprego qu~ a comu-

. ·c011xuntas .post-eleitorais. · _·_ .. ·slia :ve:rsión d0 s feitos. nidade de regantes á que perten-
. · · p · t · · t t · VlG. O, NEGATIVO _ _ f Pero Ave.lino despraz_ouno; . · .os os en con ac 0 ·coa nosa ce a agua ai neses meses ante a 

-desp.ois de duros enfrentamert- delegación .en Madrid, dou-s · re- . Despois de ·várias chamadas seca nas suas leiras e cüxos di-
tos. tio seo ·de AP. .. dactdres desprazáro~~e áo Mi- , demos por fin · co enxeñeiro res- reitos figuran debidamente es-

Mais isto n'ofl. pode producir n.istério de Ohras Públicas e Ur.: pons~b~l da .delegación de Vigo, criturados perante 0 Asunta
unha cortina de fume para xus- banismo; MOPU, ·para averiguar qué moi amabe.hnente nos r~s- mento de Bueu. Por riba, é no
tificar· unha actua.ción irre'spon- ·o que hai de real e o qué de fal- · · postou -que o proxecto da traí- tório que 0 actual alcalde, Ma
sábel e 0 dese.ntendimento:cara , so na resposJa á pregunta -dÓ .da de águas a Cangas desde Vi- nuel Freire Uno,_ de UCD~CIG, 
aos mohos problem~s ·que ten ·pleno. Tal e como soúperon os g9, que neste caso seria máis Joi defensor da tubería Ponteve
plantexados 0 VaL·Miñor. Para' dous, nen na Directión Xeral de hen _µnha "levada", está na fase dra-Marín~Bueu pm · considerar 
falar xa qe cprrupción como fai . Obras IBdrául~cas,: nen nos or- de · inicia~ión. · de estudos, que que eri Bueu non chegaba· a 
á x~nte, haberia. que demostra- . denadores do Ministério figura non hai nada· seguro _.e que nen água 'que ' había. o seu grupQ 
lo. presuposto neri. proxeéto 'néri sequera hai. cons~gnación presu- apoia agora a Pena en Cangas e 

. . consignél.ción presupostária para postária para investigar cál pro- vai ter que desdicjrse cefo i'espei- · 
LOl.RO - a tal obra ou . para· .o simples .xecto "seria o · mellar'. se a través to a falta· de água, ou nori se. en

proxecto. Ou ·se.xa, en ;Madrid, da· Ponte,de Rande ou através . tenderia. a ·P,esion de 200/300 
metá . da viaxe ·~r~dentor'a .do do mar, cruzando a Ria de Vigo toneladas cliárias-. a Ca·ngas. Non 
"socialista'_' Lqis Pena, ·non hai - (suponse que-~ Poló . ~íÚo fnais· "·:se .pode d±cer :.uniia · causa, tec-

. nada. curto e. polo mepos fondo}. - " . nicamente, un,ha vez . e logo ou-
Ainda ficjaba .. un ·segundo - ~ Nos ·,gráficos adxuntos pode- · · tra_. · · ·' '· ' 

ponto antes de ter qu~ :avériguar mos ver . cál seria u perfil .dos . , _. ó máis prob_ábel e"q9~ .. ~rr 
o qÚe hai polos.arredores cie Vi- fondos .:da ria pola .que teria que gas. padeza-"-os .... cortes xa come
go: a Delegación "rexional", da · atravesar a. tubaria da, traíd~- no . zaron- os mesmos . problemas 
Confederación Hidrográfiéa do ·case» de que a Confederación se . de . ~gua ·nestes-. próximos c~tro 

... Norde · de España, ert Oviedo. A · decidise por ese ·pro·xeQtÓ '. que anos · coma. :~n tonos 'os anterio
. nosa chamada . respóstaron- que parece ser o· quemáis lle gasta a -. res. ·chover, choveu: Pero a águá 

praza de San A~stín,- 10 ali non sabían· nada absoluta- Lois Pena. Os ·gráficos respostan segundo os m~is vellos, o que fi- , . 
· · Telf. 22. 67 43 . m'ente e que deberíamos poñer- . a · duas posibilidades estudadas xo .foi "lavar" os pozos. 

lJORRE'IRO; 1 ' ACoRUÑÁ:· 
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a.sor.uña nos en contacto coa delegación por . nós, tomando . por referén
local de Yigó, q'ue é quen leva . cia. os dous pontos mái~ cerca- R.O. 
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Camota. Praia de Caldebaréos .,-

~ara : todos, non para-~-
i ..... 

A chegada da· nova corporación ao axuntamento de Camota 
CUn a/~a/de nacionalista marcou Uil Xiro quizais definitivo , 
no llt íx.io da Praia de Cald~barcos. · . · . 
A~ntes, xa o axuntamento: se definira -en .contra na sesión plenária_ 
celebrada o 2.8 d~ abril ante a aparición no B. O. da Prvíncia, · 
odia 20 anterior, da soliciiude de Santiago Otamendi Busto 
para ocupar ~ 11,1 O Ha da praia de <;aldebarcos. ·· 

:PARA_XE NATURAL 

pez Pita "e_sq uece" voluntaria
mente toclas as circunstáncias . 
anteriores · e afirma que na zona -

· solicitada non hai nengunb.a ex
plotación. niarisqueira natural,
'contradicíndolle os viciños e ao 
áxuntamento, que aségúran que 
. na .- economía mixta típica da 
beiramar galega~ ' son.'mciitos os · 

' Nas normas de delimitación parroquianos que recollen pro- · 
do chan urban~ de Carnota, dutos pas areas de Caldebarcos 
aprobadas pala Consellaria de para logo yendelos por toda· a 
Ordénación do Território no comarca. Segundo se afirma no 
ano 1981, recóllese qúe son in~ escrito do Axuntaménto de 25 
compatíbeis as t:ransformacións de xuño,- a cantidade de berbe
regresivas da paisaxe na praia de , recho que hai ali,. é grande.-

llACIORAL-

quilómetros, todo iso cose.arras · 
.dq país (que transportan moitas 
veces as algas do mar) e os tre
beUos de labranza. ' 

Todo un antigo sistema vici
ñal de pásos e comiinicacións 
.entre as diversas zonas seria cor
tado de golpe polas instalacións . 
Aquf non valerian os socorridos 
pasos elevados da autopista. Ha
beria que· dar' a volta por médio 
mundo só pórque un señor, ou 
mellor dous, tiveron unha con
cesión administrativa polos anos 
setenta. 

Antes de pasar os trinta días 
que dá de. prazo ·a, lei para pre
sentar alegacións á solicitude, 
tanto a Cofradia de Lira, da cal 
depende a praia, como unha 
marea de viciños de Caldebar
cos, Panches e outras parróquias 
e lugares da própria parróquia
de San Mamede na que está lo
calizada a praia, presentaron 
sendos escritos dirixidos ao Co
mandante militar de Mariña da 
Coruña, de cuxa autoridade de
pende a concesión ou non da 
explotación por un particular , 
da praia. · 

Carnota, testeira coa de Calde- O pdoxecto afirma que se cri- · 
barcos. Isto .significa que Calde-. ·arian trinta postas' de ·fraballo Praia de Carnot.a 
bárcos está incluída nas zonas. fixos, ·o-_que fai peñsar aos vici- ·da, dando lugar a cámbios no 
húmedas circundantes,. xun- ños que· isa é só uri pano de fu- ecosistema da zona, desvío de 
queiras, brañas, lagoas ... que ta- . me para eséonder as verdadeiÍas canles mariñas, correntes e mo
mén está afectad-o pola protec- intenciéms, xa que con moitas · vimentos dos fondo~. 

:. Estes dous señ0fes, Francisco 
Rodríguez Ferilández e: Manuel 
Lado Mayo, venderon ou cede
ron . a concesión á "Sociedade 
Coperativa San Mamed", sen 
que mediara autorización 'admi- -
nistrativa . do Ministério de Co-

O que o señor Otamendi Bus
to, como titular da empresa 
Procumasa, xa que non se sabe 
quen poden ser os accionistas 
dela, por máis que non seria 
descartábel a preséncia de xente 
moi coñecida, pretende é a ins
talación dunha "nursery", cun
. ha presa con embalse,. centro de 
engorde e de cultivos mariños 
en xeral. As instalacións ocupa
rian unha superfície de 11.11 O. 

1 000 metros cadrados, cantidade 
excesiva e moi superio~ a todas 
as demais "nurserys" que hai' 
_pola costa galega (Ribadeo, 
Aguiño ... ) 

ción e ' en -toda a extensió,n da menos persoas estaría atendida - -
"unidade natural" non . se auto- a instalacióh e a produción. os PERXUICIOS 

, mércio, o 7 de xaneiro do 1977 
, e esta sociedade obtén en -fe
breiro do 78 a cóncesión admi
nistrativa para á instalación d un 
parque de cultivo de ameixas, 
ostras e berberechos. 

rizará nengun uso que implique Parece que taméri esqueceu.o , PARAOS.VICIÑOS 
instalación permanente e ade- redactor do) proxecto a regula
mais están proibidas _todas as mentación .vixente, que di (orde 
obras que supoñan unha modifi:. 25/3/70) que as concesións ad-. 
cación regresiva polas altera- . -ministrativas limítanse a seis Ha · 
cións dos elementos natÜrais, .e coro máximo, en ca~s espe-
vexetais ou acuáticos, os carre-·· ciais, a dez, mentras as solicitu
xamentos artificiais de area os des son 111~1. . 

I ' .· •'· 

vertidos e O$ rech~os das zonas O J?róprio pro·xecto · sinála 
húmedas. Todo -isto, aprobado que vah _ser 'remqvidas as areas · 
.polasdeb1.das instáncias. cun dragadú e-. engade que. seria 

' destinada á rexeración da~ areas 
ESQUECIMENTOS _ da -praia. Isto xa entra .en con-
"INVOLUNTARIOS" tradición· coa lei local de orde-

namento e os viciños sospeitan 
O proxecto do enxeñeiro Ló- que vai ser moita a area reme xi-

Naturalmente, os once mi
llóns de - nietros cadrados van 
ser cercados convenientemente -
e proibidp o paso, no caso de 

· set aprobado. o proxecto', polo 
seu iriterior. 

Na.marxe esquerda dorio La
dra hai unha boa ·cantidade de 

, terras e propriedades ás que van 
os :viciños através ·das brañas e 
xunqueiras da praia de Calde
barcos. Como queira que a 'nur
sery' corta-ria o ~ariliño, seríalles 
imposto un rodeo de catorce 

- --·-- - - ~ 

O que non se entende é como 
agora PROCUMASA pode apa
recer como entidade que p;re
tenda explotar a prais de Calde-

· barcps. 

- Subxace detrás de todo isto a 
política seguida pola Adminis
tracióri, sempre e en todas as 
épocas, de tentar privatizar o 
que é _público. A oposición vid· 
ñal é forte e ten todas . as de 
gañar. 

DfAl>OSITIV AS de GALIZA 

·O. Que vale ·un -barco.:.~. 
x 

. - Botaron anqs e anos en Sudá
frica .á pescada ou nas praias do 
Gr~mde Sole deixando.- en cada · 
onda e en cada mareta o seti~ 
suor marifieiro. 

Cando xuntaron·,catro ·pata- 1 

. cos, eritre os sócios que s·e u-ni- · 
róñ para facer o barquillo da fo-

, 'to decidiron' ir po~ todas. 
Barco, redes, malletas, ar~-

7 

mio, todo preparado para ir ao 
·mar e a.si durante un ano. As 
causas foron mal: · suba do g,as
-oil, dos seguros, dos víveres, 
dos p·ertrechos ... A@ ·final, todo 
foron débéaas e- poticas ganán-" 
cias, máis ben. perdas. · . , · 

O banco, de raigame galega 
du. tiaballando. por Galiza, fixo 
que había:· que embargar o barco 

' -
por falta de pago do ctectito que 
lles concedera. E embargado . 
e~~ . 

Catro anos van .que está P·Q
drecer na praia de Santa U~ia . 
de Ribeira, a carón do peirán 
pesqueiro. E'.Iogo gobem·o habe
rá que diga o de xerar postos de 
traballo. . ' -, 

xurxos.lobato 
. fotografia , 
· pedra furada, 49 - telf. 281006 - a corufía 
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·:.temas:._ da .il.óSa terra··. ·~: 

-. 

Ecoloxia e meios · 

de ·colriUnicilción 
f .. 

A eclosión da loi.ta .contra os vertidós radioactivos, e por eng_adidp ccm~ · 
tra_ a nuclearización, ten sido~ ponto de confluéncia das foriás pol-fticas, 
siodicais,"e todo o espectro social galego. Eco ponto positivo 'e·sobraneei
ro da movHización popula~, que se · identifica claramente cunlia lo'ita, .de 
inequívoco signo nacional, deeorreron estes días pasadÓs. · · · 

Pero a loita ecoloxista en GaUza non é cousa nova:Aindá nps anos do 
. franquismo as reivindicacións populares contra a política dos rrionopó-. 
líos, .era non só unha reivindicación económica, senón a 'loita pola super: . 
vivéncia do próp.riq ecosiste.ma. Aí están os casos dos encoros de Castrelo 
de Miño e Portomarin, ou riláis perto na memória os plans para o -Ulla ou 
en Sela. . , ~ . . 

. A instalació,n das Celulosas e Elnosa en Pontevedra, en anos negros .e 
espidos pala represión das ferramentas poi íticas, perpetraron un dos crí
mes má~s bruta is contra Galiza, asasinando ·de vagar Uflha das meirandes 
riquezas do país. E a inda se perpetu·áé~ta situación e ainda teñ~n que re-
tomala as forzas empeñadas n~ progreso da nación·. · 

E dicer,- que moitas das loitas que se levaron adiante en Galiza' n~s úl
timos a~os estaban tinxidas, máis ou. menos manifestamente~ d~n claro 
baño de ecglóxismo aniais do congido estritamente poi ítico. o Ú'aballo 
frente. á Autopista, contra a qu~ima dos montes, conva a instaléfeión da 
Central Nuclear de Xove, a oposición ~0ngra a repovoación forestal con 
espécies alleas, contra a desecación da L:.agoa de Antela :ou agora das Gán
daras de Budiño, ... e un longo ·etc. do que é testigo ás ·veces i-Fiudo ·a 
outras moitas combativo, o noso povo. ' · 

Pero outra faciana, tristeirament~ actual, da loita antivertidos e de to
da a reivindipación ecoloxista, é a manipulación informativa. A grosería 
ruin e vergoñenta que acusaba · ao nacionalismo da queima dos montes, 
tivo agora unha sutil actualización, seguramente dixitada por inter~ses · · 
polítiéos do próprio poder, que quere afogar a protesta. Así, ce~tos meios 
de comunicación, como refléxa mái.s adiante este número de A ·NOSA _ 
TER AA, prefiren manipular a información e evitar:,o protagonism0 dos 
que foron até as mesmas portas· do império británico, en r'epresentación 
unida de Gal iza. ' 

A falta de ética e o desprécio a todo tipo de normª_deontolóxica, non 
pode escudarse en imposicións vidas "desde arriba". Afogados. na cri"se, a 
insolidaritJade e a narcotización 

4
da rebeldía, provocan que os traballádo

res destes meios .de comunicación . tampouco sexan os wóprios denuncia; 
dores e os obstáculos máis firmes frente a estanituacións. . 

Ampararse nesa impoténcia non é admisíbel cando esasterxiversacións 
non son ~ excepción senón a norma de quen, pola via do .siléncio, quer~ 
abafar todas as iniciativas, todos OS pasos, por catiVOS que sexaR, QO avan-
tar, contraditório pero firme, de Galiza cara o futuro. . . , . 

E nesta situación non só debemos contruir meios de comunicaciór;i 
próprios ·e ·non enfeudad,os a intereses estranxeiros, senÓn que os- que 
existen manteñan uris mínimos de hon.estidade ~ le lealtade á obxectivi
dade. 

·A saúde e o futÜro do pafs 'rec.lámano. 
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cartas~\ 
AS FESTAS DE VIGO 
O BNG quere denunciar a,atitude ·do 
Axuntamento de \Í"igo de privatizar o 
festlval de jazz, parte das festas de ~e-, 
rán, para as cales a tal institución' a-~ 
porta un- presuposto, presuposto que 
sae _dos impoStos qL:Je recaÚda de to~ 

· dos nós. 

é un .. ~"bloqueiro~'deses c¡ue· non en- A l.NT-ERSINDl·CAL, 
tenden nada nen sallen facer pc:>lítica. CONTRA OS VÉ.RTIDOS 

Todo·s estes. anos estiveron ' protes- "'A ·INTERSINDICAL '' (t'iitg-Csg) 
tando polas cifras das manifestacióos · · ·, fi"rm· ante do·.,. .· "como orgamzac1on ;, 
que daba a prensa. Claro que, xa ve- d · ·, I' · · , .

11 1 
d , · acor os entre as orgamzac1ons pQ 1t1-

xo, so es mo esta can o non as . . d" · · 1' · d ~ 1· · . E . . -· .f •, ·cas, sm 1ca1s e ~co ox1stas . e \'.Ja iza, 
aumentan. u est1.ven na mani esta- - , et. · t ·, · · , d . , . · - . . sumase a 1vamen e as acc1ons e 

Está f?ra , de :lugar que -Q._·Axunta· ·"'· 
mento se comporte. ~mo un empres:· 

. . ' ~ 

c1on en Mann e penso que non hab1a t' t ). d , · . . . pro es a convoca as para-o prox1mo 
as .sete ·m1I persoas nen m91to me.nos. , 'día 8 do presente mes, cara impedir 

Pero iso noJ:¡ importa, o que. impar- qu'e o dia .11· sexan vertidos ·na Fosa 
ta é que haxa ,Ún meio de cornunica- . Atlántica milleiros de bidóns con re-rio de espectáculo.s máis, perseguiRdo 

firis lucrativos e desbotando o aspeé·
to cultural é:Ja participación da-·ma'ior 
parte pos.ibel de viciños. 

.Asimesmo denunciamos · pera~te a 
opinión pública a actitude represiva 
da PbliC'ia Nacional di'ante .das xu.stas 
prot~-si:as de · todos aqueles que qtie-. · 

. ·rendb participar do espectáculo; ato- · 
páronse . coa obrigat~riedade de ter 
que pagar · 500 pesetas pola entrada, · 
e a conseguinte detendón de dous 
.xovenes' que participabán do estado 
de ánimo. dos aÜ 'pres~ntes. -. ·· · :· 
· · Esiximos 'a· inmediata posta -en l'i
berdade dos dous · rapacés anteditos, 
hoxe presos na cadea de Vigo, asi co
mo esiximos da -Axuntamento a gra
tuidade de todos os actos que forman 
parte das festas da· cidade ás que to
dos os viciños ternos 9 direito de dis- · 
froitar. 

'') .· 

RESPOSTA A C.F.G. 

C.ausoum·e tamén a min ' s~lpresa a 
sua carta, C.F.G .. Seguro que vostede ,, . . /- ,.. . . . 

cién disposto a poñer un pouco de síduos radiactivos. 
,.,. cordura nisto / d~s cifras: Cif~as que, Con tal - motivo, · a 1 \FfERSINDl-

por ~outro ladp, ninguén eré, áinda CAL realizatá unha éa npaña de di-
. que, como vexo, haxa alguén que vulgación deste problema, chamando . 
queira seguirse engar~ndo · e, ainda aos traballadores a .'que participen no · 
rriáis, que 9osta de que ·6 enganen. paro convocado para odia 8, de 12 a 

Sígase ehganando, siga a~usando a 1 da mañá e para que asimesmo par-
aqueles ·que · están pola verdade · de · "ticipen no apagón xeralizado das 11 
estar ao servício de .... de quén, señor da noite. 
ou s:eñorá?, de quén?. . ' , Finalmente expresar a nosa preo

cupación pola escasa iniciativa de 
presi0n por parte do Goberno Espa
ñol, único que co actual ordenamen
to constitucional pode poñer freo a 
esta agresión, tomando as medidas di
plomáticas, ou doutro tipo necesá-

-- 'Eu p1'dolle á x~nte de A NOSA 
TERRA, periódico que antes non lia, 
antes, cando CFG debia ~star conten
to, xa que escribia ª·º ditado, que 
continúe por este camiño, ainda que· 

ria s. 
. receban paus- daqueles que, en teoria 
apoian o meio, xa que na práctica, 
con e_sta mentalidade o que fan é 
fundilo. Señores, estanse gañando a 
credibilidacie nun munodo en que só 

. os ~apanatas eren; o mundo dos 
meios de comunicaciqn. 

A despreocupación do Goberno es
paño I obsérvase igualmente na falta 
de contestación sObre a Proposta non 
de Leí presentada polo Parlamento 
galego sobre este tema. 

Roberto Pereira 
A Coruña 
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Corigresó _UGT d~ ~G~· 
spb · -conU'ol do· PSOE : · 

·O axuntamerito de Vig9 
privatiza as-festas ; : 

' .__, 
' • ' " ' \ ' \< , 

·No congreso de 'flGT de Gaüza celebrad<! o . p~sa.dp fiu de. semana · t9s de responsabilidade . dentro 
da ·central soeialista.· en Jllgo, trunfou a liña .oficialista, non sen unha"forte oposición,, 

Un. congr(!so -onae .a pritu:ipal lo!ta. estivo nas candidd't,uras,~ ·· · 
sen afondar noutros aspectos e onde se viu unha clara · · 
división, poñendose· asimesino de manifesto que os problemas ia' 
UGT Gallza son os mesmos problemps que a do PSOE na . . 

.· Ha·i an~s en Monfqrte " éi0ns ao Pazo dos Deportes. En 
. . . Manifestou Martíriez qué a. producíase Ün morto por mor vez . d~ de~X'ar entrar . a x~nte; 
sÚa, . ~aadidatura :.i ,. reprS!$enta da, política do A·xunt0;ment°' de dado .. que como . xa dixemos é 
"unhá intlependéncia real con privatizar as festas populares. unha festa, o que füco foi co-
respeito · ao aparato do partido Daquelas o Axuntamento brar a eñtrada e aos précios na-nosa nacjón. As distintas posturas, os énfrentamentos; -
en Galiza~', chegando a afirmar era de UCD. 4 da menos q~e_ .de-,~incocentas e . foron os l/Ure se produciron-xa no congreso do PSOE fef!do, .' 
que "podía ser que estives.e ~a .· A semána pasada en Vigo seisc·entás·pesetás. ademais; a mesma composición territorial~ , 

· sua alternativa- -un poutó producírÓnse tamén · · ·Isto era para as .. aétuacións de , 

Vist:a da mesa do Congreso ~ 

"Moito tivemos que traballar 
toda a noite para que non se 
nos fose o control ao partiáo; 

·"manifestaba Qµ-los Príricipe, 
concellal de Vigo e Delegado de 
Prensa do PSOE nesta capitaL 

Non facia falta confirmacíOn, 
era unha cousa palpábel.. Nos 
corros formados nos pasillos, 
nos lanzamentos de indirectas, 
nos roces verbais, quedaban ple- · 
namente dé manif e~to d uas pos
turas inequívocas. Unha propi
ciada polo PSOE, mellar di.to, 
polo aparato no poder e, outra, 
polos sectores críticos do PSOE 
aos que a]guns chaman liña na
cionalistas. Este últimos pro
pugnaban unha meirande. inde
pendéncia da UGT respeito ao 
partido, asi como unhas ade,cua
cións da central a Galiza. 

O enfrentamento chegou aser 
bastante duro nalguns momen
·tos até o ponto de que Antón 
Saracíbar, / o rep:i:esentante da 
UGT estatal tivo que criticar o 

r 

Merqué . a· história de 
- Galiza. Adequira 

-~ A· NOSA ·TERRA~ · 

~ncuadern_ada ... 
. ,_ · O's tomos lin ·e 

- • •• 1 . -

·,.., · dous están · 
:·· esgotados. · ._-· 

~ M·e-:que o .. 
·tres·, e o 

espectáculo producido entre as 
duas tendéncias. 
, Afirmou· o señor Sai-acibar-na 
sua longa a_locución, que o con
greso estivera ~10ito máis preo
cupado na conformación das 
distintas candidaturas que de 
buscar alternativas e solucións 
aos pro}?lemas. _ 

adiantada respeito ás condicións · · enfrentamentos, cunha 'gfl;lpos de jazz · e. de Luis Eduar- · 
dos traballadores galegas". Al~ · · resposta contundente da do A u te.. · · 
guén afirmou, "polo que pare- poücia,~polo mesmo, co saldo - A xent~, que VÍlJ cómo Sy 

ce, aos traballadores galegos da de varios· contusionados e dQÜs quería privatizar uns festivais de 
UGT, perb só aos da ·UGT;' ._ · detidos. O Axuntamenta . · - verán que sempre· foion p_úbli~ 

Pola_ sualJánda, Xesus Mas- . terJ:. alcalde do PSOE, partido .cos, empezou a protestar e ~ 
quera fixo tm chamamento á · no pQlJer. Tolf,o o me~mo. pretender entrar sen _· pagar, da-
unidadi, facendo. 'fin capé etÍ . do . que, ademais, consideraban 
que querfa ser ''o 'seeret-ário Xe- os précios abusivos. Chamada a 
ral de toda a UGT". · . · Dent_[o das festas do verán p-oljcia,' ;producíronse enfrenta-

Polo demais, o congreso foi o en Vigo., .destacan os festivais de · mentas .e detencións. 
colmo da desorganización. Castrelos a onde traen diversas ; q povo d~ -Vigo, a xen~e que 

• 

1 

• ¡ actuacións .. • Estas actuación~- viña asistindo a -_estes festivais 
CONTRADIC.iONS NAS 
CENTRAIS,,ESP AÑ'OLAS-

Este congreso -da UG'F . ven .· 
. poñer .de manifesto as contradi-: 
cións exist~ntes no . seo das cen
trais sindicales de o bediénci<\ 
estajal, dado que moitas veces 
os intereses dos trab.alladores 
galegas non ·son facilmente asi
milábeis cos intereses da dir~ec
ción das centrais a nivel estafa!. 

A corrente g;ilega da UGT 
ten · tamén o seu homónimo en 
CC.00 ., onde tamén hai unha 
pugna _entre ·un sector ·próximo 
aQ PC e outra separ~do do apa
rato ·deste partido, que se incfi-· 
na polo acercaniento cara pos-

, turas próximas á lNTG, sobre· 
todo nalguns tipos de accións. 

son p_agp.s, elato está, cos cartas está indignada e os partidos po
de todos .os c01jtribuíntes e, . in- ütico's ·é _asociaCÍóns cidadáns, 
da que ha:L9ue ~fgar"o , ql.!_e que,i- · mosfran o seu desagrado, tanto , 
,ra sent-arse en :s1lla, a ~-ntrad~ as .-1- pola actuación do AxuntarrÍen
gradas qo anf1~eatro e gratuita, to <';orno · pola das FOP. Criti
comp d~be_ s~ nunha festa ,.na . can duramente ao Alcalde e ao 
que se pret~nde qu.e participe o seu -partido ~ PSOE, e piden 
povo. · • _ " . ·que cos cartas dos vigueses non 

, Asi viña ·sueed~ndo até este se fagan festivais privados dos 
. ano, polo mal ' tempe," o Axun- .que o a.xuntamento pretenda lu
tamento decidiu levar ás atrae- . erarse. ,_ 

>'¡ 

Nas suas palabras puxo de 
manifesto a debilidade e· a fra- ' os AXUNTAMENTOS UBRARIA xilidade ideolóxica da ÜGT-Ga- NON FQNCTONAN 

liza, chamando a qúe traballa- Mentras isto acorre, os (!.XUn- _, . 
sen afondo para superar os pro- . tamento& onde AP ten maforia ~~~-~ ·COUC~RCJ· 
blemas. relativa seguen sen · funcionar 

SEXUS MOSQUERA, 
SECRETARIO XERAL 

dous meses despois. 
. J~n Ourense tiveron que reco.:. 

rrer ao decreto para poder cons
Afinal e despois . de Ioitas, · tituir as comisións informativas. 

co~poñendas e pro.me8ªs nos En .Pontevedra, andan enzar- . 
pasillos, a. candidatura" ."oficia- · z~dos .Xa en ·liortas ,por mor da~ 
lista" de X:esus Mosquera 'obtivo asignación.' . 
o 61, 19 por ~en to doS..V-otos. AP, se· non o remédian no · : 

O consenso non foi posíbel e próximo . ~óñgres~, pareqe que <-. 
·Fernando Martínez, que enea- leva o camiño·· de ser unha se- · 

. bezaba a candidatura ''disiden- ... gundá. UCD, -pero sen ter q~~ '_ . 
te'?, queqou' relegado e sep. pos- ·ser desbancada do poner. 

' '\ 

- , 
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·_· Cómo f oi a protesta contra os vertitlos. nucleares 
Marchas ciclistas, marchas marítimas, sen~adas, ",,,anifes{acións .de todo ·tipo·, cortes de tráfico, 
botár li~o diante da sé do con,u'/ado. inglés, fo/gas de fame, -pintadas, ·colocación de [roles e coroas, 
encadeamentos, queima de bandeiras do Reino Unido, fo ron a/gunhas das accións 
que se c1Jlebraron nestes dias para protestar_contra os vertidos rad_ia.ctivos. . 
Pero·sen dúbidll odia máis.combativo foi o veru~e~ dif¡- 8, no que se rexistaron paros, -· 
peches de comercios e un-apagón de 11a11.05 da noite. . - . . . . 

Queima de "hidóns radioactivos" decorados coa bandeira do Reino Un.ido 

Sen dúbida a semana pasada en
trará na história como unha das 
máis importantes dentro do 
ecoloxismo,' nÓn só en Galiza 
senón a nivel mundial. Milleiros 
de persoa·s movilizáronse en Ga-: 
li~a para prote~r contra os . 
vertidos. A-sensibilización pare
ce que chegou até os últimos re- . 
cimchos .dunh(l . sociedade moi
ta~ veces adurmiñada. 

· Todos os pªrtidos ·políticos 
víronse impulsados pola diná- _ 
rñica até o ponto 'de que o 
axuntamento de Lugo, ~on al
calde de AP aprobou unha mo
eión na que declaraba inimigos 
de Lugo aos · ingleses. Unha 
.asunción partidária que ra máis 
cara a galería, cara a opinión pú
blica, cómo quedou demostradQ 
á hora de apagai: as luces en 
moitos municípios, que moitos 
dos partidos que votarol} __ a fa
vo:r da medida, despois inibíron
se_ do tema tendo que fac;elo sós 

~outros partidos ou ficando sen 
apagarse o' alumeado por falta 

_ de .persoal dispoñíbel. · · ' . . 
. Corte de tráf ego nas· ruas de Vigo 

· Asimesino, deixar constáncia 
de que a meirande parte dos ga
legas non atenderon Q do -apa
gón, pensando que serian ás 
próp,rias. empr~sas suministrado
ras as encarregada~ de cortar o 

cabo encheria_ moitas :Páx.inas. 
Asi e todo é preciso- salientar a 
loita levada en Vigo toda a· se
mana, con .depósitos de lixo á 
porta do Consulado inglés e ma
nifestación palas ruas, asi como 
sentadas e cortes dé tráfico. Ta
mén se q uéimarón bandeiras do . 
Reino Unido e se pintou a porta 

Nunha destas manifest~cións ~ ·ticipantes for~n en áumenü> dia 

· fluído eléctrico. E, inda que es
tabán preparados con velas, non . 
se sumaron á protesta quedando 

-en parte-desilu~'?nados .' 

OS ACTOS ·.do Consuiado borrando o letrei-
ro e poñendo no seu 'Can tu 'Con 

Dar con ta. dos actos l~vado~ s sulado da merda'. · 
N .?:2~7 . / DOJ §· AO 2l D~ XU Clü . / 19.86' 

produciuse un . enfnmtamento . 
verbal con ~ militañtes do PSOE 

· · ª9' pasar por xunto á sua sé eJ 
berrar "Felipe, Guerra, Galiza 
non se ·eninerda". Os militantes 
do PSOE saíron ao balcón .en · 
plan, polo menos, chulesco, pa
ra despois poñer a megafonía 
exterior a todo volume~ O alter
cado puido chegar a maiores. 

Neste tipo de accións os par-

. a. dia; 

SOTO NON APAGA 

, 
Despois da manifestación de 

Vigo, · o venres, os. representan
tes das forzas convocantes fo
ron recebidos _polo alcalde de V 
Vigo, o pseoísta Manoel Soto, o·. 
mesmo que fletara· o "Pleamar" 
e que · dicia na cam.pat'ía que 

. -
Pintada no consu~do británico en Vigo 

árranxara o asunto do,s· vertidos, 
queri se negou ·a apagar o alume
ado alegando, pásmense., que e~· r 
taha ·conectado aos hospitais:~. · 
Pero "isa.:..nori foi todo, tamén·se 
negou a intervir na rádio ~facen
do ua chamamento <1:0 pavo vi
gués P,ara que se -sumase á cam
paña. 
- Pero esta non foi só a . {lnica 

actitude pouco colaboradora do · 
. PSOE que. fixq un p~sarúas .en _ · 



Vigo · cunhas 'sesen~a persoas;.xa -· tra~resolución máis. 
qüe o dele_gado d.e ,Meio · Am-, ·Os obreiros de Citr()en cele- · · 
bien te do 'axuntamento coruñés . brarnn \ tamén. . unha m~nif esta
Héctor Quiroga,, e·staba.en Cam- ,· ción . á saida do traballo, suce
bridge pando Os de ADEGA-an.;. .. dendo o mesmo. Íloutras empr-t'.-

,- daban a facer · accións na Gran - as . .. - . s . . 
. Bretaña e '-non se enternu de na~ . Militantes de . E.G. · protagorii~ . 
da, camt~- ·fodo. Ó ·.mundo ·n~n · zaron un éñcadeamenfo en Gi-:·,: · 

· falaba doutra ·cousa. braltar, s~ndo detidos. ' 
O · parlamento galego ·tamén - ·Pero a loita continua· por , 

aprqbo.u unha resolución. onde r)láis que, · poi~ ·l!lo~ento, os 
~ _pf9t~stab~_ p'olos-·vertidos, ou; vertidos-estean paralizados. --

·,lfAClO!lAL' 

.As· p~ót• . en Londres· 
Cando estas liñas estean na 
rya, a bon ;eguro que o 
(lUtobús fletado por ADEGA, 
cos expedicionários abordo, 
xá estará en Galiza. 
Atrás quedou unha forte' 
loita contra ós vertido · 
e truhfo de que ~odo o 
mundo - , · :c01íeéese o tema, 
asi como-de lograr que 
a opinión pública inglesa,' 
nunha ·boa parte, 
se pronunciase _contra estes 
vertidos radiactivos. -
Sentadas, encadeamentos, . 
xulgamentos; manifestacións 
e protestas foron algilnhas 

· das a~cións que levaron 
a cabo. r 

Cando xa estamos a ponto 
de rematar esta viaxe aO' Rei
no Pnido, unha viaxe, unha 
aventura,,,. unha protesta con
tínua, haberia moitas cousas 
que contar. Tantas que seca
dra ternos que fac~r un espe-,.. : 
dal .para que toda 'Galiza co
ñeza os pormenores desta via
xe. 

En primeiro lugar deix~ 
aquí constánda, .por ~e alguns 
dos nasos :leitores foron enga
nados no intento que quixe
rori dar moitos meios de co~
mumcac10n, de - que esta 
viaxe non foi -propiéia:da polo'. 
Greenpeace e ·de que cónti-

-nuamente ' desbordamos con 
accións ·a esta organización, · 
que ·nor1 facia máis que qU;e
rer frear moitás defas,. diríase 
que até estaban ciumosós do 
noséf protagonismo- na · lo ita; 

· xa- que · era~ _ADEGA que se 
ponía á vangarda desta loita '. 
unha vez máis. · 

·· :·· Na semana ·pasada demo·s .. , 
canta de diversas · accións. 

.- Hox~ podíamqs empezar po- . 
la sentada protagonizada du-

, rante unha ·hora <liante do 
tren 'que. transportaba. os bi
dóns .. Unha sentada simbóli
ca porque o tren" non· tiña 

~ máquina. . _ · 
· Deixar CÓnstáncia aquí ·a.e 

que os bidóns non tillan ·nen: 
· gun .control, nen protección, 
calq uera podía ·levar 'un bi
dón, ~J que é contrário ás nor
mas aprnbadas. para o_ t~ans-

porte <lestes materiais' .. · 
Cerca de ·nós estaba .unha · 

central nuclear. 

MANIFESTACION EN ox~o~ 

O martes protagonizamos 
_ un. acto en O xford, seguido 

dunha --· manifestación con 
pancartas .pofo médio da ci
dade.' á que non se sumou 
9reempeace: 

Xa o mén:;ores~ os repre- / 
_ sentantes de .ADEGA e dos 
. diversos. ·grupos políticos pre
sentes no autobus, tiverQ.n 
unha- entrevista- co embaixa
dor español, que . demostrou 
un -profundo descoñecimén
to no tema· dos vertidos, des
coñecendo até o tratádo polo -
que un .país ten só un deter-

. minado tempo para verter os 
· bidóns, despois de conced~r- . 

lle o permiso-, inda q~e- ma- · 
nifestq__ú qu~ o 80 por cento 
do papeleo que levaba a ·em
baixada nese momento era 
sobre os vertidos. 

ENCADEAMENTO 

suxa e houbo moita . xente 
que nin ceoµ, nen ti-vb ,man
-ta:s para dormir. óutro's tive
mos que~ aguantar a un borra
cho que me.X.aba por nós ·e 

_gamitaba ' ao pouco que nos 
descuidásemos. Como chamá
bamos a policía o que fixeron 

foi descoigar 'O .timbre. e 

· Reseñar aquí que . agás a 
BBC~ os outro.s meios de co
municación -británicos , cas~ 
sil~nciaron tot~lmente a·s pro
testas. · Sentíanse feridos no 
~eu "honor", no .famoso ·"ho
nor inglés". 

Cando estábamos -detidos 
chamámos á embaixada que 
mando'u sobre as oito da tar
de ao cónsul ·e ao Secretário·. 
Desde que chegaron eles, ain
da ·parece que nos trataron . 
_máis mal. 

O XULGAMENTO 

Ao -dia seg_uinte de -ser üe
tidos . celebrouse o xulgameri
to, acusándonos, conforme a 
unha lei municipal-de .obstru
ción da vía pública. 

Ao dia seguinte produciuse O xuíz que foi, · pode~os 
0 ehcadeamento diante. do dicer, amábel, condeounos a 
Centro .de Enerxia Nuclear cinco libras de multa e se fi-

. xésemos outra acción pareq ue, entre o u tras moitas cou-: 
-sas, ·.é 0 encarregado dos ver~ cida. nun ano., voltaríamos ser 
-tidos británicos.· xulgados, - con !liáis dureza, 

A operación · saiu _bastante ' pbr estes f eitos. _ _ 
·ben; xa que se tiv:o que des- . : A vista, declaración en ga- . 
· pistar aos guárdfas de _ tres .lego, cun intérprete brasilei-· 

· · ro, pero asi o ..;xulgamento po-
portas . para que . non _saisen, dia durar varios dias e nós tí-
mentras en d.ez. segµnd'os se 

· ñamos que sair de · Inglaterra, 
_pmducia ~ ~ncadeame.n_to. . _·xa que nos caducaba o bille-
: Aos quince minutos che- te do tránsbordador. Foi por 
·gou a policía áo tempo que se iso polo que nos declaramos 
congr.egaba uriha moitéd ume culpábeis e· .. pagani.os· a multa. 
de xente -' Ali estaban tamén a . Cando . saímos da cadea 
TVE, a ~BBC, TV francesa e · . rien nos est~ba espe;rando 

. belga, ademais de diversas ninguén. da eml;rnixadá, ti.en a 
emisoras. Tv 'españofu, 6 que nos· sert-

,\ Média-hora despois oo ~en~ tou!bas~ante . mai. -- · ' 
-cadeamento éramos detidos. Agora estamos en París' 
Ao· comezo acordamos non ar~ánxahdo-.o cáinbio de: mar- .·' 

' facer forza, ·pero 'logo cam- . chas do autobús~ pero o mér-
biarrios de parecer. ,. · cores·- esper:~mós éstar .xa en . 

Na, cadeá estivetnos até as Santiago, despo!s "'de celebrar 
14,30 do . día seguinte, xusto - actos en Donostia,. onde se 

· ;24 horas, · nunhas.' condicións · prepara un recebitjléhto, e en 
moi ~. ínás -xa que estábamos" . - · Ü\lrense . 

. apiñados· e o' trato ·non era 
nada· -cordial. A cadea esta_ba A.COSTA 
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CAfi LOS MAQU 1 EJ R_~, ex:sospeit2só · Relevo-o, señ~r,· aá árdua t~~efa de . soportar detalles -- p~rm._.e-

· Benquerido director: · · · · · · , · -~"' · ·dHv·-·H": ... · .( t1." 9 _nn.r. 
-. Se:;~'. '.p~~senté' Cme rafü:imr.i ... ;á"'esdreber, é .para· comunfcar-IJe im 

.t,c :.fioriiado~ M~l.friiñás-1sé'9uinmOéWr{{fáxerWasi~·nveoo:rs ~tte cafi' iº~ 
'. ~ é~itálcd:ii"~o pólí~"ial hÓ que xa me sentia inmérso. ; ~ .. . 

. Q' qú& SÍ ll"e• p()dO dicer é que, incomprensibelmente,. rara foi a 
;.nohe· n'á que non ~ei· cos n;ieus débeis o"sos nas escuras celas das 
comisarias. 

. feito singular: chegou· o verán. ·Aéontecirnento apareot~.mente ·- · . ·-~ ...... ...__....,..._.....,~------• 
tan anodino e'. descoñecido, s.en dúvida, polos naturais do sea .- · 
bretemoso país; é p_ara mine outros c9ma l}lin motivo de troµla · 
~ esmorga. Para celebrar segundo .cómpre eve.nto. de _at~I rn~gni" 
tude -um si que bota ria f.oguetes, armaria merendas. e · pintarla 
mésmó a mona. E faceria todo isto pretendendo non felidtar-se 
palas merecidas v~cazóns, com:o fai o comun, senón congra-tu
lando;se pola lixeireza de roupas que leva aparellada esta époc9 
do ano. . . 

A estas alturas, pensará vocé "que ·se acha ·di ante da carta dJJ.n 
pervertido, dun deses voyeur qu'e.eh.xerga -polo escote das ~e.ífori
tas cando a ocasón se lle ,-presenta . . Nada mais lonxe da realidade. 
Disto poden~lle dar cumplida informazón en calquera comisaria 
madrileña, porque eu, señor, son-lle o que,_en tennin9loxia poli
cial se denQmina "sospeitoso". be a í que se en algo me alegra a 
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chegada do verán é porque, ao, fin, puden m~t~r no armárJo ano- . 
rak, vaqueiro_ e tenis. Principalmenge o· anorak, cal!sa dos meus 
desvelos. e preocupazóns. " · 

Todo comezciu l:lnha' aciaga tarde de crua invernia madrileña, 
cando viaxaba eu no tran~porte colectivo. Acortteceu que os 
meus sempre avisados óuvidos recolleron o fio dunh~ conversa 
que, alporizado's, mantiñan dous xóvenes sobre a recente pro
mulg~zón dun bando que daba en calificar de sospeitoso a todo · 
:aquel que por-tase as prendas arriba mentada.s. Horrorizado, ollei , . 
para a miña ves~imenta. En .todo coincidia a ·miña figura coa des
crizón do .s0speitoso. Sen termar de min, baixei raudo do bus, 
~entido na caluga miradas inquisidoras e, estou por dicer,s:Jenun.:' 
ciantes. 

· Por mais que nos ·dias subseguintes tratei eje me amparar na 
noite ou de me ag~char, nos meus paseios, vespertinos, tras de 
ca'l~uera. árbore ou seto, os defesores do orde pec;firon-rhe non_ 
menoz de 23 veces a documentazón .. O que no Chicago da Lei 
Seca non sucedía, producia"se agora no Madrid (coma tal, Vigo, 
Donosti ~u Badalona) da Ler Antiterrorista. Bas~ando-me nes
te . axioma, dei en matinar. 0

1 
porqué de tal persecuzón policial. 

Asi, ampapei-me nas lecturas \de Chandler e Hammett; observei 
, todos os movimentos do Bogart-detective ou do Bogart-mafioso, 

facendo . caso omiso (xogando como me xogaba o :meu futuro) 
- dos seus escarceos amorosos coa mozo de tur.tio:E topei .o que, 

ansioso, pr9curaba: no Chicago dos 30 todos erah sospeitósos, 
porque todos levaban' a mesma indumentária, gabardina cruzada · 

~ e chapeu de asa comprida. Se un, neses anos, era particularmen-' 
te identificábél pofa cicatriz dá meixela, só tiña que so_bir as la
peias do. sobretodo e baixar, capcioso, a asa do sombreiro. Mas . 
aqui, no Madrid actual,_ non cabía a primeira alternati~a,- pasto 
que o · anorak cai-ece de la pelas. Lago a~ miña soluzón tjña de· 
estar nun ch~peu ou sucedáneo. Tras muito cismar, a~alicei as 
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!Vra~ •O ·verán, pensaba eu, paria fin as miñas cuitas. Ü primeiro 
. · dia i;:¡1,1e veu de calor at:>'afante tomei a valente decisón de me. lan

~ar a rua se.gund(;) a 111iña .. nái me botara ao múñdo. Nuo total
·mente: Mao seria que, sen vestimenta nengunha, despertase ta- . 
mén sospeitas. C rldo saia-pGlo protal do, meu edificio, topei co 

.. porteim (bon home, mas Ínc.apaz de ·comprender modernas tác
. tjcas evpsiva.s) quen, déspoi de fitar-m~ ·de arriba abaixo,-se e~
, .colleu de ombros en actitude de incomprensión. Rindo para min 
-da sua ignoránci$1, encamiñei os meus pasos cara a- parada do 
bus. Nota8'a os comentários da x~nte ás miñas costas. As rapazas 
prÍncipalmente (recoñezo que non son ó que se di un varón ben · 
dotado; mas tarrién non creo que provoque ·a hilaridade) sinala-
ban-me como se ·eu for a atra09ón da feira. Eu, sabedor da coe- · 

' réncia da · miña postura, continuei firme, dereitiño coma un 
bu:Xó. O erro, quizais, consistiu en tratar de trabar conversa con 
unha encantatjora velliña, a que via despistada no balbordo da 

-·~·. l 

, cidade. Ela, sen dúvida exci~ada pqlas risas do personal, non dei
xou que eu me achegase e bateu .e!l min co caxato no que se 
apoiaba. Ao fin; na voJta da esquina, esperaba por min un coche-

.l ' . • i 

diversas posibilidades que, para; cobrir a ~abeza, se-me ofere~ian 
nos anos 80. Desbotei o· clásico chapeÚ por aritiGuado'; p :ros 
militar porque non me conx'untaba ca azul do anorak. Ficában 
a gorra de "tovarich" (opzón que-retirei porque podiall confur- ~ 
dir-me con ·un filocomunista) e ~ boina ·basca .. ~ N-on .atopando 
nengunha cháta que ·~e lle puaese pór a puch9. euskaldun, mer
quej unha. Mi nudoso que son, · 1enibrei. que,snos filmes .que vira, 
eogey "recorria muitas veces a artimaña do xormal colocado 
diante da cara para pa~r desaperCibido. Nen curto, nen pregui
z~so, con anorak 'e. boina, diri~in-me ªºquiosco mais céntrico, a 
fin de facer-me con algu-n periódi.Go có q.ue disimularme, e pro:: 
bar asi a miña nova camuflaxe. Despois .de, mercar .un xornal 
esfranxeiro que, · parece-me recordar, re~aba na sua cabe ce ira 
E.Gl.N, fun situar-me no Qm. O, isto é, frente por frente da cha
mada Direczón Xer.al de Seguridade. Algo no meu disfraz debeu · 
de fallar (ou rnúi boas dotes ulfativas teñen os madeirós que 
cheiran aos sospeitosos con só botat·lles Úñha ollada) porque a 
detenzón foí insta-ntánea. · · ·'· 

-patrulla. 1 
· ... ia-me, desanimar? Vive Deus que non. Coas miñas dotes de 

observador, apliquei-me a seguir as ev9luzóns de alemáns, xapo
rieses, ingle.ses ... na metrópole. A maioria vestían pantalóns cur
tos (vaqueiros), sen nada que lles cobrise o seu tórax. A ideia 
de m~ por eu en vaqueiros desbotei-na de inmediato por razóns 
óbvi9s. Mellar seria un sitnples bañador. Para acompañar a tan 

· mínima prenda (e instruído pala "guia do autostopistéi galácti
co"), e sempre eo craro obxectivo de disimular, fixen-me cunha 
toálla, de cuxa utiliqade en prinéípio duvidaba. Incrédulo de 
mih! Cántas varítaxes traia consig~ a toalla: valia-me dela a xei
to de· -pullover; utilizaba-a como l}'lecanismo de defensa ~ntra 
as vellas encantadoras, mo.llando:a -previameñte en auga; usaba-a 
as veces como turbante hindú ... Sempre o éxito coroou as mi ñas 
aczóns. Non 'me detiñan; e se algun bófio despistado me pergun

. taba óñd_e ia con esa pinta (qué lles estrañaria da miña preséncia,· 
.se mesmo teño un tipo xermánico que non hai quen o'8ture?), 
respondia-lle eu que a bañar-me na piscina da miña urbaniza
ción; resposta coa qÚe puña fin á tanta pescuda. .. 

Ficaba unha proba: a do periódico. E asi·, en bañador e toalla,· 
servindo-me agora do seu xornal A NOSA TERRA, ubiquei-me 
outravolta diante da D.X.S. Por contas de coche-patr-ulla, fixo 
aparizón un veícul9 branca, do que baixaron asemade dous ho
mes ves~idos de branco e me colocaron unha camisa branca (que 
me favorecí~ cantidade,stodo bai que dicé-lo) e me trouxeron a 
este edifício branco de~de onde lle escrebo as presentes liñas. 
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·CARTA ABERTA A DON-XAIME REY BARREIRO 

XAN CARALLAS .. 

Prodúceme tristura e xenreira ·o .pensar que se, está e es
tanno a encumiar para riba, un ha che a de tipeXÓs coa .mesma 
caradura que o ferro, aaucindo a sua "galeguidade demostra
·da", o .seu "amor P.ola cultura galega", o seu "xi.gantesco la
. bor a pral da Ñormali-zaé:ión do Idioma Ga,lego". . . . 

O caralla é ·que, quen non teña o gasto de coñecelo per-· 
soalmente vai rematar pensal'ldo que é certo. - -' 

Señor ~lcalde de Redondela, en beneficio do. gale'guismo, 
. en honor á verdade, permítame confesar publicamente, que 
vostede non tivo, nen ten, nen terá que ver nada con todo i.so, 
que se. lle atribue. . - . 

Denún.d6,. Señor Alcalde, que vostede está a levar os lou- .. 
reirós dun traballo-_que ten dono, que te'n dono _con nome e 
apelidos. 

Preg~o aos cat~o ventas-, ql:Je vostede, ca seµ raposism'o po
Ht1co ·(despois explicarei por ·qué é vostede un raposo políti- · 
co), capitalizou; .para o seú benef ~cio par~icl¡llar i-.º traballo · · 
feito por- Lino ·V,elo, Carlos Pazos e Xurxo Martínez, todos." -
ex-éoncellais de esq'Uerdas e nacionalistas (vostede non é nen 
º · un nen o ·autro) asi como o trabal lo doutra persoéi que, sen 

.ser concellal, ·fixo tanto como e~es, tanto. ou máis. Este home, 

ooñécese nos .eidos nacionalistas ,polo nome de Pepifío (Xosé · 
Fernández)( fuocié;mário do concello que vostede preside. 
· Eu ríome do seu gale~uismo, 'Sr. Rey, comezando porque 

rietrl usa' neri sabe fa lar o idioma que lle -está a dar tanta fama', 
no que é a sua vida éotián. . ' . ~ ' ~ - . ' . 

Vostede. ·sr. Rey (qüe ben· merece .o sei.í apelidot!), "gran 
defensor do galega", só fala .l"ia Üngua de Castelao e Bóveda 
dia-nté· doS°ponselleiros· da Xuota
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de AP, par.a berrarlles po'r . 
non usala. ~ - , -

Gran ·cin'ismo o seu! ! 
Ben· qu·e me divertin cando nºa .parrafada que -botou ·n~ re-

.. oollida do ,,-PedrÓn de Ouro"; fiotoulle en cara ao· señor de 
AP q~e represe,nt~.ba aq;., Desgo~erno Galega, a sua dúbida ao . 
respe1to -das crenc1as .que · AP tina na "autonosuya". Como se 
vostede estivese' ! impo dese-mesmo peéa.do'! ! . 
, Vostede, seño/ Rey, mal. imitador de Pio Gabani.llas, é o 
maior raposo político que teño visto na miña curta, pero . 
non céga,'vida. .-<:" - - • . ' . 

Na anterio'r COfporación presenfouS8 dentro da candidatu
ra de Unidade ·:Galega. Xa antes de aceitar tivera contactos 
ooa ÜCD~e ... antes andivera coqueteando có PCE. · 
, Unidade Galega desfíxose e' vostede permanect:iu ·clubitati- ' 

vo, ~usto até que o PSOE gañou as eleici9ns ao _parlame.nto 
ETspañol. Seg.ui~amerrí:e ficho u polo cabal<? gañador . e .. ·: asi 

estarna~: . ~gardando a que AP gañe -nas próximas eleicións · 
~eraís para se presentar vostede .corno cabeza .de lista nas 

, · rnunicipai~ por AP. , . 
E unha desgrácia para a galeguidade a sua existéncia de ra

p.oso político, pero quizá, lago.de presentarse. nest~s .últimas 
eleicióñs . rnunicipais tres canditlpturas nacionalistas (BNG
-PG-EOt · ser..víñdolle o seu cl~moroso. trunfo en bandexa, .ser- . "' 

· -Va isto mesmo de ' reflexión, XUntándonos fortemente contra 
· - o~:qÜe a,lgúns tentan facer. arredor '.do qu~ vostede intenta re
- presentar, que n·ón de . vostede. 

Señor Rey, como persoa non ten capacida<;le n en categoria 
suficiente como - R~ra ser -a testa dunha vila 'Como Redondela, 
se acaso dunha c~tiva aldea nas montañas do Hlmalaia •. 1 nte- · 
lectualmente · deixa moifo que desexar ·e. <;:orno mestre (esa é 
a profisón q~e reza no seu Doc~í,nento , español ís_fmode lden~ 
tidade), e.stá totalmente desfasad~.' - . 
· · · Xa pasou de ·modá, como método pedagóxico, o de lle zos- ' 
éar aos rapaces, e ·'o trata los co ·complexo de superi~ridade 
que o aco~paña eternamente, quizá para -se ocultar a si mes
mo q4e non deixará de ser un home pequená ~for moito que . 
o ~edren. - · 

• • 1 • • • ' 

N. da Redacéión. Obr.an no naso poder ,todos os 
dados do Gomunicante , que 'por razóns q ue·co m
pn:~ndem~s, e seguindo a sua petición, silenciamos. 

I • 
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·Emprego do pastO e concentrad~ ria Produción de .leite· 
• 1 ~ • 

Un paüs como Galiza, de re
cofiecidas condicións eco1óxicas 

. par~ a produción de -forraxes; 
alimenta as suas vacas con canti
dades de concentl'.ados impor
tadas t.an excesivas, que se po
deria asegurar que producen 
tanto leit.e· galega os agriculto
res~ :nordeameticano's e brasilei
ros, como os próprios gaadeiros 
autóctonos. ,, · 

Debe terse en canta, que para 
producir o· promédio galega por 
vaca en 1981, que foi de 2378 
litros, non se deberia precisa:r 
nen Ún só qg. de alimento con-
centrado. -

Está situación é produto do 
proceso de tecni(icación que so
freu o campo galega nos últi
mos vinte anos, que se baseou 
na introdución nas nasas explo
tacións de técnicas totalmente 
contrárias ás nasas condicións 
naturais, asi coma de -conceitos 
equivocados -de produtividade. 
Esta situación ainda perdura ho:. 
xe, soportada por gandeiros e 
técnicos que asimilaron aquilo e 
que por carén,cia de rrovos con;
. ceitos e ideias técnicas mante-
ñe"n esta situación. 
· O conceito de explotación 

que -se impuxo neses anos -é ~ 
conceito de produtividade pró
prio da gandaria sen terra . e asi 
a eficiéncia mídese en litros de 
leite por vaca e non en litros de 
leite por Ha: e isto ocorre por 
que se ere que o suxeito a ex
plotar é a vaca, cando en reali
dade debe ser a terra. Esta men
talidade de que mentras tanto 
os nasos montes non se trans
formaran en 'pradeiras, e un ex
ceso de concentrados, aliménta
se as nasas vacas para lles facer 
producir máis. O curioso é que 
tampouco isto aconteceu, ou . 
polo menos non aconteceu en p 

. proporcións · ao . concentrado 
empregado, o cal ámosa_ que os 
alimentos importados, debido 
ao mal uso que se · fixo deles, 
máis que prodU:cir leite. o. que se 
fixo foi sustituir forraxe .. 

A boa utilización do pasto 
para producir., .. ten -moho que: 
.ver coa carga de .gando qU:e. só
porte, de maneira que, simplifi.; . 
cando a afirin'ación, á máis 'Car:-

. ga máis utilización, entendendo 
por isto,. ·máis do producido é 
consumido. · Unba combinación 
de alta p-rodución_, c0n alta utili
za9ión, conduce a unha alta ex
tracción de alimento da pradei
ra. A alta produción de 'forraxe 
está máis relacionada · co ·-a borra
do, pero este non é o poso te
ma. 

O obxectivo de explotación 
debe ser extraer a máxima can
tidade dé enerxia 90 ·pasto, e 
polo tanto elevar a carga gandei:
ra é básico. Porén, manter máis 
gando na mesma superfície teµ 
unhas · consecuéncias ·que hai 
que coñecer. A prip:leira conse
cuéncia é unhareducción do ni
vel produtivo individual, a. par
tir dün valor de carga, inda que 
a ptodución por Ha seguirá au
mentando, posteriores incre
mentos de carga lévanos incluso · 
á redución da produción por 
Ha. 

Os niveis de ·carga aos que es
tes cámbios acontecen, depen-

. den ·obviamente da .producióri 
de pasto, pero tamén do nivel 
de uso dos alimentos mercados 
fóra da explotación, normal
mente concentrados, de fal xei
to que con máis piensos susti
tuese mái.S forraxe por vaca e 
"queda libre'' para aproveitar 
por out.ras vacas. - ~ 
· Vemos pois, que inda que se 
usen piensos, se se aumenta a 

carga, o · nivel de aproveitamen- _ c10n é de "alta carga:'', a oferta~ .dunhas ?so:ooo pta." por .Ha. de 
·to de forraxe seguif~ sendo alto; de forraxe xa está limitada: en-:. _marxe valor do leite sobre con: 
isto quere dicer, que hai sustitu- .tón o uso .dos .concentrados rí- centJ.'.ados. 
'ción de pÍenso por her~a"se con- xese por o.utros er.i.téri~s. Neste Comparando os resultados 
sid.eramos ao. animal individual- caso ós· piensos usa:fanse como médios - ob,tid.os polo . 25 ·- por 

. mente, pero no haberá sustitu- factor que- permita aumentar_ a cento das explotacións máis 
ción ·se'· nos· -reforiinos a Ha . . de carga e .. lmha mellar utilización avan~ada·s da Axéncia do Desen-

. terreo. _ -do pasto, como · xa se dix,0 .. A rolo 'Candeir0. eh 1982 con gro:.. 
Sen embargo. -O concentrado · cántidade óptima de penso asi pos de cabeza da Milk Marke

ten tamén utilidade a baixa cat- -- ~orna a óptima carga . dependen ting Board británica ou do Milk
ga, e dice!' con .oferta abundante da,reladón de précios entre lei- Chek do .Ulster, e analizadas cos 
de forraxe. En calqu~r caso é in- · te e pie.ñso, posto q_ue como ao · mesmos critérios> obsérvase que 
tere8ante a• suplementación de - aumentar · a cantidade de ener- os resu1iados destes últimos o:r
vacas con men0s de dous meses' · xia ' da dieta 'o& o qtie é o mes- ganismos estranxeiros non son 

·'de la'ctación, a un- nivel de 7~8 mo,,_,a _ cantidade de concentra- netamente superiores~ . apesar 

1 qg. de concentrado por dia' se a do~ a resposta marxinal en pro- das suas · enorme·s; vantaxes de 
forraxe é silo ou pasto de <Alto- dución, disminue. · " infraestrutura,' nivel de prepara-
no ·e sobre 4 qg: por.día: se a ·fo- _ Noim~hnente a produción ción, etc. Isto apoiá .a idea de 

-rraxe é pasto de pr~avera. Isto por vaca, tamén se eleva inda que d futuro das explo:tacións 
significa un pasto . de 480 qg. de que aumente a carga, pos to que leiteiras galegas pasa pola adop
concentrado, no pior caso: ·Hai - cada vaca. recebe· máis · enerxia ción de sistemas~de explotación 
eviqénciás que confirman que r ao receber máis concentrados, o en base a pastos, nos que o con- ,,. 
ljtro ªº dia de inciémento no límite <leste fuc;remento ven de- centrado se utilice como .com-
pico da lactación convírtese en finido polo ,potencial xenético plemento do pasto e non como 
180-200 litros ao longo de toda do -gando. Todos estes extremos sustituto; como es.tá-acontecen-
ª lactación. Asi, inda qHe elevar . confírmanse e- apóianse en da- _ . do ho~e, e ademais que produza 
1 litro ao día a produción custe/ dos ·experimentais de difereñtes . por si mesmo. 
qg. de concentrado, .o efeito to- . paísés. Os dados galegas baséan- . De feíto as explotacións gale-
tal <leste consumo é~dun litro de se nos obtidos polas explota- gas que '.integran o citado' grupo 
leite por cada 0,7 qg. de. pienso, cións que , están incluídas no da Axéncia de Desenrolo Gan-
considerando a lactación intei- programa da Axéncia de Dese.n- -deiro sacaron do pasto un pro-
ra. rolo Gandeiro e manexadas cos médio de uns 80.000 M./X de 

Por riba dun consumo de 480 - critérios técnicos·. do citado Or- enerxia metabolizábel por- Ha: 
gg. de pienso · por vaca, xa nos- gahisIJlff oficial. _ de superfície., e as vacas produ-
poñemos na situación de susti- · Estes dados galegas incluso ciron un promédio de 5.172 li-· 
tuir forrax.e· por pienso se segui- nos proporcionan información tros de, leite por vaca, con 1.1.90 
mos mantendo ~unlía carga baj- das po~ibilidades de Galiia para qg. de .pienso. _ 
xa. Con esta cantidade de· con- -a prodúción de ·!eite en base aos Por Ha. ae terreo entregaron 
centrados, poderíamos produéir próprios recursos e ademais fa- un- promédio de 11.460 litr9s 
case S .000 litros por vaca. se ou-, cendo máis ·eficientes aos apor_- _de leite, sostendo · unha .Qarga 
tros factores, ta1es coma data de tados. -~ ~ · · média de 2 ~ 24 vacas por 'fla. A · 

-partos, calidades do silo, mane- A luz dos dad9s citados, pó- contribue:ión de pradeira.' é pro-
\º do pastoreo, etc., son axeita- .dese estimar que un incremento <lución por Ha. foi cÍe 8.022 li~ 
dos. de carga gandeira en O ,25 vacas . tros 0 .cal n'on é despreciábel 

Aparte do consumo citado, por Ha: tradúcese nup.ha. melfo- . (cada qg. de pienso' produciu 
con babea carga, non hai respos- ra da extracción ' de enerx.ia me- 1,29 litros de leite, aparte dos 
ta ao uso de concentrad0s nou- - tabolizábel de pasto pór Ha. de prqducidos poia hérba). 
tros momentos do ciclo lacta- aproxiinadamente 12.000 Mega'." 
ción-xestaGión·. · -xúlio's - (E.M~ cantida en . l Tm. 

Cando a situación da explota-· de penso} e nuñ incremento 
"' CAR LOS POSADA 

(Enx. Técnico) 

Un-golpe máis áOS montes . ~ciñais 

X.L. CORTIZO AMARO 

A .história dos monges viciñais en Galiza ten sido bastant~ movida, .para 
· mal. 

Primeiro foron unha parte integrante e importante nas explotacións 
. ~. - " 

agráarias, sobr~todo como soporte -dúnha gandaria moito máis import~m-
te-que a que ternos hoxe, como fonte natural de fertilizacción para as te
rras labradias ou mesmo como produtor de gran (cen~eo) nos anos de es· · 
tivada. Polos anos 40 comezou o roubo dos -montes polo goberno Gentral; 

· á repo.voación con p'iñeiros e eucalitos e ·á perda de pastos ·e·· terras labra". 
dias ·seguíronlle as multas aos que quixeron seguir a leva_r o gando ao 
monte, o malvender as ovellas cabras e vacas, eté., e,. moitas _veces, a emi
gración. . . . . 

. - Despois vi~eron os tem.p0s da aparente devolución dos montes aos vici7 
ñoos. En realidade, os_repovqados seguen a depender do ICONA: non só 
non se ide.nizou aos viciños, senón que 'ªdemais. seguen suxeitos a 'uns 
'.'consórcios" feitos polos anteriores "pr.opietários';. ' . . -

Pero, apesar de todo, o pior ainda está por vir; esta vez por obra e grá-
. cia .dé' "goberno autonómico". '. A Xunta de Gal iza tr:ata de-levar adianté · 

unha, leí de, montes viciña,is qu"e_ pelmita a expropriación dos mon~es, 
'unha das poucas riquezas e posibilidades de mellara que lle quedan aos 
labregos (eses homes esq,uec·idos, desencantados; pero que .a inda son, xun-
to-cos marioeiros, a éséncia de Galiza). ' - , --,. _,. · 

· O razonamento -é un dicer- é e.·o-seguinte. A constitución .di que cal- Rey_ d~ Roa 

.quera riqueza está sub_ordinada ao .interés xeral; os da Xunta engaden qLie . 
. os_ montes están nun ~'letargo de centenáriÍ improdutividade" e norí cúm

pren a sua función s9cial; e, para rematar, que a Consellaria de Agricultu
ra poderá ih iciar, por "razones _técnicas, sociales e económicas qu_e e'vi
dencian él incumplimiento de la (unción social exigida a. estos bienes".., o 
expediente para declarar · o monte fica manifestame·nte mellorábéL Des
pois ven a expropriacióñ, en b_enefício do 1 RYDA ou o ICONA. 

Supoñertios que ,para Xaime Rey de Roa (Conselleiro de Agricultura 
Ganadería y Montes; hai ·alguns -felices!- que a inda non o coñecen) non ' 
corren presa alguns péquenos problemas coma ·a pomercialización dos 
pr9dutos agrários, as consecuéncias da pos1bel entrada na CEE, a posta 
en producióri co~ montes po.los seus dpnos, os incéndios dos man.tes, etc., 
e por iso dedica os seus"esforzos a facer leis para pode'r seguir roubando o 
que sempre foi dos· viciños. Cómo se poCfe dicer .que levan séculas de im
produti.vidade cando antano forof.1 esenciais para a. supervivéncia dos 1a:'. 
bregas? Que propriedades · cumprer\ a sua función social mellar que .os 
montes, ún dos elementos pfincipais na conxunción das comunidades ru
rais e na óbtención de ingresos polos máis probe-s? 

O pr.oxecto· d~ lei está por agora en fase de éonsulta a_os xuriStas; din 
que está tari mal feito que nen os máis achegados á _Consellaria poden 

_ tr'!galo. Pero gerido en canta as causas que pasan neste país, non serla · 
raro que pronto chegara este esperpento ao parlamento galega. 

Despois de todos os golpes recebidos palas _comunidades de viciños, 
a aprobación desa lei poderia ser, se cadra, o derradeiro golpe. · 
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"Ben, v.ou facer catro ou 9inco 
votos por correo", ten-dito 
pastantes veces o. ex-alcalde de 
Mu ros, Pau 1 ino Lago Chouzo 

-nos ·qias anteriores ás 
eleicións mµnicipais do Qito .de 
maio. ieno dito, e teno ·teito, 
á luz da anulación xl.idicial 
das citadas eleicións no 
concello da vila de ,sa~ Pedro. 
Todas as acusacións, até agora, 

-

apontan a que foron .o PGI 
e a coalición AP-PDP-UL 
os falsificadores;dos votos. o 
que· non se sabia era que o · 
mesmo PSOE; ao ter 

· .- coñecimento dcr que estaban a 
facer aqueles dous grupos, -
tamén comezou a sua ·campaña 

_ efe voto por correo, dir.ix.idos, 
neste caso, ao apartado 61. -. 
'esa é unha das moitas histórias 
non sabidas· e que ao longo 
destas li.ñas iremos tentando 
· esfiar. · 

Aquilo de "todos eran galegos, 
, _agás o patrón, que era de Murós", 

non ten razón de ser: os politiquiños 
locais -da direita e dós grupos espa
ñois que se autodenominan de es
uqerdas- xogaron ao igual que ou
tros moitos da nosa terra' a fal·sifiéar, 

fose, a_ facer a sua 

As eleicións presentáronse oito. 
grupqs e de primeiras tirar.on os- se
guintes concellais: PSOE: (4)~ AP (4), 
BNG (3), · PGI (3), lndependentes 
Muradáns (2) e MAi (1). Nen EG nen 

CDS -conseguiron concellal. Pero 
stas son · as eleicións a·nulad'as, xa 
ue se presume que os votos que 

conseguiu . ..AP falsificánd9os por co
rreo son má is de 250 e o PG 1 só se 
"beneficiou" dun¿ ·50, tendo .recebi

o o PSOE un só -rio seu apar~~do 61 
de Mui"qs. 

Irnos coa história·. 

RIMEIROS PASOS .... . -

Cando os diversos grupos que non 
stán en -nengun. poder (autonómico 

0\:.1 central) tiverón eoñec.imento do 
.que estaban a facer AP ·e·PGI·, d!ri~í
onse' ao PSOE para que se urüra a 
les nas deniJncias ante a xunta etei
oral de Noia, partkto xudicia~ do · 
ue. depende- Muros e os "socialistas" · 

candidatura independente · por~ue 
non lle quixeron dar o número un da 
lista ofic'ial do partido. Ou sexa, h.a
bia polo menos tres solicitudes de vo
to_ con destino é!O apartado citado e 
logo só un voto · aparec·eu (o d~ Ma
nuela Mart(nez. Tobio). 

· Nos círcul9s dos grupos que se- · 
guen agora a q~erella criminal contra 
os implicados no. fraude eleitoral, sps-· 
péitase que alguen con moita man -•ti
vo _acceso ao xu lgado para · r-etfra los 
Óu que, posibeímente, unha -vez che
gados os. papeis ao apartado e en vista 
de cómo ia o asunto, decidiran non 
depositar o ·sobre co voto no correo 
para que chegara á mesa eleiforal, es
capándoseltes un ·por ter chegado uns 
dias antes de que e'stralara o esc'ánda-
'lo. · ·~ 

Agora o PSOE ~n4ndou unha qu~~ 
re tia contra AP e PG 1 para RUe e~tes 
se fagan cargo dos gastos. que tiveron_ 
todos os grupos nas eleición-s cara a 
sua repetición. Mentras tanto, chá
maos á comisión permanente cando 
xa hai ~nha senténcia xudicial que 
declara nulas as eleiciór:is en seis me- · 
sas de Muros. 

PASOS' LEVADOS 

Segundo fontes dos grupos BNG, 
EG e MAi, a sua intención, cando 
fixeron as denúncias verbais en 
Noia, era evitar· ter que repetir as . -
eleicións pola · anulación das mesas 
nas que s; introduciran os votos . 
falsificado~ por correq. O que se 
quixo, nun· princípió, era poñer no 
coñeciment_o, da Xunta Eleitoral de 
zona as i.rregularidades para que 
obrase en co.nsecuéncia. 

Chegado o dia- sete, último antes 
das eleidóns, sabedores os citados de 
que ian ser uns 300 os votantes por 
correo, decidiron presentar _ xa todo 

O es.crutínio ofici.al verificouse no. 
xulgado de Noia odia trece., e aí tive- . 
ron lugar as impi.lgnacións, dándose o 
caso de que a mesa.da sección cuarta 
foi .._. impugnada, entre o_utras ~ousas 

· pola permanéncia contínua neta dun 
autonomeado "representante .da Ad
m.in istración · Munidp.al", o chamado 
Xosé Maria .Fernández Lago, que i-n
fluia nas decisións da mesa. A lei elei
toral non congempl;;r esta "figura para 
'a formación da mesa e 'moito menos . 
permite· a ·preséncia d.e persoas non 
votantes dunha sección dentro do lo
cal nó que está instalada. Este último 

. caso de use en várias mesas. O que si. 
se f~i é que entren fuocionáribs mu
nicipa'is de cando en cando (cada 
duas ou tres horas, por exe¡nplp) 
por ver se na mesa se necesita algun-

. ti_po de material. .. 

. ,Neste escrutínio .oficial, o .repre
sentante de AP protestou., sen nen
guñha caste de problemas, pOr -non 
tersé computado os votos por correo 
da~ mesas unha e-seis. · 

' . . 
Entre o trece e o dezasete de maio 

era o plazo para presentar o anúncio 
de recurso contrq, as eleicións e asi o 
f.ixeron BNG e.máis EG e MAt.' O di9 
vinteun· rematába o prazo para a pre
sentació.n efect_iva do' recurso ná Co-
rúña e asi se fixo. 

por escrito, descolgándose CDS e 1 M, _:_40 solicitudes, aó apartado de 
pedindo que non f<?sen introducidos - Correos (A.C.) n. 7, ·c_qxo titular é a 
nas fumas e .se enviou un telegrama . viúva de, Isidro García. 
urxente no mesmo sentido ao presi- - ·SO solicitudes, ao. A.C. ::número 
dente da Xuntal Eteitora1 .P~ovincial~ 11, C:uxo 'titular é ?<9an~ R~ma t,._es

Pouco antes de comezar . o escru- t9n, residente nos USA, e a encarre
tínio das diferentes mesas, · chéga o gada é Maria Luz Pérez .Ouintela, , 
xufz de distrito, xunto co secretLaí-io dona _do fanCioriário que. ·atende -ao · 
do- xulgado e "distribuen ' po.r todas púbHco na venta'l)if:ía de correos de 
,tms escrito no~ que· 5e facia ·constar Muros. 
que debiá ser Me remhida á X.E. toda -41- _- solicih.ides no A.C. n(lmero- .· 
a documentación dos votantes _por · 13-, cuxo tite:.Har é Xosé Ant,-On L~go 
corred~ . Ma~s non dicia se os sobre Vida!. . 
co~s papele~as debían ser introauci~ -18 . solicitudes ·.r:io apartado nú-
do.s ou non.· me'ro 21, ,propriedade de Xoan Lqjo . . 

Ante o · escrito~· os preside11tes· das -40 so1icitu9es ao ap~rtado ·.núme-

damente serian _uns 60. r'neamento. -~~n 

ras 
' clan 
,que 

· RepasanciÓ os dados do Censo Domingo Ferreiro, ao ter coñeci: 
Ereitoral, compróbase que 0 90 por · . mento da senténcia; deberia proceder. 
cerito das persoas que ·apareéen como · á destitución inmediata dos responsá

beis das oficinas de cor.reos que tive- . 
votantes por correo ou "non teñen ran intervido no fraude eleitoral, nen 
instrución educativa e escolar ou te~ tornou cartas no asuntb de qúe na 

· e 
de é 

co rr 
segL ñen·~ pr-imáfia incompteta. Este, tan- Xunta Eleitoral de Zona de Noia Rer-

to. a nivel ,de . Muros .como a nive-f na- - .mitiran que duas persoas votaran por 
cional galego, é o· caldo de cultivo pa- correo duas veces, ou.. que non -fixe- A O 
ra o·s "trunfos eleitorais" .con nori se - ran nada por clarexar total-mente o (j 

sabe cántos c.entos de milleiros ~evo- asunto da comunicación de última 
tos e tantos diputados ... Nen máis hora do dia 8, o das votacións e non ~r;sé 
nen menos. Logo ·falarári de .legalida- percure sanción, castigo, ou chamada 

. ·de, transparéncia e xuramento~... ·qu~ 
á orde dos responsábeis. · 

Até o r.ioinento da presentación as e 
do recurso ante a sá citada, aparecian- Pero ainda hai mctis. Unha vez pre- falsi 

sentada a querella criminal, as comu- ¡. d uas persoas coa . so 1 ici~ude por co-
n i.cacións aos "testigo.s" (os pres~.~~es rreo e, asimesmo, votando. Por fóra 

da ileg~lidade da votación por correo tos votantes por correo) foron envía· PGI 
. fraudulenta, está a de permitir a vo~ das ao seu domicílio próprio segundo pro1 
, tación na rnesa, o que quere dicer figura no censo e máis ... aos aparta- non 
que npn se anotaba debidamente nas dos de correos das falsificacións, co ténc 
listas do censo, sendo posíbel, deste que os .que controlan os apartados que 
xeito, que outras persoas votaran ha poideron aleccionar aos .que declara- alca 
mesa persoalmente duas 0 máis veces, ron. en Noia debidamente, transpor- E 

tando membros de AP a vários deles t' . ·xa que a presidéncia non parecia que- an 
rer enterarse. o que se evidéncia é a ªº xulgado. Contodo: os declarantes, desE 

- falta · de control por parte de AP-PDP- pésie ás iección~ impartidas, cairon que 
UL co·n respeito aos seus axentes elei- en várias contradicións. O que non se lebr 

· sabe é se as comunicacións aos apar- mar torais do correo, que nen sequ~ra es-
taban compaxinados na extensión do tados partiron direétamente desde do < 

-fraude. Noia ou desde o. xulgado de Muros, r 
Ngn -' hai 'só doble voto. Hai prob le- encarregado de repartifas. Neste xu l· diér 

gado de Muros hai un secretário que son1 
mas co que respeit~ á -votación . mes- é cuñado da terceira . candidata de N . 
ma: o presidente n·on deixou votar a º' 

· AP,. Maria Alianza Patiño Cobas e pais 
Maria das Do,_res .Lagq Lado e ª ls9li- ·nen -sequera. vive en Muros: chega ás deu 

· na Ladó Rey,- cando na sección quin- dez da· r:nañá no Castromil e sae á 
ta se presentaron a votar e· o cabeza con - . unha . menos cuarto para Noia. lso ( 
de mesa negoulles o direito a ucindo 

s rán 
s a· e empregaron o ta proce-

dimento. Ou ·sexa, o que vai votar 
persoalmerÍte anula deste x'eito o vo
to por. correo, que debe ser destruí

·do sen. abrilo. Por riba, lsolina Lado, 
segundo a outra muller, que é sobriña 
sua, é analfabeta. ,, 

O PAPEL DO PSOE 
Como xa dixemos antes, hai i.ndí

cios de que ó ·PSOE tamén intentara 
subir :: ao carro dos votos por correo, 
unha .vez advertido,- para contrarres
tar os que poideran facer AP e PG 1, 
pero a 'su.a re~onsabilidade · non r.e
mata a(. 

.En princí-pie, o gobernador, como 
defogado provlnci~I clo gobemo é .º 
respo-nsábe_.I do bon ;funcionamento 
dos servícios públicós Aae¡ueles orga
nismos que clependeA do · Estado 
(CTNE, corr~os,· .:.) · - ' 

t":a;;:;;::l.-~,--~!';::;...___.:L_,t__...-

Sección primeira 

Xosé Zubiela Cernadas, cuxo do
micílio aparece no apartado 13, vive 
actualmente en Santiago e desplazo u
se a Mu ros ex profeso para votar, non 
poidendo facelo porque aparecia vo
tando por correo, sen que soupera na 
da. Fixo constar a sua protesta . 

di 
in 
ce 

s 

u. 
ca 
di Maria Antónia González Campelo, 

cuxo domicílio aparece no apartado 
· 13, reside nos USA desde tempa an- 1 d€ 
tes da convocatória das eleicións e tó 
non puido, xa que logo, exercer o d i
reito ao voto desde Muros. 

Xosé Manoel Lopez Pais, cuñado 

VG 

Se 
do mencionado Vacanegra, leva máis _;, to 
de seis meses afectado dun absceso 
cerebral que lle im¡;¡ide absolutamen- er 

L1 
VÉ 

te sair da casa e non pu ido. entón, ir 
a 'oficina de correos. 

· Marcial ·Lestón Romero, aparece 
· votando d-uas veces por :correo na " Li 
.seccciór:i di,ferentes, a primeira e a se· dE 

di 

gurida, aparecendo os seus domk.ílios ·r:H 

·pasaron d'o tema. Asi, cos: EG, 
Al, IM e .BNG presentárnnse no 
ulgado de Noia, diante ·do ·xuíz, 
ara ;facerHe ver o asunto. . 

seccións primeira e sexta decidiron ro 55, correspondent~ ao .Banesto_ d_~ 
non meter os . sobres nas fumas, e .os . vila, do que retiraba· os pape is Xos~ 
outros, .até as oftó que t:iai, si. Dase a · Le is Santiago, c~ndi_dato núm~!º ciri
casualidade que os dous . únicos -pre- ' ~o da 14~ta. A.P.:.PDP-Ul, se.n que o :Ba.:. 

_ · A~i, o xuíz e.stivo trataf.ido de bo-. side.ñtes de mesa considerados pro- · nesto. soupera nada. 

· .. Pois ben, don Oomingo Ferreiro,o 
Gobernador eivH que tan ben come

. zou anularidó . multas de Gó~_ez · 
Aguerre ~ - m·e-tencf~ ' .:iia11 á . máfia do 

nc:isapartadós 7 en _. . ¡' el 
Maria E,ncarnación Miguas Lago,¡ qt 

·imposi~ilitac¡la Hsica e siquicame~te , se 

i~~ I~~ ?:ara !!'~ o,fJc}:nª .~~ c~reos~.L.-. ~ 
·sección ·segunClá ' '" " ' · · 

:tar~ balóns .. fóra, ·dicíhdolle que se a·s . gresistas son eses. dous que Mxer<;m , ...:..34 solicitudes cgn domicíl_io Aa 
. en(mcias eran e~ falso, podia_ ser pe- ben as cousas, mentías os outros wa Agesta de Mur.o~, pruprieaade· clQ 
"goso, para ds partidos -citados,. que e·stán 'Considerados como reaccioná- fotógrafo X osé Tajes Lame la, áf ias. 
abia que ' asegurarse~ Ali, lidas várias rios. Naturalmente, antes de meter os Vacanegra. - ~ 
licitudes, <?Onstataron , que había votos nas furnas, os intervehto·res dos ~ -7 solicitudes na .avenida de B'ue-. 

tres ou catrq -:""entre as lidas- que co- gn.,ipos que agora enéabezan a protes- nos Aires 89, domicílio do candidato 
· respondian co apartado 61,. que se- . ta, dirixíronse aos presidentes pedín- . de AP Manoel Vázqu·ez Sánchez. 
g ,ndo o candidato ~úrnero un de IM, · dolle que non aS. introducira · co -fin . _ _.:..Os votos supostamente PGI tiñan 

ago Alvar.ez, era O. do .PSOE. El sa- de -evitar novas eleicións.· En ~odas as d'omicílios reais, retirando o ex-a'tcat- _ 
porque até uns· dias ahtes mili- mesas fpi reservado por estes 0 direi- de logo a d,ocumer:ttación na sua se~ 
no ·"socialismo" e móntou a to de imp~gnación. . gunda pasada pala~ casas. Aproxima-

·bingo; ·eStase a .: locir ultimamente 
como bon intrigante e dse como. un 
bon cacique. A actuaci6n con respéi~ 
to á Sé!nidad!3 da comarca d~" Xallas 
ou a' negativa a receber ou mesmo . 
contestar o' escrito dos tres grupos 
que promo\l,eron a demanda contra ·o 
resultado eleiforal de Muros, c;onfpr

·man outra realj9ade ben distinta da 
dos seus comezos. Agora" xa é do 
PSOE con todas as éonsecuéncias an~ 
tipopulares ás .que lle obriga o seu no-

. Xo~na Cubeto Sendón , cuxo do-¡· S 
micílio aparece no apartado número• 
7 e Qoncepción Dosil Caamaño.; 

1

que M 
figura con domicílio na apartado 13; q1 
manifestaron en acta notarial' que ' té! 

lles fara requerido o D. l. polo indiví-
.c:Juo chamado· Vacanegra é A·on se.des- se 
plazarari á oficina de correos nen re-1 fa 
ceb'iran as papeletas. · , · ve 

Bartolomé Barreir<;>s Fer.¡iández,! " .s. 

faleceu en Santiago, cidaje na que es·¡ E· 

taba internado nun hospitql. pouc9s . ; -



PGI e PSOE · 

al de · .Muros . 
-+"-'l>ru· n.ific.a q4e traba.lla unhas duas ho

:oñeci~ ras e média, se non vai fomar café, 
oceder ' claro. E o Gobernador- civil non· 
ponsá-
1e tive- . 
al, nen 
1ue na 
1ia Rer
an por 
n·fixe
ente o 
última 

, quere enterarse. 
· Con r.espeito a· isto o que solpren

de a BNG EG. e MAi · é qu.e aos 11on 
comparecentes· non ·se lles mandara· a 
segunda c~tación. 

A OUERELLA CRIMINAL 

e non 
amada 

Os .representantes dos xa citados 
tres grupos políticos teñen presenta
da a querella, como xa dixemos,. para. 

·qu~ se delimiten as responsabilidades 
ás que houoese lugar por parte dos 

ez pre- falsificadores dos votos por cÓrreo. 
comu- A querella .tam~n ten un "bis" na 
>res:{'ttl! .. ~-.:esentada polo PSOE contra AP e 
env ia- PG 1 que deste xeito sube ao carro da 

!gundo propagánda eleitoral, mentras que 
:iparta- non pare e darse por enterado da sen-
1ns, co téncia anulatória das eleicións e, xa 
1rtados que logo, dos resultados que daban a 
eclara- alcaldia aos 'socialistas'. 
inspor- En meios das tres candidªturas es
s deles tán a pens~r na pos1bel conveniéncia 
rante s, dese grupo poi ítico, que non que.re 
cairon que haxa xestora mentras non se ce
non se lebran as novas eleicións e si que per
s apar- maneza a actual corporación actuan-
desde do con:io tal. 

Muros, Mentras tanto, a senténcia da Au
;te xu l- diéncia da Coruña parece durmir o 
·io que sono dos "xustos, ben' no xulgado de 
ata de N~ia, ben nas dependéncias munici
obas e pais, pois a corporación ainda non se 
iega ás deu por enterada en sesión plenária, 

J XO do-
13, vive 
;plazou
tar, non 
ecia vo
ipera na 
3. 

ampelo , 
parta do 
npo an- r 

icións e 
:ero di-

cuñado 
iva máis 
absceso 
tamen- , 

mtón, ir 

aparece 
r.eo nas . 
a e a se· 
mkílios . ¡ 

como deberia ser preéeitivo. 
Os membros do BNG e de MAi 

dios antes ct_o oito de maio'. Estaba 
imposibilitado fisicamente para ir a 
correos. 

néganse a asistir. ás sesións. O alcalde 
segue a convocar a AP e 'PGI, falsifi
cadores. E qu~ con ca~ro obriñas ben 
feitas co diñeiro de Madrid son moi- . 
tos 'votos dentro duns meses, cando 
haxa novas eleicións. . . _ 

Unha dúbida tia'i que nos. asalt_a~ 
. os incursos no .delito eleitoral, se se 
proba e se lles condea, poderian pre
sentarse á-s novas ele'icións? Se non 
fose asi, nen AP, nen o PGI e se cadra 
nen o PSOE, entrarian en liza en Mu- -
ros, co correspondente benefício pa
ra o povo. Veremos~ 

dez, en ig_norada paradero desd~ hai 
moito tempo, aparece votando de~e 
Muros. · 

Xaquin ·Xerardo Núñez 
soal 

X.C. 

Quén é quén nO fraude eleitoral 
. . . . 

Velai, por o.rde de partidos e 
logo alfabético aos meirandes · · 
.responsábeis·da falsificación · 
qos votos por correo nas 
eleicións municipais · 
de Muro~ de San Pedro. _ ,.,. 

AP-PDP~U L 

nffmero cinco.da lista de AP. 
Xán LOJO. E o dono do apar.tado 

21 do correos de Muros e~ sua famí-
, · Jia está vincu.lada ' a AP. Polo seu 

apartado entraron un total de í 8 so-
1.i~ituC:les, casado coa func-ionária do 
·axuntamento chamada Maria · que 
tamé!l ia polas casas á caza de votos · 
para AP,-PDP-U L. 

Xose Maria- MONTEAGUDO . RO-
,.!.--_,,v ,A l. Este 

· ran · uismo 
iV!'.-\~ partici 

facto um de Po lar, P.ésie a 
'---er oc.ado sempre a homes de palla 

DEZ. Acompañou a Maria Afianza 
' Patiño nas visitas ás diferentes ·viven
das para conseguir carnets. 

amón REIRE MARTINEZ. 
Mát coñe efo como M~ncho do Cha-. 

ao frente, como Docampo Rpdríguez 
na actualidade oú como os antigos fa-. 
lanx.istas compañeiros· del Longa, Plá- . 

· cido:de Esteiro; Lema, Malu e outros. 
_Seria, desde a sombra, o principal be
neficiado dun goberno municipal de 

lJ mariñE~iro que apareceu vo- AP. __ 
or correo sospeita . que foi Maria Alianza PATI ÑQ COBAS. · 

cio'nário de correos en Muros. 
se pensa que é o principal responsá-, 
bel de 'ter admitido as solicitudes de 
voto na sua oficina · (a maioria) sen 
estar. diange os interesados, incum-· 
plindo-.clararnente a lei. Segui.a no seu 

1
• 

p'ü~to á hora de redactar este infor
me. 

Xosé TAJES .LAMELA. 

· organización. · 

Manuel Amador V AZOUEZ SAN; 
CHEZ: Co seu domicílio de tapadeira 
deu cobixo a 7 solicitudes de votos 
por correo. Era candidato de AP e 
vive en Avenida de Buenos Aires, 89. 

PGI ·arquivos da.SEAT que xe- Foi l:Jnha das peÍ"soas quemáis activa-
.re a este ndidato de AP onde poi,- mente -na recolleita ~falsificación dos Qqmingo. Viciño de.VLstabós. Non 
deron .p.onseguir ? nüni'ero do seu votos. Figuraba com.o ·candidata nÚ- coñecemos os seus ape.lidos pero está 
D.I. par:a fa~sificar a olicitude · .de mero tres da lista e está-casada ca di- sinalado por un dos presuntos votan-
voto. · · ,. rec~or da Caixa de Aforras c;j~ .G~liza tes como o que lle pediu o carnet: 

·Uno. GARClA GARCIA: Director Ba1tasa.r Uría París.- Xosé Manuel GALLARDO SAÁ-
·d~ 'sucursal do BC1, fiHo da viúva de Marfa 'Luz PEREZ OUINTELÁ. VEDRA. Candidato número tres, do' 

' lsidr'9 García, esposo da camJjdata de . Quén sabe se. ao.·fin vai ser a única que se ten sol.fcitado un 'exame cal.i-
AP Amália Se.ndón lepn ·co i'lÚmer-0 qué pag1.1e e rot-0 cjada-:a sua indefen- . gráfico per.icial por .ve~ se coincide a· 
1 da, ~ista. N._0 apartado de ,c_orreos da , , si~n política. E a dona d~ foricioná- . ~ti-a ·letra · coa cla!gunhas s0Hcitudes·de 
fam1 l1a, o ·numero. 1, recoHeronse .un . , rio de ventanif.\a de córreos de Muros . voto. 
tota1 de 40 so~icitwdesde voto. r . Xo._sé Sendón . Cervifto e,·. ªº mesmo ' Xosé Sa!)tiago LADO' R~Y. Mem 

X.osé Antón LAGO V10AL ·Está ·_tempo, a encarregada -por delega- que q ar:iterior, pero caRdidato n_9me-· 
-liado co ·exreonse11eir0 de Pesca cle · 
UCD, ·Baldomero fernández Calvif1o, 
e -co pariamentário .galego ·do mesmo· 
grupó e.que ·ageráapoia á Xunta, To-

c-ióA- de reoo·ller toda a corrnspon- ro ·2. · 

s Lago,¡ 
~me~te, . 
·~eos~·+.--

, . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~L~rr~ Co~m~, má~ qae Mda oo ri~ó
i.i::--,......_;..:rt· o da instalac,ióh. duriha fábrica de 

-Oéncia que _ se deposite no ap.artado · Paulirio LAGO CH.OUZA. Mestre; 
°c~e correos ·número 11, propriedade ex-alcalde, responsábel da desfeita_ Uf· 

de Xoana Rama,. re~idente nos USA. -banística de. Muros, de11tunciad9 polo 
Por _ese apartado entraron un tet~l BNG por .corrupción no se.u mandato -
de so· ~ol1citudes, ó_ .númer<» máis al~ 1979/1983. Era o candidato número 

Sección cuarta 
JXO do-!• 
flÚrT)ero Domingos Mart_inez . Gesto e 
ño ; que Maria do Carme Par is Pa ris, esposos 
ado 13, que residen _r;ia Suiza. Aparecen vo-
iar que 'tando pqr correo de9::le Muros. 
1 indiv i'- · M~r iá l,.ago .Fernández presentou-
' se.des- se a votar persoalmente e non puido 
nen re-;·- facelo Pürqu"e, sen sabela , aparecia 

1 votando pqr correo. . 
rández.: L _Seccció'n quiñta 
que es-1 r: pouc9s , · Xoan Xesus Caramés · Fernán-

·seccign octava .. 
- Manoela Pa~ TobiÓ, aparece vo

tando duas vece~ por cor-reo. 
Carme Mayo ~ado , voto u. persoa-

mente e por correo. · 
"Xosé Roamni Pomoo, reside fóra 

de Ga liza . , 
Teresa · R'ornani1 Fig ueiras, vive en 

Solleiros--Es1eiro e o domicílio da 
":certificaéión é Aa rua AgeSta . 

xelo e almacéns frigor,íricos en Muros 
: contra a vontade .po.pular de que sexa 
pública a tal intalación". E o titular do 
apartado de ·correos número 13, ao 
que entraron 41 ·solicitudes. 

Xosé LBS SANTIAGO. Era o .. en-
carregado de retirar as soliéitudes do 
apartado número 55,. pertencente .ao 
B.aneSto, sen ter relación laboral en
tr~ eles; Retirou do apartado un tot.ai 
de 40 solicit1Jdes e era o -candidato 

to de todos. · - ·un do partido'dé Meilán e destápouse 
Xermán -RObR IGUEZ CAAMA· como o '·rñaio·r conseguido( mr votos, 

ÑO. C~mdidato número dous da lis- p"or riba mesmo dos seus opoñentes 
· t'a. Se lle ·cita para unha proba cali- de AP; valéndose do seu cargo de al

gráfica por parte dos !res g~u¡:>os de- · ·caíde. Tivo a vista de non ' poñer os . 
nundadores. d_omicílios dos .votantes ríoutro lugar 

Arriália .SENDÓN · LEON. Gandida-· q4e non tora o seu. J..ogo pasaba de 
ta húmero sete da lista. Casada con volta por eles e botaba as ·papeletas 
Li.rio García e relaciÓnadé;l co .aparta- · q'ue lle ' interesabarí r no cofreo, onde 
do número. 7. · 1 xa non · habia qüe pr,esentar nengun 

. Xosé SENOON .CERVIÑO. Fun- carnet nen documento. 



-. SObre a úni·d8de· 

ea convivenci·a do nacionalismo 
CLARA REGO 

·En ~án se af~nan. E~ ván berran ~artes so'stidas, votos dism_ími:
ídos e separacións, djvisiófls e fosas abisais insalvábeis. En vár:t: O,.,... 

· siste"ma poderá criar ·os seus próprios mónstruqs, al·imeqtalos cos 
:>SÓrnais máis dóces,e sabedeiros, acirrar os cans fieis e·dar. tume 

. ás frgas da incredulidade ou da ignoráncia de séculas que sopor
ta o povo ga~go. Nori é o problema da desconfianza, é da educá
ción. Non ·é prablema, velai unha conclusión apresurada, do pró
rio povo tuado.ante as institucións,. sexan centra is, autonómicas, 
locais ou _culturais. Sen contar á lgrexa, que é outro asunto. E 
problema do illamento aoque o_ someten. · 

b Hlamento ven dado tamén por-aqueles que. pretenden ti.ralo 
del. O illamento. cultural, político, de séculas é a meta finál €los 
grupos políticos que se autotitulan nacionaltstas, ee., todos. o 
seu traballo, e isto é comuna todos aqueles que comezaron coas 
arelas comuns alá polos tempos do Brais Pinto, a todos os que 
colleron un. facha único do Castelao marta no·-exílio ou do Bó
veda no martírio, é indi_y_is1bel, único. 

·, Qué litúrxia, qué rito fai andar- a todos e a c~da un pola sua 
ribeira? Poderasé res.postar que os intereses persoais, que os ob- · 
~ectivos ou ·os meios de loita, que a identificación má'is ou me~ 
nos clara con desviacións imperialistas, colonialistas ou simples
rnente españolistas son facianas que impoñen carautas aos gru
pos: se tal grupo de gá (todos' van ser de gá, mesmo os grupos es-

···pañois co11fe5os, convitos e nunca condeados polo pavo galega . 
até o de agora) coquetea co outro grupo que non ten o máis pe-
queno aceno nacionalista. ~ 

Até agora no~ houbo amáis mínima co~xunción ante confli
tos que non fara ·ª conxuntural e, rnáis que nada, por non perder 
comba eleitoral, por rion ficar fóra do xogo .propagandístico. 
Até agora ~houbo excesivos · ataques entre as forz_as nacionalistas 
(e quixera chamar con este adxectivo ao mesmo Partido Gale~ 

. guista) 1 descalificacións persoais, acusacións de non xoga~ aa" fa: 
vor do pavo galega en virtude .da táctica empregada polos con
trários e autogabanzas da caste de que "a história ha ·darnos a ra
zón". Hai un compéndio de tirapuxas, .regueifas, ber.ros, golpes 

. de· estado formais e golpes de sangue ·rea is que conforman .. sete 

· _. 

anos de históda e fracasos.. . . . 

Pero non só son os fracasas eleitorais os .piares .que sofre o 
nacionalismo galega. Se todos fosen asi, a cousa ·podia ir avante, 
aos poucos, loita diáriao a loita diária. 

Chega a tíora de dicer que a maior parte ' das campañas foron 
ben levadas pero mal aproveitadas: qué conciéncia nacionalista 
hai agora en Bal<;faio, en Xove, nas Encr~bas, 'é.n Castrelo do Mi·-. 
ño?, ulo os -labregos que por mi.l!eiros chegaron a Lugo a se ma
nife'star contra · a cuota?, ulolodos aqueles que estiveron .a carón 
dos nacro_nalistas nas máis fortes protestas populares dos últimos 
·anos? · · 

Non .é un problema,·de votos en Baldaio, _como quizá haxa
quen 5e ápresure a contar. Non o é-do mesmo xeito ·que non a ·é · 
c~ndo irnos manifestarnos contra a-OTAN: Serán .cenmil votos 
en total os que ~Liman os convocantes, pero son as arelas pacif is
tas, anti-militaiiSfu~, do naso povo; o que pon~ nos_ bei~os dos · 
manifestantes os ~erros fortes contra o sistema. · 

. . 
Non é un pr-oblema de votos. O exemplo -inda por ter lugar, 

se a cousa -non mellara- pode ser o axuntamento de Moaña qÚe 
·con case 4.000 votos" no.n vai· ser capaz de levar máis de 25 per
soas á manifestación do c;fia da Pátria. Non é un problema de su
mílr coriceliais,.parlamentários, car.gas sindieais e todo o sumábel 

O pro_blema _é de conciéncia. E ante.a conciéncia posíbel, está 
a ·evidéncia para os galegos de que somos-moitos, desunidos, pe
lexando e berrand~ cada· ün unha causa polo seu lado. Non hai 
con_ciéncia ante a evidéñcia da d~s~nión. ' · 

Conste qúe .prefiro non tocár o ponto dunha histór_ia de -cin
co séculps asoballados, dependentes de España en todos os eidbs 
que chega dabondo cos .seus subliñados: o da educación e o. da 
~nciéncia, intimamente vinculados ent.re si. 

_ Quizá teñan razón os que falan de persoalismos. ~fon se pre-· 
!ende apusar á nínguén, ·pero a.lgo hai. Hai del, pero quizá non · 
naqueles a quen se sinála con máis forza: a Francisco Rodríguez, 
a Camilo Ñogueira, a MéRdez Ferríf!; a López Garrido. p persoa
lismo está alimentado potas próprias bases, polas próprias capas 
médias. Poucos se salvan da qúeima: todos alimentan a esp~ran- .. 
za dalgun' dia _ chegar arriba, ªº c~mio partidário no ermo dun 
~rupo pequeno e pouco forrcrndo. Algun dia o nacionalismo vai · 
ser grande, forte, a p"ouco ·que se espere . . 

. Hai.·un caso que pode ser definitivo. E antes de seguir, vaia a" 

miña apeitació_n total das normn d_a AS-PG do180. Saben ben os · 
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. que· antes. Non son cuestións de fondo, contra todo o que se 
leva escrito o que d.iferé~ncia · amba~ tendéncias: sen- os mesmos· 
plantexarnentos· que nos outi-os eidos da política· e da socio!oxia, ' 

· o de qUe todos-teñen razón. Claro, o señor Constantino e o· se
ñor Casare~ fam:: boas migas con Garcí-a-Sabell, ~ste éo .poder e· 
entre todos cocen e g.ui~n a problemjtica da normatiVa.deixan

. do fóra ás demais tendéncias. Se o prpblema fose ese, non teria 
razón de ser <!_.polít}ca. Precisamente esa arte do pos.fue! en Gali-. 
za leva un camiño desnor.dado con respeito ap.que levan noutros 

- lugares. Asi hai dous grupos que se ·definen ·españois e percuran· 
· - o mesmo. espaéio eleitora.I, empregando ·os mesmos métodos de 

redes caciquis aos que tenta ~nirse un- terceiro -que se auototi1:ula 
soGialista e obreiro. Logo están os grúpos nacionalistas: dividi·
dÓs, sen estrutura firme, con amplas zonas da nación nas que a 

· sua preséncia é nula ... Non hai cor de oposición, de firmeza. 

Pode plantexarse o asunto da unidad.e, duñha vez para rema
tar, desde a unidade coxuntural de acción, prescindindo de fei

. tos illados,. e éxemplos. hainos nos. ú.ltimos di as por parte dun de
ses grupos, desde,a unidada eleitoral ou desde a unidade orgáni: 
ca. 

A primei~a ten os ins:omenentes do protagonismo temporal e 
loca!izado, dos ciumes, da carreira "armamentística" en matéria 
de propaganda. Podé darse esa unidade, pero non no nivel políti
co: vela·¡ primeiros de maio, campañas culturais :, dias das letras, 
antroidps, festas populares. Todo iriá mellor se a unidade con
>:<Untural fose froito do~tra caste de 'Unidade, pero a non o ser, 
mellor .é algo q.ue nada. O mao é que todos tentan dicer que fo. 
ron eles os ve'rdadeitos _artífices, os que xa tiñ9n comezado moi-
.tó antes ... os ciumes. 

A 1,,midade orgánica é, hoxe por hoxe, imposíbel. O protágo
nismo dos cadros médios, das bases e, se se quere, dos cúmios, é 
forte. Hai moito que ceder, que parlamentar, que xurar ou mal
dicer para chegar a ela. O mal p!antexamento, o apresuramento 
mellar, da ·constitución do BNG levo u a case todos a estar en 

.contra. A evidéncia de gue o grupó máis forte era a UPG xunto 
c;:oa AN-PG, resultou pesada par;;i moitos, pero é real. O BNG 
non por isa naceu- morto, como queren afirmar alguns. A chega-

__ da de xente interesada no traballo, venos ex-militantes, deulle, 
nalgunha·s zonas, unha vida nova á organización. Esquerda Gale
ga debátase en problemas internos entre os "colaboracionistas" 
(co nacionalismo representado polo BNG) e os ITarredistas" 
(niáis i.nteresados· en pactar co PSOE ·Ror unha suposta coinci-'. 
déncia de intereses e quizais para cair no mesmo erro e na mes
ma suba fulgura! dos membros do PSG que pasaron a tal partido 
despois .do 77), parecendo trunfar polo de agora un ha postura 
de pacto co PSG, mal menor para uns e outros. O PSG ficou en 
cadro despois da sua saida como organización do BNG. Mantén 
militáncia e mesmo percura aumentala a canta dos descontentos 
ou dós independentes. Galicia Ceibe tamén está con fortes pro
blemas internos, froito da contestación á figura de Méndez Fe- · 
rrin e do traballo dos ex-c~celados preocupados por darlle unha 
nóva vida á organización. A primeira vista serian, xunto cun Par
tido Galeguista definitiv~mente xunguido ao carro do españolis
mo militante, os que, en· primeiro, terian máis problemas para a 
unidad~. tanto conxuntural, como eleltoral 9u orgá·nica. Mais 
nori hai nada imposíbel. Están tamén os ANG e" os de Lugo", 
grupos pequenos, sobretodo en Lugo que son proclives á uhida
de acción e con xente moi válida no seu seo. Outra caste de U'1i
dad.e con estes dous últimos grUpos non é nunca descartábel, pa
la auséncia de pe.rsoalismos unha vez rematadas certas "deser
Ció~s" do seu entorno, deserció_ns que concomitaron tod9 o pro-
ceso . 

' 
l As ba~es _nacionalistas están cada vez máis seguras. de que se 
·non se logra a unidade eleitoral de_ ac.ción, o nacionalismo. pode 
ficar fóra do·xogo político, __ non só eleitoral,.senón sen o apoiq e . 
a resposta populares que outras veces tiv.o. · 

> A u·nidade non é -difícil. Nen . ~equ~ra .é perigosa a consabida' 
lo ita po~s prime iros, postas por' se n.on sae o número tal e o meu 
gr~po fica fóra do Parla~ento Galeg<?· · 

nacional is-tas que aceitan as ditás normas cántos nacionalistas tiai : 
que aéeitan as do 1 LG, sobretodo as no_v_as? Até agóra tanto EG 
como BNG _aceitaban as da Sócio-Pedagóxica, GC e PG ian c9n 
Rorm~s próprias da man dos seus máis claros dirixentes e tamen Non se trat_a · c:fé ir gobernar uñha autonomía qu~ non resolve 
deixaba ~ver o' seu amor poloas normas en que este texto vai es- -_os problemas galegas e non nos lib_era da dependéncia -colon.ial. 
crito. Total, catro e_~critas para unha idéa única: o nacionalismo. Trátase da própria supervivén_c-ia .do_ nacionalismo; de todo o na. 
Tense acusado ao 1 LG de ser niño de espafíolistas. Háinos, claro. · cional"ismo que · poida ser- un revulsivo de Úaballo e ilusión· 
Pero hai que ter .en conta que tan ·nacionalista Cómo calqúera · nunhas ele'icións. D9i, .o chegar_ á unidade·estrutural de ac~jón se
pod~ ser_ Manuel Maria e. este. está máis pró-ximó ás normas do rfa un camiño. curto que logo · daria paso á-unidade orgánica, 
Instituto ~-ue á~,da AS-PG. ·nun frente patriótico: Nori pode haber ciumes, nen .xuramentos · 

Velai unha' .cuesti6 clave: entre a AS-PGBO e o .1L.G_82 só h.ai de leis que riegan direitos ao povo galega e son· aplicadas fasci~ta
mente. Quizais, se hé;ii unidade eleitoral, haxa logo separación . 

i.inha pequena diferé.ncia; a saber, as da acentuación, o sin/sen e políitica pola prática·-cotiá, pero todo hai que intentar~ · 
que ·ante a dúbjda coller palabar portugue~a e non hiperenxebris- , 
~~.en esencia. Van ad~itindo os sufixos en -bel, o 'ao' no can- Todo, antes de que o nacionalismo . morra de podré, por tal 
to do 'ó'· e plurais ... A diferéncia é mínima, .moito n:'áis curta ta de inaxiriación, por"inércia... · 

\ 
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· - e as ,i'aíces ao .Pero . 
· · 'Hai u_,,; me;es ~ltou ó.;~ú .:fí~_,;,e á grgnde· prehs'a qccÍdelital: :,-' peitqsps de ser militantes ou 

SeÍUlero LÚmiríosa, a guerrilla mitoi'sta peníaoo. Mals ~ "maoista o simpatizantés de Seitdero Lu-
grnpo de Sendero Luminoso? O dicer isto é o máis doado para mino so. , N estás cárceres·, · on- · 

·, · . _ .. f{s-occfd,_e~ta~~ _af~itqs,.,a.ra_~if?~.fi-Ji,':_gr eJlli~fo .todo · , _ · de hai máis de 2.0<¿0J?.e;nde- ;_ 
'.

1 

::' .. ~(;~qli _~)<i~s,~aino~.~iLÍ!~. f'tgqgJilp_iismO'~é:f#~~ lexítillTQ do • . -. - ristas; a lep.ra, a' fübercu1ose ~ 
· .¿! '.:~· rac'íii1talismo.)"FPero:ii:''ün o"Cliit'éiélle-"l¡ue Jh,áiS ben estes honies e.,··.:-· -etc:, está.tr áDrde,_~do - dia (un 
·- · _¿.;n_ulie:r~.~ ili :Sendero .. Lum.iiui$~itg.l vlti:tefldn-pouco que ver -: : agarda; espero que nqn_ en va-" 
""~-> _ .p,<;> ~pelfiarnéniQ.:mao-tse .. tu-Ag e'-inoitcl''éods-raíces e raigames máis., .luto, os ·iÚformes de Amnistía . 

;:.,~ ~_: pro.fu:1ylas do humillado, asasi-oodo e dezmado povo · · . · -Intem~cional}; todos eies es-' 
indíxena ao Pero, e$es que '-e síntoo polos imperialistas de todo . peran : x'41gaméntos .que non 
.gosto e por Ruben,.Daríó- aindo non talan.español.' se celebrarán, · seguramente~ 

Intervención francesa 
no Tcfiad 
A interven~ión francesa no Alto VQlta, oe,urrida hai ben pouco, e 
a-caida do réxime revolucionário-deste paú, provocada por 
elementos <Jireitistas -infiltrados no aparato do Estado-
de dito réxlme, que se guiaba pola tese da Terceira Teoria· · 
Universal, parece unha continuación da acción .imperialista no 
continente.- Acción, que vindo da Fráncia, non so/prende 
dada a sua longa traxectória de intervencións colonialistas. 

Esta intermención francesa 
solpr~nde, en· primeira instán

-cia, por vir baixo a presidéncia 
de Miterrand, quén, durante a 

. campaña eleitoral reprpbara ao 
ex-presidente Giscard a sua in
tervención no Zaire para sofo
car a revolución popular que es
talou no 1977 na rexióh . de 

- sión da atención, e espallar o te
mor. entre os países africanos 
dunha maior intervención. Men
tras, apóiase a Hissen · Habre, 
frente ao Goberno de Unidade 
Nacional de Kukuni Veddeu, 
que · é recóñecido por unha am
pla maioria dos países africanos. 

Shaba ;· pGla protección que do- A POSICION LIBIA 

taba ao réxime de Mobutu, con- . Ademais de negar totahnente 
siderado corno defensor dos in- a sua inteivención directa no 
tereses dos monopólios occiden- conflito do Tchad, ·Líbfa mani
tais que expólian os recursos festa explícitamente a sua soli
minerais do Zaire; pola sua in- daridade coas forzas de Veddei. 
tervención na República de Asi Gadaffi afirma: "Non per
Centroáfrica para colocar a Da- mitiremos xamais que ·os colo
vid· Dako como presidente e, nialistas e reaccionários .se en
finalmente, polo envio de trometa'n entre nós e os nosos 
ávións militares para bombar- am1.gos, porque a seguridade do 
dear os enclaves do Polisário no Tchad est~ viñculada á segurida
Sahára Occidental, como axuda- de ae Líbia e· ·viceversa, ' e os 
ás forzas do rei Hassan. dous povos son-en realidade un . 

, . Nas suas críticas chegara a di- mesmo povo, polo que non se 
cer que Giscrad "f\xo retroce- pod,e alonxar cada .. país de ou~ · 
der .á Fráncia ás épocas do co- tro'.'. . . . ~ 
lonialismo directd-''. E sen em- . Nese contexfo de solidarida
b~rgo, todo foi aparen.temente . de .internacional da maioria dos_ 
tütlia columna de fume, para se Estados africanos, cóntempla
gañar o apoio popular nas fur- ríase a actual contraofensiva das 
nas·, e desenmascara outravolta, forzas 'revolucionárias do· 
~ _caracter imperialista do réxi-: Tchad. .Convénios inte;affica- ·· 
me francé.s. · ., rtos, como · o· Acordo de Lagos, 

lexitímano, e p. arece que o' que 
A GUERRA CIVIL·REDIVIVA 

~-~ ·' acorre nes:te . país africano· é 
A operación francesa no Alto unha_: cqntinuación ·:de batallas 

J , Volta, estivo precedi,da dunha contra a intervención·imperialis-· 
cóbertura propagandística sobre ta, Iongame.nte denunciad"Ct;. de 
unha" intervención - -líbia _ .. no Fráncia:. ;; 

\. ' , ~ . • J ' 

Chad. Daquela enviaron· tropas ~ As notícias,, como sempre 
'de elite francesas e unha campa- :' que .veñen· de a.xéncias interesa
~ñia de blindados apoiaron o gol- . das,: son contraditórias erí c_anto 
pe de E~tado, re.sucita-:vdo ague- '. á situación,,:,.militar. ,PQr iso que" 
rra civil, despois.duriha e~tapa d.e habetá -que s~gÚir · con atención --· 
estabilldade conquerida. . éo 0 evolu,cionar dos , acontecimen-

. apoio d_a Al .Y amahiria. t os .. 
Con esta .campañá propagan-

:. Hai ;n_os pro_aúciuse un 
golpe 'de estado no Peru ~ di-

. cián' oá ihxénuos que fora da- .. 
do p ol9s militares progresi-s- · 
tas. Lago de liquidada ague
_rrilla .(esta ~ez si, e con con-
, .éiérÍtcia, . trosq uisia) dirixida- , 
por Hugo Blanco, hoxe líder : 
da ' esquerda legalizáda, os mi- . 
litares ~ataron ao .actüal pre-

·,· sidente do Peru; ,. Hefaúnde 
terry, e PJlXeron en_ ~archa/ 

1 tóda ullha . séríe de medidas 
populistas (eu non dubidaria 
en calificar estas medidas de 
peronistas}. Fixeron unha_ ~e- ' 

. ·forma agrária, nacionalizaron : 
o petróleo, incautáronse. dal- · 
guns xorna'is; decidiro,n dar . 
carácter óficial ao !<liorna · 
qu~chua, etc . . Ao cabo dos 
anos, estes · militare~, á. cuxa 

· cab~a · estab~ ·a x~neral Ve,. 
lasco Alvar.ado_,- ·_foron bota

. :.. dos p~r oúttós militares n'adé! 
'populistas e abriuse un perío
do até chegar as· ek~icións de- - .· 
mocráticas (sic) ,q~e deron ·o ·· 
trunf~ a Belaúnde Terry. Na
quelas primeiras · eleidons, a· 
esquerda marxista acadou in
teresantes posicións, pero a 
unidp.de desi.ritegrouse~ Logo 
houba outra:s eleicións, ··nas · 
que o señor Belaúnde foi ou
tra vez maioria, nas que a es-
querda saiu malparadá e a· 
oposición' pasou a mans do 
APRA, vello partido ~apo- · 
drecido até a médula_;: fundaªº por .Haya d~ l~ Torr,e e · 
que quix.o, no seµ nacÍID;ento,. 

'ser unha terc·eira via entre ó 
· comunism~ e o capitalismo e 

caiu nas mans· dos amos .. do 
_Nbtde. LOgo desta's '. elei~ións 
é candó · aparece por prirÍleira · 

. vez na . prenSa. occidental Q. 
nome ~de Sendero Luminoso, 
-á' : quen se ' califica, s~'n -~áis, 
de maoista~ Mais vexamos as 
ca.usas cun_1 pouco in#s -:-non 
Ínoito, por causa ' .do ·espá- · 

. cio,-. de vagar: ,.. · · :. 

nunéa. Estes homes e inulle
r'es (labregos, · obreli-os .. dos 

- arrabaldos, _estudantes) son· · 
. invencíbeis hoxe por hoxe 
por . mdos puramente pQli..: 

· ' CÍáco~ , e po_r ... iso o goberno 
. de Belaúnde saca, ·inda que 

na· soJJlbra, ao exército, que é 
q'uen dirixe as operacións de 
rep'resión; represión indiscri
minada, porque os. homes e . 
mulleres de Sendero Lumirtó- · 
so · son a. paisaxe ' ·do Peru; · 
conviven coá terra, son a te-

. rra. E xa non só a tetra, agora 
a ·esfrutura de Sendero · Lumi
noso rias cidades e: yilas gran
des pon os pelos de punta aos 
amos do Peru, aos dirixentes 
polítiCos· e militares 'que diri
xen a sociedade peruana. E · 
mentras . tahto a . esquerda 

_ tradiCional, mesmo a tros-
q uista qu.e acadara unha certa 
raigame no campesiñado t~a
dicional, está a velas vrr. 

· - Quen maréa a pauta é Sende-
ro LullJ.inoso. · 

E Sendero Luminoso non 
é maoísta·. As bases' ideoló-:. 
xicas -de Sendero Luminoso 
·están1 máis perto. Non de nós, 
senón del~s. O home que sub~ 
xaz sob a ideo,loxia do grupo 

. fundado. por Abimael Guz
mán fon ' Ull. nome:. fosé 9ir
los · Mariátegui. Se. se · quere 

· comprender o arraigo de Sen
. -dero Luminoso na sociedade 

1 • -

incq"trad.icional,· léanse os ar-
tigos de .Mariátegui que com-
poñen o libro titufado 7 efi:
sayos sqpre .la realidad peru0:
na. ou·_ un artigo do mesmo 
Mariáteguí, de . doUs folios,· 
que se titula, precisamente; · 
."Peruanizar ·el Perú"; _que 

· -escrito hai ruáis de cincoen- · 
. os ensinos do grupo, · ·que lle. ta · a~os- e~q-uemáti~a o -pen-
fafa na sua l.íngua e· de vellas sáinento ide.olóxico de Abi- · 
reivindicación-s. O ensinó' por mael Guzmán, ·fundador de . 
parte dos homes e mulleres. ~ Sendero Luminoso. E:através 
de .. Sen~er.o .. L~minoso fdi . desie artigo e das infonna-
pac1_ente., dia a· dia, hora a ho- cións ·que tefuos sobre o que. , 
ra, sen .PFesas e sen acougos. . acontece no Petoú (onde hai 

· . O mo.vimento Sendero Lu- ' E ,u? di~, ~ bomb~ erperto~. 1: cáseque niáis martes por ni~s 
minoso fora fundado hai do;. .. '!arias cidades . peruana~ , fo- que en El Sa.lvador) podemos 

, . ce ~anos ·por U¡n mestre - de~ e.s- ro.n t_omadas polo ... gr)lp~ gue- d:iCer qu-e, qpesar dos seus es-
cola: .Abimael Guzmán, que rrillerro Sendero Lummo~o. · casos . mefos - a dinamita é a 
'non se sabe h0xe se.esta·vivo - Aya~hu~~ !ºi atac~do, . e suá ~rma p('.sada~ os guerri-

, -ou iñorto. Durante d¿ce ano:S · mesmo Li~~ non se libra 9os .Jleiros de Sendero-Luminoso, 
,- foi rillando na conciénda dos ·. ataques, en . ve~dade feitos que. non son maoístas, son in-

íildíos oprimidos anunciando · con poNcos meios, dos gue~ vencíbeis. Son ·como· dixo un 
o dia da verdade, a hora"'. do rrilleiros.: A -reaccióh do go- . poeta :: "la vo~ antigua de la 
levañtamento. . Seria cando berno de B.elaúnde foi brutal, tierra;'. 
·puidera ser.. O ínqio, e·se que nas 'cárceres limeñas apíñanse ' 

1. 

dístícá percurábase unha dispér-
.se,mpre cal~, foi . asimilando . - .homes, mulleres .e. nenas sos- XESUS GONZALEZ GO.MEZ 

- R.Ó. · · · · 
• . : , . . • r { , . . 
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.---º Povó unido 

xamais será Vencid·o 

. .. 
, Cando o 25 de xullo. do ano 1979, a manifestación naCiona
lista ~ntrab.a na Praza da Quintana, no peito de todos estaba a 
lembranza da recente . vitória da revolución eh Nicarágua. Só 
foran ·seis diás que transcurriran desque as tropas do FSLN po-

. taran. do· país' ao sátrapa Somoza. E cando . .Ñod Rivas, o dele~ 
gado sandinista, saiu a falar en nome do seu país',ªº fin sobera
no., U·ll berro unánime SUrXiU de· toda·S as gorxas, Un berro que 
agora faise máis preciso . que ~mnca erg'uei solidariamente -co 
povó de Nicarágua: "o povo · ~nido, xamais será vencido". 

E é que o · imperialismo_ leva · preparando negros desígnios · 
_. para este povo latinoamericano, xa .de.sde o momento en q.ue 
so~po que 'ª derrota de .Somo.Za era irreversíbel. D.aquel~ enco
mendoulle a tarefa ás tropas de e.Jite da ·Garda Nacional, de ma
tar ' indiscriminadamente ·a todo canto mozo de máis de .catorce 
anos collera por diante. Despois da derrota; o traballo suxo de 
boicoteo económico, das ameazas políticas e do bombardeo 
propagandístico. Agora o reto omnipresente da intervención 
militar directa. - · · · 

Pa!a os observadores, son tres as opcións que se_manexan na 
· actual situación centroamericana, e máis concretamente en Ni- . 

.carágua. Dunha banda prolongar, co apoio' f).berto hond.ureño e · 
nordeamericano, a guerrilla somocista. O critério seria.someter · 
ao· ~andinismo a unha guerra de desgaste. Isto parece desbota-· 

. do pór ·razóns políticas e militares: o sandinismo conseguiu a 
vitór~a nunha longa guerra de guerrillas e · daqtiela ten prep$ifa- . 
do. ao seu exército para unha continxéncia ·dese estilo, e. no .po-· 
lítico iso reforzaria a sua posición no 'seo da povoación. . . - . 

· Oufra posibilidade é provocar unha guerra abertá co. exérci
to de Honduras. Este exército, tremendamente ábastecido po
los Estacjos Unidos nos últimos anos, seria a pon ta de .lanza ipl
peria],i~t'J.. Paria falta percurar un· detonante que xustificaia a 
contienda, . é non parecen chegar as supostas - e sempre Ú1de
mostrábeis até ágora- viola.CÍóns de ·território .hondureño. Pero 
iso t?:Oll seria Problema' para quen ~ª . se acostumou a ·' _'.pro~o
carse~' a-si .próprio; lembre1Ilos o Ma4J,e ou Pearl:Harbour.· 

E sen embargo esta posibilictade· pare2e diluirse poF d~as ra- · 
zóns, ·que son unha só. O poderio e a experiéncia militar das · 
forzas sandinistas, ·que son o. poyo_ en ármas, semella mbi supe- -
rior ao de Honduras e aos somocistas; e doutra banda a motiva- -
ción de defender . a~ inmensas conquistas soci_ais da rnxolución · 

.. · son moi supefiores .. ao sími;>les acicate -económico das tropas 
mercenárias operantes na :frontera norde' de Nicarágua, 'e o _ 
mtto do comunismo xa non parece ter crédito daboñdo como -

_ p~a emprender "cruza~as". 
- . -

· -- _D_aquela fica _a última -posibilidade, ·da que o imperialismo 
. f~xe coma. uq gato escal4ado, e que é a_intervención. aberta do 
seu próprio. exército. -Peró nen .o suposto perigo á sua ~seg\lrida

- de, que nori ere· ninguén .. que poida ·s-µpoñer unha nación · de-3 
, millón~ - de habitantes; nen . a ameaza .soviética que tampouco-
... ~_xist~, nen o perjgo du-nha .segunda Cuba, parece que' pese· da- · 
_bond o ·na balanza da opinión pública' norteameiicaria, · diante 
do fantasma ,dun. novo Vietnam,' e de se énfr~ntar a unha bata-
lla sen final. · . - - -

. ·E inda asi o . mapa, .as al{éncia's de notíclas seguen botando ¿ 
alimentando o estalido xeralizado para antes ~ó próprio 19 de 

.xullo. 

Se hai catró anos ó berro era o da ledícia desbocada hox~ o . 
' . ' 

mundo J2!.Qgr_esista, vibra solidário ao pé de Nicarágua. 
. ' . ,. . . . ----- - - - - ·-' - --:-

. . o povo urudo, xamais sera vencido. 
~ . . . . .. . . ~ . "'( 

..J 

Organi~ado pofa· CÓSAL. 
(Coordinadora. de Solidal'id.ade 
con América Latina), 
celebrouse un acto e_!} Vigo, no 
que interviu o conselle'iro 
_da Embaixada no Estado 
·'español, Robertó {;_(1,rC-Íq . 
. . Unhas horas ant~s - · -
Roberto García.respondeu ás 
preguntas da prensa. 

A meirand~ parte das pr.egun".' 
tas qm~. se lle fixerori xirarop._, · 
obviamente, ·en torno· á agresiól). 
militar .que está s9.Írinclo Nicará
gua. Roberto García ma"nifostou Roberto Garcia, Conselleiro da e_mbaixada de Nkarágua 

_ q_ue realn1ente a situación de 
. confli.to bélico · éstá cinxÍda ás 

- fronteiras, . fu11-damentalmente á 
raia do norde · con Honduras, 
onqe se ~stá a dár a batan~. con
tra ·a guerrilla "composta funda
mentalmente por' ex-gardas so-
mocistas e apoiada polo exérci
fo regular de Honduras ·e polos 

· cqnselleirqs militares· nordeame
i;icanos·, rjun .proceso que para o 
imperiálismo · . está supoñendo 
unha· progre,siva vietnamización 
da rexión centroamericana". 

.CONTRA O EXERCITO _ 
HONDUREÑO 

Para a representante · nichra
guense, nos plans actuais do im-

~ perialismo está ·"provocar unha 
-- gueri_a · de Nicarágua · contra " o 
. exército ·de H-onduras, . porq~e 
para eles.· é' a forzá máis ilnpor- , 
t_ante coa que coh tan, pois. o po-

. yo hondureño- d-eu mostra~ da- · 
bondo de~ que non quere guerra 
algunha : contr~ N~carágua ", _ · e 

'. engadiu_, "o imperialismo pensa 
· empregar ao exército · hondure- -

ño~ como carne de _cañón dos_ 
-- seus intereses en Centroaméríca. 

E qué recibe en troques Hondu-
. ras?; nada, absolutamente nada. 

O PLURALISMO POLITICO 

A xustif cación imperialista 
de que no_n existe pluralismo 
político en Nicarágua, foi rexei
ta'da de plano, "cómo dicer que 
non.· existe plur~lismo pqlítico 
en Nicarágtia, cando existe ·un 
Consello. de Estado no que es
tán representadas todas as orga-

. nizacións de masas, . empresa- . 
riais, _sindicais, de mulleres, de 
mozos... existe pluralismo polí-

-tico indá .que non $e teñan dado 
. eleicións. Existe upha den:10crá

cia plenamente participativa". 
Contrapuxo esta conceición do 
funcionarilentq democrátíco 
- que· despois se puido constatar 
no film~ "Sandino onte. e ho
xe" - , co proposto polos Esta- · 
dos Unidos que ten como pa
radigma ao Salvador, a -Costa 
Rica ou a ·Honduras. · 

"Pl~ralismo_ político, liberda-. 
-'de de participación, haina, o 
que hon hai é a posibilidade de 
facer publicamente contrarrevo- -
lución", sentencioÚ Roberto 

- García-, "o direito a facer ptopa
. ganda do somocismo, da explo
. tación, de ter vendida a nosa so-

berania, eses direitos remataron 
én Ni.Carágua coa chegada da re
volución". 

CONFUTO LESTE-OESTE 

-
rrill'!_ salvadoreña, pero que este 
apoio non inclue axuda,militar. 

A SITUA<:;ION ECONOMICA 

"Antes da chegada da Admi
nistración . Reagari~ facíannos 
préstamos para a adquisición de 
trigo, do que ilQn .dispoñíamos. ,. 
A pr.imeira actitude coa chegada· 
de Reagan, _foi o corte radical 
deste suministro.", d íxonos, 
"despois boicotearon a exporta
ción de plátanos, coa retirada 
da 'Standard Fruit' á que nós 
permitíramos seguir traballando 
bauo _certas garantias pa¡a os 
traballqdores e . para -a produ
ción" e ex'tendeuse -·en po.rme-
norizar o _ boicot á cuota azuca
rera, ao bloqueo dos créditos en 
mercados internacionais, e á 
guerra económica do imperialis
mo para afogar o proceso revo
Jucionário. 

"A posición preponderante 
dos Estados Unidos nos orga- · 
nismos económicos internacio
nais, permítelle estabelecer o 
veto ás iniciat.iVas de apoio á '. 
nosa economia. E xa fixeron 
éxplícita a sua intención de 
boicotear todo tipo de présta
.mos en divisas a Nicarágua. En
tón por aí teñen aberto outro 
frente de agresión ao noso · po
vo "; engadiu Roberto Blanéo. 

Honduras despois de Haití é o 
país máis probe de toda Améri
ca Latina,_ e até agora Qon 'rece
biu _ heng~nha contraprestación · 
económica de Nordeamérica." -

-Extendeuse sobré a _ guerra - Desmentiu · que _ sexa unha , O ÁCTO DE SOLIDARIDADE 

d - - . , h . d t pugna _ entre os _blbques a' que Inda que parec1·a que-non i·a 
- e provocacions que ª1 esa a- está ~sucedendo na área. A axu-
da actualmente ·na ·fronteira· · asistir rrioita xente, -o certo é 

.. da cubana e .sovié_tica explico ti-. norde, como o ·intento de xusíi- ·que o auditório do axuntamen-
ficar unha guerra xer~lizad~ que . me no marco da utilización da · to de Vigo e·stivÓ cheo de xente· 
tente botar aé>s sandinistas do soberania de . Nic~água, asi _cd- ' 'que segiu atentamente prime-iro 
poder ·~ ·por en°gadido reprimir . mo as relacións ' económicas e a ~película, que mostraba os lo-

poHticas con outfos moitos paí- , · todos ·OS ntovimentoS-revolucio- gros da revolución sand!nista un 
na'ri··os do sec' tor. . ses. Resumiu :que a posición in- - d . d 1 . , . _ (!no espo1s a revo uc1on, · coa . 

ternacional do Goberno sandi-. vitória_ ~reco~ecida internacio., 
· .ni.s_ta· e_ a cf~_/"non a.liñ3m.- en .. to'.'. 

(" 1 -·= 1 - milmente~ pola UNESCO como 
. ,~-Estabelece~ . · €~~; ,¡tó~ic¿/ , a -- máis espectacular co~tra o 

As preguntas sobre as iniéiá- empregado - polo imp.eriali~mo, analfabetismo~ continuando. o 
tívas de paz, de ~Contadora, ou <liante-do avance da·s lóifas-revo- precedente cuoanó do ano 60-
ás posíbeis mediacíón·s de diri- lucionárias", as -.disculpas ·nor- freri.te. ao analfabetismo; os :io
xent~s da Intemacionkl Socialis- deámericanas para .- iu_stificar a gros -económicos e_ a agresión na 
.ta, Roberto García ínsistiu eñ sua_ pé>stura.-abertamente· ag¡esi-· ·zona fronteiriza. . · 
que todo vai depender da v6nta- va frente a~ Nicarágu'a, e -abon- - . Despois falou Roberto Glr- -

. de . política real qie . haxa. Valo- ~fou na situación social cÍe Cen-:- -~ía ,que abondou nos temas an-: 
-rou como importantes todos· es- trÓaméri~;'a ·como .deton~nte d~s- _tes apont~~os. ' "· 
tes 'intentos e recofteceu que en . · tés :_ m9virrientos . guerrilleiros,' 
gránde medida irñpidén ullha iri- · 'extendendose . élt(spois-en mani-

- térte!}ci{m -a berta ·por parte nor- festar que; eles , dan .. 'tod'o' o ·seu 
deamericana . . ' . ' respaldo polÍÜeo e moral {gue-

.. ~ 

N. da -R .. : No _número 222de A NOSA T E
RRA. publipousetrnha entrevista con Luis 
carderas, dª representa~i6n dip lomática pe 
Nicár'á~ua no f5stado es~año l: 

. ,-
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Subi~, á CI,all~da: deporte e xolda 
Se eu fose un.destes cronistas 

dá 'vil,9:, em_pezaria a tnforÍna
ción desta subida a Chantada 

. ' máis ou menos asi: '"nunha ·pai
sax"e idílica onde. as muras bái
xan escalonadamente até o Pai 
Miño formando' uhha sinfonia · 
de cores ... " Aí é onde se celebra 
unha das tres ·mellares probas 
en monta.ña do Estado español, 
por, máis que nengunha poida · 
_competir coa paisaxe da de 
Chantada. Pero é máis, tampou
co poden competir en especta
ción, inda que si en espectado
r~s. Xa que, por máis que a 
proba automovilística, propria
mente dita, empece . ás dez ho-: 
ras da mañá, que este ano fo
ron as dez e média xa que o Ca
pitán da Guárdia ·Civil non che
gol;l até esa hora, a xente xa 
está toda a noite ao longo do 
percorrido. Gaitas, cantos, viño, 
é o qúé non aguanta déitase a 

,,.a urrnir. Pero, só que teña o so
n o moi pesado, non o logrará. 
Primeiro porque sempre terá 
alguén que o desperte, segundo 
porque os cantos seguirán toda 
a noite, e terceiro porque sem
pre hai algun ''Fittipaldi" .que a 
escape libre sube unha e outra 
vez, querendo emular aos corre
dores. E algun persiste tanto 
que non para até que se lle 
"atravesa a cuneta". Este ano, a 
estrela da noite · foi un "seiscen
tos". As se te da mañá, paro u na 
"Curva dos Arciprestes_". 

Xen tes vidas de lonxe, con 
tendas, con "roulottes', acam
pan onde poden. E as xentes da 
comarca van "durmir á ribeira". 
O de durmir é un dicer, como 
xa se apontou antes. E toao isto 
xa que todo o percorrido está. 
balizado de "bodegas". 

E son as ádegas, lugares onde 
meterse, onde tumbarse, onde 
acollerse do orbalJo da noite, e 
lugares do viño, o que lle dan 
esta impronta especial á proba. 
Son o que fai que toda a noite, 
as ribeiras p~rezan unha espé
cie de festival de Ortigueira, con 
"mambo" incluído. 

UN ESPECTACULO DEPORTIVO 

E ás dez da maña, empeza o 
esp~ctáculo e os motores con
téstanse co ecp, sustituíndo o 
dé "ei rabudos", "ei papeiros!" 
cos que se desafían os vendimia
dores de Chantada e os de Le
mas, con "ruuunmmm runoou
OlJmnmm ''. 

E entre proba e proba un tra
go de viño na bodega dun amigo 
01.i dun coñecido e -cámbio de . 
"curva" para v~r "como fa:n 
noutro)ado'~. 

· ~ a xente encaramada· 'nas 
muras,. ou alá, na· cima das pene- · 
das de Sanfiz: Ql!ince mil 'per
-soas disfroitando, non só do es
pectáculo deportivo.,_ senón da 

. paisaxe, da festa, da. xolda. · 
. E:-0s '~karts'' . dan a ·volta:na 
estrada, 'e os '"Pandas" levántan
se <las.roda& e os "Siplcas", có
mo · suben os ~'Simcas~~! e; ade
rnais, fan moito ruído, que . a 

1' 

Juan Fernández gañou".un ano .máis a ''subida Aut~movilistica a Chantada~', que este ano era a XV 
. edicióhl fero o "abuelo", éomo lle ch,aman nos ambielites·automovilísticos, ademais de gañar, · 
· bateu'o record da subida sitµandoo en 2 minutos: 25. segundos e 98 i:entésini.as, un gran tempo se 
ternos en. conta o "irazado de empinada suqidá. e pkfgado de curvas de dificultoso · trazado, 

--: _ · - xente tamé:r:i gosta do roído, ~ 
se non bruian .xa pensan que su

, - . ben menos. Logo virán os "mi
loitocen tos" e os '~dqusmil" · 

.llos.catro q1:1üóinetros setecentos· m,eiros. que c.ampoñen o percor.rido~ , - .. 
O segundo foi &!agostera, .tamén ciin magnífico percqrrido, pero _coa dificuldade de que era 
o primeiro ano que particip&ba 'nesta· competición, mentras"que.Juan Fernándéz veno fácendo desde 
hai cinco anos. En anos sucesivos Llagosteras pode set un sério' riva(, n.on só .para esta proba, .. 
senon para o campeonato esta.tal . · 

As subidas en costa, probas de gran tradición en Galiza 

t;\lepoti~mo na -FeCleración Galega de 
Automovilismo- · · 

A Sub.ida a Chantada víñ~se ce- lebrarse a reunión para facer _o 
lebrando sempre no terceiro do- calendário . 
mingo do mes de agosto. Ano tras' Segundo ficou · pate.nte, polos 
ano. Quince anos de tradición argumentos expostos neste coló-

-. ·presidente da Miño empézanse .ª 
tomar represálias e apouco non se 
celebra a ·subida, xa que houbo 
que retrasala e só receb.iron a data 
da celebración con menos dunha 
semana. Despois encontrouse o 

ininterrumpida. Pero este a.no quio-discusión, o motivo do cám· " 
houbo .que adianta~a para odia 1 O bio da data da Subida a Chantada, 
de xullo. · qu.e se viña celebrando nunha .data 

O motivo foi discutido, entre tradicional, cousa que é tomada 
outras cousas que informaremos a moi en conta po.la Federación, se ~ 

. continuación, nunha rpda de pren- gundo o _ próprio Presidente, non 
sa, colóquio, discusión na que foi outro que o interés da Escuda-

. participaron xoí"nalistas,sdirixen- 1 ~: ria Miño, á cal pertence· o Presi- -
tes de escudarias, federativos, con·- , ., dente · da Territorial galega, para 
xuntamente co Presidente e Secre- que a Subida ao Veral que organi-
tario da F~deración española, así za dita escudaria se celebre · nun _ 
com·o co Presidente da Federáción domingo pegado ao /día que se ce-
galega. lebra a de Chantada. Pretenaen 

Ali díxose que a Federación ga- -
lega lle mandou unh~ c~rta á Es
cudaria Chantada, u nha carta que 
non se recebiu. Os· directivos de 
Chantada dub.idan de que ·se man
dase-. 

Asimesn:io, Presidente e .secre
tário da Federación española rn
formaron que recebiTan_ unha car

. ta da Federación galega, _en papel 
_ ... oficial, firma e todo, onde lle da

ban conta a esta federación do 
cámbto de"da ta . ." Non· se .sabe quén 
mandou a carta. 

·Asi, tamén, no anuário da Fe
deración española, aparecen duas 
datas~ unha a do 14 de· agosto e 

. outra a. do 29 de ·xuño. Segundo · 
expliéou a Sec·r"etário da. Federa~ 

-ción~ por un .erro, pormor 'd~éár
tá antedita. Asemade unha carta 

. que recebiu a EscudB;; ia C_ilantada 
fora bQtada oito dias ant~s de ce-

asi conseguir .que os .pilo_tos que 
veñan a Chantad~ prabª- pontuá ~ 

bel ' para o CampE¡onato estata l, 
vaian tamén .a Lugo. 
· Este cámbio veu precedido por 
unha gran propaganda_ en diversos / 
meios ·da Subida ao Veral, afir
mando que .era a mellor subida, 
cando. tanto pilotás como federa
tivos, están de acorde en que non 
se acerca nen con . moito á de 
Chantada.· " · 

Díxose na-roda informativa que 
o que preteñde a Escudarja .M iño e 
o Presidente da Federaéión ga-lega , 
é fundi[ a Subida .a Chantada para_ · 
que así poida ser O Veral por:ituá
bel. Os enfren~.amentos entre as 
duas escudarías xa veñen de atrás, , 
desde. cando a 'Escudar:ia Chantada 
era axudada na , organización pala 
Escudaria Miño, pasando lago a 
ser a de Ourense ·quen a axudase. 
lsto sentou moi mal. Agora co 

odia dez. 

Tamén se entablou neste coló
quio fortes foitas dialécticas' por 
mor do·s rallies galegas e da sua 
pontualidade para o campeonato 
estatal. Aí/está o San Fgilán, o de. 
Ourense ou o Rias Baixas que re
claman para si o ser pontuáb.els. 
Ouedou tamén patente a división 
que existe no aut-0movilismo gale
ga e os distinto.s grupos ou intere
ses. "Até o PresideQte da Española 
l.les tivo que dicer que o <;¡ue tiñan 
que facer era es~ar máis u nidos. 

Segundo a impresión . que nos . 
· deron as palabras do ~ñor Rocci 

pode ser que para o ano nen se-
. quera haxa ralU pontuábel en Ga-. 

liza, dixo que había mohos que vi 
ñan apretaf!do e tamén dixo que 

, habia moitos intereses comerciais, 
que ao fi.n e ao cabo eran os que 

~· m-andaban. Mellar dito, isto últi-

mo •tivo que recoñecelo ªº contes- -
• tara u-nha pregunta. 

Ne~a reunión f9i tremenda: · 
mente contestado o Presidente cla 
Territorial galega que se escudaba 
algi.mhas veces dos ataq1:1es man- , 
dándolle contestar ao Presidente 
da española, que af irmou que can
do houbese quéixas ou C9Usas 
coas que non estaban de acordo 
fosen directamente a Madrid. 

-con algun que outro "Alpini" e 
"Ópel". Xa de_sapareceron os 
"minis" famosos nas primeiras 
edicións "cando os que ganaban 
eran os 'alpinis' ". 

E este ano _ estaban os "erre 
cinco turbo". F oro\l as estrela~. 
A xente <licia: "suben como ba
las". E Peitos, o piloto . ouren
sano, ia moi ben> cun gran tem- -
po, pero mi segunda curva forte, 
·na do "Salto", case se sae da ca
rretera. Foise á cuneta, pero 
coh gran perícia, logou librarse 
e emprendeu outravólta ·a _subi
da, pero xa non puido recuperar 

_o tempo. p·erdido, senón teria 
qúedado de sexto~ s.endo o pri
meiro dos "t?rotot.ipos". 

ORTIZ, Tono· UN DEPORT~ST~ 

O primeiro posto dos prototi
pos ocupouno O rtiz cun "Tal-

- j 

bot", cun sexto posto, quedan-
do por <liante de "fórmulas" 
como o "Selex 1800" <le San-

. tos. 

.Pero non está aqui só o JI?.eri-
to deOrtiz, non. ';: 

No segund() entrenamento, · 
Rey saíase da carretera nunha 
curva, empotrándose eontra o 
"ladrairo". Por-detrás habia va
rias persoas. Algunhas saltaron, 
peto outras non puideron face
lo. Entre estas encontrábase a 
muller de Ortiz, que foi alcan
zada polo morro do f órrnula_, 
ao se meter por debaixo do "la~ 
drairo". Sofreu fractura aberta 
de tíbia e peroné, tendo que ser. 
trasladada rapidamente á Resi
dencia de J urense, dado que ta
Il).én estaba embara~aqa. 
, Pois ben, Ortiz, correu a pro-

-ba, inda sabendo do accidente. 
Primeiramente ia sair en primei- -
ro lugar, p~ro logo, :correria no 
seú posto, para marchar rapida
mente para o. lado da sua dona. 
Foron moitos os que intengaron 
convencelo para que non corre
se. Todo en . vano. Fixo tui.ha 
gran carreira, vencendo aos nér
vios e a coches moito máis po
tentes. 

j\S BARQUETAS 

_ Veñen Iogo as famosas "bar
quetas", raíñas das suvidas. Este 
ano só tres; Juan Femández, 
Llagostera e Iraola que se-Clasi-
ficaron por esta orde. · 

O ruído é ensordecedor e ca~· 
se non se ven pasar; non derra- 1 

pan nen fan trompos . ..,.. Condu-
. ción perfeita a· <lestes homes, in
da que, como ocorriu o ano pa
sado, pode haber. algun acciden
te, caso de Juan Femández. 

Detrás veñen os fórmulas,. 
que son os q_ue ocupan tamén as 
primeiras posieións,. inda que· os 
pilotos sexan inferiores aos de 
moitos "prototipos". Logo o 
xantar e "o fin de festa por -
Chantada adiante ". 

· t51d2p,. /DO· l§ k\0.2'1 DE XULLO ¡ ·193~ 
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Vellas leis . que crian . 

. ,. 
IJl,rus par~ no !Dar 
, A pretensión da Consellaria ~ 
de· Pesea de · pofíer en · marcha · 
unha vella . lei~ de mil novece.il-
. tos ·e- poucos. con · respeito· á 
proibic.ió11 de largar trc:ismallos , 
nas águas· das rías, .de. faros pará 
dentr~:>', .. ven de movilizar ás· co
fradjas que ven <leste xeito co
mo poden • paralizar unha gr~n
de cantidade das embarcacións 
que operan nos portos galegos. 

Segundo parece, a idea ·clave 
desta pretensión e da de obrigar 
a todas as embarcacións maio
res de duas toneladas . a levar 

· duas persoas enroladas e dadás 
de '.alta ·na Seguranza Social· é a 
"criación de emprego" .. 

Forites dos pósitos de mari
ñeiros confirman que de -pofíer
se en vigor a vella lei o ' que van 
facer é provocar roáis paro, ao 
fer · que amarrar todos por .non 

. poder pagar nen á s. s. nen po-
. der ir pescar fóra .dos faros dada 

a cativez das lanchas. Téfíase 
en conta que duas toneladas pé
saas un botifío con motor, qué 
normalmente leva abordo unha 

persoa. 
Tras diversas xuntanzas, as' 

·petfoión&. dos·· pósitos de ~ari: 
ñeiros concrétan'se en que suba . 
o tope ' d_e toneladas · até catro, · · 
que significaría· que .as embarca- · 
cións fosen xa . maiores e cünha 
prática habitual de máis durÜm · 
persoa como traballadora abor
do. 

Tamén se solicita· que se per
mita largar tasma116s, como mí
nimo, ademais das nasas xa lega-" 

· 1izadas ·e que se resoIVa duti1ia · 
vez o ter que. pedir cíclicamente 
permiso para pe"Scar coa arte do 
bolicbe, que só se 'faino .Vérá1ire ' 
está proibida. ~ste. ano hai ·pro
blemas con esta arte xa ·que airi
da non se- gefiniu a Consellaria . 
sobre a solicitude ·e moitos ·ma
riñeiros confesaban que. terian 

' que tirarse ~n ·plan il~gal para -
poder jr pescar.. ) --. . · 

Como· remate·, se parte da lei 
. ou todo segue en vigor fo'rzado, · 
solicítase que para os botes de 
2 a catro toneladas se. permita . 
unha persoa, cómo_ até agora. · 

CEA 
Entrega 

dos prémioS 

.. 

A mesma foto. Unha ·foto de "Efe" q~e f oi reproducida por vários meios;' 
aqui ·mostramos . tres. Busquen a diferéncia. A primeira apareceu en Faro de . 

. Vigo, a .segunda_en La Voz ~e Galicia e a terceira. en .El País, todas o dia 6 dé 
xullo. 

Só na foto reproducida en ·"La Voz" non aparece o nome de ADEGA, a foto 
foi conveniente queimada, para que non se.vexa quen firma a pancarta. 

Isto xa é a nianipulación· informativa mais burda, unha manipulación. que 
non ·pode realiz.ar nertgun profisonal do xornalismo. Só persoas sen-intégridade 
moral, profisónal nen -dignidade; p .ersoas que · denigran a godo un colectivo xa 
que isto está absolutam·ente -_penádo p~t calqueras normas ·cteontolóxicas de 
comporfame.nto. _ 

Vieira 

Pódese pa8ar que na információn de "La Voz." non apareza o nome de.· 
ADECiA, que non se lle dea releváncia á campaña, potenciando o u tras informa
cións, até "qúe .s~ siléncie U;nha información .. Todo isto pode entenderse, pero 
que se manipule, un.ha foto, non se pode permitif, é ir moito máis alá do servj-

' .. cío a unha id_e6loxia. - · · · : · - -

e 
Ourizó cacl10:· 

) 

A NOSATERRA, 
1 . . 
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Esta. vez "La Voz'' xa se paso.u de todo". 
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:Rey de ··viand''. po ~intrusismo á incompeténcia 
A única Compafiia · de Bailado ·· 

existente en Galiza é o denomina
do "Ballet Gallego Rey de V iana", 
. cu:xa principal característica é que 
tras de 34 anos de .vida -dope de
les sob a -tutela oficial da Exma. 
Deputación Provincial da Coru
ña- non formou nengun. bailarín.-
· A Xosé Manuel Rey González (a) 
"Rey de Viana~' débelle Gallza 
non só o record de-non ter forma
do nengun bailarín ·desde 1949 
-ou se asi se prefire, desde l 95 5., 
ano do debut- senón tamén o ter 
a responsabilidade de que en Gáli-,, 
za non exista unha cultura baile-
tística pola seu . continuado labor 
de boicot a toda iniciativa allea ao 
seu control. Rey de_ Viana afirma 
que "Dios depositó algo en mi 
cuna cuando nací y El vela cons
tantemente mis pasos" (El Ideal 
Gallego. 25-1-1981) e nesa certeza 
considera que lle fai un favor á so
ciedade galega cando esta gasta 
má.is de vinte millóns ao ano en 
manter a incompeténcia académi
ca e un espectáculo grotesco que é 
motivo de vergoña internacional 
para Galiza. 

Non quixera nesta ocasión dedi
car a miña atención ao "Ballet Ga
llego Rey de Viana" sobre o que 
xa teño escrebido· dabondo -se 
ben nunca cousas tan sever·as co
mo a crítica inglesa ou belga; na 
recente xira por Suíza non apare- . 
ceu na prensa outra ref eréncia que 
a publicidade pagada...:. Quixera 
considerar un capítulo que se ben 
afecta rriáis directamente. á socie
dade g~lega, receb.e moito menor 
tratamento informativo por ser 
menos público; ref írome á Acadé
mia de Bailado que depende_ do 
"Ballet Glrllego" e que a Deputa
ción Coruñesa mantén cun custe 
desmesurado á vista dos milos re
sultados. 

A académia do "Ballet Gallego" 
aceita anualmente uns 300 alunos, 
moitos deles becários. A condi
ción para optar a unha beca é 
amosar que non se desexa ser bai
larín a xulgar polas disparatadas 

- ' ' . 
O pasádo 17 ~:i:mño tiv~eron lugar na Real Escuela Sup~ior de Arte 
Dramático y 'hanza de Madrid 'os exames do turno Ubre de fin . -• 
de carreira de Ballet Clásico. Entre os. examin~ndos atopábanse diversos 

-- alumnos galego·s formados no Ball~ Gallego Rey de Viana e en _ 
académias privadas. Só obtiveron o seu Título Superior, 

, Vilma Vázquez Matos, de 20 anos, e Maria ~olores Pérez Postigo, de 18. 
Vilma e I..ola son as primeiras bailarinas formadas íntegramente 
en ·Galiza, e se-1ograron o seu Título foi grácias ao seu esforzo pef soal e a 
entrega incoridicionaJ do seti profes0r Xosé Miguel Suareitorga 
-o único profesor de ballet co1,1 tifülación en exercício, ~n Galiza-• . 
Resu'lta evidente que o, :úhlco estímulo para Vilma e p~á Lola 
foi 0, desexo-de ser bailarinas, p~ro unha vez logrado o re<;,oñecimehto 
académico atópanse con que a sociedade galéga,_ · . - ' · 
que non lles prestou axuda nos seus estudós, négalles agora a posibilidade· 
de ser bailarinas profiso~ais en Galiza. 

· condicións esixidas, ·a 'primeira-de
las é ter outra ocupacrón prJflcipal 
-estt.!.dar ou. traballar- que-garan
ta non ter horas ceibes suficientes 
para d estudo do bailado; a· segun
da é unha intachábel conduta pú
blica e privada -ignoro a relación . 
entre a vida privada e o bailado. 
Se a primeira é irregular, ou, por 

_ exemplo, non existe moderación 
no bt;ber¡ o corpo' acúsa;o e non 

· se pode bailar por razóns orgáni
cas, non fai falta censura moral-. 
Xa qué nen Xosé Manuel Rey 
González nen Vitória Canedo -a 

sua dona e mestra de bailado. na 
académia- posuen titulación al
gunha e para que 'o Ministério u-
coñeza un Centro de Ensino fan 
falta seis títulos, os alunos fo~~
dos na Aca<lémia do "Ballet Galle
go" terr de se ~xaminar nun Cen
tro Oficial, neste caso a Real Es
cuela Superior de Madrid. Dise 
que ni:nguén pode ensinar aquiló 
que descoñece, a mellor mostra da 
veracidade da frase é que nunca 

. saiu ún bailar1n <lesa Acadéinia. 
Até hai uns anos,saqueles alu

nos que des-exaban se · examinar 1 

Rey de Vía.na --

- Rey de Viana falou pública e re
petidam,ente con . menosprécio d <l_ 
Ballét Académico defenderido a 
-teoria de _que o que-se facia polo. 
mundo era bailado folclórico
iban á Real Escuela Superior. Pero 
sucedeu que un centro inglés ·de
nominado "Royal __ Academy of 
Dancing", especializado en exami
nar estudantes de bailado _polo 
mundo adiaJ:.lte, montou unha 
axéncia no Estado español e ~o
meou <le.legado a- Arcádio Carbo
neil. Arcádio Carbonell f 9i, pür 
anos, e segue a ser, . profe sor .da 
Real Escuela Superior o que non 
era incompatíbel co exetcído pri
vado . na sua Académia de Alcalá 
de f!enares e a delegación da Ro
yal Academy -reiiárese en que 
poderiá se dar a -coincidéncia de 
formar parte do .tribunal examina
dor dos seus proprios alunos _ pri
vados-; como xa comentei en A 
NOSA TERRA, as oposicións a 
cátedra e adxuntias na Real Escue
la Superior ~misteriosamente con-
xelad~s -durante quince anos- 1:1-

. · ·verori lugar e os profesores que 

. suspenderon -cpmo Ana Lázaro 
ou ' Ar.cádio Ca;bonell- terán de 
deixar ·o Centro. D.esde hai meses 
existen fortes rumores no mundi-

. ~ llo d~ bailado madrileño sobre -a 
futura incorporación de Arcádio 

,. Carbonell ao cadro de profesores 
do Ball~t Gallego, o que supoño 
non pasa de ser un bulo máis dos 
moitos. que.· circulan pohi. Villa. et 
Corte. 

O caso . é que tras do 'nomea
mento de Arcádio Carbonell como 

As VII xomadas .. ·Morre · o Fes!J.val de Ortigµeira 
. do ensino, ·en Santiago 
. E.n Compostela, do 29 de agosto 
ao 3 de setembro, vanse 
celebrar de novo as Xornadas do 
Ensino. Organizadas tamén 

- P,Ola Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega, as Xornadas chegan neste 
ano á sua VII edición. , 

A estrutura de"funcionamiento 
que adoptan as Xorn~das do Ensi-. . 
no é a xa clásica neste evento, qúe 
reúne a centos de profi~onais do 
ensino todos ·os artPs. E dicer,' se
minário_s didácticos, mesas redon
das sobre temas xerais, q:mfetén
cias e-nas noites diferentes actos 
cultura is. 

Este ano ha:i xa programados 
máis de . 30 seminários, confirman
do xa- a sua preséncia _o ·sociolin
güista cataián -Aracil, especialista 
das universidades .de Minho e Ev9-

ra, do Laboratório Xeolóxico de 
Laxe e da Estación Biolóxica d.e 
Lourizán, pro_fesores do País Bas- _ 
co, de Valéncia e Xixón, e outros. 
-moitos galegas. 

As mesas redondas xa- están 
programadas e toearán os· te4ias 
de, "Meios de comunicación e'en
sino", "Política · educativas nos 
municípios", "O problema xeral 
do1 ·ensíno" e finalmente "Situa
ción lingüística de Galiza·'' . . 

N algunha - das tardes faranse 
unha série de xeitas, unha que tetá 
carácter de , excursió_n · botánica e 
o,utra que·'será ui:_i percorrido artís- . 
tico p~lo S'antiago.moriumentaL_ 

Nun próximo . número dé A 
NOSA 'TERRA facilitaremos un 
· máis. detallado prográma desta VII 
edición das Xornadas do. Ensino. 
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Este -ano o Festival de Ortigueira 
é notícia porque vai deixar ele 
selo. E_explicámonós. A edición 
deste ano, .q1,1e se convoca · 
para a tardiña dó . 24 de xullo, vai 
ser a que poña o ramo.;.. a este 
Festival, que tentou aglutinar, 
'baixo a batuta do Escola de G~itas 
de Santa Marta de Ortigueira, 
·t>a Coruña, as · 
manif estacións cµlturais 
do chamado "mundo celta". 

Ademais de ser último ano de 
celebración, o programa ·v~se moi . 

- disminuído en comparanza con 
outros certames anteriores. Asi
te~os que se su p~~~n os' desfiles, 
.e redúcese o Festival ás actuacións 
musicais, que comt:.zaran ~s 8 da _ 
tarde. r • 

· · Cfuioso é résaltar q~e, segund~ 
as nosas notícias, non son proble

. mas económicos os que ocasionan 
este fin: A .cousa parece responder 

' 

a· que as previsións ~niciais da Ór
ganiza:ción eran dun Festival moi-

. tomáis "descansado"', ao que, in- -
. da indo moita xente, se fose a es

coitar tranquilamente ·as actua
·cións. Pola .cQntra o Festival con
vertíase todos os anos no .ponto 

. de confluéncia de milleiros de 

delegado ·da "Royal Academy of 
Dancing", o "Ballet Gallego" con
tratou os serví cios da mesma para 
formar · tr-ibunais examiríadores. 
Resulta . ~oi solprendente que· 
unha Ac~~émia pública -chame a: 
examinar os seus alunas ~ un tri
bunaJ sen capacitación legal -as 
calificacións e diplomas carecen 
de ·valor no Estado español ainda 

. máis cando hai que traer·ao tribu
nal desde Londres. A '..!Royar Aca
demy of Dancing", como' o seu 
próprio nome indica, noll'forma , 
bailaríns acad-émicos e a ·sua fun-" 
ción é fundamentalmente exami
na~, a ' distá~cia, a alunos alleos 
qué fan ' danza teatra}, music-hall, 
varietés, etc. Nos "exames" de 
1983. no "Ballet Gallego" presen
touse _ unha coreografía de Carbo-

- nell consistente en muxir unha va-· 
ca. "Rey de Viana", coa su'a igno
rá'ncia recoñecida no tema do Ba
llet, afirmou repetidas veces que a 
"E.oyal Academy of Danciñg" é a 
Académia do "Royal Ballet of 
London", é dicer o Ballet do Co-

. vent Garden; deixando de lado 
que "Rey de- Viana" sempre tra
buca os conceitos no próprio be> 
n~fído, clarexarei que non ten na
da que ver. A "Rp.yal Academy of 
Dáncing'', fundada no-192'0 e cu
xa presidenta honorária -e non 
executiva como ere "Rey de Via
na"- ~ Margot FQnteyii, é uncen
tro máis como hai centos polo 
mundo · adiante e nunca aspiro.u 
11en aspira, como afirma "Rey de 
Viana", a er un dos primeiros Ba- _ 
llets do mundo. ' 

Entre o persoal do "Ballet Ga
llego'.' · atópanse vár~ias pianistas. 
Unha delas, nomeada oficialmen
te, reside desde . hai mo~to .tempo 
en Lugo e non traballa como tai 
no "Baile~ Gall~go" sendo susti
tuída por outra pianista -exer-

-cc:;nÚ ,. por_ moito tempo-,:Sen titu
lación-. Non conseguin averiguar 
se a -pianista tit~lar estJ eri situa-

(Pasa á páx. 23 J 

XOAN M. CARREIRA 

p_ersoas, nun .ponto onde a capa
-cidade de instalación._ desa vaga era 
impos~el. Houbo ademais, o ano 
pas_a,do por exemplo ,-· graves inci
dentes que quizais tamén influen 
· á. hora de tomar a decisión. 

Neste ano as actuacións no Fes
tival son as seguintes : 

-Por Galícia :' "Qs Rosales" · e 
"Milladoiro" , 

- Por iscócia ; "Pat :< ilwride 
Group'_' . 

::.._Por Irlanda : "C ornog" . 
e -por Bretaña : "Gewrz" e "Pen
noti Séulm" 

Inda que eon conceiCió_ns dife
rentes, nos programas de_ festas de 
Vigo e A Cqruña inclúense unha 

· espécie de "Festivais Celtas" unha 
espécie de sacos s~n fondo, e ta
mén . na vila c:Oruñesa de -Cullere
do. Pero nÓn se albisca a posibili
dade de quén- pode tomar o relevo 

.. ·do Fe~tiv~l de Ortigueira. · 



Grefve das jJoreS 
hoje.Js o horas t.m.g. entram ·em gi'eve 

· todas asflore_s deste_país. · 

boje todas as flores se recusam a ·ser flores. 
boje__ todas as-flores se recusam a dar expan
sibilidade ao seu perfume. boje avisam-se to
dos os jardineiros que se mantenham calmos, · 
pois em qualquer tentativa de rega, todas as 
flores vestirao os impermeáveis.__ · 

' boje as o horas t.m.g. em greve 
todas as flores deste país. · 

/ 

avisam-se-todos os moribundos que boje' é mau 
día para ser defunto, a~onselha-se que mor
ram amanha ou depois d 'flmanhá, porq~e boje 
recusam-se a acompanh~-los. 

boje as o horas t.m.g. entram em gr:eve 
' todas as flores dest~ p~ís. . --

todas as reunióes' mar.cadas para boje devem " 
ser canceladas ou transferidas para l!manhá. 
boje recusam-se a ocupar quelquer centro de 
mesa. pedem a_ boa.compreensáo de toda~ populafaá . · 

boje as o horas t.m~g. entram erf! greve 
todas as flqres deste país. ' 

boje qualquer alien~do. que tentar mudar as ·"' 
f eifoés dos acontecimentós será profusamente 
responsável pe·lo murchar de todas as flores 

· deste país. sim, limitar-se-áo a murchar. 

boje as o hora~ t.m.g. entram em greve 
toaas as flores deste país. 

( , 

boje todas as flores deste país se recusam a 
ficar nas fotografias dos turistas. boje re
cusam-se a dart colorido e vüla a /apela do ma
nel, ·40 francisco, do jasé casam_ente'iro. · 

hqje as~O horas t.m.g. entram em greve _ 
. todas as flores deste país. 

é_preCiso que todos saibam o motivo desta de-
cisáo: ~ 

1. _;· boje e sempre recusam todos os co,nvivios 
· " burgueses.: _ 
2.-hoje e sempre recúsam todas.as reunióes 

que nao conduza, os homens ~,paz; . 
3. - boje· e sempre recusam-se a servir as ca

sas farta-s em solidariedade comas casas . 
,de_spro vúias;· 

4.-boje e. sempre recusam-se a acompanhar to-· 
- dos os defuntbs sacanas, que en vúia só se 

servirqm de sacanices para atingirem - os 
se,us fins; 

* {mico -boje e sempre as flores dest_'! país, 

_..,_ ' ' 

que nascem, crescem e ·marren como se
res vivos que sao, querem ser úteis a es
te país renovado; 

· 5.--;:-hoje e sempre só admite.m ser espezinhadas, 
nas btzncadeiras úpontaneas e -inoce'n~es das 
crianfas. 

/, 

boje as o horas t.m.g. e,ntram em greve 
· todas .as flores-deste país. · · - . 

se boje náo foram aceit(!s estas reivindicafoes, de
cúiirao contirzuar a luta ·até murcharem, até murcba-
rem, até mllrcbarem. · 

boboje, meus senhores, o caso é grave. 
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· Séte póeSüis· · 
' ' . . . . 

. ARTUR LUCENA naceu en Lamego o 16 · 
" - ~5 :, ;.1 ~- d_e ~gqst9 d<i 1949,. Qesd~ hai ano·s. "" _ 

reside en Lisboa onpe fot, e segue sendo,
protagonista iniportant~ no 
acontecer cu;Itural, como criador e --, 7 

-~. . animador. · 

para as .. ·men1nas . Autor de p·erto dunha decea de libtos 
de poesia, a ~ua : obra. está recllida . 

·no vo~ume PIANO D' AGUA, editado 
.":por "l:ite~ de Lisboa~ · 

) 

. de · longchamp . .. 
. . ' ' .. ~ . .. ' 

.j ' \' 

1.DIA-

· ~qui. Ali. oride nao sei-onde . . 
comefªP diq que respira. . ' 

. ~ palavra que caminha: 

iPAISABEM 

Aqui é kmge. A?i é perto. 
Connosco está' a -paisagem toda. 

3.(:0RPO 

E vosso carpo é sol. 
E vosso carpo é lu'!>. · 
~ viJsso corpo é louco. 

4.SEIO 
,.-

Pássaro originalf ora 'de mim. 
.Bico de, seio dentro de mim. • 
Aqui está _ . . 
qu~rµ prefaciou o amor nas árvores._ 
Aqui está :... ~ · , 
i¡u.em apla:inou º· beijo na boca. 

5. LABIOS 

' Ña confusao ª· m~sica promete. 
Porque esscj fugfl é longa .. 
Ou 1SÓ circula'f{te. 
Ou·só lentidao de lábios 
que se dáo .· 

_devagar. _ 

6. ENT;f.RDECER 

Depois fica o ent~rde.cer . . 
Entardecemos co m. . .s.audade 
e ansü1dgde. .. . 

Emigramos na noite. Aqui. Al~. · 
_ Onde nao sei onde. Pouco importa. 

7. NOITE 

Assim é. 
A noite se fez_noité de sonhos e nada. 
Boa-·noite pássaro da minba alegria: 
Até logo madrygada. ' · 

. Entre as suas preocupacións cabe salientar 
o seu fondo interés pola prÓblemá'tica .e . 
cultura galegas, das que é en: Portµgal un 
entusiast~ diwlgador. 

" < 

Atur Lucena é unha voz lírica fonda, 
estremecida, lúcida, apaixoada e 
trascendente que se singulariza no rico 
concerto da nova poesia portuguesa. 

A NOSA !ERRA publica hoxe alguns .dos 
máis fermosos versos de ARTUR LUCENA. 

:ONOMEEELA 
A. Andréia 

Nome de somb~a limpa e verde con intensa subsiáncia 
que tanto morro de el en flor de música 
como unba eséncia antiga e cintilante 

(Perdin a fala nel trisílabo en voz fonda 
tanto calei adentro 
para non esialar-me de brados transparentes) · 

, Nome para o siléncio morno da raiola no Mbio 
no me para un corpo de pan con nube e árbore 
desde unba sómbra a~erta a toda a primavera 

No me de sombra dara con' azúcar de--.rio 
con luzfina'd.e maio en doces horas 
de sílabas aouradas na ondulación da tarde. 

No .me para 'l;tn desexo de frescura e de fonte 
COrl· Saborosa lua de ref/exos soñado~ . 
c_tJn s'eda adolescente nas suas co;xas_ nocturnas 

Nome com~ un mistério de estr..elas pensativas 
nos_oll<is poboados#de visíbeis dozuras ' ' 
con-veludo de noito e espello de carícias · 

• 1 1 - ' 

Nome de sombra pura con-~ilencióso incéntli~ 
que_ tanto morro de ,el na pel do ' seu ~qnido . 
con lume e cor4zón e con palabra nua .. 

-
Nome de sombra ~rdente con mo:rte lenta e sua . · 

~IGUEL A.NXO f.ERNAN-VELLO . 
. (A Coruña) 

' ,-



. ¡ : libros 
. I . 

-os· semituírios "tridentinos en Galiza 
·Ten saido ·o volume XXVI. da revista COMí.>OSTELLANlJM,, editada po

lo Instituto de Estudos ,Xacobeos. e .. a arquidi6cese de Santiago. Esta publi
cación comezou a s€:eclitpr: ~ f~rfis ~ déc~a'p?s. s:o· e -gr~~~s. ~protección 
do Cardeal Quiroga. Coefs~í{h'.~cfá h~~-e unha fo'!lÍ~ ~-~iÍc)3,l P.!-1°ª coñecer 
o pensamento da Igrexa·galega,' ben que fóra da atquidiócese compos~elana 
teña escasa divulgación. . · _ -. , -. .:· · · ' , · , · 

; Nas páxinas 197-265 Carlos García Cor.tés, director durante seis anos do 
Centro de Estudos Eclesiástico· de Santiago, oferece un 'estudo diacrónico 
do Seminário compostelano,. que fu,ndamentahnepte é o paradigm~ d_os sé:· 
,minários galego.s. ·· 

O Concfüo· de Trento aprobou 
en xullo de 15 6 3 un decreto que 
estabelecia os seminários clericais 
pará garantir unha conveniente . 
formaeión- dos candidatos ao sa
cerdócio. ·A.pesar da importáncia 
da arquicliócese de Santiago, pasa
.ron 266 anos sen que se fundase 
nela un seminário. Unha exiJlica
ción desta deficiéncia é a existén
cia en Compostela. do coléxio de 
San Xerome para aspirantes ao 
der.o e de cátedras de teoloxia e 
cánones na Universidade. As <!ió
ceses de Mondoñedo e de Lugo es
tabeleceron seminários no s.xyI, 
moi reducidos en alunado. Tui, 
Outense e_ Santiago só o fixerori 
no s.Xl'X. · 

Os avatares do seminário. com
postelano, que i:pciden en toda 

. Galiza, son múltiples. García Cor
~es fixa as seguintes etapas : 

l. Período. fundacional, 1829-
185 2. Débese a furidación ao arce
bispo capuchino Raf~el V élez, irn-

- ·.portante Ídeólogo antiliberal que ,... 
hiantivo longas loitas co Cabido, 
pero consegulu. f ixar no edifício 

1 \ . , . d San C emente ua .semmand. ota-
. do ·e_conórriicamente e ~rganizado 

· . segundo unhas const~tuci6m t•Ípi; 

cas do movimento católico de . ~n
frentam~to coa ciéncia moderno 
e a sóciedade ·.secular. 

2 . . Período de consoUda.ción, 
1852-1376. O aumento extraord!
nário de alunos e o cese das cáte
dras de Teoloxia e Cánones. da 
Universidade propiciaron a mello
ra do semináriO qu,e se trasladou 
ao mosteiro de San Mariiño Piná
rio, valeiro pola · ~xpulsión dos 
monxes bieitos na desamortiza
ción. 

. 3. Seminário central, 1876-
-1~97. O . arcebisp<? Miguel Paiá e 

. Rico tramitou, mmediatamente á 
~ua chegad:a a Compostela, a con
cesi~n .da categor~ de seminário . 
central para o de Santiago, que 
permitía dar títulqs superiores en -

, Teoloxia, Filosófia e ·cánones. So
mente existían catro no Estado, 
os de Tol~do, V.aléncia, Granada e .. 
Salamanca. Obtida a concesión, 

. 5.antiago foi o quint~ neste rango 
desde 1876. Pos alunos deS!e pe
ríodo compre .desta·car. aos teolo
gos Anx.o Anior Ruibal e Constan
te Amor · Neveiro, aos bispos Flo-

' ·réncio~ -. Ceiviño,· ~·Manuel La:go, e . 
Manue_l .Ma. Vidal Boullón, ao his
.tor.iad,or Xosé ~ousdo e.a.o pensa-

Dados·actua_is .do 1 nstií:uto Teol9xico Compó~telano 
... , 

-
Procedéncia ·~fos alunas Anos . 7.2 73 _ 74 75 .76 77 78 ·79 ·· so 81 
Seminaristas: ~antiago 

,. . 38 3Ó 35 39 25 18 to· 17 16 17 
~ 

Mondoñedo 1 1 1 1 . 4 6 5 5 

' •. }ui 
e;; 3 ' 6 6 

~ 'l. "··" \ , 
~· 

Ltigo ~ ,. 1 3 7 

F,lelixiosqs \ 18 17 7 11 :·s 10 18 17 28 35· ..... 
Outros ··if .. 14 2 2 2 3 7 18 
- . , 

' . '"'· ~ 

- " 
ce·. .. ,. 

' 
do.r Eiádio Oviedo kce. 

4. UIÍiversidade Pontif ícia, 
1897-1932. Esta 'nova modalidade 

. ·leva~a ~p~r~lla~a· v:á~_ias mu~ción~i 
nos Estattides aas :tres Facilidades · _ 
e nas . cimsiit~ció~~ cfo sedtíriário·. ,. 
Un ar novo, impulsado ·desde Ro-

Anos difíéeis dous p_ru;;,e.iros. anos.,da ReplíbJica 
os . sociali,stas .empecínanse en ·de
fender os ,avances da . república 
burguesa até que noh chegue o so
cialismo , en 1933 rompen' con to
da-: ilusión de reforma e' pro.cláman 

_, + .. ;,,q.ue a,...rév0!{icié1Lso.éialist_a esti na 
·próxima re.voltª ; (d~b,ia ~er cqusa 
.do celeb.ramento: -do dncu.entená-

, ..... :.: - • "' .. - • .._ :_ • 1 i. - .· ··- .... :i:.. - -

·río .da mórte de Carlos Marx): Ta-ma, trataba de adapta_r aos tempos . 
. :o . ~etUl)tO~ ~f"stei'na .. doéént~ .dos S~- t~ , 

minários. Das -tres faculdad~s, a de 
Filo·sofia pratícamente non ~fun'-

; cion~u, nen expediu títulos. Qui~ 

. mén analiz:,t os primeiros brotes de 
á.ritifa,seismo e de p:;rcifismo que se 
· dan nas bases da:sJ uventudes So
cialistas. E porfin chega o ·capítulo 
dª's reiacións ~os galeguistas, da 
posición. do PSOE frente ao posí
bel estatuto de Autqnonii3:_. Diga-

· zais ' a· doúnck de · Amói.' Rujbal 
. sexa o máis signific3:tivo deste 

tempo, así como · o padroado do 
arcebispo Martín H~rrera Ü889-
·1922,. e o paso rápido de"_I~1.La-
go· por ·Santiago. · 

5. · Seminário diocesano·, 1932-
• 1971. As · Univ~sidades Pontifí
cias do . Estado no estaban á altura 
d~sexáda por Ro~a; cando Pío Xl

1
\ 

publicóu a Deus scientiarum Do
minus con novas plantexamentos 
para as Univ_ersidades . da Igrexa. 

-Desaparecer<?·n así t?das as españo
las, · menos a de CQmillás e, desde 
1940, .voltou i vida ~de Salaman
ca. A de Santiago ·extinguiuse, 

' quedando cópió seminário .nun sis
tema xeral de_ en~erramento até a~ ·_ 
p~otestas dos alunas de 1971. Nes~· . 
te longo -período, _os seminaristas ·• 
que asprraron . a tituladóns tiveron . _ 

. que emigrar a Comillas, Salamanca~-· 
e Roma. Polos anos do Concílio -
vaticano 11, ' so se~inar.ista.s de· 
Santiago estu'daban e·n ~u~r,a,s ,P11i-· · 
versidades Pontifícia,s,· e no curso _ 
1960-61 ordenaron.se de p~esbíte-
ros 72, . cifra máxima :da história 
relixiosa de Co_mpostela. · ...,,-

6~ Centro de esn.ldos teolóxicos 
da lgrexa gal~, 1-971-19~~· 

Foi o Cardeal Qu·koga quen, a~- . 
tes de finar no r97-1, deixou pre~ . 
parado o instrumental técnico pa- ' 
ra separar o internado dos estu
dos. Aquel segue :a ~chamarse "Se- .' 
minárfo maior", estes .formaron 
como "Centro de Estudos Ecle
siásticos" até 19S1, ano no que · 
acadaron a . categoria de "Instituto 
Teolóxico Compostelano"; adscri
to á Faculdade de Teoloxia de Sa::.. 
hmanca, 

0

con capa-cidade de dar ti-
. tu!a,cións préyias á. Licenciatura . . 

Os estatutos foron redactados po
l~s bisÍ>os de Gali~a . . O centro de 
estl;ldos admite seglares de ambos · 
sexos. Na actualidade todos :os ' 
bispos de Galiza, agás o de Ouren
se, envian seminaristas a'Compos-
tela. · 

Asi pois) .coa criación do Semi
nirio de .S.antiago deuse unha mu- · 
tación sociolóxica n_os aspirantes · 
aq clero, mentra$' no Antigo Réxi
me estes procedían, cáseque total-

. mente, q.a _fidalguia rural e das cla-
ses urba,nas, agora ,. a sua maioria 
'ten orixe campesina; son fillos dos 
labregos con· boa _situa~ión ou con 
média. Con· eles ten acceso un pe
queno grupo' de be'cários, rurais ou ·..e 

. urban<?S, que ~topan un .. meio de 
ascenso de~de situácións económi
cas lhf eriores. 

O seminário desde . este mo
mento -esta ba'ixo a vixianza i;eal 

.. dos · blspos .e faise suc;esivamc::nte 
· imprestifldfüel _ para receber o 
presbiterad,o. As oscilacións .do 
alunado son 'notábeis e ten o . seú 
reflexo nas do clero. 

Suárez Pjcallo en Buenos Air~s du- · 

rante o primeiro ·Congreso da Emi

gración Galega en xullo do 19,56 . . 

Ediciós dO. 'castr~ remata: de d
rar do prelo o primeµ-o volurne 
dunha série publicada sob os aus:. 
pícios do ·~ centro de estu<;l.os cul
turais de Galicia". 
- Parece · ser que serán volumes 

dedicados á descoñecida história 
do movirnento obreiro galego ou 

. en -·Galiza. Este prÍJJleiro . volu):ne 
titúlas~ J\1ovemento o-breiró _e so-

. ciali,smo. A ·coruña, 1931 ~1933, 
de Mam,iel González Probados, e 
prérnio Heráclio _Botana do <levan~ 
<lito centro. 

E esta tesina mi primeiro traba: · 
110- de achegament~ ao socialismo 
en Oaliza (na província ·da Coru
ña1 sobretodo) no.s dous prllñeiros 

· anos da II Rep(lblica. _Non preten
de o autor dar da'cios polo_ miúdo, 

. das activjdades socialista·s (comu
ilÍstas e anarquistas tam·én); tanto 
como deseñar a grandes liñas a ac- . 
tuacióri dos colectivos socialistas e 
anarquisPts (PSOE, JJ SS, . UGT, . 
CNT ou , FNIT). Empeza, polo . 
tanto, González Probados por ·fa: 
~er unha apr-oximación. numérica 
dos e'em~ntos co~ que contaba o -
socialismb en Galiza antes e cando 
a pro.~Iama.ción 'da Repúbliéa. Nó
'tase que ~oa. proclámación da n~
·pública, . e· por conseguinte unha 
mafor liberdad~ de aé'ción., as orga~ 
nizacíóns socialistas medra~ con·s~
derabdmente . no' primeiro ano. de .. 
repúb.lic?-, estabilizándose en 19 32 . 

. e gañando algo en 1933,_pero a di- . 
f eréncia é. co:nsiderábel : J 8 98, 7 8 9 
e 906 son os novos af iliaclos que 

· co~esponden aos anos .. 19 31, 
1932 e 1933 respecüvá.mente. 
Agora ben, 'na província da Coru
ña, e debido ~'escisión da lJnióp 
Socialista Galega, perde elementos 
o PSOE que recupera coa desapa-

. ricíóri da USG (que tinto par:r 6 
PSOE, ·.como para os estudosos 
posteriore_s; e.ritre os que se enc.on
tra o no so autor, eia unha tautolq
xia do Partido Gáleguista). A pa,r
tir daqui vai o aµtor analiZandG..a.s 

· rnmas de posición tanto da UGT 
. como do PSOE en relaci6n coas 

diferentes folg'as que se levan a ca-
. bo nestes :primeiros anos da, Repú
blica; va.i tománclo nota d-a radie~-. 
lizacion dos socialistas até a sua 
rupturá cos republicanos · de es-· 
querda que ven~a a revolución de 
Asturias do 34; a man aberta aos 

' prkie~os n-(imer~s . do i>CE en ' 
19 3 3, etc,. E dicer, . mentras .nos . 

mos que para o PSOE o estatuto 
non ten·. moita razón de ser : nLa 
propaganda autonomista en Ga,li
cia ·está formada. para sel)timi€nto 
de la ciudadanía' g!lllega, para for
mar una_ falsa opinión en tal se:i:iti-
do. Conden~ por tanto todo inten
to d~ riáciorialis'rno idiomático y 

. polítiéo ~n sus tres aspectos, fede
.. ral, económico y~ separatista" (son 

eu que sul;>liño ·xGG; páx. 137 d9 
libro, áÍlaco dunha resolución do 
PSOE). Slubliñemos que · para ps 
socialistas os Ííderes galeguistas 
·son. todos . direitistas ~ poñen no . 
mesmo .saco a Suárez-Picallo, Ote~ 
ro e Castelao con Portela·Valladá
res (véxase tamén reproducido ·en 
apéndice o artigo firmado por un 
tal :"Gorpis) .. ~ para seguir reafir
mando o ;,¡.ntigaleguismo do PSOE, 
pode lerse o panfleto~ (tamén re
producido_ no apéndice) firmado 
.pola Juyentud · 'Socialista de San
tiago, ·« ¡Fuera ,Caretasf" , sobre os 
.primeiros fasci$tas en ··santiago, 
comandados por Santiago Monte-
ro D~az; · José Maria Castroviejo e 
u El Niño de la· Biblioteca", repro
ducimos o -párrafo onde as ditas 
Juventudés confunde o fouciño 
coa velocidade : "De polo le.s serví-: 
rá la. máscara _anti-gaÚeguista;· co-,· 
nocethos el paño y no dudamos de 

. que ·socialistas, comunistas, a~r
quistas y republicanos sabrán dis
pensar alflamante libelo la acogi

.. da que se merece",' era .en febreiro 
de 19 3 3, tres anos despois ian os 
galeguistas xuntos con eles (menos 

. · cos anarquistas) ás, eleicións, e me
se~ d.esp'qis esc-0ntrábarise (esta vez 
os ;i,narqtiistas tamén} diante dos 
pelotóns de execuCióh, nas cárce
res e nas cunetas. ·E c;omo curiosi-

, d3:de, para ver cl~rarriente . oride 
cl;iegaba a incultura política so.cia
lista no Estado español- nos anos·· 
30, pódese ler o artigo firmado 

. por un tal Manuel V: Porteiro e re-. 
. producido en apéndice na páxina 

143. 
A história nos absolverát·poide

ron -que nono f ixeron- escreber 
· no seu día Suárez-Picallo, .Otero

Pedrayo e Castelao, frente ao~ ata
ques dos socialistas : cegados por 

· un irresponsábel antigaleguismo 
·. (apdar · de Quintanilla, que non . 

v.ai ser seRl:pre o alib.i) _ e u_n falso 
. marxismo. Ho:ke, Ot~ro, Picailo e 

Castelao persisten, dos socialistas 
-'- irida dos sacrificado~ pola barb'á- . 

· rie 'fascista- quen se l~mbra? Re
cordémolos a todos, _pero sempre 
teremos aló no noso fondo. a aque-

.. les que, sen ser marxistas ne.n so
cialistas, -para a n~sá disgrácia, 
souberon ver·o fondo colectivo do. 
naso ,povo. A eles si, gl9ria eterna. 

·xESUS GONZALEZ GOMEZ 
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1. 

.A-dieti/ . - • '.'m_ais e v~_xetaii;. A ciii.:a de cálcio 

. equilibrada -(JI) 
r · aumentarase ·até 1- gr/dia para pre- · 

ver posibeis osteqsporoses . 

. ·.' ( - ~ 

_.J:>or· todo o <lito, será interesan- · 
• te coñecer os requerimentos en 
cei:tos casos concretos, como son 
os que seguen : ¡. -

A. Nd 'AdULTO. As necesida
des enerxéti~~; para . un ho_me d~ 
f"B~años Cló Ui> e ·de- ~200 Qcalt -
·día tendo, ambos .e dous, unha ac- . 
:rividade normal. O í:í'Írico que de
bemos salientar aquí. é a respeit~) 
do ª'porte de. Cálcio, poís algunha : 
vez pode ficar- baix0, polo que. 
convén tomar alimentos ricos ~ne
se elemento (leite e derivados).#" 

B. NA XESTACION Durante 
"este período, as necesidades esd.h 
aúmentadas, sobretodo na segun
da metade. Débe aumengarse o 
aporte enerxético en 300 Qcal/dia 
o cál~o áté 1,~ gr./dia, así como o 

. Ferro e as vitaminas; 
r.' 

C, 'LACTACION. As necesida-
. des enerxéticas auméntase en 900 

Qcal/dia, a cifra de· cálcio chega a · 
2 gr'./dia ~ aumentan máis que no 
caso a;nterior, as necesidades en vi
t aminas e minerais. 

D. · NEÑOS. Relativamente as 
suas necesidades son meirandes 
'que no adulto . A proporción ·entre. ,,. 
proteínas animáis e vexetais, será, 
até os 2 anos, de ·3 a 1, de 2. :1 até 
os 5 anos, de 1,5 : 1 até os 10 e· 
apartir daí xa. poderá ser de 1 .: 1 
como no adulto. 

E. VELLEZ. Os requerimentos 
enerxét icos c.lism}.Irnen en relación 
co adulto , sendo dabondo de 
1800-2000 Qcal/dia . pára . ambos 
sexos. Non· disminue o mínimo 
proteico o' gr/qg/dia), cormrvá~
dose a relación 1 : 1 entre as am-

1. 

GRUPO DO 
LEIT.E . 

"Leite pra todos'.' · 
NEN OS - ~ ahos 2 a 3 tazas 

SISTEMA DE INTERCAMBIO 

· Cando se desex~· elaborar un 
menu, correspondente a unha d~e- -
ta det~rminada para_Jln.ha __ p_er.s.Q'l-

, 1 • , 1 . \ 
l · ou colecuxo, conven ter.en ·conta 

. _todo o qu~0dixemos sobre a :~iet;a 
equilibrada, as1' como o~tros fac
tores ·que, sen .ser t~ñ·- fonda.roen~ 
tá,Ís, teñen a sua ' impottánci:a· na 
b~~ nutrición, com:o son os car-ac
t'eres organolépticos· - (sensoriais) 
dos ali~entos; a .sua preparación, 
elaboramento e presentaci~n, em
prego de produtos producidos no 
entorno" máis . próximo e o máis' · 
económico posibeis, · dentro .de 
valores nútritivo.s semellantes, ·e. 

. plelló!ameríto pára o uso a que se
xan destinados. · 

. - 1 

Un. método, actualmente o máis 
sinxelo e utilizado, para ela~orar · 
praticamente -dietas equilibradas e 
axeitadas é o chamado. SISTEMA 
DE INTERCAMBIO.. Consiste 
nunha roda de .alimentos, dividida 
en catr~ partes, cada unha das ca
_les abranxe un grupQ deles (como 
se pode ver no.esquema adxuríto). 
No menu entrará sempre 'f-lgun 
alimengo de cada un do·s grupos. 
O seu nome pro\rén da posibilida
de de alternáncia entre o~ diver-\ 
sos alimentos dun mesmo grupo. -
Para poder . facelo utilizamos a _ 
"unidade de intercámbio". 

As grasas' non forman ... grupo, 
pois considéranse incorporadas en 
diversos alimentos, tanto a nivel 
de composición como de engadi-

•. dos na preparación e/ou cociñado. 
Tratarase, para redondear as nece
sidades, de incluir acdtes vexetais 
en cru, pois son -portadores dos 
ácidos grasos esenciais. 

NENOS 9 - 12 años 3 tazas · 

/ 

- ADOLESCENTES / 4 t~zas 
ADULTOS 2 tazas . 

'\ 11 
G_RUPO D~S FROITAS 

E HORTALIZAS 
.. 

4 ou máis racións 
lnch.ien: un cítrico ou outra froita · 

ou verdura, importante. polo .aporte 
· · -de_ vitamina C. 

IV 
GRUPO DAS CARNES' 

• 2 ou máis racións 
De vaca, vitelá, porce, ouvella, 
cabirto,. aves de cyrral, peixe e 
ovos. Como alternativas: legu
mes secos e froito.s secos (ñoces 

aveláns, améndoas) 

111 

GRUPO DO 
-Unha verdura wrde ou marela,_ 
respeito ao aporte de vitamina A. -

. PAN E CERAIS . 

-Outras verduras; frohas e patacas: .4 ou_máis. racións .' 
Será de gran. ente ira, 
-- enriquecido-ou .re- 1 

coristitu ído. 

BOTICARIO DE Vi'~BO.A 
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nuicJro ... , u; O . . '\ 

O -'diatiO: -
El .Progrésó -

El Progreso,· diario de Lugo, - .e 
o 'que é rnáis 'impo-!tante . :lugués· 
de voc3:ción: ~··<!s, ex~ffició~ cum-

. 'ble, ne_ $:tcla:iio_ : ~fi:ue:·_a1trfff mos, sete*- i t <::¡~'\Y(>"'j~\ \1 .. 1r,itl·,fi(~;;i 7 " ! ~ .... 
· ta -e~·i:'iríéO.•: ab_o~~a~ .e~istencia. Xa 
~on .ano~. ·~-'.-- ·'',:-J;;,~ i/ . 

. L Servidor~·" nó4~2~ondbe. a Lµgo 
nfu a súá provn;_cia sin El Í'f<>.gre-

,.. so. Pódese decir que úi1 · L.h,}i '~ 'súa 
ll!Odestia '- depre-n'd~u a: ~ leer -mis 
súas llanas. Hai anos si ~alC::J.ueira '· 
noticía. lu,guesa non viña en· letras 
de molde nas páxinas 'do aiatio 
non era noticia. A.Inda que aló po
los ano~ cincuenta estaba en LugO' 
qe maxistrado da audienéia don 
Luís Colubi, famoso pola s4a gor
dura, os seus polís .amarelos, os 
enormes purísimos que fumaba e 
polo s~u inxenio. Contaoan que 
don_ Luís Colubi. adoitaba a decif =· 

-Cando falo pola ta!ae · ou a 
noitiña :con Ab'elardo Delgado ó 
0Utro día xa non leo El Progreso. 

Don Abdardo Delgado era pro
curador 'en exercicio, donó dunha· 
impresionante biólioteca galega e -
home qu~ se alporizaba por un 
nada. Deseguidlña lle pasaban os · 
cabreos.- Tratábase dun profesio-' 
Q.al con .moito prestixo e dunha 
persoa servicial, ate~ta e xenerosa . . 

· A súá actuación cando reventou a 
guerra civil fo.i- exemplar a.XUdou, 

. duµ xeito eficaz' e con sácrif icios 
persoais, a moita xente. 
\. El efogreso dos anos cincuenta 
era un diario formado -por .un gru
po de amigos. O director, don Pu.: 
ro Cora, sempre moi elegante e 
·cordial, usaba unhas boquillas m9i 
longas, era impecabfo no ye~tir e 
gostaba dos bós cigarros habanos. 
Cando ha,_bía que solemnizar algo 
fada un coctel realmente explosi-

~vo : misturaba cpampán con =. co
ñac. Foi él_ q.uen nos presentou ó 
iriesquencible e singular cronista 
de Mondoii.edo don Eduardo Len-

. ce-Santar e Gujtián. Non se nos es
qu~cerá un (:onvite que nos .fixo 
don Puro polos anos cincuenta e . 
pouco~ no resta,,urante Victoria de 
Com.postela. Viñan él e Manolo 
Veril:l -o -simpático --e un ta~to 
pintoresco- Gardinol, como se có

·ñ.ecia popularmente, mais esta · xa 
é outra historia- de. papar -p~rce
·bes de Cee ou de. éorcubión, xa 
non lembro b'en. · O coincidir en 
Santiago o xantar entre· lugueses 
caía ~e caixón QJl 1"de tabla''. co-' 

fatina dos rius .. 

Saboga · 
, ..... : 

A Saboga, alosa, colaque, gha-
varés, polaca ou samborca·, é unha 
espécie piscícola moi similar, e di
ficilmente diferenciábel, do sable. 
o seu nome científico é o de Alo
sa fallax. 

Caracterfaase polo ·seu corpo de 
maior altura e a pigmen!ación di~ 
ferénge dos flancós con ., resp.t;ito 
ao sable. Asi, mentras o sable ten 
nos costados 1, 2, 3 ou nengunha
pinta, a saboga:' ten máis de· tres, 
cada unha das . cales- é ·de menor . · 

. diámetro que a ant~rior, dismi~ .. 
nuíndo na dire·cción cabeza-~ola: · '. 
Hai outra diferéncia, pro esta é . 
moi fina para o non experto; asi, 
ten menos de 40 . branquispiñas ' 

AIOIA!EIBA :22 

M. HORTÁS VILANOVA 

Afio LXXVI : N.• 23.66,,! 
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JOSE DE CORA PARADE LUSO. MIMBI, )1 do 'Mayo di 1983 

'mo de~ía:n os cregos vellos·. Conta
ban que don Puro Cora .pasara un 
mal trago nos ano.s da gú~rra pois 
no xornai aparecera un· errata !Ilºi 
gorda :onde debía poñer "11 AÑO 
TRIUNFAL" saíra "11 AÑO FA
TAL" . 

O redactor-xefe, Leal Insua era 
un h~me reconcentrado, un pouco 
triste e estaba casa.do coa pintora 
Xulia Minguillón. Podíase ollar pa
seando polo Cantón ou a muralla, 
levando pola cadea un can inmen
so, ·case tan grande cómo o pro
pio Léa[ Por certo que a súa com
pañeira era próprietaria dunha ca
dela chamada Tyla, a la que Luís 
Pimentel lle escribiu unha f ermosa 

. elexía, comentada con mofra gra
cia por Borobó nas páxinas de La 
Noche santiaguesa. 

A reda_cción estaba formada por · 
Trapero Pardo, que levaba tamén 
a imprenta e librería de La Voz de 
J~ Verdad e, ademáis do Pelúdez, · 
escribía crónicas de' arte, recen
sións de libros e artigas .encol da 
historia de ,Lugo. 

O~ redactores eran· Manolo ~o-
driguez; Cornid.e famoso polas 
súas frases sentenciosas cheas . de 
ironía'; Gallego Tato; Armesto e 
Rivera Manso, eneargad9 da sec
ción deportiva. Gallego Tato escri
bía obras de teatro·, algunha estre
·nada por aficionadÓs. Armesto é 
autor · dunha noveliña en castelán 
de tema lugués, Tiempo de morir, 
e facía algunhas colaboracións no 
diario que tiñan a virtude de alpo
rizar a xente. Sentara especialmen-= 
te mal unha nota necrolóxica so
bor do músico Gustav.o Freire. 
Lembro ·ql!e falaba da probeza de 
·Freire, do seu gabán de coiro raí
do e de que andaba polo Cír~IO 
de ias Artes arrastrando os pés e 

no seg.mento inferior do primeiró 
.ar.co _branqu_ial. _ . ;...-

Ao igual que o sable, reprodú
cese rios rios, e acada a madurez 
rio mar. Perq 11:on se alonxa mqito
mar adentro, ·coÍneiando o ascen
so máis tard~ que o sable, rubindo 

·. entr.e abril e maio. A sua repr9du
ción é ·similar á do seu conxénere, 
p~ro non rube águas ~rriba t.anto 
como el. · ·' 

A sua área -de dÍstribución . é 
.- maior que·a d~ sable, extendéndo

se desde o sul de Noruega até o 
mar Negro. Vive tamén no Medi,te
rráneo e no -Báltico onde non o 'fai 
o conxénere. 

Nas costas galegas é meito rríáis 
raro que o sable,- xa · que é máis 

' abondoso no Mediterráneo qu.e n9. 
Atlántico .. Captúrase · en x_eral no 
mar. 

35PTAS 

pedindo cigarros. O artigo, con 
todo, estaba cheo de tenrura e pie
dade. 

O corector de probas, Francisco 
Vázquez, · funciona,rio da fiscalía 
da audiencia, era o pai do meu 
compañeiro de servicio militar Pa
quiño Freixo. O adeministrador, 

, Ramón Valiña usaba, no traballo, 
un tornapolvos gris que lle caía 
moi proprio. 

Na redacción de El Progreso ce
lebrábase unha tertulia a que asis
tía tódolos días N azario Abel, pre-

. . sidente vitalicio da Filarmónica. 
Eran asiduos, entre outros, o co
mandante Díaz Carreira, moi ami
go de Noriega Varela e célebre po
lo seu bÓ humor; Pepito o Quiro
gues e don Juan Rof Codina, cola
borador habitual do diario no que 
ten publicados milleiros de artigos 
de divulgación agrope~uaria . _ 

Pasando pola redacción de El 
Progres0 ún podíase enterar, moi 
ó por miudo, 'de todo o q~e ocu-

rría en Lugo e mesmo na provin
cia. Había unha información pun
tual · e minuciosa ·do que aconte
cía ño goberno civil, no conceµo , 
na audiencia, no xuzgado , no 
"Círculo", no casino, i:ios cafés ~ 
nas tabernas e mesmo no cabildo 
catedralicio e no pazo episcopal. 

·Na redacción estaba a fotografía' 
do fundador don Purificación de 
Cor.a e Más-Villafuerte, de Anto
nio de Cora Sabater, un grabado 
de Castro-Xil e unha estatuíña de 
Pelúdez. 

No Lugo daqueles anos a vida 
facíase intramuiallas. Todo o 

· mundo sabía os milagres de todo 
o munclo. Como escribiu Miguel 
Hernández a porcallada estaba nas 
rúas e_non no corazón. Despóis \ri
ñeron outros tempos. 

.M. CHOUZA/R. CIº (SGHN) 
-. 

-o sabJe e a saboga son duas es
' pécies rnoi sensíbeis as alteracións 
do meio; asi, teñen sofrido moito 
coa drástica disminución das áreas 

. de frezadeilos, aos efeitos dos . em- . 
balses debido á falta de remontes, 
todo iso_ unido aos cámbios debi
do aos vertidos. Sobretodo. é osa
ble o que ten verdadeiréi' impor- · 
táncia ~ económica en Galizá, e as 
alteracións ditas afectan ao· seu 
potencial reprodutor e as cifras de 
captur~s_ asi nofo aiiiosan. Así, 
no Miño, se no ano 1940 se captu
rab~n uns 50.000 exemplares, no 
197 3 baixouse a 3 .000 . e río 1977 . 
capturáronse " menos de, 1. 009. Qs 
dados de .capturas . indican_ tari(en 
que esta espécie amosa unha "h
déncia pu pulsación que fai que · ~s 
q1.pturas sexan máximas, filáis ou 
men:os, cáaa 15 anos. 

·, ,. 

- -' 
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.. A-~'ª· ~~ ~) . 
·_1 q-.c1a·· .. _.~ -

festas . 
'-· 

- O -mes de xullo, e todos os de· 
verán, soñ de dúcias e dúcias de 
festas f!)or toda Galiza, a ·maiciria ·
de carácter patronal,- pero outra.s 
moita~ organizadas por algun· mo
tivo pontual, ben de carácter gas-· 
tronómico, ou relacionado cos 
·bebestíbeis, ou por facer festa 
sen máis. Que é. o que importa. · 
No mlendário. de xullo, e co eixo 

.do OIA_ DA PATRIA GALEGA, 
os grupos nacionalistas, anúncian ~ 
festas. 

O Bloque Nacionalista . G·alego 
anúncianos as seguintes que a-índa 
se ván celebrar. En Vigo o domin
go dia 17 no Parque de Castrelos, 
en Ourense e en Lug.o odia 21, ef) 
Noia o 23 á mañá, e despois á tar
de dese mesmo. dia 21, no parque 
de Sta. Margarida na Coruña. Des
pois o 24 á noite e o próprio DIA 
da PATRIA polo serán, será San
tiago quen recolla o eco festivo do 
nacionalismo. Estas festas eonta
rán coas actljacións, nos. dHerentes 
lugares, de: 

-Xosé do Pácio e Jei· Nogueral, 
cantantes galegas, e Pi da Baía, 
que é un c.antautor brasileiro. 

-Colectivo Paseniño, grupo de 
folk. 

-Jazz Trio, c6n Xavier Escaned 
no saxo, Rubén Pérez na guitarra 
e Pepe Bordallo no 'ba_ixo. · 

(Ven da páx. 19) 
ción de excedéncia ou se lle segue 
pagando o seu soldo· como se tra
ballara; novamente os rumores a"in-' 
que !1ºn pideu nunca a excedéncia _ 
o que seria unha situación irregu
lar pero isto resulta difícil de crer 
nunha sociedade democrática que 
loita contra a corrupé_ión. · · 

"Rey de Viana" foi expedienta
dp pola Deputación por desobe-

. diéncia grave pero as investiga
cións iniciadas por un deputado 
provincial " sobre irregularidades · 
administrativas, económicas e d~ 
utilización indebida de imóbeis 
quedaron paralizadas hai tres 
anos. Coido que xa vai sendo hora 
de que a Deputació~ inície unha 
auditoria que non s0 engada eses 
tres conceitos senón tamén as irre
g~laridades a~adémicas. Compre 
que a Diputación explique aos 
contribuíntes por qué mantén 

:Brincap_are.des· 

-Grupo de T-íteréJ e marione
tas "T~_nxerina" ·de Vigo. : 

-Os grupos de Folk portug·ue~ 
ses "Cantares da Terra" e máfs 
"Rai'cesí'. 

-:Grupo d~ Baile de Coia. 

-Carlos ':o Xestal". 

Despois, yn fato de mozos na- . 
cional,i,stas. de ,Moaña, _ continuan 
orgaili:zando na ·Carballetra de 
Bronlle (Meira)·,· unha festa popu
lar de grande trádición xa, e que 
chega este ano á sua VII edición. 

Pola CarbaJléira de. Bronlle _pa
saron xa moitos grupos e ·cantan
tes coñ~idos, coa particularidade' 
de ser un sítio ·agradábel,sde moi 
boas posíbilidades para pa$ar un 
magnífico dia e disfroitar-, gratui
tamente, das actuacións que se su
ceden todó odia. Noutros anos vi
ñeran .. Claudina e f\lberto Gan'.íbi~ 
no, Fausto, Milladoii:.o, ... 

Este ano pala mañá, háberá xo
gos populares, actuación do grupo 
de gaiteiros "A folla revirada" e o 
grupo de bai_le de Sta. Eulália. ' 

Polo serán o grupo -de teatro "O 
Morcego", ·Guiñol, grupos de bai-

. Íe, e as actuacións _do grupo "Fu
xan os Ventos", que recuncan en 
Bronlle, e máis do ventri'locuo An -· 
tón López. 

unhª" AcactéÍnia de · Ballet dirixida 
por intitulados que amosaron so- . 
brada incompeténcia, por qué sé . 
pagan tribunais examinadores inú
teis, por qué non saen bailarins <le
sa Académia,_ cántos posto.s de tra
bállo existen no "ijallet Gallego", 
cántas persoas cobran soldo da 
Deputación por ése conceito e se 
todas cumpren o seu labor, cál é a 
titulacióll" destas persoas -xa é sa
bido que o Director e a Mestra de 
Baile son intitulados- e se existeh 
casos de intrusismo, qué critérios 

· se utilizan na adxudicación dé be
cas e un longo f eixe de preguntas 
que os cohtribuíntes teñen direito 
a facer e a . co!íecer' a . resposta. 
"Rey ·de Viana" deciarou: "Vivo 
desde que tengo el Ballet'.' (La 
Voz de G~licia, 5a. edición. 27-
-Vll-1982); mentras tanto, en Ga-

:liza aqueles que viven para o Ba-
llet non poden viver del. · 

o -. ' . 
JVfl~ .A. rrJCR.DA I . 
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Iniciación á Filoso fta 
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Cinco son os autores deste ·libro. 
di~ixido á utilización ··en 3° . de 
·BUP. Luís . .Humberto 'Busto Abé
lla; Moisés Lozano Paz, Francisco 
Sampedro Ojeda, Enrique Tello e 
R~món Varela Puñal, que afirman 
no prefácio .:''Soñamos cuitha Ga-· 
liza auténticámente gakga, recon
ciliada consigo mesma e dona dos 
seus destinos históricos; co día en 
que na nosa terra todas as cadeiras 
e en con~eto toda a .filosofia se 
importan · no noso idioma; con 
compatriota~ amantes dos seus va
lores, . usos, costumt:s e lingua pró-

. Horizonta,is: 1.-Testa. 2.-Vocat. Esc~itar. Cons@ante. 3:-Afirmacción. 

pria ". -
Nada. Conxuneión latina. 4.-Posues. Atr'eva. 5 .-Campeón. Vogal. Artigo. 
6.-Consoante. Demostr:ativo. Vogal. 7 ·-:-Ao·rev_és, con moito. naris. 

- . 
ALFONSO X, O SABIO 

' Cantigas de A_mor 
Escarño e de louvor 
·Ediciós do Cqstro 

Verticais: 1.~Arbore galega. 2.-Vogal. .Ao revés, coñezo. Cinco centos .. 
. 3.- Contra<;:ción. Porito cardinal. Pronome persoal. 4.-Povo do Morrazo. 
Deste xeito. 5.-Matrícula galega. Nome de mutler. Ao revés, parte do cor
po. 6.=-- Cinc~enta. Demostrativo. Vogal. 7 .-Obreiro non induSt:rial.. 

• · Un libro que é unha compila
ción das cantigas, e que daquela 
non téñen moito que reseiiar, · o 
que. desde logo non lle resta inte-

* * * * * * * * * * * * * * *·* * * * * ** 
rés. . 

J)icer· que . a ediciÓ9- está ao cá.r
go dos . profesores Ricarqo Carba
llo Calero e máis Carmen Garcia 
Rodríguez. 

• •• 
Prémio Vieira: a.aquela persoa ·otf 
entidade quemáis se dístinguise na 
promoéión dos intereses dé · 
Galiza 

ANTOLOGIA ÍJE.40 ANOS 
Carlos Fetnándei 

• • • • • ~ Prémio Ourizocacho:· 
:..C ·por' todo o contrário Ediciós do Castro 

E -este un groso tomo. <leste co- • 
ruñés, autor dun interesante e im- · • · 
portante traballo sobre o alzamen- .• 
to do 19.36 en Galiza, libro que • 
foi criticado en A NOSA TERRA. 
Neste libro Carlos Fernández fai • . ' 
un inxente fraballo de esculca po- iC 

* 
* * 
~ 

-· * 
it •• 
* * * * .. 
* * 
* 
* ~ 

las hemerotecas, recollendo decla::. · .• 
rac'ións e publicacións feítas ·du- - ~ 

rante o aciag0 período d.o 1936 ªº "?-

1975. ' * * *****************~· 
, . I 

f. T~ t1 PJQ VIO, 
iRJlNQOtO. ~ -
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,A PROFISON TEATRAL -,EN ,GALIZA 
i;._ 1 ~ 

nen sequera o . coñecifnento dir.ecto das . .tóri~·. desmgerés- Segue ali~~ntando un ~on- men.t~s e DepÚtacións; e. a partir tamén dun- . 
. nosas producións: o Í'e&ponsábel da Política ftisionismo grave para- o -entendiwento do ha necesárii acción .institucional que planifi

Tr~s .séis anos densos -e intens9~ .de prática Cultural do Goberno galego pód~ presumir, . "'moméutó actual do -1qso teatro·; ·un confu- que; desde o Go.berno, unba ampla promo~ 
teatral · profi.Sonalizada en Galiza, solprende .. e presume, de coñecer algu~ produción do sionismo que se manifesta, entre outros, ción compartida coa Administración Local, 

. comprobar a .nula yariacióri na aptltude 4ó teatro ~atalán, mais-non pode pres1,1mir; n,en polo f eito· de misturar nun só· termo globáli- . e unha campaña publicitácia 'institucional 
."corpo social" galego cara este sector. Des- ·presume, de coñecer as pr.oducic,)ns do ·te.a- . zador, "teatro .galego", ás distjntas Ínaneb:as . tendente estimular o coñecimento e a asis-

' . 
:1 XÜLIO ~AGO ALONSO 

pois desta etapa de seis anos, con num~osas . ~tro profisonal galego. . . :- ~e ~froritar- o feito teatral: afel.zoados e tea- téncia ªº'Teatro. . 
pt:ódudóns; proxectos, -atrancos, esforzos, · A confrontación pública das no·sas produ.1 · tro . p'rofisonal, ambas e du~s eunha función 
acertos, trunfos . e frustraci6ns, a acti-vidad.e . cións, ªº ·~arecer, afortunadamente?, dunha. ·específica e fundamental, m~is con realida
da profisión teatral ségue de~enrolándose en- estrutura. empresarial, e carecendo tamé9 .des, necesidades práticas ,e obxectivos neta-
volta nun c.ada dia máis a:ldraxante cerco ,de dunha vontade política dos poderes públicos mente diferenciados. · · • . .. 

·siléncio, rubricado pola ,notória .apatia ·dese para poñer á cultu.ra teatral ao servíció ·da ~o~ . Entr·ando n~ plano exclusivamente artiS.ti-

, Non parecé, non ·. obstante, . q~e tales 
"co~portamentos" nen ·tal "acción institu-
cional'' poidan ~ansforniarse nen levarse a 
cabo habida conta das actitudes e aptitlides · 
·tradicionais ,das "institucións" ~ absolutamen
te de8Vinculadas da nosa realidade. Nos ~on-

"cotpo social" no que se incluen os "Poderes· ciedade, segue ·dependendo da improvisación cm, ~ .á marx( de boas v0 ntades .e outras po~i
Públicos" sen excepción, os meios de comu- e da· ~'boa vontade'" de determinados orga- bilidades futuras, catro ·compañías e grupo~ 
nicación e os sectores futel~ctuais, primeiros nismos·entidades de aforro, comisió9s d·~ fes- están a marcar ullha pau41 difer~ncial do que cellos, ~gás contiadísimas excepc!?ns~ non fi
.teóricamente comprometié;ios coa e.volución . tas, · universidade e, excepciona~ente,.· dal· significa aswnir ·e normalizar a profüóñ tea.: . guran.rresupost~s par~.Teatro, . ( articulo de . 
da nosa Arte Draqiática. . gunha concellalia de Cultura. A incoeréncia._ tral en Galiza. Partindo de ·presupostos esté- : luxo? >1 n~s~ Diputacmns, en xeral, ~uc~e 

A eSt:as alt:Uras, ,cando . actores, actrices e . ~ acción~uJtural de cáseque to.~s estas il)s- ticos S:iiferentes, · mals cun denominador .co- 0 mesmo,. e ~3n~.º non, os cartos dedicados 
· directores teñen' xa moi claro o seu caníiño · . táncias, rrianiféstase ,en m_oitísimos aspé.ctos: mu~ fixadci na rigurosidade e coeréncia dun- son tan ~iserabeis que mesmo semellan unha , 

estético e rotund~mente asumida a sU.a con- o pater~alisnío · e o ·populismo,, por exemplo, ha liña profisonahriente ine.quívoca, estas esmola;. ~ _calquer caso, os _proxecto~ para 
·dición dé profionais da esce3c, agora que' o expresado na_ , obs~sión de "gratuidade" que compañías .son ·unha realidade .incuestÍ?J!á;, U.~ª. actlv1dade teatral connnuada tenee~,º 
seu nivel artístj.co · superou os Caracteres pró· lle impoñ.en _a toda actividade teatral; o pú- bel que d~marida vieiros menos estreitos para · sd~ncio por r~~?sta. No Par.la~ento, ª 
prios dunha etapa. marcada netamente pol~· blico, en ·Galiza, rara .Ye:t ten que paga,r can- ~analizar as suas prod.uciól!s., O global da Le~ ~o Tea~o e frase p~onu~qa~.ª poi~ 
lo ita política de urxéncía, agora ' é cando es- do vai ao ' tea~o. En tanto se manteñá ese ab- produción desas compañías, cuantitativa e baIX~~ s~ponoo qu~ _para su,a~ar ª ma 
tán a sofrer máis fortemente que nunca ese surdo carácter gratuito que iippoñen entida- cuali~tivamente, é ünha aportación concreta concien~ta· dalgun parla~entararto, pouco 
cerco de siléndo e as inmediatas. se~uelas qtie des como a Universidade, as (:a.ixas de Afo- do teatró .. pro.fis.onal galego á dinamización co?venctdo ~o fondo · de que o nos~ Teatr~ 
se materializan nun ~ARO profisonal c;ise- .rro, Axuntamt:ntos, · etcétera; o Teatro non . cultural de_· G3.tiza que está demandando di- exista, e moito menos de _que precise d~ lei 
que permanente, ' corisecué~cia elemental~ será ~~mi<;lo 'pola 59ci~dade_ galega ; como fusión en toda ·ª .ñosa xeografia, difusión algunha (e so~re a neces1dade d~sa I..ei eu 
incapacidade dµnha e~trµtura SQcial que está · a,lgo - ''neceSário'~ e "valioso" pa~a o. seu de7 . que posibllite a .superación .duflha situación case com~art? ese -p?síb~l sennmento do 

. a 'ser cadea pa~a · as nec·esidades de expresión senvolyiniento·: Por . supostb, ese caráetet . de resisténcia_ e acade a pres~n~ía e .O contac- Parlament~IO, acu~iado com°. estou por 
artística e asentamerite laboral de· indivíduos "gratuÍto" desaparece en . moití~imos . casos to perma~ente CO . público galego en xeral, outras necesida~~S .maIS eleme~tais). • . 
e compañías. . cai:ido ·en · lug~r dunha compañi,a . galega é preséncia e 'contacto que, ao fin, é a razón ;, Con ou sen - _lei ·?e,,reatro ' ª C?.mpan':1 

E nulo·,,por exemplq, -excepció~~ conta- programada unfta compañia ga<!.ita~, cáta- 'fundameI_ltal da sua ·é?Cisténcia. Mais esta di- T~an:o da ~n-~aila e 0 G~po ~troi-
das-:, o interés . do~ meios de comunicadóIÍ lanaoumadrileña~ . : -:·· 'fusió~ xeralizada só será posíbel a partir d~' e~ Sannago..' .. º .. ·G";1Pº Art~llo 'en 
sobre a realidade presente e as perspectivas . ~ descoñe~ime~to xeraf sobre a no~ rea• .. dJ.mha tra·nsforniación radical nos comporta- . ~i~o, e ª Companta . Luis S~~ne n~ Co
füturas ·do teatro · profisonal galego·; teñen, · lidade -desc,Oñecimento' que so.rxe dQ;n ,no- . mentos ·político-eulturais dos nosos Axunta- runa, ~n. unha realidad~ artisnca, existen, 
si, un in,terés aparente, que· se manife~ta, dun · · · ' · • ·' · · · · e presttxian, dentro e fora das nosas fron-
xeito paternalista, danc,19 acollida ás queixas. teiras, a. produción ··tea~al 'galega; non oh.s-
e lamentos que~ xente da farándula man!i.fe~- tant!!, esa realidade" artística foi~cónquerida 
ta periodicamente.i ou permitindo que xente ·, e segue a se manter eXclusivamente en base 
absolutamente ·incapacitada exerza impune- . ao ~sforzo irredutíbel dt!ns traballadores 
mente a ~·cr'üica teatral"; pero· ese aparente ·' que, p'ór crer no valor incuestionábel da " . .. interés" queda .en descuberto no momento Cultura e na función esencial da Arte Dra-
en que non hai actitude crítica neses meios mática como veículo de comúnicación, de 
Perante a car.éncia dunha política cultural participación e. de sensibilización, están 'in-
comprometida e coe.-ente en nengun dos sec".' ~ ' mersos n'un proceso críativo e nel han seguer 
tores- públicos . con esa re~ptmsabilidade: · por riba, dos cercos a ·que o feíto teatral é 
Xunta; : Parlamento, Üipµtacións.t Axúnta- . sometido en Galiza por unha estrutura so-
mentos.; etcétera;. queda, igualmente,, ~:n dé.s.- ,,. cial mesquiña e insolidáría. Nd han seguer, 
cuberto, cando a Arte Dramát:iic~ 11~· iÍI'.~mda ·. · se poden manter o seu coraz-on latexando. 
non como unha 'necesidade socfal~ e· unha fea-" Neal_ han seguey se o desaudo non chega, 
lidacle complexa, . ~eQÓ:n como un feíto a;n~,.. r· "" pola via xudicial a demanda da Banca, por 
dódco . que, de · cando _ en l'ez,' é · "nota de ·exemplo.' Nel han seguer 'se a necesidade de 

· 1ocal", que ·non "tiotícia" '· como parte das , . / ~upervivén~ia non Des obriga a emigrar ou a 
, ~ctividade,s xener(_)1samente ,pa.trodnadas pola ... tr9Car a- Arte Dramáti~a por calquer outta 
1 

• Universidade Oil por -.calqtJ.er"·outra entidade ocupación. que, socialfuente mellor conside-
cu.lturaLou benéfico-social. ·. · q.da, sexa tamén mellor pagada. 

Nen sequera foi _ 11~tícia · para o.s nosos 
/ 
Éstase ·agora a celebrar a Semana das Le-

meio~ de comunicación -excepción~ conta- tras Galegas; Axuntamentos e demais orga-
dísi.Qlas~ a distrihqdón de su,bvencións cq_- · nisnios aproveitan estas datas para organizar 
rrespondentes a 1982 -ainda non c~br~das- algiinha "representación" teatral (séll!pre 
·e distribuidas pola Xunta en base a uns eri- . . gratuíta); en xeral, coa· función feita nestes 
téri~s tan pretendidamente asépticos e .for- dias, dan por -cubérto o cupo d.o seu compro-
inalis!as que. <1fe11otaran; s·a~o men~s, . a'~- miso co teátro; asi, 1.i'n feito _que debería ser 

· tunda meapacid._ade da Consellaria de Cultura comun á reálidade cotiá do noso povó, segue 
.para -intepretar .Q :rno~e~to actt:Íal diso :que convertido nun ~'atractivo" limitado a uaha 
· se chama "~eati:o GaJego'~ e diferenciar, nen · celebración ,anual. S~rá que .o resto do ano o~ 

ainda de xeito efeme11~l,. as distintas tealida- . galegos no~ · predsaq d~ co:ni~mcación~ artís~ 
.des e necesidad.es, estéticas,, ·e·conómicas'. e . tica~ atra\tés das que eilriquecer a >sua sensibi-
'a,rtísticas. ' ' ' lid~e _e confrontar as. súas múltiples.proble-

. F!notormáente dar0 q~e eu, ~omo pro- máticas~ Será« . . 
fisonal, _cons:ider,o falsó o pretendido Jllterés . de todos os· xeitos, os . artistas eremos e 
que até 'agora o c;;.oberno galego :manifestpu críam<;>s cada . dia, ,inda que non ,cada di~ se 

, car~. o Teatr@:-Esta co!flsideraci.é_n haséase ~ no:s • . posibilite o mecanismo ~ . da · comunica-
. rea.lida~e de confrontar est:e.s seiis . anos de 

prátka teatr~I profisonalizada cos ·mesmos 
~nos de funclon:am_ento da Xu.n.ta elle Galiza~ 

.. · • 1 ~ . 
1 anes nos que non tea saído do Goberno · 

-. '_ · niá.is que.·uriha ~isérruna sulbvención, fO:rza~ ;. 
da día a di:a po:la pre.sión constante . dun sec- . 

tor · '~ª pr.ofis8íi e logo repartida de xeito.~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~ 
atentator~ paTa a coritinuidade. d~ mesma...;-=::.::::.::;::~ 

. · ·Nien . :u.nhl proposta, ne'1í!li .un. est1W1-d0 da ill- · · --- - · - ·--- • · 
fraes!J,'uwra ex.isteme,. n!en U!li' só p~mcecto, 

· XUl~IO LAGO ALONSO é".director · 
dá. CornpaAia "T~atr.o 'da Mari-Ga il'a" · 

e Actor. 

' P~r ~ m,áis qu~ ·o ·autor f ále da 
celebraci~n do D,ia das Letras, 

'preferimps respetar o texto o~ 
r~x1nal p~ra 'non, tirarlfie 1!alor. ·. 




