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O ·:tren d.éis nacións 

· Odia 8 de Xwño vai sair de Barce.lona unha expedición dos Paísos Cata- . 
lá~s, Gal iza e Euskadi para unirse ao Tren das . Nacións en Aosta. · Unha .. .... , . .· 
manifestación de, ao menos, 10 nadóns sen estado que reclaman da ''Co-
misión de Direitos Humanos" da ONU o apoio ás: suas reivindicacións 
globais hoxe dificult.adas polos poderes estatais ao~ que_están sometidas . 

1 mportante acor.itecimento. Hai dous anos a "Crida a la solidaridat. en 
defensa de .la !lengua, la cultura i la nació catalanes" programara un acto 
de protesta ante a sé da ONU en Estraburgo. O Tren das nacións, daquela 
proxectado, foi proibido polo Goberno español. De novo esa entidade es
tá a organizar ese acto en Xenebra. Para nós reviste unha importáncia in
dubitábel. 

Xa. na primeira "Declaración dos direitos do home" no prólogo da 1ª 
Constitución, 1791, da Revolución Francesa, estaba subxacente o desexo 
de que tais direitos correspondiari a todos os homes e a todos os pavos. 
Igual basé ten a "Declaración dos Direitos Humanos" da ONU. Parece 
evidente. que non existe posibilidade dé exercer os direitos humanos nos 
países que carecen dos direitos colectivos. Só é líbre quen pertence a un 
povo libre . S© pode exercer a soberania de transmitir representación quen 
é cidadan dunha nación soberana . 

A éxplicitación desta evidéncia tivo lugar en Arxel na asamblea cias na
cións neutra listas. A "Comisión de O ireitos Humanos'' da ONU debe co
laorar na universalización desta esixéncia e na concienciación dos poderes 
das nació ns-estados de E u ropa tan alérxicas ao reanálise da sua estrutura 
interna. 

Galiza formulou, por primeira vez na idade contE)mpciránea, a sua von
tade soberana en Xuño de 1936. Os condicionamentos historicos do Esta
do español só permitiron, daquela, unha aspiradón recortada dos seus di
reitos. Os nacionalistas aguantaron por táctica, ·que non por convicción, 
t a l redudón. A guerra· civil negou incluso estes mínimos de poder a unha 
Gali za ocupada militarmente e cuberta de mortos. Castelao, singularmen
t e, examinou este evento e diagnoticou a inutilidade daquel plebiscito: 
sen unha Repúb lica federal, é impos1bel unha democrácia. Agora atopá
monos no mesmo ponto de duns mínimos de poder· nun estado centra
list a e de.lexislación confusa. Durí lado o poder total dn Parlamento es
pañol, do Goberno central, cos seus gobernadores provinciaLs. Doutro·, o 
simulacro de po.deres autónomos como pantalla de ocültación e estrabis
mo . 

Resulta, xa que logo, dobremente urxente a reivindicación dos direitos 
do povo galega para a sua dignidade. Castelao expresouno asi: toda auto
nomia o utorgada é sempre subordinad : .·< " isión. Nós non p9demos 
renunciar á própria soberanía sen perder a-- llidade. Por .outra parte a 
negación real dos díreitos ao unilingüísmo, a própria cultura e a expr.e
sión total da nación están ho1xe conculcados, obstaculizados e resultan 
asoballados. E unha ocasión que non debemos perd~r: unirnos ao proxec
to da "Crida" e participar masivamente no Tren das nacións para ·recla
mar da ONU a sua aportación ao respeito dos direitos do pavo galega. Asi 
o ·10 de Xuño é unha data de solidaridade con todas as nacións sen estado 
que rec laman os meios para a sua liberdade. Entre elas, Galiza. . ). 
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CQ'tas 
f\]QVA SUBA NAS LANCHAS 
ENTRE VIGO E CANGAS 
Señor director, debería .ser abriga de 
todos o pór no seu coñecimento a 
suba rexistada no précio que hai que 
pagar nas lanchas entre Vigo e· Can.- :. 

. ~as. Pero como até hoxe_ nada vin, 
(agiis unha petición CJo concello de 
Moaña para que non suban), non hai · 
níáis remédio qué .protestar, que para 
algo ha valer a guerra contra a Guár
dia Civil do 27 de Xullo do 82 . 

E moita subar 15 pesetas en 75 
( máis ou men0s. un-.20 por cente», por 
riba~ de anes e arhis, .acordos e UGTS) 
para fíe.a~ sen respqsta .' Po is mire vos
tede, non. hai nada. Claro que entre 
problemas do alcalde do npso conce
llo mallando a fillos de ilustres poetas 
e cimitérios arrasados, pouco tempo 
hai para estes problemas que paga
mos ·todos cos nasos cartas. 

A guerra do 82 non foi dun dia. 
Seguemos nela e agardar por unha 
regulamentación definitiva, que nen 
o goberno PSOE, nen a Xunta d~ AP, 
nen ·antes a UCD -son capaces de fa
cer. 

E por xuntas que non pare, que as 
hai_cada pouco. Mentras, a.pagar, que 
para iso estamos e a sofrer que reti
ren 1anchas, disminua a frecuéncla e, 
depaso, as incomodidades dun mal 

--servício. 

BRAIS C. REFOJOS 

O C8NV~f~IO DO H JSHJO 
PRIVADO 

O Comité -de Fol_ga do Ensino Priva
do da Provín·éia ele Pontevedra for
mado ·palas Centra is Sindica is CCOO-
SGTE-1 NTG-UGT- ~SI E- FESITE, · 
quer .dar a coñecer á opinión pública 
o seguinte: 

1.-A firma do Convénio Colecti 
vo estatal do Ensino Privado por par-. 
te dos sindicatos UGT-FSI E-FESITE 
só pode ter a calificación de "despré
cio ás . decisións dos traballadores", 
neste senso ternos que destacar que: 

a.-A meirande parte das provín
cias e en especial a de Pontevedra de
fin íranse nas asambleas de trabal !ado
res por. non firmar ese convénia. e 
contínuar coa folga convocada até 
c~rnquerirmos as nosas reivindica
cións. 

b.·-Coa firma deste convénio se
páranse a inda máis os sectores do En
sino Privado especialmente: EXB, 
FP 1, BUP e FP 11. 

c.-Fírmanse aumentos salaríais 
moi baixos pr-ecisamente para os sec
tores que xa se atopaban en piares 
condicións (Preeséolar e Persoal non 
Docente). 

d .--Discrimínase totalmente á 
FP ( FP 1 aumento do 9 por cento e 
FP 11 sen aumento algun até outono) 
negándoselle mesmo un aumento dos 
triénios. 

2.-Antes da firma do convénio 
os representantes da Patronal e dos 
sindicatos firmantes (UGT-FSIE
FESITE) expulsaron da mesa de ne
goiac1ons aos representantes de 
CCOO e da UCSTE pasando por riba 
dos mínimos 'direitos democráticos, 
porque non estaban d ispostos a fi r
mar e seguian coá convocatória de 
folga. 

3.-Coidamos qu~ a negociación 
de Convénios Colectivos a nivel esta
tal lonxe de apresentar maior forza 
de negociación só serve para que a 
mesa negociadora .- estexa illada dos 
traballadores e á mercé das presións 
patronais e da Administración. Pr6-
nunciámonos pois por un_ Marco Ga- . 
lego de Relacións Laborais e nest_e 
senso coidamos conveniente empe
zarmos a unir as nasas forzas cara a 

posíbel n.egociación dun Convénio a 
nivel Nacional Galega. 

4.-Coidamos que é conveniente 
seguir coa unión que nos deu esta loi~ 
ta e convocar novas asambleas de tra-

. ba!ladores asi como .unha Coordena
dora do Ensino Privado· baixo os se
g~intes presupostos: a.-Seguiment~ 
e- denúncia ante os organismos que 
proceda, da represión que está a so
frer o sector como son os despidos, 
suspensión de contratos en Xuño pa
ra renovalos en" $e.tembro, pago de sa
lários inferiores 'aos do convénio, etc. 
b~-Empezarmós a traballar e organi
zarmos para conquerirmos a equipa
ración có Ensino Estatal baixo o pre
suposto do pago directo do salário 
pala administración púbrica nos ni
veis que estexan subvencionados. 

5.-Este comunicado foi lido na 
. asamblea do ensino privado feíta en 
Vig~ o dia 15 de Maio ás 8 do serán 
decidindo e.sta ratificalo e aderirse a 

. el. 

MEJOR GALICIA: 
LO TI ENE TODO 

Caro director: Constantemente agre
didos pala cada dia mais subversiva 

·publicidade (poucos som já os ii:igé
nuos que hoje du_vidam de achar-se 
ante umha maquiavélica manobra do 
eixo líbio-albanés, consistente em in
troduzir sibilinamente a subversom 
no mesmo cerne do capitalismo, no 
"marketing", como último objectivo 
de socavar os tradicionais valores eu
ropeus. Ouem, por exemplo, nom 
peréebeu ainda a tenebrosa mao de 
Gadaf i · detrás do tam cacarej ado 
anúncio de preservativos, que, sem 
dúvida, atacando de cheio o núcleo 
reprodutor da família, pretende redu
zir automaticamente a demografía da 
aivilizac;om occidental?), agredidos, 
digo, e indefensos como estamos ante 
este novo fenómeno, vem-nos resul
tar umha injecc;om de ar puro, umha 
ambrosía de deuses (e que Deus me 
perdoe o retoricismo) esse anúncio 
feíto pala Junta da Galiza, invitando
nos a saborear as del ícias desse tam 
querido recuncho verde das Espan
has. 

Umha frase brutal, directa, lúci
da resume-o todo. MEJOR GALl
CIA: LO TIENE TODO. Tamanha 
surpresa em mim causou o cartelom 
de publicidade instalado no frente 
do meu edifício, que, de boas a pri 
meira-s, vim-me dar berros e pinchos 
de led i'cia_. Tentado estivem de cantar 
o Cara al sol e a dessepultar o sabre 
do meu bisav6, tanto me lembrava 
tempos infelizmente passados. O de
partamento de marketing da Junta 
conseguira· plasm~r em apenas 2,5 x 
2,5 o que é a realidade dessa morrin
henta regiom e garantir assi a afluen
cia massiva de ... veraneantes. Desde 
agora contam já c'om a ·presenc;a .Jum
ha família espanholíssima agradecida. 
.Ali estarám a minha senhora, os meus 
17 filhos e um servidor. 

Mas, como descrever a propagan
da? Sobre um fundo de serena praia e 
de espesso sotobosque, por nom sei 

. bem tjue m.ilagre da técnica fotográfi
ca, -aparecem sobreimpresionadas as 
fiuras dos apóstolos e profetas do 
Pórtico da G lória (que mesmo parece 
que deixe, as suas pegadas na a rea), 
unidas em gradiosa harmonia com va
riegado marisco, deléite do gourmet 
sibarita. Ouam longe fica este anún
cio desses outros abigarrados, coloris
tas; ·que nos presentam por todo re
clamo umha mulher preta, quentorra, 
contornando-se ante olhares libidino-
sos!!! · · 

Albor, desde aqui, desde esta tri
buna que amável me oferece o direc- , 
tor, quero enviar-lhe as minhas mais 
sinceras grac;as e felicitac;ons por se 
ter sabido erigir em carismático ba
luarte do nacional-catolicismo. De to
dos os jeitos, nom quixera desapro
veitar a otasiom que se me brinda pa
ra dar-lhe un conselho que, sem dúvi
da e ainda senda eu profano na maté
ria, de se por em prática, contribuiría 
a um maior éxito do anúncio. Consis
tiría em introduzir no angulo supe
rior direito a image do nosso excelso 
Caudilho redivivo, demostrando a sua 
perícia com as artes de pesca em 
qualquer rio da regiom que tantas e 
tan~as truitas lhe soubo oferecer. Se 
isto, pala omnipresente conveniencia 
política, nom se puder levar a cabo, 
permito-me a o usad ia de recomendar-
1 he que substituam a esguia e ines
quecível figura do Generalíssimo por 
essa um tanto flácida, mas .nom me
nos afectiva, de Manolito Fraga (isso 
si, ataviado com coroca típica), con
vocando aos espiritas ausentes ao lu

me dunha abraiante queimada. Sem 
mais e agradecendo-lhe a deferéncia 
que, bem o sei, vai ter ao me publ i
car a presente, despide-se ·de voce 
este que tanto o admi ra. 

Ca rlos Maquieira ) 
MAD R ID 

- FELIPE SENEN 

HO RA RIO - Zapateria, 4 
Teléfono 20 92 70 

A CORU~,.A 

A venda de pinturas 
BR UGUER e todo o que 

vostede precise para 
pintar e decorar 

Glorieta· de América 25, frente 
á canteira de Santa Margarida 

tel. 252618 ·A CORUrJA 



O IV!aio veu chl1Viñ'~nto e borralleiro, 
até troUXO, no . ~eU fina.1, nE:Ve .~S cgs
tas. Os dias foron húm,idos, ainda · 
que as raiolas do sol deixábanse ver 
entre tr.ebón e trebón. As árbores · 
chiraban e os pinos .botaban x9fre.~.; 
ia pensando en tqdo isto, .de~pois de 
deixar Fene e Neda, subindo por San 
Sadurniño. la cara Moeche, Somozas; 
ao encontro· do lugar de On ~dra
dos que Qen ven no mapa nen é lugar, 
senón un casal; dixéranme que ali os 
viciñ.os tiñan problemas, que .querian . 
botalos das suas terras e pola mifta . 
mente ian pasando Belesar, Castrelo, · 

· As' Encrobas, Xove ... pero non podia 
ser; ninguén sabia nada, adema is ago
ra xa non se estila iso. 

Canto máis subía, máis me envol
vía a néQoa que,.asi e todo, me per
mitia contemplar cómo habia xestas 
,que tiñan flores brancas e amarelas, 
causa que eu nunca tal vira. 

Pertuntei, volteri a perguntar; afi
na! un home. cur:i mono: "vostede · 
qué versión do que pasa quer saber?" 

-Eu o que quera é falar coa xen
te, saber o que pasa. 

-Pois mire, o que lle pasa é que 
lle hai xente que lle ten arrendadas 
as terras por uns cantos pesos e que 
non quer devolverllas ao dono, dicía
nos cheo de razón. Despois enterá
monos que era un condutor dunha 
pá. 

Pero deunos os nomes dos que ti
ñamos que fa lar: "falen con Pepe do 
Cal, que é quen leva o tinglado". 

Até chegar ao casal, tivemos que 
cruzar por un camiño que atravesa os 
prados. Un camiño de case médio 
quilómetro feíto polo uso e pala pa
saxe. 
~- Pepe do Cal non estaba, ia en Vi
~raiba buscar o tractor. 

"Xúlia pode informarvos", díxo- · 
nos un rapaz duns once anos mentras 
lava unhas botellas para o viña. 

E alá marchámos. Metémonos por 
outro camiño no que ou ben unha 
pedra ou, no mellar dos casos, o bu
lleiro rascaba no. chásis do "Peter
son". Afina! chegamos. 

Xúlia e o séu home estaban na 
. herba: "collendo un carro dela, que, 

segundo está chovendo non se poden 
botar as vacas",. i nformounos un ha 
señora que debia rondar os oitenta 
anos. 

O princípio clo final 

Xa estábamos no princípio do ·f i
nal. Alá cerca do Caxado., perta dos·. 
Montes do Bustelo entre a Pena de· 
Loma e a Estaca de Bares, onde hai 
11omes tan sonoros e significativos co-

. mo Lobacengos ·"queré.n botarnos ·a . 

l\l u nea tiveron nada: r"~n elés 
nen os seus_ antepa.sados. Só 
braz.os para traballar de 
sol a sol~ para sacarlle á terra ·
uns fróitos que; vff~esen. as.· · 
temporadas mal ou ~en, _· · : -
leváseos a xiada, d~ort~se .ü 
gando ou vifies~ ~a neve · 
e a sara'iva en 0oa parte ti faan 

17 fam íl ias fóra das nosas terras~ , , 
dunhas· tert{.ls <;¡ue ~iñernbs t rabáfün.-·-' ~ ~uli~ Petez nort" está d1sposta~-a clau; 

· do deScle ha'i máis dun século. Oueren · dicar. , · · ' 
. l. 

deixarnos na ,rua a ca.se,, cen persoa~, 
que . nalgunhas casas v_ivimos a1é oito · Tod~ empe'zau [·1ai_ sete·anos 
,da fam llia. De qué irr:¡os viver se !)OS ·... Todo empezou hai máis ou menos 
'botaá?"· . · · . .. séte an'ds; can'd0 os viciños cios Adra-

Esta é a Rerguntá q~e ~e f~rXúlia dos: (l'iiloeche). é·As Enchousas (Somo
mehtras .levanga' a ga•llei:a e brance q ,., zas·) . ~d ezasete·' fam,'ílias- nori rece..: 
seli cabq, . ameazanté, ,, no · ar: 5 ',':'pe.ro · b~r~n ao cobrador - das 'rendas q~e 
noñ o. va~ COl')seguir", s~r.itépcia. E o pasiiiba cada -ano:. · 

, seu home ,;asint~_, a~oia~o na .ga~a~a, . Asi ate o 84, _en que teñen eo_m~-
rn.entrns dous ca:tivos;- un nen0'· ? nicaeión · nÚ.n'ha carta de Armar;ido 
unha nelila, ollan dé lonxe para nós,· 

. con carátristeira'. Parécen~s q-~e non 
' saben mo.i ben· de qué par"te estamos, 
. e que xa .son ~~nsci entes da .traxéd ia 

que"lles pode vir enriba. . 

Romern; -"que peranre notário nos 
pedia que fi.xésema·s · ~fectivo· o ·migo, . 

- cou~ que realizámos o 23 de Xanei
ro, como consta no~ recibos·, atrasos 
e todo."· 

~-

. ~ .. 
suasterras 

'-;., \ 

.:·lihdar'Íte ,"' .e como ~uela mañá a 'veu · 
' ~ 

· ~ue ir parar. aos donas _ 
das .timas. '.Asi· estiveron máis 
dun século, arrenda~os .nu_~;1as· 
;ter.ras que eran seu méio de vida . 
-~o ¡:r~eic ~e L1ue ·ds uutros · 

. ..:,ué w-ÍvUtréi; ca'.1dici6~s 
- má!s. penosas remotos 

tapar. 

A fiUerra empezou h~i tempo 

.;viv:jsen á sua c~sta. Agora, niso, . 
-iueren botellas tarúén desas 
terras que xa tr:aballaron os seus 
b!savós,' e quéñ sabe ·ainda · 

· antepasados. Case cen persoas 
. non terán onde caírse· martas, 

nen sequero subsídic;) _ 
de paro, no mu·nicípio de 
~rnaz~s. ~_¡,efasete fam íl.ía·s . 
loitando :C:ontra a especu lacióry . .. 
. ' 

. Pero . os problemas de Armando' 
. R~mero- xa non ~n d.e ag~ra-, .vefie~ • 
~ segundo os viciño.s, .'-'clésde'_que ·che-.r 
go,u aqui": apo'stlllando: "nós . por:· . 

, non 9.uerrear, · deixárnolo; . pero . xa '. · 
non débian. estar aqui". . 

. Cóntannos logo cómo ':,tíñarno~ a -. 
ágüa encañad¡:i para .a casa e. el le.vaba 
as vacas a b_eber á mesma fonte'~, có- .. 
mo logo plantou nesa fonte un car-:~ 

·bailo, como ampliou os ,pastizais a . ._·_ ·' 
.conta dl!P caniiño, .cómo 9 ·A>,eunta-~' 

· mento non d ixo naEI~; as idas e .vidas . 
.da Guá(dia OivH, a ocupatió'~ ·de te-

. rreno .. s bªldios, e as _posipió_ns de em-: 
pregatjos de Romero, entre eles un 
guárdi-a retirado, que· ameazan aos vi. · 

, ciñqs, "até houbo 1,m que .lle pegou a . 
unba P!'!r~oa q~é. dle""r:eeriminou o es- -~ 
t-ar rozando unha sebe no sítio del'•. 
~ --q~~ quer é guen:ear. . 

Os vicil'íos tamén . ·cantan . cómo . 
todo estiv.o ·paralizado até que "nos 
movemos .t?n Madrid, que até inten

. tou. comprar ao . qpogado que ternos · 
agora" :- . 

Atrás quedan taménn as am~azas· · 
de que "vou empezar potas Enchou-" 
sas é tirar as casas" con que seica· os 
ameazo1:1 en várias ocasions e señor 
R0mer9, "pola· boca dos · seus la
caios, xa que el non dá ·a cara; se a 
dese . .. " 

Máis dun século nas ter.ra~ 

. Os vic-iñ6s levan de caseiros mMs: 
dun século nestas terras .que perten-. 
ceron á .. Condesa de Pardo Bazá~ e 
lago ao Marqué.s de Cavalcariti. Por · · 

_:.:·elas tiñan ·que pagar "'o -méc:Üo". do 

Unha das famílias que pode quedar na rua despois de trabatlar toda a vid~ ne~ 
s'.as terras. · . · "' · . · · . · · · . · · ' 

fruto que recellian: Pero _este arrendo . 
de ha j máis de <:en anos. víñá.no pa- · 
gando xa desde. hai tempo encarto's.
Asi e todo, ao estar fixado,-e millo-

. orar,· "~o iloso traballo e o das nosa.s 
famílias'', din ch~osde· razón ede ca-
rraxe, as terra's,· o arrendo é moi bai-

Chega o intento de despexo e 1 . " 

Pero o 13 de Febréiro apreséntase, . A p0n0traCión ~~-Agnr~ : Arrnándó . Romero, · Q~e 
segundo os vieif'íos un procurador, un · • 1." com.prou ·esas té'rras a· mil pesetas o ' 
oficial 'do xúlgadó de Necia e unha e~- do· ~pita l_SlnO. metro cadradó, sen os viciños ente-, 

crebenta, dicirido que desde as cin~o ··"º a.g· "ro -g· a.· ... le,g-. o, .. rarse; que puxo nas escrituras a .8 mll 
·da ta~de non voltasen .entrar' nas 't:e- ' . . ·- .' pesetas o metros, segunc:lo_"din os vi-
tra·s "que xa non nos pertencian'~. o primeiro" i.htento d~ penetra- ciño.s; ·,quer botalos '.fóra; "fóra das · 

Pero es 'viciños negárdñse a firmar , ción séria· do· ·capitalism·o no agro', .. , nosas terras, que :as afranxamos,. me-
- nada. . , . ga1ego fíxose na .zona de Vila'san- . lloramos,· das que vivimós sempre.nós 

0 dia dous de MaiÓ apreséntase uri tar ~ e Curtis. zonas tamén naque · e as nasas f.amíl:ias"', e · ~acer ali unhas 
empregado .de Armando Romero di- ·"ª maior ia"das f.ani (liás -eran .. ~asei- grandes explotacións. ,-
~índolle. aos viciños que ia; vir duas l os e nas que Rtimasa, Corzo _Se no11_.logra isto, P~9 que ó que 
pás e cngar o trigo. .. Diéguez, António Alvarez, Au-· . queira sexa ~'vendernos agora o " me: _ 

DaÚ 'a , p9uéo ouviron b ruído~ Xú- tro cad·rado: ~ ~O mil pesetas".. - . ~gusto Assía e outrps1 puxeron os 
· lia a primeira e "alá me fun <i:~rrendo · ~eus ollos~ e pouco a po·u~! · a Os Vi~iños din que están dispostos 
· as pás ~a estqban chega~ao ao trigo: , costa de botar case iros das suas ·a pagarlle a oifo mil pesetas o metro 
púx.enr'ne· 'CJianteo-detas e díxenlles1que· ", terras, puxeron as swas,.gr:anxas.- i c¡:.1drado, pero non a trinta mil. que é 

· me réspeitas~n, senón que tiñan que · As lo itas destes cqse'iros fo ron · •. un. roubo. . J"" - . · : '< .. 
1 1 

pasar pb~ riba de -mi.n. Ain<la que o duras e a "violénOia-_ do capital" Chan tamén leis nas que-se'afirma 
.con~rati~~a aw:zaba aos· palistas P,ara . chegoü até o pqnto de queimar - que· os prime iros 'que téfien direito a 
que seguisen, estes negáronse. '. lle 0 coche a Leopoldo L ·Rego e · '·c9mprar· as .t er.ras son qs_ caseiros, e 

~ a casa.·de Gumersindo' Campaña; , _que antes .de vendelas teñen que rece-
-Facendo guárda 

Désde ·aqueta levan faGendó guár
da .para que non Hes ~ntr:en nas suas · 
.fincas, ·,,ainda q·ue agofa cambiamos ~ 
ur:i pouco d·e táctica pois que soube- , · 
mos que o que querian era tourear- · 
nos e sacarnos de q_uício", 'dinos un 
viciño. 

O.utro explícanos cómo o.dia an
. terior de chegar nós unha pá .abriu 

unpa zanxa na finca de Romero, có-

º cr~go de 'Visánt0 ña, os dous di - -\ ber . notif,icación e cómo, polo mesmo . 
· rixentes na zona ae CC.LL précio, 'sempre lles teñen que ser ad- · 

Lago corzo D iéguez empez()U· xud icadas. 
·a facer: granxas pÓ.la zona de Fe- Citan· e citan máis e máis direitos, 
rrol e Armando Romero pola de mentras poñen o ·ouvido atentos por 
s ·an Sadumiño;-a;nda que moitas se · escoitan ruxir as pás para impedir 
veces todas estas persoas actuen .que entren ás. suas fincas. Un novo 

. . consorciadas. episódio 'da lo ita dos labregos contra 
. Agora pare:ce que están)nten- . as maquina~, o p,ior .é que as máqui-

tando e~tender os domínios. nas dir.íxenas os de sempre. 
A. EYRE 

N, 247 / .31 DE MAIO / 1984 



_GALIZA POLITICA _ _____, ____ . 

lonxe de fonseca_--~------~ 

·Matar ·sén l:uxar 
de sangue 

. LOIS. DIEGUEZ 

Nestas 9atas en que, coa· chegada da primávera, se volve lembrar aos ci
, dadáns galegas, de formas e con enfoques diversos, unha efe:mérides tan 
' importante como é a da nosa cultura, noh estaria de ,rnáis matinar unh'a 

miga -sobre diversos aspectos da mes_ma que, ·sobo poder da Autonomía, 
se oferecen no noso panorama sóciÓ-cultural. 

Ain~fa cun poder·- tan cativo, e : se de verdad e se quixese que este 
fose o máis efecti~o 'e abrar:ixedor posíbel -pois isto é o que teor.ica
mente se n~s está a dicer decote- tentaríase unha promoción obxectiva 
de.tod'os os·_ valores que hox-e pode oferecer a nosa nación, tanto huma-
n.os como de efectivos materiais. · 

Tristemente, non é asi. _ 
A C0nsellaria de Educación e Cultura tirou unha orde diri 'xida aos 

Centros doc~ntes .para que sé dedicase,_ cando menos, unha ho~a ao de
serivolvimen!o dunha lección ou conferéi:lcia.-colóquio, ·na que se poña 
de manjfesto a impo.rtáncia que ·supóh1 para O al.iza a n0.sa Hngua, facen
do referéncia ·ao escritor homena~eado ·este áno: -Cotarelo Valledor . An- -
tes di tamén que o profesorado "de acorcto coa liña de ·actuación que es
tabeleza o Consello ·de Dirección do Centro, programará as actividades 
escolares que coide oportunas para un mellor ~ñecimerito desta data"·. · 

. De primeiras, o p"rofesorado xa se atopa coutado. Non poderá ac
tuar libremente cun senso que non-sexa o oficiaJ, e deberá de seguir, ao . 
cabo, aquel que se lle ordene desde instáncias superires. "A liberdade da 
celebración desta efemérides, pois, fica tan só .pa~é! outro tipo ·de orga
nismos que non están directamente sometidos ao oficial. 

Desde que se constituiron a Xunta e o .Parlamento, e se comezou a. 
regular o uso do idiomá, o ensino, etc., diversas empresas e entidades 
comezaron tamén a programar o comércio e,os b~m-ef ícios que poderian 
tirar, Libros de texto, escolma de autores, venda de 'libros, recomenda
cións estudadas ... , todo pasou pqla regulac-ión duns poucos cerebres que 
agardaban con gran voracidade o momento. Os intereses económicos 
~unguíronse ax iña cos ideolóxicos,. e o árbitro· pasou a ser directamente 
a Xunta de Galiza. 

Tan só duas editoriais abrarixeron todo o capitál que supetamente 
lles chovia do ceo .' A~ Deputaéións amañan a.xiña unha füblioteca Básica 
da Cultura Galega que serve para encarreirar por unha via determinada o 
coñecimento da nasa cultura escrita, de criación, e par.a subvencio,nár · 
abondosámente a unha Editorial. As dernais non puderon ~ccecÍer ao 
cocurso público que se deberia promocionar. _ . 

. O ensino do galego e da nasa Literátura,. levo u. a amañar escofmas, 
enfoques, textos convenientemente encarreirados. Asegurada a incidén
cia política nos · estud6s prévios para a grande empresa. -a meta partiu 

. de "Realidade Galega" que axiña .colocou os seus alfis nos dous Partidos 
que · ian · compartillar o poder - / ,...o demai-s chegq.u con facilidade. Nos 
Centros de ·ensirio recoméndan·se as ·obras que antes .programou aquela 
soiedade ainda nón disolta, e estas obras saen do prelo, ·ao máximo, dáS 
duas editaríais ás que antes nos referimos. B·enefícios, pois, non só .. eco
nómicos senón taméñ .idéolóxicos. 

/ ' . . . . . 
Mais ainda ficaba un prnblema.que poderia ser determinante para o 

control máis doado do ensino e da, cultura: a· normativa do galega. Co- · 
mo non era de estrañar, a inda con contradicións dentro do seo das pró
prias forzas con 'poder efectivo, impúxose. pola 'bra"'.a e sen prévio diálo
go .coas demais alternativas, a da Real Acad.emia Gallega -dentro da cal 
se repiten persoaxes que interveñen . na editorial-, Parlamento de Galiza, 
altos · organi~mos do Estad'o e até x;unta- e a da sua prolongación na 
universidade, · Instituto da. J:,.íng.lia Galega. lsto ·tr.ouxo unha escolma 
efectiva tanto no profesorado como na intelectualidade galega. E un 
xéito moi sibilino de matar sen se luxar de sangue, método clásico. xa · 
nos vellos caciques deste Pals. 

Un mestre convencido de que a normativa oficial destraga máis que 
benef ícia, a persoalidade do noso idioma, e máis a inda, consciente de 
que non é o momento de impar pala brqva n_engunha 9elas, a-tópase con' 
x_igantescas .dificúldades para encarreira r esta prot>le~~ · na sua clase,"r:ná
xime hoxe que comeza a se al .lar ne plan'o prático a necesidad e de· o' co·
ñecer o rháis fonda.mente posíbeL :. 

Un intelectual, para editar a .sua ·obra e _pa;a acadar' o seu coñeci- ' 
mento · na sociedade galega, ha pasar pala cri.ba que a diversos n-iveis lle 
impoñen os ·orgaismos devanditos'. lsto trai como resultas unhas lio"rtas 
fondas nas que sempre se cuestiona a dignidade é a liberdade próprias, 
liberdade que, como estamqs a ollar, cambaléase en demasia. 

Nan esquezamos que ambos e dous son importar;ites dinamizadores. 
da sociedade, e poden axudar a que esta avarrce ou retroceda. 

Até aqu í está exposto, moi xenericamente, 0 1 importante contexto · 
que configurou a cel~bración do Dia ·das Letras Galegas de 1984. Cómo 
se define ·a participaci~n de institucións, organismos e persoas, nos dis- . 

.tintos actos que se programan? Este é tema c6mplementário que inten
tarei explicar no próximo número .. 
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A C9nsellaría de Sanidade 
pede o traspaso dQ INSALUD .-> 

A competéncia :meirañde das · 
que pod~ recoller a 
Comunidade Autónoma 
Galega, o lf-JSALUD,··ainda 
está sen tra~ferir, por máis 
que o conselleiro, Suárez 

·Vence· intente que-o 
tré!spaso se faga canto ánte e 
en condicións axeitadas.. _. 

Trece mil J uncio_oár.ios e Lin 
presuposto de sesenta mil _millóris ... 
ani:Jais, son "unha parcela de· po-~ 
der" que o goberno central no re- . 
fe rente a Galiza non q uer soltar. 

A consellaria . de -Sanidade e 
Consumo está i~tentai:ido de_sde 

hai tempo q.ue se faga este traspa·
so de oo ·mP,eténcias~ sobretodo en 
vista da proximidade das eleició~s; 

. . xa que non ha i que perde·r de vista 
que seria , este con5elleiro o .que 
máis "poder" tiña rnis suas mans, 
polo menos en teoría. 

Pero o Ministro· Jmunia nen 
sequer lle oontesta ás cartas do 
Conselleiro e o proceso negocia- . 
dar que se realizou o ano pasado 

"non deu froitos por razóns eoonó-
mi,oo-presupo~tárias fixadas pota 

·Administración querendo que o 
réxime de t ransferéncias a Galiza 
s·exa o mesmo que o aplicado a 
· hdalucia. 

· Para a Gons~llaria de ~ani_da- · 
de e Consumo ; esta "atitude obs
trucionista . do Ministro" ·entra 
dentro da Política de "recortes au
tonómicos denunciada polos presi
dentes dos gobernos autónomos 
de Catalunya e Euskadi". ' 

. A isto hai que engadir que no 
INSALUD galega os sindicatos 
naciona.listas terian unha preséncia 
moito' máis ampla, .así oomo, neu
tra orde de oousas, o Conselleiro 
Suárez Vence hoxe está, ·por dici
ío .dalg un ha mane ira, "fóra de xo
go polítioo", ·xa que n~n oonta co 
apoio de AP, o que o dificulta á 
hora de presionar. · 

P.adim, máis de · 30 días 
en folg8· de fame 
Como xa infor~abamos no número anterior o preso galega Isidoro 
. Padim Cortegoso ·atopase en folga de fame. :'Ja seguinte carta, 
enviada a nós por un membro da dirección de 
Galiza ·Ceibe, organización é que ·pertenece Padim, pídese apoio a 
·este preso que se atopa xa nunha gravísima situación. 
Acompáfianse tamén notificacións enviadas a Padim COrtegoso 
po_los funcionários do Centro Penitenciaria de Segovia. 

Centro Penitenciario de Cu.mplimientG y Dilignt111 SEGOVIA 

DILIGENCIA DE NOTIFICAC_ION 

E~ ol•nción o lo proc•pluodo •n d orliculo DO dd ~ig•nl• R; glom•nlo de lnslilucion'5 

D•nil•nciarios, se comunica ol inlerno~ lSlnO:&l .PADJJ' C01'r.:GOSO . 

que se hallo, inm.~so •ñ proé•dimienlo sancionodor por lo qu• onle eslo Junta. pu•d• hoc<r 

por escrilo o vorbolm_•nk lo• ol<gocio..!'" que juzgue co~veni•nles o su, d~f<nsa, pudi<ndo 

asesorarse de los p<rsono.s que eslím• oporlÚQos. ----------

. Los corgos qu• so forrnulon correspond.en ol dio J.S &e &llrul te 1.~r: 
DpeU9D'h ~por. JU'l9 ...n.w 119 ~ . • 
.lo\1 ti111 bau1'-n.1ie 111 •l1a1'11r llll ---. _. ..., h - WID880'9 e1 sr• .lila: 
~ opin1!'1r4e V&-ae ur G1119811M a. - aal.- ';¡ · 
~ '.al.tu' s:a mmí'.• .111...,n. 111SZ......._Oftcdal.Dlelloaeie1111 
¡laso 4e 71 !aoraa pan ff'':2' J_rir' mor1w o ~ ?~e en\e la .,;mt 
-1 uf lo soUCJita cm el all ..,_ Mallilll e IHll' ocmatl~we le 
uaa fal~ 61'&'"(~-t 19'4 Jalk ... S.gov10. :zi __ de - _ de 1954 , 

::l~.' . ELOI ETOR ~ 
' - , 'll. 1 

s~- .l~G I' t4 /J rr~ ;t,71f,1U., . 

j 4 /r:c,1? ,-1< <,,-rPt/<I 

odia 26 de niaio '.ISIDORO PADIM 
CORTEGOSO levaba TRINTADIAS 
EN FOLGA O.E FAME, como protes
ta ·polo castigo im.posto pala Direc
_ción da ~risión de Segov.ia, de pasar 

- seis fin de semán na celda·. ' . 
Esta sanción, sen lugar a dúbíd~s, 

, fo i "ª resposta po ia ~ua ' militáncia no 
nacion.alismo gaiego, perant'e o últi

: mo ano; potas suas relacións polfti
cas; Pelas suas actividades culturais; 
pota tesina qué está a preparar sobi:e 

· ·o alcalde de F~·ne 
-

denunciado-
· O alcalde de Fe ne, Xosé Maria R i
vera Amaso, ven de recibir unha 
-comuni¿~ción do MOPU na que se · 
lle notifica que se abre expédeote. 
de sanción -multa de 50.DOO pe- · 
setas- c,..ontra o concello 'que pre
side, par · colocar no términ~ mu
nicipCJI unhas señalizacións non 
·autorizad,as -as de desnuclariza
cion~-. é sen ·respetar a distáncia 
que deben ter a respeito da~ c~
rreteiras. 

De .- momento, . os -de Fene -van 
cambia r- de sitio .os sinais para res
petar a lei no que se: refire ás dis

. tancias. 

a emigrac1on galega; pota sua "irré
éonvertihilidade"; por non estar dis

: pasto a someterse á doma. 
· Unha vez máis. a Dirección Xeral 

de 1.nstitucións Penitenciarias precisa
ba calqu'era pretexto. Un funcior\a
rio, e mailo Director, foron ds execu
fores. Cando o ·sancionaron non lle 
.permitiron _que os testigos -presos 
presenciais- asistiran á Xunta de Ré-
ximen, aportando a sua testimuña no 
feíto concreto. A Xljlta ·de Réximen 

non cumple a Lei . 
Isidoro, na sua carta do 9.5.84 dí 

textualmente: 
" ... , estou-na levando a "rajata

bla", nom tenho interés em prolon
gar esta situac;:om, já f ixe, sofrir abon
do á minha familia todos estes anos 
como para exp6-las á angúria dumha 
folga prolongada. Ass í que decidam 
aginha , se querem "ventilarme o tra 
xe" mais vale que seja quanto antes, 
e nom logo de botar quarenta ou cin
coenta dias _em folga, incurso se vejo 
que a cousa se p6m irreversível faría 
taiga de sede, assi acadamos antes ... " 

Só será posibel que Isidoro poña 
fin á sua loita, se conquerimos que a 
Dirección da Prisión de Segóvia, o 
xuíz de vixiláncia, ou a Dirección Xe
ral de 1 nstitucións Penitenciárias, 
anule o castigo, por ser totalmente 
inxustificado. _,... 

Os Compañeiros de Isidoro fixeron 
un recurso diacite o Xuíz de Vixilan
cia . 

Qué se precisa? 

•a) Respaldo, apoio e participación 
ACTIVA das organizacións e partidos 
políticos galego"s. 

b) Envio de telegramas, cartas, co
municados de protesta, ... á Dirección 
da Cadea de Segovia, ao Xuiz de Vi
xitá11aa, á Dirección Xeral de l. Peni
tenciarias, solidarizándose con Padím 
e rexeitando o castigo inxusto. 

c) Organizar calquera tipo de pro
testa, sexa ind.ividual, ou colectiva, 
dando a coñecer ao pavo traballador 
galego'-0 problema. . 

Xurxo S. Lobato 

1 . 
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, Díaz. Fuentes;.,eliXido 'pre~id8nte d8 CÜalición Galeg.a · · ', 
11Noo h;ai -c1Litó.nomia cOn pa,rt.i(Jos estaU.i_s''.· 
Os di~i~entes da recén constitu ída Coalición Gal_ega cofdáronse de 

. qu_it~rlle todó protagonismo á Operación R~formista neste . 
Congreso, destac~n~o que_ o importante agora era. consolidar 

·. . 6 partido cara asp,róximas eleicións autonómicas; ainda asi, Roca" 
foi a estrela da x·ornada e entre algunhas afirmacións netament~ 
nacionalistas cÍo presidente eleito do~ partido, Día? Fue~1tes, ,, , 
entrevíase.a 'flitura eriacióri dun partid.o estatal _ _ ' 
con estr'utura autonómica. Rodríguez P~ña, secretário ><:eral, e 
franqueira de !íbero-controlando o equipo for~n . · -

- as principais novas do co~ngfeso. -

Ao redor de _ mil persoas,_ chegadas ria 
sua maioria do interior. de Galiza es-

- pecialmente Ourense, participaron no 
Congreso Constitu-ínte de Coalición 
Galega celebrado os dias 26 e 27 de 
Maio en Vigo. · · 

Formando parte das únicas "listas 
apresentadas resultaron elix-idos An
tónio Díaz Fuentes, deputado de 
UCD por Lugo, para-o cargo.de presi
dente; X.E. Rodríguez Peña, ex-se
cretário xeral do Partido Galeguista, 
para o mesmo ponto no novo parti
do; Eulóx(o Gómez Franqueira fica 
de vocal, xunto con outros vir.ite ho
mes, .ex-ucedés ná sua maioria, ben 
coñecidos xa na pol ítica galega . 

PG 1, PG e as ucedés provincia is 
d isólvense no novo partido. Meilán 
Gil permanece na sombra·, mentras 
D íaz Fuentes declara que "CG vai 
conservar con dignidade o PG". So
bre Vítor Moro e Pio Caba.nÍllas, 
dous persoeiros que non asistiron a 
este congreso, R. Peña declararía que 
o primeiro "amostra simpatías cara o 
proxecto" I po la sua banda "P io nes
tes momentos non ten nada q1Je ver 
co partido". 

Críticas a AP 

Sen pecar de- exceso, houbo al
gunhas críticas dos · novas dirixentes 
cara AP . Asi Díaz Fuentes dixo que 
se está a facer un mal uso e a da·r un 
mal exemplo da autonomía, e que 
existen intentos involucionistas a 
respeito do Estado das Autonomías. 
Nesta mesma liña, Peña recordou na 
roda de prensa qu~- apesar do que di
ga Barreiro, o que importa é o que di 
Fraga e Fraga ainda hai pouco te.mpo 
que falaba ae reformar o título oita 
VO da Constitución. D íaz Fuentes 
chegou a afirmar no seu discurso que 
"non se ten capacidade de decisión 
ainda que haxa auto_nomia, se quen 
ocupa o goberno a-Utonómico é un 
partido estatal" . 

Ainda falta defiñ)ciór1 

Segundo o seu presidente, CG. de: 
finese como "un partido galega con 
centro en Galiza", en base a que hai 

. , Xcsé Loi s' 

aue rematar co costume de que_ "en 
·-Gal iza sé-faga sempre política ma_d.ri -. 
leña". Resalta o.-galeguismo ao dicer 
que "o PG ,non rematou- senón que 
.ven afortalar CG para ser má is partí- -
do e igual de galeguisfa''.: Afirmando 

, tamén que "nori so-mos de esquerda 
pero estamos par unha orde social 
máis xusta que nos diferéncia dou- . 
tras opcións mais á direita". . 

Defínense tamén como fo ~za mo
derada, reformista e progresista á vez, 
e déixan ver qu'e o seu ideário é en 
realidade o mesmo que o da antiga -
UCD. O término nacionalista non 
aparece normalmente ainda que sé 
utiliza en raras ocasións. D íaz Fuen
tes di no mesmo d iscur_so que "se· o 
estado está org'an izado por autono
m ias, os partidos necesitan. unh·a. es
trutura igual", en clara-alusión á o¡:;>e
ración Roca e un pouco -antes q_µe 

-"Galiza está chea de dependéncias e a 
primeira que · hai que rachar é- a de: 
pendéncia política partidária", frase 
esta últiina utilizada tradicionalmen
te polo nacionalismo -radical. 

Terminoloxia -Económica l\la
cionalista 

· O discurso final, bastante longo, 
de D íaz Fueotes tivo partes de notá
bel interés e de contundente tono Ra
cionalista ~si, pudemos escoitar que 
"ternos un povo pobre que vive n_un_
ha terra ricaz" e "o subdesenvolyi
mento de Galiza contrasta cos seus 
enormes recursos naturais"; a{::Usando 
aos gobernos habido~ - até agora de 
que "nunca se tomaron medidas para 
evitar a sangría que é a emigración". 

Neutro momento afirmou que 
"nunca tivemos. unha burguesia acti-
va e impulsora da nosa economía", -
definindo á esta, e· en várlas ocasións, 
como dependente, dominada .por ou
tra allea". "Galiza está adema is refor
zando -i:Ís eco no mi as de fóra po la ab
sorción que fan dos nasos recursos". t._ 
Foi ,un discurso lo.ngo pero cheo de 
contido, apesar de que a maior_ia dos 
presentes est~ban desexando q~e re
matase e así o fixeron ver con !lume
rosos aplausos a destempo. 

Malls rud~s e coches gr~ndes 
• ~- ¡.. • • - • -

"Nunca tivemos unha burgue
sía activa e impulsora da riosa ·eco
·nomiaf' d"ixo o presidente dé CG: 
Partido_ que é o reflexo político, 
supernos, da burguesía gaJega ou _ 
polo. menos de parte. O_s econo
mistas do nacionalismo de esquer- . 
da· estarán coñtentos,· a·s pr.ópriol! 
encartadós ven.en dé He . dar-a ra-
Zón . Os galegas estalTl_os · c~n.ten 

tos a ver se dunha vez os nosos , . - ' 
burgueses traen _a riqu~za -par_'a 
aquí, por aquilo de que canto máis 
perto estexan os ricos máis pert9 
está"n as sobras. · , 

O Congreso. ~n· si p_ode ser cali
ficado com9 o das --:mans· rudas e o 
dos- coches grandes. Houbo caci
ques, caciql,Jif')os e aspirantes a 
esta categor.ia. Foi un pleno de fi
·guras ·claves do . mundo rural, de_ 
e~-ucedés, _e dunha r~presentació'n . 
importa.nte do capita l. galega; ~o 

futuro dirá sé este capital ten os 
:- -~ 

intereses postos en Galiza. 
En todo momento se ~ratóu de 

. ;; darllé _todo :o protagonismo a este 
Congreio, como o dun partido 
non su.cursalista e unicamen.te ga
lega, no'n" se quixo falar do-futuro 

· ~- PQrtido Reformista, ~e-n das -con: 
"-- dicié:ns ñas que·van participár .-nel, 
~· ap,esar de que ali ~stába Roca e de -
; que a afirmación clave parecé ser 

a de que "'u-n estado estru-i:urádo 
'. atravé~ - das auton:omias nece-sita 
un par~ido de ·igual c~nf~guración. 
Oue~ -_dicér, trjitari'ase do partido 
estatal ·.ae_ ~~mpre, p~ro éon estru
turación autonó'mica en lu'gar da 
provincial 'qu.e ten .AP por exe111-
plo, ao tempo qu~ se· reivind_ica o 
feíto a_utonó_mico ta_I como o con
creta_ a constitución, mais _sen pe-
rige de retrnceso, ·co cal ameazou 
Fraga en várias ocasión·s, como .se 

· encarrem:)U de lembrar R. Peña. 
- O-non falar do Partido Refor" . 

. mista' vese- como -unha tacti_9a lóxi-

ca_ e que lle ven moi ben ~ . CG, 
consol ídase como partido, causa -
que lle fai moita' falta-póis o pro
xecto v-iuse -bastante verde neste - ' 
Congreso, e, xoga~ . a baza de"~ni
camente- galegós" -_ nas viildeiras 
eÍeicións autonómicas. Loge> para 

- as xerais xa se · encarreg~rán .de . 
ci'escobrir a Operación Reformista 
_e o _partido a nivel de Estado. 

- Con estes condicionamentos 
faltan 'por concretá~ 'cousas impor
tantes; sabemos por exemplo-que 
catalán·s e bascas, de participar es
tes, terán unha repre.sent~ci.qn es
pecífica e -distinta d-entro do Par- , 
tido . R-eformista, rña is a inda non 

· sabemos cómo· vai entrar nel CG, 
· se a· un segundo nivel, como _mur- ·- -

cianos · ou andaluces' ou co gr.au 
_das duas grandes cor:nunidades. 

Quedaron ainda moitas i'ncóg
nitas. Demasiadas. 

-. 
M.V . 
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· Q sector naval 
a e~ de'$Hl~cia,'· 

' • • - ... L l • ' 

o sector .naval gatego estáa 
:8$perá.·da decisión do Gonsello 
. de JV(ifri.stros' sobre a. ~ . 
-Teoonversi ón .' Mentras t~nto:, . os 
~re'4ros toman med·idas de · 

· iresposta ~ aumenta a · 
. . í:o,nffiti,vid ade. 

· . Ao sector naval galego· espéran(), nos 
:¡¡>róx·imos dias, xornadas difíceis. Por 

. wnha ·banda ·estase" agardando. que, 
du,n·.ffiqqiento ·a .0utro, o goberno xa 
dé a éoñeeer, dunha ·manefra definiti
~. o Decreto de Reconv.ersión; por 
oUtra., o dia-. 1 de Xuño, os traballa
aores de Ascqn van deix.ar de perce
ber ·o d,jji¡eif'o pór re_gulacíón temporai 
de empregó, non poden ·acoller máis 

, a esta med<ida é tendo que regresar á 
factoría, encóntranse· con que non te
füm trabal1o e, "pOOese aicer, tampou~ 
eo empresa. M~is de. mii trabalfadores 
están, así, de feito, na rua. 

· isto foj .o que fixo que nos últi
mos d.ias se producisen en Vigo d iver
sas manifestacións e · peches en esta-· 

- mentos ofié1ais, sobretodo no Axun
.· tamenfo, diante da negativa do Al
.ca Id e Soto de negarse a que represen-

' _ tantes do.s -~rab~lfadores :estivesen pre·-· 
sentes nas conversas que mantiña co 
enviado do Goben::io para trata·r o' te-

, r:l;ia. . . . . . , . 
Afinat, desf:)ois de dua's horas ten

sas, ante a forza dos obr'e1iro's tivo que -... 
acceder. · 

Astano. esperando. a senténcia . 
ús traballadores de 'Astano, des

pois de protagonizar unha :Xornada 
de lt>ita .o martes <!Na 24, con cortes 
de :estrada que deixaron case tótal
mente paraliza0a a comarca ferrola
na, deckifron pecharse nas. instala
cións da errípre·sa todos os dias que 
houbese Conselfo de Ministros · "para 
dar unha resposta axeitada e rápida 
á dedsiór.(. Nun destes · peches, o 
protagonizado o mércores, producl
ronse enfrentamentos· con dirixentes 
de UGT, contrários a esta postura, 
desmantelando pola noite a sección 
sindical deste sindiccto na factoria. 

Para os próximos dias prevense 
novas accións- de protesta que irán 
determinadas en gran parte palas no
tí cias que se receban de Madrid. 

:Disparo da Policia Militar 
-O martes d ia 24, xornada de loita 
na comarca -do Ferro·1, 'un policía 
militar disparou a sua me~rafleta 

· diante- dun .grupo de obreiros que 
·cortaban a estrada en Pontedeu
me. 

., 

- Sindicatos e partidos· poUticos 
calificaron 'o feito como mo-i grave 
e ·est~n a pedir responsabilidades. 

O · f~ito de di'sparar a metralleta · 
por non deixar pasar a furgoneta 
da. PM que de Coruña se. diri'xia a 
Ferrol, ven ocorrer ademais cando 
ainda_ se teñen na memória os su-

cesos da Coruña nunha manifesta
ción anti-OTAN eri _Novembro do 
1981. Sendo o caso moito máis re
saltábel se se lle dan crédito ás 

· afirmacións dos presentes: "a ati-
tude amezadora e o conseguinte 
disparo produciuse despois de que 
un membro da PM.baixase do co
che. e realizase unha caham'ada te-

. lefónica". ... '·' 

A gravedad e dos feítos, que to
das as forzas poi íticas e sindica is 

· salientan, contrastan co agacha
mento da notícia nos meios de co
municación. 

' .) ..... 
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O, paSado fin de semana 
,-..._, 

.celeor.áuse o 11 Con~reso de . 
· PerÍ~distas de Galiza no Parador 

de daiona. o cor-gres~ su eu xo . ' 
un avance nos diferentes· 
·temas tratados, 'nos que afinal 

\ . ' 
iiou0o unanimidade, agás 

·no· tema de acceso á 
profisión onde foi r:iecesário 
chegar a·.unha síntese, con _· 
moitos descontentqs t~aducidós 
en ailstencións. · 

O 11 Cohgr.eso de Period istas pronun
ciouse pala ~xisténcia duns Consellos 
de Redacción ~n todas ;js empresas, 
ped indo que cumpran estes consellos 
uns mínimos requisitos, como veto 
ao direqor, cláusula de conciéncia, 

. segredo ¡')rofisionaL.. Asimesmo vol
touse a reafirmar·. no uso ·do galego 
dos meios de comunicación, esixindo 
que os meios de.difusión da autono
mía usen exclusivamente este idioma. 
Neste sentido tamén se manifestou .o 
congreso porque haxa control sobre 
as emisoras recentemente concedidas 
asi como do apartado técnico (fre: 
cuéncias, etc ... ), de todas as existen
tes. 

Criticouse a concesión das subven
cións por parte da Xunta aos meios 

·de comunicación, pedindo· q.ue se fa
. gan · extensivas á rádio, que se _aume~

te a cantidade e que só se lle conce
dao a aqueles meios que usen o gale
go nun 50 por cento, como mínimo, 
dos seus contidos. 

Analizouse o desenvofvimento dos 
cursos programados pola Xunta para 

-o aperfeizo~mento do galego ·polos 
xornalistas,-deixando patent"e a falta 
de interés por parte de moitos profi
siona is pois na empresa ou non tiran 
benef ício ou non poden empregalo, 
ao tempo que se criticaba á Xunta 
por pór critérios demasiado ríxidos e 
ás empresas por non dar facilidades 

. para asistir aos mesmos. 

Criación do Consello Gale:Jo da 
, Información 

- -- .7 concern.erite ao criterio a seguir con 
aq ueleas ·persoas qu~ estando exer
cendo hoxe a, profisión non están ti-

Nas . Qórote@.s 
-de: Pontevedra 

Ve~ación 
.· ~exaeíí' 
, ás .alU_nas 

Hai causa duns quince dias -
·sucedeu,no Coléx-io . 

· ~ da~ poroteas, r~xentado por 
morÍxás; a,lgo que parec;e 

.' unha _crónica dun suceso ou 
·dÚnha novela. Os féitos, : 

~ ~olalmen_te ~er·'Ídicós, son 
como s.iguen. 

pasill.QS "'dp. mentado Coléxio 
·- tiñ-a aparesc idÓ , extraviada, un ha 

q1ix-a que cootiña é!,nt.\conceptivos. 
"'o .feíto, alpor.izou á 'dírecdón do . · 
ceñtró, que inmediatamente 'deci- . 
ditJ..abrir unha -investigación pola 
~sua• ~ar.ita e risco (súpoñse que con 
algu-nhá a\ltoriza'ción da APA). · 

A iiwestigac,ión consfstiú en le-. 
"var ao xinecólogo ('! ! ) a-dous gr~
pos ente l"ro.s de rapaias1 do área . 

.onde se atopo"u o 'robxeGto .de pe: . .'._' 
cado·" I que p:értenecian a 8° de 
EXB e 1° de BUP. ' - .,,._.. ' . 

tL.Jladas. . " , · Da investigación a~ ·monxas 
:· Afi,na·I chegouse ao ac9rdo de que ·'c::J~scubriron · '"horrorizadas" -(su- · 

. pod°erran ac ceder 'á wofisión todas ponse) que "oito das 'rapa~as ·non 
. aquelas persoas que _leven ,fr es .anos . eran vir>~~~". 
traballanc:!o até b d ia da constitución · 
-da ·comisión de Regulame:nt~ción e 

1 
A.s primeiras explíC3cións 

que ~erá_ esta qL1en d"itami8e sobr,e o·s · Dfante d© '.'des.cubrimento"'. a 
requi~itos a _ cumpr.ir. Fo.i un ha pró- d ireq:ión· amenazo u_ ·ás oito "cul-
posta de s íAtese . pábeis'' para ·q ué confesasen_ a_ 

Tar:nén S,é fi .xaron -as i-ncom-pati_bÍ-·- quen perteñecian a s p·astillas, pois . 
lidades para o ·e·xercício da -profisión n~ casb contr~rio ser ian exp_ulsa-

c .- ·xornalÍsÚca, tais COrtiO a . ~XestiÓn .pY-
co - das. . 
. - ··. bl.icitária ou ós ,gábirietes de pre.hsa '. . · ' Nesa al t ura xa .comezaron as 

Os xornal istas en Congreso. Manuel Rivas aprovéita un momento de ilumina~ . - - Por últimó res,91tar ~ue FerÍ:i~ñ:dez . protesta~ dalgÚns .. pajs mesmq 
ción para ·redactar . unha ponén~ ·ia . " Pilar Far!ña e Miguel Castelo observan Albor,. q_ue asisti_u. á qrn _de clau_sura, · diante· da Conselleria; cd que se 
atentos, - fixo un chama mento a todos os ,xor.- . enfiaron ·as prirneiras expliéac~óns . 

'. nalis_tas ,_para que usaran ·o .·ga fego, ·o da dire.Cci'ón do ce~tro. 
Unha proposta que non pudera · Reg~lamentá da prÓfision x·~r-

Ademáis acordouse neste congreso plasmarse no 1 Congreso dada a opo- nálfs~ica '" · , 
_que lle fixo·_exclamar "á alglin; "m¡:i'li; .. · o primeiro que dixeron foi q.ue · 
d~ . .Caralla, todos estamos de -acor.do, · - '"'o "mécnéo tora ao'- centro, para a 

instar aos poderes galegas para que se sición de certos sectores, foi a cans- O tema da re.gulamenta-c1ón oa 
crie un . Consello Galega da Informa- - tituci'ón dunha Comisión de Seguí- · pr~fisión -foi o tema· máis debatido, 

. per'ó o u'sE) de> , galeg<:' . no·n .aumenta. . invest iga ~ión, po ·I~ sÚá con:ta'' ; p~-

ción, no que estexan ·presentes profi- mento dos acordos d0 Congreso, ao éhegando 'a límit~s d~ fortes entren- -
Quén ter:í,a culpa?" "" , ' ro ·ante a ineonsisténcia d,a expli -

A cµlpá pode ser. de. todos~ ,até dal- cación . apc;iresceu.- l:J nha' seg_unda 
sionais, empresários, sindicatos e re-· tempo que se encomendaba- a orga- tamentos posicio n~üs.. . . gun$ profisionais -que s~ 'toman os_ . versión (fe ita palas- me"smas per-
presentantes da administr-ación e que n•zación· do 111 Congreso á Asocia- .-. ·"-O temá principál de debate estivo. 
teria carácter asesor pe!ra a Xunta . ción da Prensa de Santiagb. no acceso ,á profts_ión·, sobr,etod_o no. 

co_r.1gresdS cor;no _tur ismo é do,s'c:fue ta-" · SO~S que' dira·n a -prime.ira)_ ..,_qµe 

1 ' ) ' 

.Nos EE..uu·., que lles-dá polos in- .: 
. quéritos, ocorréuselles perguntar- ,, 

lles aos xornalist'as ónde cre,ia'n 
que a xente os sjtuaba a eles den- -
t~o dunha escala soci~I: ubicában:-
se en segu_ndo lugar, conxunta
mente .cos médicos é despois dos 

, max istrados. . . 
·, Perguntados os cid<é!dáns, a sua 

. co'r.1sideración-sobr·e os :xorna ~ ist'a s 
era mói outra: situábanos no oita~ .. 

, vo-;, lug,ar; e;.nparellados cos f1,mci:o~ . 
.. ñários de pómpas fúnebres: . . . 

. Os dados son, en parte~ trars_pa
··sábeis á- Ga'li.za xa que,. segundo se 
dem~ostro:U no ·11" Congreso, 'ps xo:r
~~iista. s galegas· :crémonos; pouc6 
máls ¿u menos 6 embiqo-do mtm-

.,. 'd.o; : unhas per:s_oas:·.Pb'tJ.er.osas e i-n- · 
fluíntes, im.prescind !beis e qeci-. 
só~ias, na marcha globál do país. 

' ' 

lsto ·ven dado, en. boa medida , .' 
como xa se ten recol.lido en estl,J_-· 

. dos, polo - ~chegamento' Úsi_cq aos ~ 
que det~ntan o p·oder, Q':Jé fa!,crer 

· que nós es~amos. en,ire eles p9r ese . 
contacto diário. Pása·nos un pouco 

.oomo·aos cantantes das orque,stras 
. Gando se pof.í-e~ frac; ga.rabata,· Cá-

. misa de volantes e se 'sl.lben a Ufl 
palco aunha festa; crense os 'amos, 
e at~ lig; ;, to,as rapaÚ mál.s feitaS"' 
cia festa. U:.n e_spell;ismo, ao 'dla se-

- guinte\ eñen que volta~ ~ sua vila, 
. all .son un máis _e na ~es~a xa s~ ·es-
. qtJeeeron tam~n . deles. · 
- , "' tfái ~oqtfa profisi6n. á ~ que lle· 
Pélsa a;lgo ... ,Pareci_do'. -' '·. ' · : . 

A :tor?a da di,scu·sión e·do deba·-
. te. non · e$tivo,. outra ve·?.,;. como
. ~correu xa no 1 Congreso--; . rien na 
~ man~ira de .. art~n~rn-0s para facer 

·' mén hai oa'stantes en Galiza. . consistía en dice-r que ~'cÓtno ago~ 

. i 

valer os liosos di re'itos,. neh na' for.-' 
ma d~ mellorar as GOndiCió~s ~·e 
traballo e de vida, nen ' noutras 

, moitas cousas q.ue afectan dirécta
mente .. á profisiim, e .xa non diga
mds noutros .. te·mas CClf!lO a calida ~ 
d~ da· informaeión, o direitn. oo, · 

· púhlico ,a estar i~formado e éórriÓ . 
· conseguir- que ese ' dire.ho. se faga 

ºadmisión" segundo a ' própria_ · 
<:onve~léncia, e cfrcimst~riciás_ per-
sqais. 

· • E aoh ·ser. este· un problema a~ 
-'resolver, pero rion ci ·capital, '_ao 
'nO.ri , ter 'poder decisorio· algunr ~· ·, · 
qt:i~d~;on outro's.tema's ,como~ de ·,"' 

_-quen dá a acreditación, contro.1 de 
· meios, deotitoloxia. profisic;mal, 

-- ·q,ue r:i0ri toro·n .abordados . . reálidad~ obxec~iva. -- Non, o gran . 
. ·debate · esti.vo, ,outravolta, _ <;:ando~ 
• xa . algur:'is, e até os · órgani~~dof"es En resumo, crémonos que ·o 

do ' congreso pensabañ q_ue estaba rnáis' ¡~portante é s; r x~rriali~ta, 
s.uper~do; no a~ceso á profisió'n.~" con . todas as dá lei, e despois nen 

: Ne.sta dfscusión apareceu ese , ,sequer. nos 'ciarrios conta·- de· .que 
·ramalazo que dicíamos ' ao come- SÓ'~ .eles· q4en f~n ' as feis, · q~en. de:-
zo: .a importáncia de ser ~ornalis- te!lltan o Roder da. información. e. 
ta, titul~do, recoñ~ido, eonsidé-· - que nÓs só SOi:r'OS .uns instr~,men~ 
.rado,.: . ao unísono ,·coa t:TJáis· pura: ~·tos que ·facemos a mformacron ao -· 
qefeosa ' de· inter~se; . pérsoai~ pon- . ·" séu an~ollo e cohveniénpiá. 1.s<;> s~, .... 

- do · eÁ ' rrioite>'S casos o ljstófi -de . con carné en regra._. ' · · 
.-" :- ,, . ' '. ·., 

ra -hai unha '·Lei de Sanidade Esco
·1ar ,. vimos de ;levar a causa eon· ri- ' 
' gor . lil facetlle tahlén. as rapazas un . 

. · exame.xiriecoló'x.ico". ¿ • 

Estes .so'n os· feítos - ~ dada· a 
protesta e o seguro e·scándalo que 
s-e ppderia oc&sio·nar' se a , eousa 

· trascenC:lia de·ma-siadp, parece que 
se están a tapcÍr .as causas~ A todp 
iso contr.ibue·tamén o dima xene---

:- raliz.ado' de represió_~ . que existe 
no feAtro ¡ q.Úe . noh .. é novo . para · 

1 q tJ"eri 'cmñeza .a dinán;¡jqa ep deter
minados centros· d·e ensi.no relixio
sos e privac:los. 

~ falta agora sab,er que süced1:lrá 
'_ coa,s o ito rapazas .para o ó;1rso., pró

ximo. , 
i=ofg-~n ·as'· · 9omentários ·pero 

as6ci<1nsenos na cabeza~· permíta
_senos a digresión, · a liberdade ~e 

~- ens~n~ e a 1 nq Üisición por xunta. 
Ademáis .os -anticonc_epti'vos_ ·non 
tiñan porqu~ ser' necesaria,rnente,· 

· das alunas. , · 
~ Vaia-'por De,us!...! : 

, XAN _CARBA LLA 
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P'equena 'história de umha frustrac;9m:· 'a refórrila do nomenclatór ·cor,unhés . 

E--ainda q'lleren ser capi~al cde .Ga_liza~ ·~·~ ;--
Seguindo a con·v~catória do .alca.lde de Santiago os . alcalde~ 

. de di~ti11.fos rnunicípios ·~legos xún_táronse en Coinpostel·á 
para firmar un. documento sobre a ~1ormalización do galego .. . 

' Como exem_plo do que está_n a facer, até a~ora1, : . • • 

nestes concellos escrebe X.M. Mónterroso Devesa o 
seguin'te ar.tigo no que fai unha _pormeriorizada análjs_e do q,ue 
·acorre na capital coruñesa. 

1 .• - ~ • ( . 

XOSE-MARIA 

MONJE.R-ROSO 0-EV E.SA. 

'. A história do mÚdar ·o .nomenclator 
, de A Corunha e longa. Chea de des
propósitos. Sucéden-se. nela as iriiCia ~ 

tivas das organiza~oms poi íticas. e 
cuhurais, non só trocando as pfacas 

. das ruas senón pr~séntal')do tam_én 
- . pro ~ostas no concelho. . 

Por razoms .de espac;o nom nos é 
posivel fazer toda a cronologia desses 
feitos, mas si de$de a chegada 'do no
vo gov'erno municipa_I. (N. da R.) 

· ( ... ) 198-3.__:0utubro . Mais de um 
ano passou e seis meses da assunc;om 
do P.SOE ao gqverno' municipal .. (27 
·co-ncelhais -14 (PSOE) -8 (CD) -5 
("corunhesistas)), sem que o ac.ordo 

. sobre o nomenclator\ se executasse; é 
mais: inaugúra-se, cóm os brasil·eiros 
presentes, a· Plaza de Recite (corn o 
seu nom.é .en espanhol) . ' 

1984.--janeiro e Abril --SeguindG 
com a sua · política : anti -galega, ·a 
PSOE inaugura: as Calles de Rafael 
Dies:te e ffafael AlbeÍ:ti e a Plaza de 
Luis Seoane (o gafego • limita -se á ins
cr ipc;om do monumento ·ergueito a 
Secan.e na ocaslom; como ta mén fora 
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gal ego · 

Breve mostra de um castrapo indig· 
no de umha colectividade culta .... 
e - da alternativa normalizada que 
que compre implantar já 

1. Av/ Alférez Provisional (ex do Por-
to, para~ a qual se pro.punha Pablo .' 
'lg lésias): 

... e outras ruas dedicadas .a r:ninis-, 
tras e alcaldes o.u mais persoeiros lo
cais do franquismo, que, part icular
'mente os úJtir:no_s, fixeron da -melhor 
· Corunha umha cidade inabitável... · 

em galego - ~rnha placa em t;iomenage -·, 2. 
aos fUndadores da· rev ista "Alfar", 

C/Almjrante Vierna 
íd :.:. Alte. MourelleJ. 

Outras ·imRrontas· do. regime mais 
antisocial ÍsÚ da nossa h_istóri~, -ficam, 
ao par~cer com o beneplácito do go
verno socia· lista ~ ao longo· da cidade, 

(pa ra a qu_al v.g.: placas (como umha que celebra · 

mas nom se eleva este id.ioma a cate· .3. C/Arcadio \/ilela (para a c¡Ual 
o. '.'Alzamiento", no Paseo _do Parro~ 

íd .' ¡ t~), inscrip"<;o.ns '(como a do exterior 
g"oria gera l de figurar no nomenclá· 
tor, qual i'mplicar ia "o curriprimento 
do acordo de 24-9-82). (A respe.ito 
da . questom com. a , cidc¡de brnsileira 
irmá, compre sub linhar que, ante ges
tons da · AGA L, d iante do governo 
mmi¡cip~ I do ,R.ecife, nó sent.idci de 
que a pra<;a a h1augurar ali , em r;,eci
procidade·, levasse, o neme galego d~ 
"PraJ;:a da Cornnha", o qüal fora aceí- · 
tado poio citado go~erno,· o, próprio . 

Antolin -Fara Ido) . 

4. C/Cabo ·Ponte Anido 
'Ag~irre, 'morto no r:nar 

· da Fábrica de Tabacos, referente ao' 
(Aurél io . "11 Año Tr.iunfal"-.. : com.feixe de fle
de Sam chas in.clu .ído! ), monu·mentos ... ·_ : 

Aquj é:n rnpre detér-se um bocadin
ho.. . O .; monumento do portugués 
máriscal Carmona ;(brac;o armado do 

Tegime 'salaZarÍ~ta,· -e'~gueito na prac;:a 
·de Portugal, ''por su · gran am_istad· -Y · 

mente .mortos ·em guer~~s que _ afecto a i=,spaña y"a r:iuestro Jefe del 
· nom era.rn suas! Estado" ---segundo , reza a ·placa do 

Amaro, ali perto) . 

5. C/Cabo Santiago ~ómez (Alcalde 
Lens, seu nome anterior·) . .'. nOm 
havendo nadinha persoal cont ra 

· estes dous filhos dó po_v.o, triste-

' alca lde corunhés flxo protesta verbal 6. 
no sentido de · que á .. "sua" cidade se 
éhamava textua lme r:lte ' '..la Cor,ufia" 
-~tairnén se -aimor9ou 'o r"egedor ·a in
il:'enc;:om do goverrio anterior d'e acei

Pº/e Pr./G~lvo Sotelo (Luís Seoa- . pedestal :... , pras;a para ·ª que reclamá
- mos, repetidas vezes, um motivo es

ne, qué ali vi:v ia, e Pintor Sotoma· . ~ c~ ltórico que evocasse a ,irmandade ' 
. vor, (espectivamente). _,. - galega-portuguesa) é paradigmático. 

7. ,p/"Castmo de üHte" (o , seu ve lhp · ~ (Talvez seja o m:O.mento. ck lembrar 

ta r a próposta de implantar o nom,e 
nome de Campio dos Tomos). como, por contraste, os portugueses, 

"A Coruña"~; · polo qual cabB espe 8 .. C/114 ,de D .. iciembre (de 1966:' data · com a sua fina .sensibilidade pr,over-

ra r .que, de · se bautiza r, dita espa iño do rnforé'111dum .pró Lei Ó rgánica). bial, ergqerom urn_ bel íssimo monu-

será chamado . "P-ra c;~ de La· Coruña", 
numha auténtica mostra de h ibrid is- . 

• 1 ·mento a Rosalia de Castro,' oa Flrac;a 9. C)Coimaiildanfo Barja (Rua de Ria-
da Galiza, do Porto,.cumprirám-sé 50 · zod. 
anos o 'vindeiro 3.de Agosto) . Tamén · 1 O.C/D iscip~ i na . W seu velno nome, mo cast~apeito! ). 
.poderia valer . cómo triste exémpto Q' 

ga legt.Jizado: L;iberdade} . monumento ao pral. Millán Astray: .. 
l. E ainda se p.retendern." soci~- - 11 ·C/División Azu l (Rafael Dieste, . Plaveria que· se referir, igualment~, 

' que ali morava)". r t 1 a nomes . de institui9ons (de .e'nsino, 
IS a~. l2.P'/Gr<al. Cán"ovas Lacruz (do Parro- como o. Colégio "Herman9s Mantel 

O .PSOE .corur;ihés parece integra· te) , · ... · R · , 
do --salvo as nomosás excepc,:ons de · 13 . . C/ . e_ ·P/G/aL ·Mola (cis seus tradi·- "' Touz~t"; de · saú_cje, c_cif!lO ª · €Slden

cia San_itári'a · "Júan Canaleja"); de , sempre - · P. or · sociá listas-de-.li_bré-as- cionais Fonte de San André e Pe-
mar:ihás que nem dam servido ao .Pa- rete). 
trom centr~lista ,com· ª· sua pésima l4:P/Gr:al. Mfllán Astr.ay (do Cué!,rtel). 
image, r:iem servem, socialist9s-de-fra'- . 15.Av/Gra.1. Sanju·rjo '{das Castros). 
que-ás-tardes, · aos própr·ios ideais da 16.Viaducto del Generalísimo (de 
11 lnternaciotíaL E é um bom éla pro- Sam Pedro de Mec;~c;:o). 
porc;o

1

m de socialismo qu~ hai n.estas 17.Can'tc;>-nes de José Antoñio · (Can-
cabec;:as q·ue, pese as. passadas peti- tón Grande e . Cantón Pequeno, . 
cons de ÚGT e . PSOE-Hr a inda nom senda aqui mais grave a om issom, 
desse o nqme do éntranhável -"Avó" . · · pois_· qüe· o no.me fig urado nas pla-
Pablo lglésjas a n_ingum espac;:o desta . cás jamais fo i assum ido_popular-
cidade. mente, · nem polos comercios -que 

. Tamém dá idei~ _do seu "psocia- ali abundam). 
lismó" que se manten~a\ a inda, ·qua- 18.C/Juan Can~lejo (do Socorro~. 
se íntegro --com· a (mica · excepc;:qrn 19.C/Pep ín Rivero ·(Ben ito Vicetto} .' .; 

.da mentada Prac;a da 'Constitui9om- _ . 20.C/Sargento Provisi'onal (Varela Vi'-
o nomenclátor-de-guerra do franquis- lar Ponte'). . . 
mo e o de posguerra do regjme, dan- 21.C/fte. Cnel. Teijeiro .(lrmaos V.i-
do.áo traste comos míticos liberalis· lat Ponte). · 

·- mo , e liberta ri smo corunheses. V,e-lo· 22.C/Tte. Gral : Gómez Zamalloa (o 
a í: · seu popular Costa da Unión) ... 
N. 247 / 31 DE .MAIO / J984 .. 

. grupos de vivencia~, eté., et_c . . 

111. Fórmula peridósa: Conmha/ 
Galiza - ~. Espanha/Galiza (Co
runha somahceand .. o Galiza .. ~ 

·. dá em Espanha sobranceando 
Gáliza'). · - · : · 

· " ... Vefa í um e.aso exemplar de d_e
céncia poÍ'ítica ... mas- nom podemos 

· d izer o~tro tanto dos socialistas que 
ad~ram o ·Estado unitário e-hulram as.· 
declara(;ons básiCas do seu Part~cf o 
(no seu programa -de Julho 'do ano 
1918)' ... As verbas de Besteir9 supe
rarom tuda quanto dixera J. Jaurés 
em defensa das'pátri.as, ·condenando a 
po 1 ítica c~activa do Estadó e~panhol 
e 'di:Zendo que os socialistas nom te-· 
riam direito a combater tan sequeros 

movimentos de secessohl, se tal f_eito 
se produzissé pola vontade dos opri
mido~ ... Mas (com a caída do regime 
monárquico .. no 31) o Partid() Socia
lista volveu ·do seu acordo. ~ esque
(;enqo a IÚminosa dialéctica de Bes
teiro ... O Partido- Sócialista Espanhol 
respondeu· a vontade imperiali sta dos 

. elementos castejtianos, que predomi
nam no - seu campo ... n (Castelao, 
·"Sempre ern' Gaqza" , páginas 436/ 
437, Julho/Agosto do 47). 

- E - q~e nom perdoarom os-cativas 
socialist as espanhois a governare, ·na 
Corunha -talvez pri~tistas, se é que 
algo som- as precisas palavras do pai 
da Pátria galega, quem, ao par da ad
. mi rac;om por Pablo lglési"as e J. Bes
teiro·, jamais disimulou o n0jo que 
lhe dava o anti-autonomismo · de 
"Don Inda" Pri~to e os seus corifeus? 
·(Veja-se op. cit ., pág. 66, .Junho/Jul-

·ho do 40). 

Porque hoje que nom ousa opor-se 
a ' Castelao nema própria direita, que 
o utili~a quant9 pode (veja-se a ac
tuac;om da excelsa Junta de Galiza a 
respeito da v.olta dos seus restos), e já 
nom digamos ·a autoconsiderada es
querda nom nacionalista; vamos, hoje 
qu~ ninguérh discute a grandeza do 
Gui~iro, abofé que o PSOE da Gorun
ha, populista COf'l!O el soínho, nom 

_procedería _qe jeito impopular dedi
cando-lhe a · Castelao umha rua ou 
umha pra<;:a digna ... Entóm, será que 
o inspira ürnha fóbia insuperável cara 
a.o melhor dos,ga.legos . .. E mesmo .. um 

. grande despre<;:o cara o galego, cultu
·ra f em geral e idioma em particular, b 

. qual nom sómente nom se incorpo
rou ao r)omenclátor, incumprindo. o 
acordo, .susc:ripto polos próprios · so
cialistas, ·de 24-9-82, senóm que até. 

· ·foi desbotada a 1 íngua d() ·país de to
da a actividade municipal, destruin
do, assi, em eSCé;isos meses ó poü"co la
vor galeguista que aqt,1i se ·fixera, t_ra'
balhosamente, em anps imediatarhen
te anteriores .. . mesmo com1o consen
timento da UGD .(!) ... Oue digo 
UCD! Nos ·últímos ahos 60, em'pleno 
franqu,ísmÓ -bem que a partir · de 
·umha concep<;:o.m m_eramente pinto
resqúista- já ·houvcra um prqjecto de 
pór em bi"I íngue o riomenclát9r éor_u
nhés no recinto da Cldade Velha ... 

Mas nom é Castelao, co~ ser o 
rhais notáve,1, o úniG:o ~rusente (para el 
pro~uf'"lha-se a. Av. Primo de Rivera,· 

·. 

ditador que nada fai no nosso no
menclátor e. a q uem ninguém ia botar 
em falta) . Veja-se os casos de Alexan- · 
dre Bóveda (para que, se propunha 
unha outra via digna: a actual Av. de 
Navarra), ou o dos corunheses mor
tos em defensa da constitucionalida
de, que o PSOE jura servir, por exem
plo, ·os bem lembrados vizinhos: Al
calde Suárez Ferrin (para quem se re
servara a 3 ravessa de Navarra, esta 
j t,mto co m a referida all..e.n ida homó
nima perta do Campo do "Rata", on
de forom fusilados os principais ~ iri
gentes civis no 36) e o Gral. Caridad 
Pita ·{para quem se propunha a rua 
Ciudad de ,Lugo, por haver já nacida
d e umha Prac;a de Lugo}. 

· Como podem estar tam cegos uns 
governantes que, .á vez que se desta
carom, antes da "irresist ível ascen
som", pala sua actua<;:om a pral da 
Corunha-éapital galega, nom fam na
da por re-galeguizá-la ... é mais, decla
ram-se felizes, por boca da sua máxi
ma figura local, com que fique na ci
dade a sede da Delega<;:om do Gover
no? Assi está claro que A Cor u nha 
nom será jamais a capital de umha 
comunidade autónoma -que já nom 
o é- senóm que será mais "capital" 
quanto menos autón0ma seja essa 
comunidade, jogarído, assi, o triste 
papel de exemplar destacamento do 
poder central : tremenda irania! 

. Um ano já passado dá sua_ chegada 
ao poder, com que cara se podem 
apresentar -os socialistas corunheses 
(que bem melhor fariam em cha'mar
se meros liberais ... mas dos q1tivos ... ) 
1diante dos seus1: correligionários _d~ 

"Ferro!_, Vigo ou ~mpostela, cidades 
... todas tres da Galiza ocidental com al

calde socialista, que já puxerom ªº 
d ia ~os nomenclátores .respectrvos, 

·quando nom· encontrar'om iniciado o · 
propeso (caso de Sant'lago}? 

Bem que compreenderom essou
tros colectivos cidadaos o peso {pode. 
que .nom evidente a primeira 'vista) 

·que tem o nomenclátór de umha ci-
. dade : ou vila, como meio cle adoctr,i- . 

naménto- passivo ou subtil. .. E quam 
irregular é hoje conse~va.r; sen danar ·a 
d ignidade da comunidad e, ag uel . ins- · 
trumento do franquismo numhacrea
lidade autoc;lenom inada democrátiéa! • 

_· (A democrácia, . como a autonomía, 
hai que.sahé,- la ganhar, q.uer-idinhós!): 

A Córunh.a,Mesda Cultura, 1984. 
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.Rematou .. a -c.arreira· - ;, ,. - . 1' 
;!' •'· . I 

o ···idiOrha··,.galégo. demostroü , 
ser un··. bo·n · corredo'r de fondo 
Odia 2o re.mato~ cunha fe~ta a "I Carreira "PopÜlar en D~fen~ de» ·- Foi a "I· Carreira Popular".en Defensa 

._;, do Idioma" a manifestación máis re
levante, que ten esxistido en Gali·za· ao 

·· Galega", dándose cita en Fene milleiros ·de persoas, entre ·as 
que se encontra~añ . destacadas personalidades ·coa· cultura. Un 
remate· festeiro pasado por águ~. que desruciu·, en parte, . 
a sua brillantez, fiUe norr impedia que os prese_ntes· cambiasen 
opinións de _como deüia de ser. a ' ~Carreira~' para-.o-ano que ben, xa 
que na mente de todos estaba a conHnujd_~de,. ~-

· . longo destes arios, tanto polo número 
- ' de xente que conseguiu pór en movi

mento, de maneira activa correndo, , 
ou só facendo acto de preséncia en ·si- . 
nal de apoio, como ·por clograr jmpli-
car nela a vilas e aldeas que nunca es
tiveran . presentes e.n nengunha man i
festación; asi como porque en moitas 
zonas, fosen . ·os escolares os que car
gasen co peso . da carreir.a. "De segu
·ro", dicíanos un mestr~ "que alguns 
destes rapaces de .catro. e Cinco anos, 

·- nunca esquecerán, ainda que hoxe os · 
_ mandasen pára o Amazonas, que un 

dia eorreron en defensa do seu idio-
ma". 

Átrancos no . camifio 
Os atrancos coque se encontrou ¡;¡ 

C!¡!lebraci_ón da ca'rreira foron moitos, 
-primeíramente a falta dunha estrutu-· 
ra sólida ·e conxuntada que _levase a 

-organización; seg4ndo a falta de di- -
ñeiro .para pór a andar unha .causa 
tan complexa. , Todo se supriu' co.n 
vontade por parte dos participantes. 

Pero · houbo outros atrancos que 
intentaron, impedir 9 éxitó da "Ca~ 

. rreira"·. Os meios -de comunicación 
minimizárnna canto puderon, sob"re
todo alguns xornais. Por non facer, 
nen· sequer fixen;rn referénda a que 
foi un dós actos que se celebraron o 
17 na Coruña . 

Despojs estiveron os atrancos pos- · 
tos por certos axuhtarne.rttos~ Al_guns 
nen-' se dig_naron contes19r á invita
ción para a sua particip¡:¡ción na "ca
rreif'a", outros non deixaron as me
gafonías ou o balcón da ca5$! consis
tor,ial para ler o pergarniño. Distin
guír.oQsei o da ·.coruña e, sobretodo o . 
de -Ares, os -dous con · rexiáor .do 
PS0E. . 

;: A_ .alcáldes·a dest e últimó Axunta
mento,_ despois de acó~aar o -se'~ 
apo'io á "carre:íra" ne11 deixou a me
gafonía nen a Casa Consisforié!I. 

Pero iso non foi todo, os organi
zadores pénsan que foi cÚlpa s_ua a 
·teimosia que·amostrou a Guárdia. Ci - · 
vil mentras a-carreira estivb no Axun
tamento. Aquí eí) vez de _colabqrar, 
com'? fixeron eri toda Galiza, dedieá
ronse a seguir a carrei~a e ·perguntar 
unha e outra vez ónde ia o testigo, 
qué levaban dentro e -causas polo es
tilo. 

lJ n dos portadores do tes:t igo co:.· 
mentábanos · entre risas: "non sei qué 
lles deberon tfe contar aos Guárdias, 
se 1 le. dirían que o testigo era un ha 
bomba ou a-lgo parecido; volta per
guntar e en néngun momento lle qui
taron ollo de enriba". · 

~amén ª. G uárdiia Civil lle foi per~·: 
guntar ao Clube de Remo se tiñán 
permiso para traer en e.mbarcación o 
testigo, xa que, dician, pode ·haber 
perigo. Perigo para uns rem-eiros que 
sy lean d ia tras d iá a ria no seu entre
na mento! Qué perigo? 

. O Alcalde de Neda, á direita, entrégalle o testigo na "fronteira municipal" ao 
de Narón. ' · 

Estampas retranqueir~s . dÚnha carreir8 . . . . . 
Estas "e.stampas r~tranqueiras" fo· 
ron lid·as polo concellal de Fene, 
Cesar Martínez, n.o acto de clausu· 
ra da "I Carreirai·•, e amosán o. que 
esta foi° e pretende ser, en perfeita 
analoxia c9a nosa líng.ua. ' 

··A pista ond~, sé <;lesenvolve' non 
é doada. A cada paso xurden os 
atrancos máis insospeitados. A 
~aio.r pa rte do terreno é esbaradi
za. e moitas veces hai que correrá 
beira da fochanca. Apréciase un 
aescoido xeralizado como sé al
guén lle tivese teima ao circuíto ." 
Certamente non é ~xeitado para 
atletas febles ou snobistas. · 

O público, que vive desde .fóra 
o espectá.culo, está d:ividido. 

Un grupo moi .~nimado no~ pa· 
ra de lle dar razón aos corredores; 
semella que non lle falta máis que 
a camiseta para bríntar á pista. 

Vexo outro ·máis numeroso esper· 
guizándose, qu.izá os collera de sú
peto e tardarán algün tempo en 
decatarse de qué va.i a causa. Non 
faltan, por suposto, os teimudos 
detractores. Aproveitan calquer 
pretexto para verte~ a sua, ca¡r_\p~e... 
contra os sofridos corredores. 

Algtms amostran U'n · incivismo 
. terceirom_undista. 

·Verdadeiramente aos organiza-· 
dores da carreira cómprell.e-s pa-· 
ciéncia! -

Os relevos, xa saben en qué . 
eonsTsten. Neste caso o 'entreno · 
ve-nse producindo secularmente, a 
testemuña da língua pasou de país 
a ·fi llos, 'de xeración en xeracióri 
_cunha liinpeza exemplar. [\Jos ·últi-

. mos tempos están xurd.indo país 
que~ enfre_gan · un · "testigo" falso, 
trocan o deles po_r outro al leo. co . -

que enganan aos fillos e traicionan 
a tradición. 

En definitiva, deslucen a com
.Pe.tición e luxqn o equipo. 

·A . teste muña, simbólico perga
miño, · pasa agarimosamente dl!n 
atleta a outro. o éxito está nunha 
'bqa- entr~ga e 'nunha re collida- no 
rnon,iento xusto. E o ben de máis 
valiq da carreira. A sua perda si.gni
fica b fin para todo o equipo. Ca
da vez que un novo atleta recolle, . 
r~vive todo o equipo. . 
_ Os eorredores, preparados, re:;-

_ ponsábeis no seu labor, moitas ve- . 
ces anónimo, sen protagonismos, · 
q·ue gostosamente desempeñan. · 
Saben que da sua exemplaridade 
vai depender o futuro da carreira. 
Dunha banda séntense abrigados 
cos devanceiros e doutra coas xe
racións futuras. Sc'.Írte! ' 
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Telanosa . 
Os obreiros • v9nse · pr.ivadOs · 
das indemnizacións ·pará· pagar ·os 

. ' -
Os·traballadores ;Je Regojo . 
están .outr_a· vez na rua. Peches 
en distintas delegacións, cortes 

. de tránsito, manifestacións ... 
forori a tónica dominante -

a _cqóperativa laiJ.oral. Os traballadore-s inten~an encon~ 
O Fondo ·de Protección ao Trabal1o ~~rar ·, uriha "solu~ion ¡::iol·ítica .xa qÚe 
"uqe~ cobrar .. "os ·cart~s de ax Lid a pa~a a legalmente non .ª hai" . · · ~'· 

constitución dá soCiedade anónima A solución a un peche patron_a. r 
laboral que realiz9ron os traballado- . 

.. trarad_o nesta sociedade·· non·· teria~ . banéos e Caixa de Aforr-0s. 
. nengun risC0, nen sequer sobre a in- Todo é legal, pero os obreiros do 
d~mnización que tiñarlque receber. · que: se ·'quei:x:an é de que se aqu~la foi 

: Asi sÓ qued~ron fóra dest~ sacie- ' •' un~a ,, soluciÓn pqlítica, ·agora haille 
d&de cento e pico de traballádores. ql:lébuscar tamén unha Solución polí-

dÓs t~aballadores dest~ ·empresa 
nos últimos dias. O fe_ito veu 
producido polo intento , 

·res de Telano~a desP.ois do·-peche pa_- No 79;despois de múltiples loitas, 
tronál, das indemn:izacións que estes algunhas· encarnizadas, chego_use por 
teñen que cobrar pi:>r est~ motivo: parte dos sindicatos CCOO, UGT e 

O número de ·traballadores é!fecta~ . USO a unha solución política para o · 
. do·s .son m~is -d.e· mil e os cartas que o .. problema de Reg"ojo: a Consüt;_ución 

Os avajs ao · ernpréstimo ~e tica ao problema e que quen llo te-
500.000 pesetas por-traballador, afir- ñen qu~ buscar son as centra is que 
maban, irán sobre a empresa . "nos meteron no lio". ~' 

Agora o Fondo quer cobrar tanto O problema agrávase para : alguns 
de descontarlles da ~- e~as qui~entas mil -pesetas como os . destes obreiros . q'ue · qu~ren montar 

j ndemnización os cartas 'lue. · · 
: pediron para ~'?rmar ~ 

Fondo _preüH}de. d_educír ims 500 mi- dunha Sodedade laboral: 
llóns de pesetas. Aos 'obreiíos afi_fmóuselles que en-. 

interes·es· do' 6 por cento ~estes anos, outra c.ooperativa e non receben sub-
xa que a fáctoria está embargada por ·vencións. 

,"'." ... 

·\ 

POLO DIREITO AO -USO · DO NOSO IDIOMA. CONTRA A .REPRESION LINGUISTICA 
. Os aboixo firmantes, ante o· novo caso .de represión llngülsttca no enslno, dlrlxida·confm a p~ofeso

. m Pilar Garcfa Negro, que ·exsrce o docéncla no Instituto Euséblo da Guarda, no cidade da Coruña, 
. · arnooi:Jmos a naso solldarldade coa sua proc:tlca de defenSa do 'naso Idioma; (Qiunciamas a posición 

· de compllcldade repr~lvá da Administración-e a manipulación p9lfttca 'do APA por parte dunha itllnorfa 
· de país. A vez queremos alertar e entelrar ó ·opinión ·pública galega dO:S ,segulnt8s extremos: . 

1.-Só cunha prócfica llngüfstlca como a da profesora G.arcfa Negro, e a doufros moifos profeso
res, se pode colaborar ó rutura do dominio dlglóslco que padece o noso Idioma, facendo que aparwa, 
~orno lfngoa de uso habitual, en ~póclos dos que estó excluido: creándolles aos alumnos. a conciénclo 
de·dlgnldade donoso Idioma social, colecflvo, . ~próprlQ», se.gundo din algl!Ohqs lels vlxentes; restau
mndo talantes perdidos; enfin, lnfegróndonos e pfrecendo a poslbllidade de ldenfificórmonos, ao marxe 
do que falósemos na lnfáncla, coa trngoo do· pafs. · ·. . . · 

2.-Non se pe>de esquecer o papel pFlvllexlado, coercitivo, Impositiva, que ocupa o español, tarifo 
na.sua calldade de osigndtura; como na sua función de'vefculo no que ~e desenvolve·a inmensa maio
rfa do enslno, en todos os nlvels educativos do naso pals. Tampouco podemos ésquecer que 'hoxe xa 
non é a escola o.lugar privllexlado do aprendlzaxe do.español, e molfo menos nun médio urbón, asr co
mo que tJmpouco o su.a función é ton. aséptico e dlstanto, e o ·seu usp tañ · dlficul!Oso, como os do Inglés 
ou os do francés. E a sua unha función asimilista e nada neutral. Que ünha profesora ~e Ungua. e Litera- · 
tura Española contrlbua, no seu espóclo educaflva, respeitando a prócfica llngüfstica individual das 
suas alumnas, .a sacar das catacumbas ao galego,_ o Integrales socialmente no país pata que perdan 
tpdo vesflxlo de auto-ócllo ou dlspréclo por el, ao tempo que as enfrenta dunha manairu racional; i.nfe:. 
lectual e consciente coa escrita. do español, non só· nos parece Innovador senóo axeitado,pedagóxica- : 
mente; no proceso que estamos viviendo:- _ . . " . .. . 

· 3.-As alumnas da _profesora Pllar'Garclo Negro non están senda prM:Jdas dun coñooimiento ñ_gu
roso do Literatura Española, Inda que este contacto se-fago desde a-realidode de Galicio, desde nós xa · 
que· non compre discutir :nen de «Lo Celestino» nen de Dor:ia Emilla. Pardo Bozón, por· poñer un exemplb · 
usando obrigadamente·o español. Do contrórlo, habárfa que desautorizar a todos ·os hispanistas que fi
xeron os suas obras criticas, nos seus respelctivos Idiomas, .sobre femas da culturq españo{a (inglés, 
atemón, francés .. . , efe.), cunha recoñeclda finura Interpretativa. Polo mesmo que ninguén tenfo traducir 
textes llterárlos escritos en lingues Que coñoce; a nlnguén se· ne antoxa lmprescindlbel filiar del.os nun 
Idioma que non séxa o seu próprto. ·. · .,. -

· 4.-E cfnlco argumentar en nome dun equJllbrlo que non 8xlsre, senón.que se debe consklemra 
.situación e o proceso n9 que estamos. Qué unha profesora defenda.a nonnallzoción do gatego e non a 
sua destruclón, non só non debla ser matéria de critica ou rupréslón, senón m61s ben d8 axuda, bene
plácito e potenciación. Aquf a l.el s6 5e aplica paro reprimir o golego, paralizar o proceso de galegulzo-

. ción do ensino, amparado no esforzo exclusivo dos sectores móls conscientes da nosa ~contra 
vento e mar~. E clnlco .enarbofar un decreto, como fa! a APA. en nome de presuntos crlférlos pedagóxl
case de equilibrio das duas lfnguas, nun"Centro no que, agós a asignatura de .LingtJ9 e Ll1emluro Gale
gas, é só a profusaro García Negro a que qso oralmente e por escrito o galega, dun 1olal de oitento do
centes. Inda m61$ cfnico, se se considera que o fal co beneplácito, anuencia e respelto das suas alum
nas, destinatórlas lexltimas do enslno. 

s~-Resulta lnmoral que unha APA. tan pouco lexlflmada paro opinar e decidir sobre este 18ma 
polo del'TlOls, base a sua exlsféncla praflco na denúncla á Inspección de traballodores do enslno polo 

. u~ da lfngua do p_als, como se lles ~ a vida, o que nen se entende m(Jls que como produto dunho 
manipulación potrflca. Chegan ao cúmlo da lnmoralidode cando preleí1an que farfan o mesmo, coso 
de tratarse do galego Impartido en-e5pañol, cando todos sabemos en qué condicións se Imparte e a to
.mentóbel. función que se lle asigna no enslno ao noso Idioma. ou o costume abondoso de Impartir o In
glés e o· francéS en español no EXB, ou no BlJ> e FP, sm "19 se astoblezo uma cam de brums, 1mlán-
dose élun problema móls claramente· fécnlcopedagóxlco: nembargantes. , 
. 6. -~or último, queremos l~brnr11e (J Admlnlstr~lón Autonómica, en xeml,. e a Inspección, en -

particular, que, mesmo co ·oecceto ·do 8 de setembro de 1983, da Consellerfa de Educación, na man. 
poden perfeifamente solventar este caso a favor da profes1ua Pilar Garcla Negro, froballacfora do ensino. 
intelectuaJ e pedagóxlcamente exemplar, basóndose no artigo 2, apartado 1, no que se recoñete que 
poderó hopar excepclóns «esiXidas pota próprta eficócla do ensino». Ea"'fi\.tJmente, tJ situación social do 
galégo; a presénclo obafonte do esi>añol, a· sifuaci_ón xerol do sistema educativo, e a do lnstiMo Eusé
bio· da ·Guarda, en particular, urxen c:omparal'» .. e respelfaf as ca!ldutas social e pedogóxicamente gale
guizadoras. A eficócia do ensino, entendido dunha maneim crftica e integradora, consciente e non ruti-
~Ma, asl o esb:!}. · · 

1$te comunicado está firmado por 805 persoas do campo.do ensino, a cultura e outros 
SéCtDres labora is (parte das firn}a$_ non figuran por falta de espácio). 
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Un -dos mellares radiólogos de Europa traballa 
nc:r-··Residénci.a Montecelo de Pontevedra · 

.. - .. ."' 

~ 

Xoán Xosé Vidal Carreira é un 
deses homes que traballa 

no escuro, e que dá prestíxio a 
un país. O Dr. Vidal é 

especialis~a en medicina _interna 
e rádio-dia~nóstico e, ainda que 

el non o admita, está 
considerado entre os mellores 

da sua especialidade en Europa. 
Formado en Filadélfia e Canadá 

con altJuns dos máis famosos 

Dr. Vidal Carreira intereses criados, qúe serian longos 
de ·explicar pero que todos coñece
mos. 

Realmente tal como· están as cau
sas é dificif, como está a vida, dedi
carse á sanidade pública, non porque 
se gane pouco, ao mellor ainc;ia habia 
que gañar menos. Se hai dous millóns 
de parados, eu a inda estaria d isposto 
a gañar menos. E adema is teñen que 
cámbiar as condicións de traballo; se 
en duas horas e méd ia se deben aten
der ·seis perso"as non se poden atender 
cuarenta como está a suceder. 

e importantes, hoxe despois de 
pasar por Santia~o, está 

montando un dos me llores 
centros de radioloxia do Estado 

na residéncia pontevedresa 
de iVlontecelo. Mantivemos a 

seyu inte conversa con el. 

En qué campos da medicina se sin
te vostede máis agosto? 

Eu especialiceime en radioloxia do 
tórax, e é do quemáis gota, porque é 
do que máis sei. O que é verdade é 
que a radioloxia moderna é moi dífe
rente da clásica; xa non son só as 
imaxes dos raios X, agora hai méto 
dos como os ultrasonidos, como ·a 
"scanner", como a resonáncia nu
clear magnética. Sempre que haxa 
imaxe hai que a interpretar segundo 
os coñecimentos da medicina e senda 
radió lago non só ha i que saber mo ita 
medicina senón doutras ciéncias bási
cas. 1 ntegrando estes dous coñeci
mentos conséguense diagnósticos que 
antes de que houbese estas técnicas 
novas non se ·podian -facer. 

E moi difícil coñecelo todo, e por 
iso os radiólogos modernos teñen que 
se especializar nunha determinada 
área . 

Usanse aqui todos eses novas mé
todos de imaxe? 

Seguen sendo perigosos os Raios 
·X ... 

Si, si. O que hai _é que pór nUnha 
balanza eses perigos e o non sabér o 
que ·ten unha persoa. Asi, saber se 
nunha preñada hai. rieno ou nena é 
menor o risco de non sabela que o 
uso dos ultrasonidoJ>, que ainda que 
é case inexistente sempre é algun. 
Pero se se tratase de saber a situación 
da placenta, · por evitar problemas 
posteriores e morra o neno ou se de
sangue a muller, entón débense utili
zar. Pero non para unha parvada. .. 

Como en todo hai que facer unha , 
valoración en cada caso. 

As veces non se fan placas aos en
fermos, a inda que o médico as pi,d_a, 
ou fanse menos, ou procúrase un mé
todo menos agresivo, como os ultra
sonidos. 

Vostede estivo estudando nos 
EEUU 

-
Estiven cinco anos nos EEUU e 

dous no Canadá . 
En Filadélfia traballei no hospital 

"Albert Einstein" e fixen a especiali
dade de · rádio-diagnóstico, e dali pa
sei a un hospital onde eles me envia
ron para facer só radiolo.xia do cora
zón. 

A anédota é que un ·dia se reuniu 
o consello do Hospital e chamáronme_ 
para dicirme que, á vista de que non · 
t.iñan máis nada para me ensinar, dá
banme a escoller tres carniños: voltar 
para acó, ficar ali con eles, ou seguir 
a formarme nun sítio onde saiban 
máis. E oferecíanme toda a axuda 
precisa. Eu respostei que queria tra
ballar cun determinado médico e eles 

Aqui non os ternos todos, pero si mandáronme para alá. 
dispomos dos máis habituais. Agora 
estamos traballando moito co cora- En Canadá, con quen traballou ... ? 
zón, e os ultrasonidos, e ese é un 
campo novo que xa non é futuro se
nón presente. Hoxe podemos ver con 
eles o corazón por dentro, vemos as 
paredes, as válvulas e ademais ten a 
vantaxe de non ser un método invasi 
vo . 

O que se consegue é non facer im
prescind íbeis outras exploracións do 
interior do corazón que son máis pe
rigosas, como o cateterismo e as án
x io-card iografias. 

Están desprazando estas técnicas a 
metodoloxia tradicional? 

Ma is que desprazando esta na a en-
. focar. doutro xeito. Antes, se viñeré\ 
unha muller cunha dar na vesícula 
habiá que lle dar, con 24 horas de an
ticipación, unhas pastillas cunha 
substáncia de contraste q.ue se fixa
ria na vesícula e permitiria observar o 
órgano e a sua situación; e ainda asi o 
método non era dunha certeza abso
luta. 

Agora, en cinco minutos cos ultra
sonidos, sabémolo instantaneamente 
e cunha certeza moito maior. 

E ese exemplo pódese . empregar 
co "scanner", pero máis cinxido a le
sións da cabeza, porque no resto do 
carpo os ultrasonidos suplen ás de
máis técnicas. · 

Non é que despracen senón que 
poñen as exploracións noutros con
texto. As veces cun "scanner" non é 
abando e hai que facer as molestas e 
incómodas exploracións que antes se 
facian. 

Estiven co doutor Frazer, a quen 
se considera o mellar radiólogo do 
mundo, e nunha das universidades 
máis consideradas . na medicina do 
pulmón. Tiven oportunidade de tra
ballar cos mellares especialistas non 
só da radioloxia. Alí fixen a tese, ali 
investiguei, e pasei uns bons anos da 
vida, porque Canadá tiña o bon dos 
Estados Unidos e era un país _ cáseq~e 

europeo. 
Despois viñen para Santiago. Ali _ 

tiven alguns problemas, sobretodo 
polo sistema de traballo qu~ eu 
traia da América. Aos catro anos xa 
viñen para Montecelo, ainda cando 
xa se me pasara pola cabeza marchar 
outravolta ao estran'xeiro. 

Cando cheguei aqui este era un 
serv(cio moi infradotado, pero a base 
de tesón e d? moita iñsisténcia conse
guimos facer un verdadeiro servício. 
de radioloxia que ademais ten unha 
das me llores equipas de traballo. 

O b.on funcionamento dun serví
cio esixe moito sacrifício e causas 
que neutros países son ratina aqui 
son excepción. 

Pódese. dicer que a aprendizaxe hai 
que f~cela fóra ... 

Agora non. Aqui en Montecelo, 
Pür exemplo, xa hai 'unha equipa de 
xente que está traballando e apreri
dendo a un tempo. Na mi-ñ~ época 
non, eu a -prime ira vez que fun a Ma
drid foi para facer un exame para sair 
afora, e a primeira vez que montei 

Os ra-ios X son per.igos-os~ ·Hai que pór 
na balanza as vantaxes e .os · inconvenientes. 

nun av1on, eu que viña dúnha aldea, 
-foi cando marchei para América ... ia 
· morto de medo. Agora xa se ensina 
ben, e se hai algunha técnica especial 
é cousa de coller tres meses e apren
dela por a í. E isa grácias a moita da 
xente que marchou fóra e regresou 
con novas ideas. E ademais porque 
un tracexa unhas metas e unha das 
miñas máis queridas é ver que estes 
r.ápace_s, q Lle hoxe ·están no· serví cio 
de rad ioloxia, son boas metástases 
miñas; que as miñas ideas sob-re a me-

. d icina, · erad ioloxia e· a vida contá
xiaslle algo. 

A.o vir de Santiago vostede entro u 
na Seguranza Social, _non lle interesa 
a medicina privada? 

E que · eu penso que é incompatí~ 
bel a medicina pública coa privada. 
Ao mellor neutro país non o é, pero 
praticamente aqui o 90 por cento 
da xente ten algun seguro e entón a 
xenge ainda vai a privada porque a 
pública non funciona. E que están 
interesados en que funcione ben a 
privada encarréganse de que non fun
cione a pública, tanto porque hai 
quen tiran benefício directo dos dous 
lados, como por toda unha série de 

Eu teño unha id?a·contr"ária á.me
d icina privad a, mentras poda darl le 
de comer aos meus fi llos; quizá ta
mén porque teño a oportunidade de 
sair fóra.. . -

Unha cousa final: Antes parece 
que o feito de mirar a unha persoa 
aos Raios X, era como tela curada ao 
5o' por cento. dicí~'$e "fun ao médico 
e miroume a raios'' como se iso fose 
xa tin_ha solución. Perdura esa crén
cia. 

Por desgrácja segue pasando. Pero 
xa empeza a-_-apar.ecer xente que di: 
"Mira, non lle- faga moitas radiogra
fias ao neno porque me dixeron que 
eran más". Seria moi bonito que o 
d ixesen todas as na-is. 

O certo é q1,1e unha cultura ele
mental médica ainda non chegou ao 
pavo. Ainda hai médicos que se non 
teñen raios na casa non lle van á con-
sulta. -

E u podo d icer que, aos meus ne

nes, só unha vez na vida se lle fixeron 
placas. Ao cabo é un problema da 
cultura. Non se lle debe ter medo, 
pero hai que saber valorar cándo son 
ou non imprescind íbeis. 

Un médico non é bon por facer 
moitas rad iografias, ao mellar resulta 
que por iso mesmo é mao. 

Fale directamente 
coa sua conta 

Através dos nosos caixeiros 
automáticos poderá consultar 
o seu saldo, ingresar e retirar 
fondos, a calquer -hora do dia 
ou da noite. 

i-Pidaasua 
tarxeta! 
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Ct.Jtro inspeccións no lo;;,Jraron aclarar, para n10itos, as sospeitas de 
irregularidüd~s na Se~uranza .Social da Coruffa. E a perJunta 
xurde imediatamente: para '~¡ué catro inspeccións se non hai · nada 
irregular?, non chegaria coa prlmeira ben feita? Hai quen , 
tala de intereses do Goberno de que o resultado das inspecc'ións 
non se fa;,a público ·e tamén hai ;.¡uen comenta a inhiJición e até 
o compadreo dalguns líderes sindicais ·que, sabedores dal.~unhé:is 
irre~ularidades, nunca as denunciaren. Ainda que 
estas duas últimas cuestións non pasen máis que qe meras 
conxeturas, o que si é certo e ·que na :Se~uranza Social do Coruha, . 
mália catro inspeccións, ainda sef)uen a haber moitos pontos 
escuras. Aqui relataremos al~uns. 

Dormian ou non dormían. os expe
é:I ientes de empresas morosas na te
souraria territorial da Seguranza So
cial da Coruña? Ainda non está claro, 

- por máis que durante 1_983 se realiza
sen catro inspeccións extraordinárias: 
duas do próprio organismo e duas do 

Ministerio de Trabal lo. 
Todo estaba normal, asegura o Di-

rector; Francisco Abad. . 

za Social que, segunc' J dous policias 
vidos expresamente desde Madrid 
par.a tal fin, son falsos . 

Estes boletins, segundo o inform e 
dos peritos, son fotocópias trucadas 
con carimbos de bancos por valor de 
vários millóns de pesetas. 

De ser veraz o informe dos ins
pectores, Tratar:nentos Anticorro
sivos teria un gran descuberto na Se
guranza Social, adema is de ter a mo i
tos obreiros sen asegurar. 

Apresentar os boletins da Segu
ranza Social en regra é un requisi to 
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o· certo é que a 31 de Xaneiro des
te .ano o número de expedientes da 
Seguranza Social en Maxistratura era 
de 23.811 con débedas que importan 
4.891 millóns de pesetas. Pola sua 
banda, a tesouraria territorial, na 
mesma data, acollia 8.800 expedien
tes de atrasos, que importaban 6.750 
millóns de pesetas. Dados estes que 
só se referen a particulares, xa que as 
débedas de organismos públicos aca
daban ao fin de ano 8.707 millóns de 
pesetas, 'correspondéndolle a Astano 
case 7 .000 millóns. 

para que Astano lle pagase á empre:-~ .......... 
auxiliar os traballos realizados, e pa

Estas cifras, de por si. alarmantes, 
parecen ser normais xa que, segur-ido 
o Francisco Abad, nas auditorias 
"unicamente se observaron retrasos 
correx1beis", vindo provocadas estas 
deficiéncias "por falta de personal 
cualificado". 

Boletins de cotización falsos 

O certo é que algunhas irregulari
dades Telacionadas co pago á Segu
ranza Social, están xa nos tribunais. 

Asi, no Xulgado n. 2 da Coruña, 
Sección B, existe o expediente 
1090-83 L, incoado a causa de en
contrárselle á emprc:;sa Tratamientos 
Anticorrosivos, auxiliar de Astano, 

. uns boletins de cotización á Seguran-

rece ser que Astano se mostraba reá
cia a facilitar estes boletins, xa que 
despois de desprazarse dous altos 

funcionários da Coruña ao Ferrol pa
ra conseguir os boletins, voltáronse 
coas mans vacías, diante das argu
mentacións do Dopico Suances, ase
sor xurídico de Astano. Foi preciso 
que dous policias viñesen expresa
mente de Madrid e que ameazasen 
con culpar de encobridores a directi
vos de Astano para conseguir o que 
non "deran'-' conseguido os funcio
nários coruñeses . 

Toca Cañedo, de chófer a gran 
empresário 

Os máximos responsábeis da em
presa T ratamentos Anticorrosivos 
son Toca Cañedo, Martín Marticore
na e Carlos Gorordo Pascual, estando 
rélacionado directisimamente Toca 
Cañedo con outras catro empresas 
auxiliares de Astano: Toca Cañedo 
S.L., Arbu5a, con máis de 300 pe -
soas, e que sempre tivo traballo, 

Quén hai detrás 
Saber isto, seria chegar ao fon

do de todo, a onde non deron che
gado . as catro inspeccións. Hoxe 
por hoxe parece ser imposíbel. 
Pero asi e todo hai perguntas que 
aboian no ar. 

Perguntas que nos levan a Asta
no e xa foron medianamente esbo
zadas cara os dirixentes, pero que 
haberia q'ue facelas tamén car~ os 
srndicalistas. Unha des~as pergun
tas seria, sen dúbida, cómo casos 
coñecidos non son denunciados, 
tais como o de Tratamentos An
tiéorrosivos. , 

Non se entende támpouco có
mo CCOO lle "fai cenas" a Porte
la, o Delegado de T•raballb desde 
sempre, e menos cómo Alberte 
Bias, funcionário da Tesouraria e 
antigo secretárió da Organización 
do PSOE na Coruña é agora Xefe 
do Servício da Consellaria da Pre
sidé.nci.a. 

Fálase da conexión entre Abad 
e Gonzalo Ortiz, Presidente do 
Coléxio de Economista.se SP.cretá
rio ·da Cámara de Comércio e . atra
vés del, coa masonaria coruñesa. 

Tamén se. fala da "amizade" de 
dirixentes sindicais da INTG., 

CCOO e UGT con altos cargos da 
Seguranza Social e non se entende 
sobretodo cómo o PSOE non to
ma cartas no asunto, a non ser que 
teña algo moi grave que ocultar ; 
algo máis que Francisco Vázquez 
fora inspector de Traballo ou 
Francisco Vázquez r.íiranda, o seu 
pai, formase ¡..-.arella con Abad na 
inspección de Cámaras Agrárias, 
non detectando nunca nada, xa 
que isto non ten por qué ocultar
se; ou que o caso de Eduardo del 
Val querendo conseguir benefícios 
para Vare~eros Chas sexa máis 
que iso ... Non, non se entende. E 
menos · se entende ainda que un 
funcionário como Daniel !\'1elón, 
que denunciou en Madrid algun
has irregularidades qu~ deron lu
gar ás inspeccións, estexa agora to
talmente relegado e. apartado de 
todo asunto comprometido, can
do por un tempo tivo até podP.r 
notarial. 

Son só pequenas sombras, la
goas subsanábeis, as 

1
encontradas 

palas 1nspeccións · ou hai unha 
"máfia" como en Ba-rcelona? Esta 
é a pergunta q·ue alguns se fan na 
Coruíla. 
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1inda qu~ houbese xente na plantilla tas, en via de aprémio. 
»ficial en relación de emp"rego, Fe- 1 

ner (ao · nome da. fil la), adema is de Presións através de UGT 
rratamentos Anticorrosivos. 

Eduardo del Val, Secretário do Sindicalistas de Astano per,gúntan~ 
;e quén está verdad e ira mente detrás Metal de- UGT, ccincellal do 'axunta -

. mento coruñés e membro do 'comité fo Toca _Cañedo xa que, ainda que 
de empresa de Varaderos Chas, pre:>arece gozar da absoluta confianza 

Jalguns altos directivos· de .Astano, - sionou repetidas veces para conseguir 
on se entende cómo de condutor un aprazamento da Cuota ) lbreira 
rt icular do empresário santanderi- para esta empresa, ainda .que, segun-

do pudemos saber, i'sto non llo conno, señor Per~da, pasou a conseguir 
al introdución en Astano, ou agor~ cederon na Coruña, o que non sabe-
esmo en Algeciras, onde anda des- mos é se se fixo en Madrid, xa que 

uazando buques da Campsa. · até alá parece que ian encamiñadas as 
presións. 

Ademais de,1 Astano, as empresas 
Toca Cañedo, a quen fontes sindielacionadas con Toca Cañedo, antes 

pontadas, e outras como Dinaval e ca is acusan de "levar unha prática pi-
acosa están presentes noutros esta- rateirista e sempre á sombra de Asta-

1 . 
1 

no, contando a inda en épocas de cri-
e1ros ga egos como Vulcano, Barre- · 
as ou Varaderos Cha-s. se con suculentos contratos", parece 

aracleros c ;1éis, IJ n alto 
· escu0 erto na Seguranza Social 

Toca Cañedo é un dos actuais res
onsábeis de Varaderos Chas, (preci
amente onde ten a sua sé Dacosa); 
parecendo sempre este estaleiro co
unes como unha empresa que bateu 
em pre os records no exercício de 
on cumprir coa Seguranza Social. 

Actualmente ten unha débeda que 
oci e superar os 300 mil lóns de pese-

estal' moi unido a Eduar.do ·del Val 
facendo fachenda publicamente de 
que ten numerosos· contactos públi
cos e de que manexa a dous conce
llais da corporación coruñesa. 

En meios sindicais correu tamén o 
rumor de que cando Toca Cañedo foi 
para Chas, levou material da Empre.sa 
Pública Astano. 

D icer, por último, que no Conse
llo de Administración de Varaderos 
Chas, figurou César Torres, letrado -.. 
do INSS. 

Pepe Carreiro 
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Todos en familia 
O nepotismo na contratación de 
persoal é unha das principais acu
sacións contra os organismos da 
SS en corresponsabilidade co 
INEM (Instituto Nacional de Em
prego). Críticas motivadas por ac
tuacións pretéritas, como na con
tratación de 1981, que segundo o 
·actual director, lle veu pratica
mente feita. Dos 29 opositores 
mellar clasificados naquelas datas, 
só apareceron na lista ·definitiva 
cinco. No segundo pasto dos ad
mitidos figuraba un opositor que 
tan só _conseguiu 0,2 pontos.dos-O 
a 1 O con que se po ntuaban os exa
mes. 

U nha oposición "limpa" que 
levou dos biltimos po_ntos a lugar 
preferente a unha filia do s1.,1b'di
rector do 1 NSS, e que os sindica-

. tos car.regaron na conta negra de 
Ramos Melero, un director do 
INEM reciclado pola Xunta como 
subdirector de Cooperativas e Em
prego, e do que se afirma por 

, mentideiros de Santiago que só vai 
á consellaria o tempo suficiente 
para ler o ·xorna l. 

Non parece estraño cando Me
lero, na sua época . corufí ésa, tiña 
un páxaro enxaulado que mand·a
ba coidar e alimentar a funcioná
rios . Me lero é un home "eficaz'.', 
a sua maneira; convocou un luns 

·.de Páscua .ünhas oposicións par9 
ingresar no INEM, dando de pra
zo até o mercores. A muller de 

· M.elero seria unha. das úes novas . 
funcionárias, posteriormente des
tinádas ao 1 NSS. 

Na última contratación do 1 N
SALUD entrou unha irmá dun al- · 
to funcionário, pero isto non é 
máis que unha gota de água nun 
mar de irregularidades, pois que, 
un repaso global á 1.ista de persoal 
neste organismo é fonte de perple
xidade . Cada alto cargo ten fa
miliares directos situados, e o or
ganigrama funcional entrecrúzase 
ás veces coa liña de parentela. 

Pero para q1,1e non todo quede 
a f, o Subdirector Provincial de 
Asuntos Generales ten contrata
dos com.o técnicos de Xestión a 
dous compq_ñeiros de bufete·, F lá
vio López e Xosé Luís Delso. O , 
bufete téñeno e~ San Andrés, e os 
dous traballan moi. próximos, un 
no ambulatório de San Xosé e ou
tro na Dirección Provincial. 

Ainda hai máis ... 
Pero non quedan as cousas a í. 

Hai máis: 
Entre o .persoal fixo do INSS 

" figura LJnha asesora xurídica. Para 
·ievar o gran volume de asuntos hai 
outros sete letrados contratados. 
Un deles é o xenro do director do 
organismo, que se incorporou a es
te labor pouco cjespois de acabar 
os estudos . 

Contado, é Cesar Torres o le
trado máis relevante pola sua acti-

vidade no 1 NSS. Adema is de tra
_ballar neste organismo fa i outros 
traballos, tais como ~sesorar . pa
ralelamente a empresas que teñen 
contr ído débedas co organisr:no, o 
que pode dar lugar a irregularida
des, por máis que non sexa incom
patíbel ao non ser funcionário. 

César Torres figurou no Conse
llo de Administración de Varade
ros Chas; unha empresa con descu
bertos á S.S. desde 1978. 

Menos sorte tivo Fenollera, un 
letrado da Delegación de Trab.allo 
que foi suspendido o pasado ano 
de emprego e soldo. A sua misión 

· seica era máis de asesoramento de 
empresas -que outra, ainda que 
non está esclarecido o seu caso. 

Xunto con Torres, é famoso . 
Andrés Fernández Facorro, toga
do da Maxistratura de Traballó, 
que é inquilino dun piso do edifí
cio do 1 NSS. Un piso de máis de 
200 m. cadr~dos polo que· ainda 
no paga oito mil pesetas mensuais. 

O xuíz Facorro é odiado ·nos 
círculos 'sindicais e obreiros, xa 
qu.e foi o executor dos despidos 
dos traballadores de Bazán en 
1972, significándose como o ma
xistrado máis reticente á ho.ra de 
aplicar a amnistía laboral, ' xa na 
transición: ademé!ÍS non tolera o 
uso· do galega na sá . Car.do aos 
obreiros !les toca nun xulgame.n
to o maxistrado Facorro afirman: 

. "aviados irnos". 
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A LEI DE llBERTADE SINDICA~ 
UNHA LEl -CONTRA O 

SINDICALISMO NACIONALISTA 
_do Esta.do que euestionen a pol.ítica paétisia da As cantas do PSOE e da patr~nal 

UGT e réformista de CCOO. 

A 1-éi de -liberdade sindical que hai uns dias apro-
bou o Gooernb español, é unha lei ·dirLxida a Sindicatos .máis representativos 

. O goberno fixo as suas cantas e chegou á ló-

mar.xinar aos sindiéatos 1;1acionalistas por unha ~ -
barada_, e dar unha maior .protección ao sindica- A Lei dá unl:la prioridade totál a aqueles ,si-n; ~ 
lismo pactista e burocrá-tico, por ot1tra. dicatos·que conte·n co 10 p.or cénto dos delega-

. xica conclusión dé que 'era o intre oportuno pa
ra illar a 1 NTG. 'Por unha banda perdéronse en 
Galiza dende as eleicións 'do 82 vários centos de · 
empresas-; e por outra parte vanse facer por pri-

Forma parte dunha' chea delas que aprobpu e dos a nivel -do Estado. Estes poden partícipar en 
vai aprobar durante. esta lexislación nas Corte~: toc;la negociación, en todaf, 'polo .só feito de ser 
modificación do estatuto dos traballado'res, lei ll)áis repr'esentativo-s poden ter pre-séncia nos or
de protección ao aesemprego, Acción Sindical ganismos estatáis, nacionais; rexionais e locais 
na _empresa, lei de Folgá, efo. e que van intentar -airid-a. que non teñan incidéñcia neste marco. 
eilcaarar a actividade sindical den,tro das nor- Coa modificación do Estatuto dosiTraballado.
mas-da "Europa 'Ocidental" e do eap_italismo de res estes sindicatos poden fjrmar conv~ni9s de 
mercado. As -nbsas propostas foron de-sde un . eficácia·xeral, o que na prática isola da negotia
princí pio to~almente opost as ás do Goberno és- ción colectiva á maioria dos trabalíadores. 

pañol, tanto no marco como no contido das '. A estas prerrogativas úne~selles ás de poder 

mesmas. Ao ~oso · ent~nder cada unlía- das '.qa" . coravocar -eleicións en toda empre_s~ inda que 
cións-,do Estc,id_o ten qüe facer. ~as suas próp~ias · non conten con delegados ou afiliados na mes
leis eri ,matéria lahoral a partir da sua realida~_ e. _-ma. ·Este- ponto ten a finalidade 'élara de pór .to
Gal-iza teri unha realidade económ'ica, histórica - _-do tipo d-e travas a aqueles sineicatos . hoxe mi-
e social diferenciada ás do resto das nacións do noritários, ~ que maioritariamente están nunha 
Estado, e polo tanto compre que a esta ?i.vérsi- política de oposición aos plans económicos do 
dade se lle dé un marco xurídico próprio. Coi - governo e a-patronal. 
damos de calquer xeito que non ten tanta im-

portáneia expl'icar aqui a nosa alternativa, qu~ o un¡1a lei contra a 1 i\iTG 
podemos facer nun próximo artigo, cqmo anali-

Esta é ftrndamentalr:nente unha Le-i que vai 
dirixida a curto praz_o contra a 1 NTG, trátase de -
botarnos "democráticamente" das institu:dóns-

meir:a vez as eleicións á admini-stración pública, 
onde a d ireita ten un peso significativo mantén

- dose o número actual d~ delegados apesar da 
-pefda á c¡ue fixemos mencións no párrafo ante-
rior. Asi pois, manter a porcentaxe, como sacar 
os 1.500, va.i ser difícil. Estas foron as dedu

:éións que Jixo· o PSOE. Se non fose asi, sempre 
_.. lles quedaria o camiño do fraude,_hoxe máis fá

cil.; ao contar con máis forza no aparello do Es
tado, e_ convén -lembrar que nas eleicións do 82 
só mi província da Coruña a UGT apresentou 
400 -actas tahas e 700 delegados. A manobra 
está pois ·d~i:a-. O cerco está feíto. 

O caso de Euskadi -e Catalunya 

Segundo a Lei, os- sindicatos ou son estatais 
ou dunha "comunidade ' autónoma", polo cal 
os _ sindicatos de Euskadi veríanse forzados a re
nunciar a ter implantación en Navarra, e no ca
so de Catalunya a Valéncia e Balears. 

- En Nafarrao, que se élixiron 1.600 delegados 
ne.cesários. fmpédese pois aestas nacións for

zar a Lei e o porqué da nasa oposición c6 seu 
contido, que consideramos Jtotalmente negativq 
aos intereses dos traballadores galegas, e que 
ten como única finalidade favorecer ao sindica
lismo da UGT, e polo tanto ao pacto' coa patro
nal, e a esta. 

(e non irnos entrar aqui no pobre valor que t e-
mar sindicatos próprios en todo o seu território. 

ñen os organismos para a actuación sindical, ao · 
. O porqvé é fácil sabela: 

ser simples apéndices de xestión sen nenguh po-

Fu ndación üe sindicatos 
der real),hrátase de privarnos dunha das poucas Estas medidas tomadas polo imperialismo es
xanelas irtformativas clifíceis ele silenciar,-trátase pañol -contra e sindicalismo nacionalista teñen 
en definitiva de meternos entre os sindicatos detrás unha perspectiva polífa:a clara e son par

A Lei impede que os traballadores autóno-
"marxinais". Para ser un sindit.:ato de "comuni- te, como xa dixemos, de moitas outras accións 

mos e os parados podan criar sindicatos. Esta é 
dad e autónoma" máis 'representativo ten -que represivas que xa tomaron no seu dia, Lei Anti

_unha medida que marxina a case' o 50 por cen · 
.cqntar co 15 por cento dos del egados e 1.500 terrorista, expulsión dos parlamentarios nacio

dos traballadores galegas, referímonos aos tra-
como mínimo_ (exactamente 15·1 menos que o~ - nalistas, represión idiomatica, etc., e teñen co

balladores autónomos, e especialmente aos la -
que ten actualmente a 1 NTG) e seria, iso si', o mo finalidade frear o avance da loita das na

bregós e mariñeiros pobres, a aqueles que viven 
máis representativo da sua "comunidade autó

d un pequeno anaco de terra ou cunha dorna, e 
noma". Non irnos entrar-aqüi a criticar este -en-

que dalgun xeito, teñen intereses particulares · 
que defender enfrentados tanto coa patronal, xendro -das co"munidades autónomas onde se 

misturan -nacións e rexións do Estado español _ 
como ~6_s plans dos sucesivos gobernos espa-

para dar a este último un maior peso _no sistema 
ñois. résultante, pero conven si facer mención a que 

A imposibilidade de criar sindicatos por par- aos sindicatos estatais selles esixe uriha porcerÍ
te ~os traballadores paraaos, que representan taxe inferior aos nacionalistas, 10 e 15 por cen
hoxe o 17 por cen da forza de trabal lo na nosa to respectivamente, -e que os primeiros .poden 
nación,- parece estar conducida e evitar que es- - te'r preséncia Inclusive naquelas. nacións onde 
tes traballadores poda·n criar sindicatos no resto non teñan esta porcentaxe . 

cións do Estado pola sua liberacién. 

Cánon sindical 

- Estabelécese un cánon sindical por negocia
ción dos convénios colectivos que será descon
tado da nómina dos traballadores afectados. Es
te cánon, que teoricamente non é obrigatório, 
ao pod~r estes, por escrito, negarse a pagalo, na 
prática 'vai selo, e pretende converterse nunha 
arma económica de illamehto pota patronal dos 

sind-icatos "reivindicativos. 'E difl'cil que Ós traba
lladores se neguen a pagar UI"! cánon que vai ser 
descontado pala patronal, por várias razons: a) 
porque a patronal e o sinc;iicato firmante van 
presionar para que se pague, pois significa a 
aceitación dos acordes. 

b) porque en moitos casos os traballadores, 
·por a1onxamento físico, falta de implantación 
dunha central de clase, enfin, por descoñeci
mento, no van saber da firma do 'convénio até · 
que lle cobren o cánon. 

Con isto canta a UGT, o PSOE e a Patronal 
para poder montar sindicatos reformistas q'ue 
canten con poder económico e unha gran buro
crácia, o que lles permitiría aforcar, en matéria 
de prestacións, aos sindicatos nacionalistas. O 
cánon sindical é pojs unha medida verticalista, 
antiobreira e claramente pro-patronal. 

Delegado sindical 

- 1 mplántase definitivamente a figura de dele-
gado sindical, que vai a ir substituindo pouco a 
pouco aos comités unitários; trátase polo PSOE 
de ir introducindo o tema para dentro de catro 
anos o.u cinco dar un paso máis e eliminar a es
tes órgaos de unidade pala base. 

O delegado sindical estabelécese naquelas 
empresas de máis de 250 traballadores e ten en 
pri11cípio as mesmas atribucións que un delega
do de comité. Este vai funcionar como repre
sentante dos afiliados de tal ou cal sindicato. 
Ternos xa a empresa compartimentada, incluso 
a niveis reivindicativos. 

Con leis non se pode matar o ivmvimento 
Obreiro -

Esta Lei pode colocar durante un tempo en 
situación difícil, en matéria de representativida
de, á 1 NTG (iso sempre que conseguisen ex
clu írnos das institucións) pois en base á evolu
ción dos ultimas anos podemos prever un au
mento da implantación do sindicalismo nacio
nalista) pero nunca poderia acabar coa implan
tación e as. movilizacións de base do movimento 
obreiro. 

Permitídeme pois, que sexa optimista, forta 
lecerase o sindicalismo nacionalista ao identifi
car ante os traballadores con claridade quen es
tán con eles e quen servindo aos monopólios. 

M~nuel Mera é secretário de Relacións institucio
na 1s da INTG 

FAI 
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BOLETlhl DE SUBS_CRICION A A NOSA T~RRA
(Para remitir a A NOSATERRA unha vez cuberto"en MAIUSCULAS) 

Pago domiciliado. Neste caso cobrir 
os dados do boletin adxunto. 
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Subscrébese ao periódico A NOSA TERRA por un ano ao précio de 
2.500 pta. "(Estado español Y, _3.500 pta (Europa), 4.500 pta. fr~sto do 
mundo). · 

FORh;1A DE PAGO-

a) Subscricións para o Estado espanol: 

8Talón ban-cário adxunto 
Reembolso (máis 80 pta.) 

b) Para o resto do mundo: _ 

8Cheque bancário adxunto 
Xiro internacional a nome de 

A NOSA TERRA, apdo 1371-
Vigo. 

Banco/Caixa de Aforros ..... . . ...... ..... . --- .. _ _ .... ........ ... Canta/Libreta ____ ____ ___ ______ _ 

Titular conta ou libreta ........ ...... ........ ... ............. . .... ------------- ----------- -- .. ------- ---··-- ---- .. 

Domicílio da sucursal .. ~ ..... ....... · ..... .......................... · ------------ ---------- ---- -----·-- -- -- --- -- --

Povoación . _____________ __ ,, .... .. ...... ........ .................... .. Província ................ ............ . . 

- - - - - - ~ - - - - - - .-... - - - ~- - - - - - - - - ---· 
aoLETlr~ DE DOlvdCI LIACION 

Baneo/Caixa de Aforras ... -.... : ................................... · ....... · ........................... .. 

bomicílio da sucursal .......... ....................................... ................................. . 

Número de canta ou libreta .......... : ............................................................. . 

Povoaci ón ............................................................ Prov í n ica .. ....................... . 

Titular conta ou libreta ........... · ...................................... .•.............................• 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e cori cargo á miña corita, 
os recibos que ao rneu nome lles sexan apresentados por Promocións Cultu 
rais Galegas S.A. (A NOSA )ERRA) 

Atentamente (firma) 

Data., .................................. : ................. . 
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A dependénCiá·· 
tecnolOxica· 
do· Subd8serlro10 
Ho~e, un earto da po~oación mundial, si~uada na pirámi~e 
dos ingresos, dispón do 80 por cento do produto 
mundial, mentras que á mitade da hu·manidade, 

· situada na base desa mesma · pirámide, correspóndelle 
tan só un catrÓ por l'.ento dese produio. , 
A situación é especialmente grave na esfera da indú~ria, _ 
no que os paises en vias de desenrolo, que.representan " 
máis do 70 por cento da povoación do globo cantan cun pe~9 · 
de só a · 11 por cento, o que-afecta profundamente 
ao seu desenro lo eccmóm ico. -

A situación é táseque igual de gra
ve do ponto de vista tecnolóxico. 
Da capacidade de investigación pa
ra o desenrolo, ao "terceiro mun
do" non lle corresponde nen si
quera un cinco por cento. 

O fenómeno da· dependéncia 
tecnolóxica dos paises en vias de 
desenrolo e a sua contribución 
ao afondamento dos desniveis en
tre ditas paises e os indu~rializa
dos ref frese un comentário da re
vista "Asie et A frique aujord'hu'i". 

"A transferéncia de tecnoloxia, 
proceso que consiste na exporta
ción de máquinas, equipa, tecno
loxias, licéncias e asisténcia polos 
paises c_apitalistas desenrolados 
aos paises en vias de desenrolo, tal 
como foi practicado no último de
cénio -escrebe a revista-, non -
permitiu aos xóvenes Estados que 
aplicaran a própria irifraestrutura 
científica e técnica". 

no ter:ceiro grande sector · econo
mico do mundo, após a enerxética 
e os transportes, son comprensí
beis a inquedanza e as preocupa
cións manifestadas entre os paises 
subdesenrolados, aos que oorres- . 
ponde o 5 por cento dos fondos 
gastados na ·friformática -, .aponta 
"South". 

O 85 por cento da producci.ón 
de computadores e a elaboración 
de programas está en maos de 1 O 
consórcios occidentais e, entre is
tos, a cuota da 1 B M no mercado 
érguese a cáse un 50 por cento, 
precisa a revista india. · 

Son numerosos os casos de trá- . 
xica · discrepáncia entre qs estados 
en vias de desenrolo ~ os riGos. 
Non ha moito unha nova chamaba 
a atención de especialistas e de
máis xente. 

A corporación nipona de tele
coinunicacións deu a coñecer a in
tención de construir un prototipo 
de sistema de oomun1cacións· que 
va i prefigurar o sistema do vindei
ro século. 

Este sistema permitiria a efec
tuación simultánea dé máis oon
versacións telefónicas, ainda polo 
videoteléfono; obter informacións 
de calquer tipo sobre calquer lugar 
do mundo, levar unha discusión a 
calquer distáncia, por chamada di
recta e coste rexistado automáti
camente. 

Case a un tempo, o "Corrier de 

Estados Unidos, Gran Bretaña 
e a República Federal da Alemá
nia teñen actualmente o 60, o 14 
e o. 11 por cento, respeitivamen
te, das 11 O principa is realizacións 
científicas do mundo capitalista 
aplicadas na indústria; o "mercado 
das tecrioloxias" capitalista aplica
das á indústria, está senda contro
lado por un grupo restrinxido de 
paises industrializados. En tro
ques, a 1 ndia, por exempio, está 
no grupo dos avanzados dentro do 
"terceíro mundo" e pode cubrir 
por sí própr ía só o O, 125 por cen
t o das s~as necesidades de .orde 
tecnolóxica. 

O control da inforn ,atica 

l'UNESCO", presentaba .a imaxe 
dunha emisora nun país recén li- 1 

berado, no que se tentaba, por fa- . , 
lla de meios, oonquerir a insonori
zación con axuda dunhas esteras e i 

1 

A revista índ ia "South" analiza 
a situación da esfera pa informa
ción -sector vita 1 no devir do 
mundo contemporáneo-. Na si
tuación na que indústria dos com ~ 

putadores muda, .Prácticamente, 

Avión 
e dorrnida . 

'• 

15 o.l·AS 106.95·0 

20.DIAS. 115.550 

. cachos de sacos. 
Na época dos vós cósmicos, do

cumentos dalONU m~nc.ionanque 
aínda hai Estados no planeta no 
que a máquina de vapor represen
ta un desideratum. -

LUMEA/xc 

. Mabit. triples· comida 
Avión e dqrmida ~':lplemento 

104.·100 "' 11.375 

111.700 14.25D 

. ¡ V,IAXE OR~ANl~ADA EN ·~OLABO~AC~?N .CON GAUZA EXPRESS 

1 . ,., 1 . . ... - ,· • 

1 nformación e billetes tfnos. (986) 8588?5e84J108 

Saidas 0·24 de Xullo e 14 de Ago~to, desde Santiago 

. Os~ emigrantes lnar.iteStáronse en. Suiza '. 
. . ,-- . . 

O primeiro de maio pasado· máis de catro .. milleiros de traballador.es manife~tábanse en Xenebra (Suiza). ro memo
rando o dia do traballo. A marcha, neste caso; tiña un claro contido anti-racista e .en defensa dos estranxeiros, poi~ a 
preséncia destes está . a sér.. cuestionada nos últimos tempos; se ben, segundo declarou un sindicalista suizo, os tra
balladores· estranxeiros . no~ teñen. a· culpa de que exista a crise económica e o paro que tanto preocupan nos pais~s 
máis desenvolv idos de Europa. , 

Na manifestación participaron g_rupos de emigrantes de várias na~ións, .Galiza entre elas. 'Na foto, tfrada d:un diá·
rio suizo, obsérvase unha pancarta na que s~ le "Gálicia sin emigración, traballo na terra". 

Con estas liñas saudamos aos nQsos compatriotas mentras agardamas a sua volta. · 

Tres diferentes declaradóns 

A · bulm-a fe ita. púbri~ 
Se se lle putjese seguir a pista ás '.diferentes.declaracións que se fan 
palas persoas públicas, só a sua publicación poderia facer luz · 
sobre moitos coliflitos. Hoxe recollemos as de tres - : 
diferentes militares e políticos ,en zonas _do mundo ben dispare~: 
3rasil, Mediterráneo e chade. 

Jo'1n fliiiller, Vicealmirante ame.
r'icano 

. Como ~sabido, en Sicília téñen-se ins
talado, e xa son operativos, 16 misis 
"Cruise", dun total de 1 ~2 que ali 
hanse despregar. Ca seu alcance de 
2.600 quilómetros· toda a zona qo 

· meio oriente e do norde de Africa 
fica ao seu alcance. 

John Miller, vicealmi_rante ameri
ca!1o afirma textualmente ªº respei
to: . "No futuro, nas zonas do Próxi·
mo e Meio Oriente podemos atopar
n,os · en situa~ións ·que farán cada vez 
máis difícil mantera estabilidad.e me.-_ 
diante as armas convencionais, nese 

: caso o ar'ma ~~ucl_ear será a nosá alter
. nativa" : 

'Jean Paule, xeneral francés 

• .. O xeneral Jean P~u)e mando~ até . 
agqra, que foi .substituido por l efe 
Bisho, as tropas fran.cesas es~aciona-
das e actuantes no Tchade. · 

Nunha festa ofer.ecida por Hlssene . 
Hcb-ré no seu honor af.irmou que: na_s 
nasas forzas n'On son de pacificación. 
senón de matanza". 

Delfim fiJeto, ministro de plani-· · 
ficación do ar·asi 1 . . 

A deste señor é a máis ridícula, 

pero non menos dramática nun' pa1's 
onde morren. de· fame ·varios millóns 
de pers0as ªºano. . 

No que vai do 19.84, as exporta
ción·s brasileiras~ .. ainda coas restri
ció.ns de determinadas expartacións ·. 
-como a de polos aos paises árabes-" 
polos Estados Uriidos, produciuse un 

' . . •. 

superávit comercial de 3.521 millóns 
de dólares : lsto levou a Delfim Neto, 
Ministro de Planificación, a .afirmar 
que "a· recesión está chegando ªº seu 
fin" e que "a inflación disminuirá;'. 
Cando un . xornalista lle perguritou ·o 
porqué, Neto respostou: "porque re
zo todas . as noites para que dismi-

. nua", 

A realidade é ben distinta. Os ana
listas do mundo financeiro dubidan e "-

. lembran que xa _a inflación medrou 
neste ano un 50,4 por cento. 

·· L¿n · estudq do ·Banco ·Mundial até 
estima que a economia do. Brasil me
drará e·ste ·ano só ·Un 0;8 por cento,-e 
a. débeda externa aproximarase aos 
115.000 millónsde dólares. Analistas 
como Giíbérto Dupas . advirten que 
exportar 24.000 tnillons para desti
nar nov~ mi·I pára pagar a débeda ex

;~e.ma dará gosto.ao FMI·, p,eró agrava
·rá.¡:¡ crise. 

Doutra banda sinalan que Brasil 
·. deberá gastaT este· ano] 7 .ooo millón~ 
'de dO'lares -no · serJí~lo da débeda ex
terna, e que a temporada de fartura' 

. pode ,mudar en éant~ a pbsición do 
dólar vari·e. 

Por 'engadido de todo· isto, en cin
co anos, segundo a· "Jornal do Bra
_sil"; .o produto interno bruto por bra
sileiro · descendeu de 2·.202 dólares a 
mer:l'os de dous mi l. 

· Para o ministro brasilefro vale o 
dita · galega: "anchura ·miñas _ vacas, 
herba nen : vela, gordas como esta
cas". 

AXENCIAS 
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estado 

Regalos 
.·p.reocupan·tes"- -· 
_ Hai algún~ dias o aÍca'ld_e socialista 
-de Vigo, -Manuel Sot'o, facia entre-
-ga dunha ba~delra efe .Espáña ao . 
r~?<im~nto ~e infanta(¡a. eri ó,ita:Ci-· 
dade. O diário· local reseñaba en 

, primefra ·páxina q presidéncia do 
. acto polo~ capitán xenerar ·de\ Ji:: 
liza, .. a asisténcia das .primeiras au
t~ridad~s civis, oficland~ u"nha mi; · 
sa o 'prelado da · d-iócese e senda 

, 1 madriña da -cirimónia Purificación 
del Palacio·, esposa do alcalde. Por 
-ultimo· sinalábase qué tanto a ma- . 
driña como o tenente coronel pro
nunciaran alocucións de. gran con
tido patriótico, o .que fixeron 
igualménte nun -xaritar en Castre
lo·s o alcalde e o capitán xeneral. 
E. de notar tamén que ao acto de 
homenaxe foron levados nenas de 
diversos coléxios con .bandefriñas. · 
"roji-gualdas", : como nos ve~los 
tempos. 

~ Pola sua banda en Madrid, o al
calde Terno 1 ten a inici~tiva de ce
lebrar unha retreta organizada po
lo Estado Maior do Exército de . 
Terra. 
_ Estas duas notas séryen demos- · 

tra dunha série de feítos, de aban
do frecuentes nos ca is o poder 'ci
vil deixa ver a sua simpatia e o seu 
agrade.cimento ao poder militar. 

Estes acontecimentos caracte
r ízanse, dito dun xeito coloquial, 
por non vir a canto. Nun estado 
que se autocalifica de direito, se
ria co.r:nprensíbel, desde.a sua ópti
ca, . que membros representantes 
do goberno asistisen a determi·na
dos actos castrenses .por tradición 
e por lex itir:nidade, como sucede 
neutros países europeus. Mais o 
que ten difícil explicación .é que 
aquí os gobernantes socialistas s~ 
dedican a, facer parabéns, regalos, 
oferendas e alocucións_patrióticas 
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eri calquer momenfo, ou polo me-
. nos ·en mome-ntÓs 'n'os que aparen
temente non hai motivo; a non ser 
que o .mótivo to'se ·unha hon r~co
~ñecida' inquedaríza nos cuarteis ou 
·unha presión dos mesmos. sobre o . 
parlamento e o goberno. 

Os actos que estamos a comen-
. tar. só cabe interpreta los cómo ·un 
"regalo:· · qu~ o poder civil fai a6s 
militares. E todos sabemos que os 1, 

.regalos fanse ·como pago dun fa
vor, como mostra de agredicimen
to ou como forma de conténtar ·a 
alguén do que dependemos .. Qué 
lle ,deben, lo.go, os socialistas ao 
exército?. De quén depen9e o po
der civil? 

· Analise semellante ¡:>oderíamos 
facer de aertos actos de conf.ráter
niza91on gooerno-empresários, 
eonfosións oficiais de amizade e 

. apoio, sinais ineq~·Úívocos de co~
f ianza. · C·J' 

Digámolo claro: . quén - manda 
aquí? Votámos realmente ou ,!Íou
bo algo de simulaeión? 

M.V. 

. / 

. , . 

,. . . j" 

En marcha o tre·ri das n8cións · · - ; . ' . ·, . 
¡j, 

' ó vindeiro 10 ~e xufio,: en ·' .• A saida, por tren, será o d ia 8 de x_u
ño, desde Barcelona ás 12 da noite. A 
mañan e até meia tarde do sábado fi-

EUropa; iltrnvesando o , túnel do 
Mont-Bla.nc. Voitarase para Barcelo
na C? día 11 s.obre o meio-dia. 

'· Xenebra (Suiza), e ho P~lácio · 
. das Nacións vaise celebr:ar 
un acto 

0

no que delegacións ' 
populares de diferentes nacións 
sen .estado¡ próprio acudirán 
· 11para pedir soporte a diferentes 
Cl:léstl.óns fundamentais para< 
o seu fütü·ror1, segundo ·,_ · · ~ 

a c9nvoéatória feita poi~ Crid~ 
a I~ Solidaritat de Catalu.nya.· -· . . . 

Europa q'ue duqmte, séculos foi H
def'. do progreso dª bumanidade na 
promoción e defensa.de mo.itos di
reitos humanos, iniciou un proce
so · que tende a-' consegUir unha 
maior cqmprensión e solidari~ade . 

entre os homes e as mufreres qu.e-a . 
constituén_. Europa ~amiña cara a . 
sua unión interna, . 

. Eri princípiÓ, este gr.ande r-eto 

. histórico é; ·na qpinión · do~ .que 
apresentamos este esáit~, un paso 
definitivo para acabar coas divi
sións · e conflitos que impeaen o 
~xercício de tantos "direitos hu- · 
manos" que ·ainda 'non foron sufi.:
cientemente asumidos, ou be-n ca-

. recen do debido respeito. No pro
ceso .d_e unión europea persisten, 
a inda, ao. noso entender, atitudes 
e fer.mas de poder.que fan inviábel 
a realización do pro?<ecto, nos ter
mos de xustícia e participación 
igualitária de todos· os que _ esta
!TIOS ·chamados .a levalo ao seu ca
bo. Cón efeito·, os "direitos huma -

.. nos", na sua dimensión colectiva, 
están privados do próp~io -espácio 
para desenvolverse libremente: · se, 
por .1:mha parte Europa fixo da de-

\. m0crácia a pauta de convi~éncia e 
o meio para. conseguir a sua unión_ 
i0terna, por outra subsisten alie

.nacións e temores, por onde quer, 
e. en degraus diyersos, fomentados 
por intereses qúe dominan a éscea 
poi ítica, económica; social, .etc., e 

[" que, .na_ realidad-e, limita.n radical-

tarase en Chamonix. A cea ·tarase en Ouen se quera dirixir aos organiza-
Áosta; capital da Va.11 d' Aosta : pe- dores - ~ocie chama'r .ao teléfono (93) 
quena nación :adeministrada polo Es- 43~ ·32 82, ou escreber á CR IDA A 
tado italianó. Ali tarase a "Fe.sta de's · . LA SOLIDARITAf., Avda-. Mistral 
Nacións". - < • 75; 4t • BARC~LONA • 15, (Pai'sos-

. 0.domirigo 'ás ro' da ina'ñán farase Cata la ns). . 
a concentración na Pza. Emile Cha- Rei:>roducimos ao re·cadro o maní- , 
noux~ de Aosta: Dali marcharase cara . fest~ que será licio ' nesta concentra-

. ó P~lácio das N_acións, .sé da.ONU na cióneentregado áONU. 

mente o exercício da democrácia 
en amplos sectores da sociedade. 
Ainda q~edan secuelas ideolóxi
cas, convertidas demasiadas veces 
en leis, que-o mantén estruturas au-

, toritárias apostas a certos direitos 
fundame.ntais, recoñeddos, asi

. mesmó, pola ONU . Notamos, por 
' exerriplo, 'a pervivéncia da discri
minación a réspeito das nacións 
que, por causa dos avatares histó
ricos, non teñen estado próprio. 
Dentro desta liña, constatamos 
que, en Éuropa hai situació~s gra
ves de coloniz·ación e neocoloni
zación e de imposición cultural 
duns-pavos sobre · outros, co con
sentimento, cando non coa van-

. tade expresa, daqueles que deten
tan o poder. Nós, os portadores da 
·presente, membros. de nacións so
metidas a estas situacións de clara 
depen·déncia, estamos d~cididos a 
·1oitar por sup~rar uns condiciona
rnentós que fomentan a inxustícia 
e a desiguaida.de entre as comuni
dades . europeás. Reclaman, por 
tanto; a plena aplicación dos prin
éípios aprobados pola ONU, no 
CGntexto europeu, referidos aos 
"direitos humanos", e o desenvol
vimento dos princípios sobre os 
dos povos ou'"direitos humanos", 
implícitos . ·nas diversas Declara-

- cións da ONU pero qL!e non po
suen a nprmativa suficiente. 

A partir destas prem_isas, dirixí- . 
monos a "Comisión dos direitos 

. humanos'.' da -ONU, da que é in
cumbéncia o vixilar sobre o respei
to dos direitos humanos e promo

. cionalos, para exporlle unha série 
de agrávios e reivindicacións, ale-

. gadas no presente documento, que 
recollimos de rñoitos dos -diferen
tes sectores dos nosas pavos res
pectivos. 

En definitiva, pedimos á "Co
misión dos Direitos Humanos" da 
ONU que interveña eficazmente 
para denunciar as agresións dos di
~eitos humanos, expresadas nos 
agrávios que sinalamos, e para sos
ter as xustas reivindicacións polas 
que estamos a traballar, tomando 
as medidas a_decuadas e favorecen
dq a concienciación mundial sobre 
o referente ás mesmas. As nosas 
reivindicacións resúmense na esi
xéncia urxente de: 

1. Desenvolver os princípios e a 
prática dos direitos humanos ou 
d ireitos colectivos dos povos no 
contexto europeu , 

2. Xa que lago, exercer o direi
to á autodeterminación de todas 
as nacións europeas, desprovistas 

. de estado, sen ne_ngun tipo de ex
cepción. 

3. Acabar con todas as formas 
de colonización ou neocoloniza
ción existentes en Europa. 

Xenebra, 1 O de Xu~o de 1984 . 

~estado crítico---------~------
converxen moitos sectores doutros movi
mentos sociais- e pola outra o seu explícito 
contido antiotánico. A primeira , provoca · Calquera persoa que siga, cunha ~erta aten-

. ción, os avatares po'I íticos que están suceden
do ·no ·Estado español, ter·á -constatado ,o 
com.portamento atípico que ten· o actual go
verno cara o asunto da OTAN. Van · realizar 
o prometido referendo? 'Non saben ou non 
respostan. Vai .ser un re'fere~do no que se 

· pergunte nidiarn.ente sobre .a perJli.anéncia ou 
a saf0a da OTAN? Non s'abe.n oú non respos
tan . Vá11 substituir o referendo por urÍhas 
eleicións xerais adiantadas, diluíndo a ' cues: 
tión da OTAN · río meio dunha campaña elei
t9 ral convencionat? O mesmo: n.s./n.r._ 

Hox§ por .hoxe, ' resulta ev·ident~ que Feli
pe Gon'iá-le? e o se·u governo apostan pola 

-permanéncia- ~a Alianza .°Atlántica. Sab'en 
_·que a saída orixina ria un perigoso afastamen

! to ou mesmo un enfrentamento aberto cos 
poderes fácticos exteriores e interiores. Des
de Thatcher a Craxi pasando por Kohl ·e 
Mitterrand , sen esquecer ao todopoderoso 

, .Reagan, existe o comun interés de ver ao Es-
. i tado españ~I ria ÓTAN como condición im

prescind íbel para un ha eventual entrada na 
CEE . Certo que gonzález pode pedir com

. prensión e paciéncia aos seus colega~ da .1 n
ternacional Socialista, invocando as posíbeis 
perdas eleitorais que sofrirá o · PSOE como 
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Non· saben· 
ou non - . 

respós~n? 
.... ~ -: 

consecuéncia da sua postura pro.-O;f AN. R~-· 

sultaralie ·máis difíc-il corív'encer a unha xe- . 
rarqu.ia militar. española cuxo pensamento 
pode f icar refléxado nestas palabras do con
traalmirante Salgado Alba --secretário do 
1 nstituto de Estudos Estr~téx icos do Cl;SE~ 
DEN-: "No sería prudente dejar este refe
·rendum a la sola influencia de unas cuantas 
pintadas y algunas escaramuzas bullangueras 
rebozadas en vino gratuito a tantos rublos 'el 
hectolitro". O presidente do governo debería 
ter presente aquela vella consideración de Al
poux Huxley que _afirmaba a · existéncia de 
tres tipos ·de intelixéncia: a _\ntelixencia hu
mana, a inteli.xéncia ·animal e a intelixén~ia 
militar. 

O goveroo ten unha nova consigna 
-"OTAN, de saída non"- perono.n sabe c::al 
é .o mi.llcir xeito de executala ?en sofrer un 
cúste poi ítico elevado. A razón das suas vaci
lacións hai que buscála nes_e rilaioritário sec-

. tor da opi.nión pública que segue senda con
trário á ·permanei:icia na OTAN e á presénci_a -

- das bases nordeamericans. Se non _ concorre~e 

· esta circúnstáncia, o· PSOE xa teria realizado 
-e gaña~O -,- Q referendo. 0 medq á. derrOtp'1 

-percébese· ao escoitar como Felip~- González · 
. VÍncuta O ' resultado dunha eVeQtUal consulta . 
_popular sobre · a OTAN ao . próprio. manti
m~nto do _ actuar governo .' Ou seguimos na 
OTAN ou dimite Felipe. 

Con esta xogada tan forte procúrase neu- · 
tralizar o crncente dir:iamisnÍó-dun movirilen
to anti -OTAN que foi. capaz de movilizar 
100.000· persoas hai' uns días en Barcelona e 

- pode arrexuntar a inda· máis o 3 de Xuño erí · 
Madrid: Este moviment;, pésie. á heteroxe· 

· neidade .políticéJ. e ideolóxica que existe ~~ 
.seu seo, dispón de duas característi.cas que o 
converten · nun factor .desestabilizador da po- · 
1 ítica gubernamental: por un ha banda, .a· sua 
demostra.da masividade ·:-froito de que nel 

· unha situación moi incómoda para ·o PSOE 
~a que lle abriga a buscar apoios sociais para 
a sua· opción atlantista entre o eleitorado de 
AP. A segunda característica antagoniza ao 
movimento anti-OTAN cos poderes econ6-

. mico e militar que non aceit.an o neutralismo 
activo como alternativa de defensa. Polo de
mais, este antagonismo ' introduce unha pola
rización poi i'fica 1 non habitual nos últimos 
anos da chamad.a "transición española" e ali
ña directamente ao PSOE cos máis sinalados. 
representantes da direita so~ial. 

Os dirixentes do ·psoE atópanse, quizás, 
diante d·a proba de lume da sua e:xperiéncia 
gubernamental. Até agora non foron quen de 
articular unha estratéxia tan definida como a 
.que teñen estabelecida, por exemplo, no ei
ci'o ,da reconversión inélustrial. Semellan dis
postos a seg u ir a táctica de ~'esperar e ver" se 
os acontedmentos facilitan · a. criac.ión dun 
novo estado de opinión favorábel á preséncia 
na OTAN. Con. esta· átit~de .defensiva, con 

¡ , • ' 

pouca marxe de' manobra, o p~rtid0 dp go-
v~rno pode. co'ríecer unha das máis sérias de- · 

· rrotas -do ~eu mandato. Cunha particularida
de: o triunfador, ne:;ta ocasión, non será Fra
ga. Nen Pujo l. Nen .· Garikpetxea. 



Verdade e calúnla-st>bre a O,limpiadá-
A detisión do C9mrté Olfifipico Nacional (CON) da URSS so'b~e a.' 
non participaci;ón dos deportistas soviéticos ' n'os Xogos . . 
de Los Anijeles~ decisión corflpártit:fa por outros comités, '. 
levantou uilha reacci6n "sui generis" no if\Jashington oficial. ' · 
Oueren facer ver duas ~ousas: a primeira, que fo-i u-nha represália 
pola non participación de EEUU en Moscu., unha decisión . 
xa pensada. A segunda que as a_cusació'ns sovieticas non tefien 
fundamento, que todo .é un "invento rus<;>" . . . ' · 

Nos . ú'itimos anos, coa total aproba- . 
ción ·das autoridades dos E E.UU, con- · 
duciuse · unha campaña abertamente 
hostil·; 9irixida a i~p~fü ·a participa-

' ción· dos deportistas da U RSS e d'ou
tros países socialistas nas cor:rrpeti: . 
ció ns ol ímp.icas de Los Angeles. 

Con tal fin, criáro'nse 160 bandas 
que agr'upaban a pándillas ultradirei~ · 
tístas, delincuentes, exiliados, an!igos 
nazis, a organización terrorista e con: 
trarrevolucionária cubana "Omega 
66" etc., que se agruparon nunha 
coalición á que lle chamaron "Pros
creb er aos soviets". 

Esta organización non ocultaba os 
seus fins: desencadear o terror contra 

Deaver é ben coñecido 'como épn
selleiro próximo ao presidente. 

A. qué v·en logo a aseveración ae 
1 que as autoridade,J; non teñen · na.áa 
que ver c~n dita actividade? 

En Vvashington .no.n poden .. des
r:nentir tampouco que os homes de 
acción da organización que se aÚto- . 
denomina "Xóvenes Nórdeamerica
nos lojtadores pola liberdade", decla
raran publicamente que planeaban se
cuestrar a deportistas. soviéticos. A ci
tada organización está estreitamente 
vinculada á actual Administración . . 

Espioman ia patolóxica 

os deportistas da URSS e outros paí- Das autoridades ofidais partiu a 
ses socialistas. - espiomania que nos últimos . meses 

Na mesma víspera da adopción do cólleu tinte .olímpico. O xefe do FBI, 
acordo do CON da U RSS, en Los An- Vvllliam Vvebster, declaro u ·publlca-

geles, co coñecimento das autorida
d es federa is é locais, tivo lugar unha 
reunión de representantes dunha sé
rie de organ izacións _antisoviéticas e 
terroristas. 

Nesta reunión fo¡' anunciado o 
plan de- accións subversivas contra as 
delegacións deportivas de países so
cialistas, que comprenden desde ac
tos de agresións físicas até as máis su~ 
xas .calúnias e provocacións durante a ' 
Olimpiada. 

Sen dúbida, debido á inércio nos 
EEUU, ainda resoan as· ameazas con-

Os Servicios especiais dos 
E E UU criaron grupos ~ 
específicos· para provocar 
a cidadans se 
paises socialistas 

tra a integridade física dos deportis 
tas e cidadanos dos estados socialis
tas, ~nos quioscos de Los f'ngeles sé
guense a yender ins.ígnias que. din 
."mata a un ruso". 

As ameazas figuran en carteis e oc
tavillas, en · materiais xornalísticos e 
nas chamadas telefónicas ao Consula
do Xeral da U RSS en San Francisco. 

Climei ~ntisoviético 

Incluso nos~ xornais nordeamerica
nos recoñecíase que "en Los;Angeles 
ex.istirá un cÍima antisovietico caldea

. do ao extremo", que "tiñan organiza-
.. do un equipo de especialistas durante . 

a Olimpi.ada" ·e que "se pr~paraban 
actos de violéricia contra os departís- · 
tas e seguidores sov_i_~ticos". 

Nd xornal· L~s Angeles Times apa
receu ¡:¡ seguinte notícia: "os dirixen~ 

1 ••• -

te~ da coa·lición "Proscre~er aos so-
viets"· recebe.ron Linhª ·carta dun alto 

·funcionário da Casa Branca, Michael 
· Deaver, que lles aseveraba que a Ad

ministración simpatizaba coas aé
c.ións d.a Coalición''. Bal'siger, _cabe
cilla da "coaliciór(, 'ª·º receber' dita '· 
b~nzón; declarou . que " ·non estaban. 
excluído . os actos pe violéncia con
tra os deportistas e turi·slas so.viéti
cos'" , 

Can:a-<;lo presi~ente 
do-C.O. Aletnán_ 
9 Prestaente do· Comit-é Olimpico 
Na~ional da ROA, Manfréd Ewal, 
d .irixiulle .unha carta ao Presidente 
do Coníité .ürga.nii~dor das Olim
piadas -Peter Ueberroth. Esta ·carta ' 
foi dirixida antes ao anúncio feito 

. pala U'RSS. Aqí.Ji' extractamos al
guns dos .. Párrafos' r:ná is i nteresán- · 
tes " ... Os partjcipantes_ n_os x9go.s . 
ingresarán (segµndo· .á éa1 ta 01 ím
pica) mediante tarxeta. dé 'identi
dade. Entre ta~to,- por.én; a~-.: erri
balxadas dos EE.UU,, esixen -a 
apre.sentación. de listas pata o visa-· 
do, mália r:tón terse concluído ain
da a .cual·ificaFión olí~pí~ dos de
portistas. Colno ·se saoe, .1st0. con
tradi a Carta 01 ímpica, sehdo· im-
procedente. - · · .-

- ( .. J Para m0.itos .. dos servíclos, 
que e·n todos os Xogos 01 Ímpicos. 
anteriores sé presta_n gratuitamen-

·. te ; cóbra.nse agbra précios moi ele
vados que non gardan relaGión co _ 
verdadeiro v.alo'r. Estr:áñanÓs asi
mesmo que o seu Comit~ organi
zador te~~ · rechaz~do os ·pe~iqos 

¡' 

de bi.lletes de entrada para os nó
sos deportistas. : · . . 

· (. .. ) ·En numerosas ocasión·s e 
por razó~s; qú~ vost~d~ c?ñece fi-

. xemos f1n<;:ape. na neces1dade de 
garantfr á -seguridad e-de todos os 
partícipañu~s nos Xogos·, o qi:le~in
clue pr:otecci-ón contra ·provoca
cións e ·manifestacfóhs poi íticas. 
Co.ntrariameñte. a - isto; sectores 

·oficia-is dos' E E.UÚ. -toleran activi~
dades anticornunistas. que consti-

. fue.n ún .sério p~rigo para a-·están.- , 
cia-d9s-. equipos ·ól'íinp,icos ~oé:iali·s- ·. 
tas.. '"- -

E incompren_s1bel que o 
lAOOC t _eña ·admitido a radiodi< 
fusión diversionista -''Free . Eí:1ro" 

:: pe" ·(Europa · -Ut>r_e, .. emisor-a , da 
- ~IA); mália qúe por acordo do 
Executivo do COI se ·négaSe a· 
acredit~la': . . , . · 

A cafta segue en diversas con
~sideracións pedindo que hai . que 
CJCatar -a Carta Olímpica é ·fé;!cer . 
que DS deportistas "podan cómpe-

. ~ir todos ·en igualdade .de con.di-
- cións". 

. mente que o- '·'Buró Federal de .Inves
tigación dedii;ará especial atención á 
procura d~ espias entre ~os deportistas 
dos países.socialis.tas e palguns outros 
,páíses". Segundo as· suas dey}ara
ciéns,- 150 éol~boradores . do FBI en
c9rregaríanse de segui.r os pasos ,dos 
axéntes soviéticos: 

En ·pleoo acoÍ-d~ ~on esta ·declara- · 
ción, unha das- edicións nordeameri
ca·nas ~prodamou ·despois disto: "se 

.OS' terroristas chegah a .Los Angeles, 
'se~á, sen -dúb.ida, en. avión~ da Aero~ 
f IÓt". -

Os deportistas sovÍéti.cos eran 
apresentados perante .. á ·ópin fón- pú
.bli'ca ianqÜi e do resto.do rriundo co~ . 

·, mo • terrc?ristas; asi anuneiaban que .. 
segundo os seus dados: ."A _URSS 
preparo1,1 destacaméntos de terroris
tas .q4e deben._ .. liquidar as bases d_e 
misis cruceirb e de ·avións. Nestes 
destacamentos figuran_- ta_mén i:tepor-
tiStas soviéticos". .. 

O que. si se sabe P. que os servícios 
especiais de EEUU formaron "unida
des ~ olímpicas"-, . "sectores" e "gru

pos'! específicos para realizar provo
cacións centra os cid~dáns pos pa{ses 
socialistas. A dirección ·destes actos, 
que debian levar a cabo 500 axentes 
da CIA e do FBI, encomendáronlla ·a 
·ur-i- vicedire'ctór aa. CiA. 

Realizár provocació~s · 
·, Pensaban · realizar as provocacións 
en C! 'istin"tas direccións. Por' exémplo, 
o,s servi'cios especiais planeaban asu- .· 
mir o control sobre vários armacéns 
da o.idade. Incluso !les deu tempo de 
selecci.onar P. unha plantilla de ven'de
dor:es .correspondentes. Cabe pregun
tarse, para qué?: pois ·para organizar 
provocacións . tipo "pillados · coas 
mans ~a : ma.sa'" e d'eter:tciúns cÓn ' 
')rendas" supostamente' "róubadas". 

': (" 

. Películas mercadas en paises · 
·socialistas con fotos · 
de certos lugares.-de Los 
Angeles. serv~irian 
para demostrar es·pion'axe 

~ Tamén . planeaban· "pillar coas 
mans · na masa" por espionaxé ca'ndo 
~e fotografiase lügq.res· notábeis de · 
Los Angeles. 1 ncluso prepararori pel í-· 

_ -. cu las fotográficas e .cinematográfieas 
compragas en países socialista~, con . 
obxectivos· militares tomad_os dé an- . 

· temán: bótaselle unha película destas 
a calquer e xa se teñen probas de es

-pionaxe . ... 

Elaboraron tamén ·plans para apo
derarse· de l:leportis.tas, turistas· e xor- . 
-na listas para _intentar convencelos. de _ 
que ·non voltasen á sua pátria. A cou- _ 
sa chegou aurtal ponto de que se pre
pararon inscriciÓns rias línguas dos 
países sociafütas chama'ndo aos de
portistas a traicionar á _páfria; inscri
cióf!s que se pénsaban. escreqer en 
car!eis publicitários. 

As autoridades afir~an agora que 
todo isto 6 preparaban organizacións 
privadas e que eles non tiñan· nada 

_·que v~r. 
' .. 

Sabido é que esta·s organitacións 
-están - ligadas aos servícios e'speciais 

. dos.-~E.UU. l 
J, 

O clima de. psicose, ódio e hostili
dade criado en torno ás competicións 
de Lfu Angeles parte dunha· "cruza- . 
da'~~ anunci.ada poló presidente dos 

. USA .contra~ comunismo . . 
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e·stiunpas-do DluDdo . ele.gante - . 

Reixa, a portraif Of,the artist :as a ~y0Uhg - lkJddy Holly 
• ' ' ' • • • • • ~ • ' ' ~ : • • ... ' • ' , • • h •• • • • • • ·, • ·:~ • • • • • • • • - f/Jt. 

X ESUS CAMPOS 

· Canal dé Panamá. Fósforos do 
· P ih néu. Cocotero e zona fra n- · 

.ca. Nariz; B.ahfa_ de :Cel9nova. : · 
Dálle que non mira. Mambises -

·na Gran· Via. Galletad)ríncipé. 
Estrecho. de br:muz. Seño~es, 

·. por ,favor. Ai, señores qué pa:. _ 
, changa. ---Mazaricos, R lbeira de -
Pekin. Barallá Saudita._ Nadt?la · 
Orleans. ·Sárria Leona. Por fa·
vor, con información de "Pon

. tevedra .. Socorro. 0 1 Rei en Sa
maréanda . . Castel~o en El Ti~ 

· bE;t. En galega, si · us plau. O'u.é 
amoral, · qué pinta de ·golfo. 
Qué desastre. de- fi.llo,.' lástima 

. de profesor. MágÓa d'e · prese11~ . 
· · -tación -de · .. xustas 1 iterárias.' 

Unhá- praia car'ibeña. Camisa 
· · g'ol.o-golo, ron e coco fres-co. 
Ne.gras,~ palmas, .abanicos, le
tras protestadas, · car.rii.ón de. 
mudanza. Vesp_a. -Pico _de· Ane
to, Monte Perdi~o. Mariano · - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11História Viva;,, U.n pro9rama dirixi.do. 
··." · - por ·Xosé· Fortes. ·Boúzán, ·~ · .. -- ." · 
· .. ·-os Sá.bados '·de ·11 (. a ... 't2_. da maii:án . 

~- ·, . . .. ~ . . ' '., . : . . . - '· 

. \ 

Medina ia -voz ·de las Antillas 
infor~anéto,' sefíores ·q,ué ~ema . 
qüé novedade. apaga á luz Ma.~ · 

··rilüz: ·e .observa . cómo· sé move· 
.·.- ·o· mundo. y tus padr~s siri -e~- -
, · terarse. _Qué golfo, qué canalla. 

Hai que ter vocación -de cocte~ . 
1

-, le ira: -e·n .' mans . de · camareiro 
cOnx-estionado con chaqueta 

. v~9e, como ~os da ca:fetaria do . 
Samil, hai que lle botar collóns 

. a · esta nación?' naeionalidade? 
rexión? -teúuño? ente? Corre
de tgdos a libraria mái_s pr_ó~i
ma e mercar a ú lt1ma 'reedición 
d~ las masas de Ortega y Casse
tte. Cuidado, am.igo, _un honie 
na · escu-ridade, un crego pa
·seando ·sen sotana.· Un_" ponto 
filipino no e~pácio: Un ha poi í~ 
tica -cultural para os . oitenta. 
Un -señor de barbas, ou~ro que 
gasta . lent-es, un ha rnáqu in·a de 
escreber, unha secretária tísi-

- ca, un sesudo atlético, un lipo-

''As noSas letras;,, un repaso á literatura galega, .· 
:os , Sá·bados de 1·_.2:,3ó. a ·1 ·da. ·tard~.-. ·"... · 
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t-ímico . ·innobr~, ·un pederasta . 
astuto; Un rebumbio de-verso, 
·o ·. profesor Tornasol, Zám.bia. 
Ma;za_ricos: ' Nam íb-ia. 1 nstituto 
~a Língua. Bo<;1s nnites~ San
tander, · eres novia "del . mar. 

. Qué gasto apoiar~ na barra e 
contemplar o dinamismo satá
nico e vicioso do barman ser
vindo daiqu iris a todo · meter. 
Caballero, tenga . la· bondad, Se
ñora, eso son golpes bajos . . 
Dei:itistas cardiopáticos axexan · 

·nas noites de luar. Pondal,-Tú 
eres el más grande. Cotarelo, 
Cotarelo, para dónde vás tan 
sério? Señores, isto é nen máis 

-nen men.os. q~e a história do 
rock ·ánd rol-1 misturado coa 
pachanga, se·ñores! qué pa~ 
changa! me gusta la pachanga ! 
vente a bailar pachanga! Este 
iridivíduo é unh~ . auténtica 
ru ína. E D íaz Pardo ·sen ente-
rarse. 

FERREIRO 

CAR LOS SI LVAR 



· · i :Sllllp6Sio 4e "EscritbresJbériéos,, 

.•··. Cinco: _idi~maS -para · dOUs· estados · 

X osé · Bellver,. f otógf~f o. 

"Non esgOtemos .· 
o magnésio" 
Celebrouse estes dias no IV~useu de Pontevedra unha exp;0sición 

. de Xosé Bellver, fotógrafo pontevedrés dos ~nós 20 ao 50, 
simultaneada cunha mostra de-cámaras vellas, levadas 
pola asociación "Amigos da Cultura'.,. e un panorama da história 
da fotografía francesa de~e os anos 20 cedida pola - . 
Embaixada dese estado. 

O interés da exposición é grande. 
Sincroniza rres interesantes apor
tacións : as aportacíóns que as no
vas formas rnecán icas ian facendo 
da fotografia algo máis accesíbel e 
máis sinxelo de execución; unha 
importante mostrado país que foi 

-berce da fotografia, que permite 
ver o evoluir desta arre e d~spois a 
exposición, recuperada, da obra 
dun fotógrafo galego, que ainda 
que non se si tu a entre 9s clásicos, 
si que aporta material para unha . 
história da fotografía galega. 

r 

Cámaras vellas 
· E esta a priI:neira vez que se ex

puña, nun mu.seu galego, unha co
lección de tal magnitude. Na.mos
tra aparee.en aspectos importantes 
do prC?greso na constrúción de má
quinas de retratar. O simples cai
x6n de madei~a, sen sequera ópti
ca, as primeiras máquinas 'de fo!, 
os primeiros ··obxectivos. anastig
máticos; o início do uso de rnate
na1s sintetlcós, cierno · diferentes 
plásticos, que . abriron, polo seu 
abaixo custe1 a fotografía a 'novos 
sectore.s populare.s e o i~ício d~ 
ter ~nha cáin:tr' como calquer-:ou
tro aparello dom¿stico .. ·• · 

A exposición recolle desde as 
lexendárias "Lei~a' " até iiq~eias 

. C~{Ilaras ·de ~i~Ón que, sobre '?. 
.· trípnde, constituiroh ' a \ima1xe de · 
.tantos fotógrafos. d(:-'pri~eiros de 
·século. 

A e:xpo~ic~ón frapc~sa 

. A. exp~sicic/r; francesa cobre a 
fotografía até os anos 20. Co1.1.frc
cionada· pola ''Úirection. Genera1e 
de Relati0ns· Culturel1e~,. Scienti
fíques et Tecn~ques'', non é exaus~ 

.. ; tiva _yer() si represemat~va · e útil · 

para coñe~er os paSüs da fot~gra
fia e Fráncia. A expo-sición está 
sendo vista por todo o mundo, e 
pon o seu acento nos fotógrafos · 
máis importantes, nas técnicas e 
nos estilos da época. 

Xosé Bellver 

Nascido en Ponfer~ada, Bellver 
foi un apaixonado da fotografía 
desde os 20 anos, .até bep entrados 
nos sesenta, períodos nos que as 
suas fotos esti\'.eron présente~ en 
todos os ambieñtes fotog'ráficos 
de Ga_liza. Eran ano.s ri~s que Galí
za tiña unha morea :de fotógrafos 

· artísticos, nunha .obra aind<i:_ P'?_r 
recuperar, que publicabán espe
cialmente na revista · il.ustrada "Yi- ·. 
da Gallega". • Bellver ·p~rt:en.ce a _ 
e_sa xeración inxustamente esque- . 
cid a. · · 

No 44 fundou a · ·Agr~pacióh 
Fotográfica Galega, e nese ·ano fai 
unha das suas máis famosas expo
sicións : "Estampas Gallegas". O ' 
éxito obtido 'le'Vou a u~ha edición 
de tarxetas p~stais qu_e conquériu . 
gran difusión. · · · · -

· .A expo'sición, que percorre 
" 1 . 
·unha grande parte d;t sua obra., 
amosa os temas favoritos de. Belk · 
ver: a. paisaxe, asma.riñas, os'tipos 

. ·populares' e os retratos. J\:'.loitas fo
tos de grande valOr etnográfico pa~ · 
ra ·a história cultu.ral de Galiz;a. 

· ·como di Enrique Ac.uña no Ji-' 
bt;o pre_sentación €ditad0 sobre a.
obra de Bell~e~ · pola De-putación. 
pontev,~clresa, · e parafraseando a~ 

- Ca.stelao, "Bellver . non 'esgotou o 
magné·si-0 "; , ta~p~ucó a fotogr1afia 
'd~ Caliza', ~ quen estas exposi"' 
ción~ f~? . un gréde se~ví~io. . 

X.C. 

. l}e ll a l 3 de ~jo·, na 3ll!~zfv~l T~óia (Portugal),, .reu~~-se urna centena de escritor.es .ibcérioos, 
pa~a: discutir a~Dt'O.S do seu."interesse. A iniciativa ·per.ténc.eu a ~ádio~:Naeion~ .de Esp,anha,:-mas 
fo1 uma' organiza~o sooiop.rofissiOnal, .. a Associa~~ Portuguesa de J~:sorit-o.res, quem .·· ... 
a concretizo·~ . . A.sua reáliza~ao teve ~oi~s de-Vários sectores e o poder político, a·través·de· 
·r~pre~nta~~o ªº: mais alto nivel, .segúru ~óm .i·ntere~ "~ste encontro. · · . .. . . · · · . . . 

O · fá.cto ' .m,ais importante <leste , 
.Simp9sio" foi o en<:on,tro formal ~e 
oficial) de escritores de qua-se to- :. 
(fas a.:s Gultur.as ··nad.onais ibéricas 
-éom excep¡;ao, lamentável, dos -
representa_ntes da li_tei?-tura eusk~
ra. · 

....: Foi Ríla~ Vazquéz -Cuesta, en- . 
saista.; galega e professora na Uni
versidade dé ·salahtanca, ª-utora de. 
urna · grarnátiá ·da Língua Portii-

questa0 histór,ica -do afastamento · 
ihérico .. ,Nao· quis remontar a Alju
rrota oit .ao do;nfoio filipino pa~a 
buscar explicac;oes. Ficou~se .por · 
parage-ns mais. ·re-e-entes :as revolu- , 
~oes liberais do sec. ·XIX ibérico. ·· 
Nao qu~ remontar a Aljubarrota 
ou .a~r domínio filipino .p4fa bus
car explic_a~oe.s. Ficou.,se. por pá- " 
ra.gens mais recentes : as revolú-

. ~oes liberais ·do .sec . . XIX. · 
. guesa; quen: melhor equacionou a . ' 

Conclusoes .. · 
Sobr:e esta realidad.e 

p0lítiCll;, supoém-5€, · de 
facto, r algúns fantasmas 
hist0úcos,- que sao mais 

. f'oram as 5eguinte_s as conclusoes · pretexto que fundamen
aprovadas no I Simpósio de EscrÜores to.de disputa-s.' 

Jbéricos · 
. , Os escritores reH-nidos em. Tróia/ ~o ¡ V~ dcles é o !'iberis-
Simpósio de -Escritores Ibéricos, c(Jngra
tula_m-se pela op.ortunidade que tornou · 
possivel o _ seu -encontro, e. manifestam as 
seguintes inJen\oes, resultanús 4os de
bates que mantivetam durant-e doú 
días-: .· 

1 -c-.ln.stitucionaliz_ar: esta forma de 
contactos· entre escritores das cinco- lín

- guas fa.ladas nos dois Estados, dando as
. sim continuidade a. este Simpósio, éuja · 

segunda ,edú;ao qeverá acorrer em. ·Espa
nha, no próxim9 an_o. . 

· 2 ~Defender' publicamente- a -prind
pio de que a lnforma{do, .nos seus vá
rios meios --_ /mm.prensa, Rádia e . Tele'
visao - ...,....:_ de.ve dar maior espac;o a vida . 
cultural dos dois Estados~ o' que ti:té hgje 
nao tem acontecido~ . . 

3 - lnsia,r junto d~s insútui(oes cul-· 
turais estatais--; e autonómicas da Pení~..., 
S1:f-la,.· a urna maior dedicq,(ao e apoio ' a,; 
iniciativas cuZturai?, · quér nó campo da · 
tradufao, da publicac;do e . do ·ensino das 
línguas, quer na prámoc;.do de activida
des -_ concreta~ que Íncenúvem · O- inter
'carnbio . . c;omo. órgao veicula.d9r per.ma
nente das referidas iniciatjv-as, 'propoe-se 
.C! criac;éio de _-Urf'! Conselho Jbér~to p·ata . 
Literatura,_. integrado po( mem:bros pro.:. 
pastos pelas Associac;oes de-. Escritores nas 
cin.co língl:f..as da ·Península. 
· 4 __:_ ,O e;stado defz:citário' do ensino do 

, Portugues em. Espanh_a e do . Espanhol 
·em. PortuKal, merec~ uma especial ate'n-

:· <¡ao das 'a'utótidades das· dois ... países,_ _tan
to a ní-veLuni'lJersitário, como no ensino: 
médio. far, isso -se :ins.1:.sie j14nto· dos Mi
nistério? • correspondentes, para' que' se 
tomem as medidas necessárias ~ criar;i@ 
de cátedra·$ e· leito.rados de YfÍvel supe-_ 
r.ior, e, pata já, de . uma cadeira. pelo 
menos op.tativa, destes ''idiomas'. Assi??a- -. 

" . ~ lo u-' se · também a inexiStencia do ensino · 
do · galega, -cataldo. e . -vqsco, no esquema 
.do ensino portugues, ·solicitando que_ frja 
corrigida e~ta"'!tréficienáa . --~ ~ · · 

, 5 - Suprimí! 'as ,baiJ:eiras aJfandegá
rias que constítuem, no presente, um 
forte obstaculo ao movimento de livras 
entre os... doi$ . Estados, . assumind0 úma 
figura cen~ória limitativa dá mutua di-
ju~do c.u1tur:al.. . 

· 6 ·- ?11 anif~star · q.os Cov.f:mos.· portu-. 
gu.es e e.ipa:n.hol a s'ua,_ -perplexidade. pelo 
fa e.to de o A corda · c;~Ltural. Luso-Espa
-nhol entre os_ dot!i Estades ·ser pratica
men te 1:n~>perante,. apenas se fazendo 
n.<¿,tar 'pnr ·algimías ínú:'iaú~,a~ · pontull.is, 

.,que nao correspondem, pela su.a ·. escas
espirito -e· d letra do documento. 

m6". Quando ein Espan
ha .. alg_µ,ém propuncia tal 
p~lavra ·seja-· ~rh _que cori~ 
te)€tO for,; logo ~m, Portu- . 

·gal .se levanran;i · uns . ou · 
. outros sectores, deni..m-
ciaf1dO o perigo da perda . 
de independencia. , . 

· Outr'a, .é ·a maneira co~ 
mo os portugueses se. re
frrem a Espanha, comó 
se fosse urna ·entida.de 
ú~ica e esquencendo que . 
é . um ":país multicultu- -
ral''... · 

A ·primeira propost~ con
creta, vinda- dos galegas 

, .• _. ____ llllil ______ _._._ ____ .. Pilar Vázquez . Cuesta e 

.. Man:uel Mar~"rinha_ o en.sin-0 e~ 
viSta. Propuseram que 0 -erisjno do 
portugues; as.siro C0~-0 ·o ensino 

. ele castelhano, · fossem incluí.dos 
nos progra~~s escolards. . . 

Barreiras aliandegar.ia·s . . r 
A supresao' das barre1r~s a.ilfan~ · 

d~gárias no transit.O do livr-o entre 
Portugal e Espanha (e ·vice-versa) _ 

_ foi ·veementeniente red.amada:-F.oi 
.· Manuei'Maria quem coiñ mais de_
talhe desenvolveu <;ste tema, que 
·se re_sume en., poucas palabras :o Jí- · 
VÍ"o portugues que ,se vende errí Es- ' 
panhaé de contrabando. ·- -

' .- . 
. ) . - . 

Os escritores galegos nao escon-· 
diam ó ·seú empenho · en .' ava,n~r 

p~o caminho das in.iciá.tivas má.is 
concrretas. Os ·catalaes apoiavam- . 
nos. Os castelhanos mantinhan-se 
I?tima expectativa, seguros de q~e, 

.. em última análise,, serao· eles os 
pr'incipai; beneficiados . . ~este ~n
terdmhio culturál . todos . benef i
cifi,m, mas que,.rpais aproveita é a 
língua castelhana, ·a mais difuñdi- ' 

· da ,na_ J,>enínsula. Logo ... , 

· E nós, cultura portuguesa, qual 
· ~o nosso .papel, quais os nossos be
. nefíc,ios? P0r .. e):emplo ,.estaremos 

e_m. condi~pes de respoader . as 
avassaladoras' , prop<?Stas · dos Jr

maos da Galiza? 

O DIARIO 





-os toliños . . 

Cada día, afortunadame1Íte, van 
quedando mehos tóliñ~s~ Denan- · 
tes habiaos en abundancia. Cada 
vila tiña varios, cada ún coa súa 
propia persoalidade diferenciada. 
Eran persoas inofensivas; teimu
das, pintorescas, vivían :r:nisera
mente, sin saber moi ben de qué, 
nin cómo. Comían- o que p.bdían. 
Vestían a roupá. usada dos señori
tos: Dormían nas paµeiras, nos al
boios ou nos fornas. Normalmen
te e~an bebedores. Non pagaban as 
súas consumiciós. Sempre apare
cía alguén que os convidaba. 

Non me lembro si teño conta
do que , a derradeira vez que nos 
·achegamos a esa maravilla que é a 
cidade de Lisboa, ó atoparnos ó 
noso vello e querido amigo o gran 
xornalista Adelino Tavares da. Sil
va, a primeira e urxente pergunta 
que nos fixo foi esta : 

- ¿Qué tal van os teus toliños? 
- Pois vañ tirando como poden. 
Hai anos, nunha visita que nos 

fixera a Monforte de Lemas o 
gran xornalista portugués tivo a 
oportunidade de éoñocer ós toli
ños locais, amigos <leste barbas. E 
algunhos de Villaba. Somentes al
gunhos. Nin este que escribe os 
coñoce a todos, aínda que sí a ben 
deles. 

Nesto dos toliños hai _grados e 
matices. Algunhos · teñen un pe
queno grado de subnormalidade e 
un ramo de tolura. Deixanos an-

Cali 

dar soltos. Moitos ·dos tolos que 
e!tán pechados nos manicomios 
son so mentes to liños e non· tolos. 
Un non dá espricado nin compren
dido nesa teima de pechar a xente. 

Lugo foi unha cidade moi rica 
en toliños e servidor ten dado no
ticia dalgunhos nestas mesmas Ua: 
nas. Anxel Fole é un gran coñoce
dor do tema e ten escrito crónicas 
maxistrales encol dos privadiños 
lugueses. Cecáis que os toliños 
máis xeniais de Galicia foran os 
ourensanos. Persoaxes como .D. 
Juan de la Coba y Gómez e D. Pa
co Roque, cadá ún ó seu xe_ito .e · ' 
estilo son inolvidabeis e irrepeti
beis. . 

De quen quere e~cribir oxe este 
cronista é dos toliños de Monforte· 
de Lemos. D~ algún delés. ~a te.: 

mos dado noticia do Ledo, poeta -
.popular e ~vagamµndo. Outro toli~ .. . : 
ño mítico foi D. Juan de .la Carne-, . . . 
lia o que, ós ,seus setenta .e tantas < r 

anos, aná'aba a percura dunh~ mu
ller "qu~ estuviera entera; ;. Polo 
visto atopouna. So:rte qüe teñen · · 
álgunhos. :. Os tolíños morfontinos 

· non teñen a calidade douµ-os ~eus 
·colegas que andan soltos polas ci- ' 
dad.es e vilas de' Galíciz:-

0 xe os_ dovs toUños ivo_nforti!_ 
· nos máis p9pulares . son Luís do · .. 
P.ito ~e. o bom.ingujño. ' . 

O Luf~ .é ;;¡ñ· mozallón auto, 
' fort~ ~ groso.,},Vive no barrio de 

San Vicente. Hai ·anos tr.aballaba 
na · construci6n. Agora a'nda ó_xor
·nal. · Derradeiramente engrbs0u . 
uñha barb'arid.ad~. A súa debilida
de son as b-an4as de música. ·Can
do .as festas patro-nais non· perde .. ~. 
to.cata. · E ~n gr~n fumador. Seme
lla· unha chim~nea. Tolea polos ci
garros puros. A súa f órmu~ pra 
pedir _é sempre a mesma : · 

) - Fumaba un pifo. 

Cando se lle agasalla cun 'Ciga
rro ponse moi ledo .e insiste : · 

.. ·-outro. pra despóis do caldo. 

Nunha ocasión,, na que escasea
ban os ldéales - é decir : o caldo
de galiñ-a- próp~enlle ó Luís un 
troque de varios cigarros emboqui- · · 
lládos por uI1 cigarro. de .cáldo. , 

- ¿E logo.? .. 
-Non teño caldo. E no es~anco 

non o hai. 

O Luís, "tan .. anchQ., mostroume .-

Cali 

., im paquete de caldo sin" encetar e 
díxome : ; 

- ¿Así que nóri té_s caldo? PoÍs 
~ eu sí. ,. 

.- · Voltou a meter o seu paquete 
no .. peto e· deixoume coa . palabra 

·. na boca. 

Este barbas estaba outro día fa
lando na rúa- con un médico ami
·go. PaSüu o Luís fumando un pu- ' 
ro enotÍnfsimo e tosendo.' o mé
dico dfxolle : 

.· - _Si sigues ftimañ.?o ~así vas mo
rrer: 

- Non morro, non que estou 
moi saniño. 

Daquela -pr~gunteille 

·M. HORTAS VI LAÑO VA 
'-...._ 

~ ·rn por qué o sabes?- ~ 
-Porque toso moi ben. 
o · Dqminguiño · é da parte do 

. Caurel. Acude QUntualmente a·tó-
. ·-d9los autÓs ·de liña .a cargar e des- · 

. cargar . a mercancía. Ánda arras
trando moito os pés e esaxer'ada-

: mente cangado para adiante. Dar
me nunhf!. palle ira~ Antes· compar
tía a cama con un recoík~dor de 

-~ ca~tós . chimado D. Pruden.d o . 
DÓn Prudencio 'espulsoúno éicd ei- ' 

·tp porque .<? Domihguiño _n0n era 
. . moi limf>o q~e digamós_" e fadá "al

gu1'iha cousa ~qu_e :n~ri . h~i porque 
contar._ , ,,. ,, 

Hai ~anos .o Doming.uiño andivó . 
unba tempada ·cunhos titiriteiÍos ' 
amulantes. Fói ·a ~poca d9urada· · 
·da' súa vida. Disfrazábano e ,paila
ba 'C:un oso . Comeñtába~e : .· 

· - No pr.imdro lugar q~~ . bailei 
co oso foi en Canabal. Ó aliarme 

. tó.do b mundo comenzou a· berrar· : 
iO Dominguiño, o .Dominguiño! . 

Canabal está a ~::-ihos seis kilo-
- ·~etros dl Mqnforte.l <añ'dar can- · 

gado do Dominguiñq é dificiJ. que 
pingún disfrace o poida disimular. 
. _ 'unhas das teimas ou aficiós.do 
Dominguiño era ~ndar -: ~n auto. 
Houbo épo~as nas que -pasaba os 
aías in(J.o e vindo a Lugo. Chega,.. 
ba nun auto e voltaba noutro. pei
ca que comenzaron a cobrarQe· o 
billet~. 

n~ eando en vez este servidor 
!ecibe cartas . de toliños · amigo~ 
seus, pechados nos manicomios. 
Un non ten poder· .pra darlles a li
bert~de que merecen. ~ ben q{ie ó 
-sinte. -

POR .- GALICIA.'l.IBERADA 
ENSAIOS EN ECONOMIA E POtlllCA 

POll UNHA GALICIA · 
LIBERADA 

. ' ENSAIOS EN fiCONOMiA E POL!T-ICA · · 

•• ,m;. .)>ebá$ 

.ee 

,· 

"' 

-
... . 

E~"Por unha Gali~ia tiberada'o profeSor,XOSE MANUEL ~EIRAS. 
soníete á -. súa lúcida~ ,ánálise a :rjÓ\Z problemática da ·que :ftue · 9 -

• • • • . .· - ¡,. . 

acontecer -político e económico_ de _Galicia ó tempo que reflexiona -con _.: ,. 
rigor histórico nó. petj~~nt<;> nacionalista que val de J3rañasa Bóved~ 

- - . ... - ' 

Á -venda na- súa librería ·habitual 

.Doctor Marañón, 10. Tlfs. 296116- 296232 . v1·GQ-ll 
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crítica 
, . 

. m~1ca 

Escritores Curso 

d~ Eortugal e Brasil 
de gaitá (1) 
Inicia~os hoxe ·as kccións de gai
. ta expondo as posturas para a exe-. -
cución das _notas na gaita. Estas 
posturas sün tomadas da gaita en· 
Re, pero son válid,a:s par~ calqu~r 

de. Franci8co Fdez. del Riego . 
..,..._ . . . ' 

Un cl"os pouco~ feítos <;los que se 
gaba· Francisco ·F ernández del Rie
go é <?·,de ter infhiído de tal-xeito 
en Cunqueiro que · es.te , escrebeu 

1 Merlín e Familia~ Outro <lestes·· 
1 feítos que el lle 'dá imporiáncia é 
j o de tér sido responsábel da ,edi-

l·. c.ión (prim_eira) ·4e Longa noite de 

1 . 

pedra· de Celso 'Emílio. Se só . .fose 
por estes dous feítos, a nosa gra-
titude cÓn · qel Riego hahia ser 
eterna. Mais ·a causa · :no.n para 
aquí, poi sorte. Fráncísco-Fernan
dez del Ri.ego ten escrito tal _canti-· . 
dade qe Íibro~, "de artigas, de tra
ballos, li~iares, ' prólogos etc. ·nun· 
tempo no que escreber' nó noso 
idioma era algÓ máis que un acto 

· heróico, que a_gratitude sobrepasa. 
o acto' de adesión individual para 
se facer cokctivo · (a. qoé espera-. 
mos?) Mais non lle debemos -só 

· iso, non señor .. Debémoslle que 
durante moitos anos de.sde as pá
xinas de "Faro de Vigo" fósemos 
introducidos nos grandes n'orries 
da líteratura mundial. Hai anos fi- . 
xo unha ·escolla <lestes artigos e 
publicouna sob o título de Letras 

· do no so tempo ( 1). . · 

Agora, recollendo outros .dedi
~ados a escritores portugueses e 
brasileiros danos o volume intitu
lado Escritores de Portugal e do 
Brasil. . · 

Divídese esta entrega de del 
Riego e-n duas partes. A primeira , 
.dedicada aos escritores de Portti-
. gal :2 3 escritores portugueses des-
fila~ por este libro, d~ Almeida 
Garret a Eugénio de.~ Andrade p;i
sando por · E~a, Oliveira Martins, 
Pessoa, Vergílio F~rreira ou Jorge 
de · Sena. Vihtetr~s · · estampa~ de -
feitio impresionista que serven pa· 
ra que 9 escritor galego nos aden
tre en escritores que o leitor pode 
ou non coñecer, pero que sairá, 
cando m€'.nos, amando un pauto 
porque del.., Riego ámaos. e· trans
mite ese amor ao leiior: E se os 
coñece, sentirá ·un sentimento . de 
comuñón co crítico mercede ao 
autor estudado Del Riego emp~za 
por nos _dar unha,. non por peque
na menos brilla-nte, introducCión 
á.s letras portughesa.s do. XIX .até o 
de ag<?ra. E logo veñep. os '23 no
mes : poetas, novelistas, ensaístas 
que teñen . un_ no me na literatu_ra 
portuguesa ·e na literatura mun
dial. Todos eles, con menor ·ou 
maior amplitude d~ _tratamento, 
son, quer dicer, representan, µio- . 
mentos estelares da. literatura ll:
má; quizá un nome non nos diga 
nada· :Campos de Figueiredo, mais 

_a paix~n eón"' que del fala del Rie
go . paga á pena a: inclusión. O es
crito11 g.alego ;coñéce e, sobretodo," 
ama aos es·critores dos que fala, ir
máns pola mesma língua e que lle · 
deron a esta unha dimensión uni
versal" :Pessoa, . E~a, Raul Brandao, 
Teixeira de Pascoaes, Jorge de Se-· 
na, etc, sempre son retratados nt> · 
seu xusto valor literár.io e.:. huma,,. · 
no. Eis· unhas estampas de crítica 
impresiqnista que fan que o le_itor 
quera achegaise aos autores co
Tl}entados. 
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· E veñen log~, aparte duhha in
tiodución s~niellante á anterior 
$,Obre literatura .portugtresa, deza-· 

. '· nQve -(poetas ti: novéJistas) brasí-· 
leiros. '"se a ·literatura portugue'5a . 
-díga:se ·o que se · diga- é cáseque . 
descoñecida entre. nós, a literatura 
brasileira (fóra ·de grandes nomes 
máis coñecidos de vis.ta 'que outra 

. cousa.) é a irmá qu.e nunca chega:
mos a coñecer, aind<!- que sabemos 

. da . sua existéncia física. E estes 
dezanove .comentários de del Rie
go ·' sobre outros tantos escritores 

· brasileiros venrios dar un coñeci
·rriento que non tíñamos. Estes ·de- ; , 

·tonalidad~~ pois a.inda que a equi-. 
valéncia tonal é distinta: para cada 
tono de g~ita,a dis~ibución de to- , 

: ' nos e semitonos .é a mesll)a para 
· · todos os punteiios. Outro ,xeito de 

e~presar . grafj.c;:amertte a música.de .· 
. gaita seria escreber ~as pautas mu

sicais a equ~valéncia de capa tona
-Iidade, pero es~e sistema .. resultará 
moi incómodo cando haxa que to
car con distintos tonos de gaitas; 
por o:utra beirfl,, resultaría antagó
nico.' co llniversal sistema .de ins- ,. 
trume.ntos. 

Algunhas · das:~ no.tas · alteradas 
expresadas neste gt.áfico sa.en .é:on 
defü;iéncia na. sua entonación, po
lo que ~ogará. un. pa.pel moi impar-.· 
tante a técnica' do gaitéiro. Deberá 

zanove , ,comentos van nos servir l 
para nos achegar a no mes qµe case -. , , 
so'n . des<;oñecides, ainda-que .sexan ,_- -
gr.indes, nQveÜs_fas qu,~p_peta.s - :Ma: .""' 
rilÍ,~1 Bahaelta, . DIÍimond , d·e Aii~ · 
d;¡d~, Glart~~ :··:tisp~ct9r, Nélida 

presfónar (temperar) o fol máis ou 
' 'menos segundo o requ:ita . .a ento

nación da nota. En todas as notas 

. Piñón (2 ~) Gi;áciliano Ramos, ·etc: 
ou para ·nffs achegar a no!Iles que "' 
hoxe en dia son rprimeir;is figuras ,. 
no· estrelato mundial: Jorge Ama-

alteradas do punteiro, . o . factor 
-· tempero xoga un Rapel deCisivo. 

d'o, .Medo e Neto, Guimar.aes Rosa, . 
etc: E 'como nos anteriores comen-. : 
tqs, a paixón e o amor do esi;_ritqr .. 
galeg'o , están presentes. Del Riego ' · 
arria ~ a estes escritores por duas 
causas : a) por lié dar dimensión · 

. universal a unha língua que· é ir-
má; e b) porque sape _que ó home 
-apesa.r das opres~óns que sofre
segue a ser un ser maravilloso, ~ .é . , 
un ser máravillo,so -po~qu~- fala ~ _.: 
<;screbe; e os escritores -os poetas 
sobretodo- darillé ajnda máis Ca.
pa,cid~de:. maravillas~ i palabra 
convertida en poema, ·en relato, en
novela e fan,,~_maravillos~ 
ao home. Pa~·;n Salv~µor 

, Lorenzana á_cada q~e -ª . leitor S~· 
sinta; transpo-rtaqi>' ao mundo do 
escritor do que Fernández del Rie- . 
go está a falar. · , 

Mais o 'lib!o non serve só para 
coñecer a uns escritores ·que po
dian _ser, até aqui, descoñecidos 
para nós. Non. O libro serve para 
pór perante nós a ,u.IJ home :Fran
cisco· Fernández" del Riegi:>, aoque· 
todos lle .debem.os máis do q~e 
nunca ousaiíamos .confesar. E ser
ve est~ libro para pólo per~nte n~..: 
sa, .porque_ o escritor de Lourenzá: 
íspese <liante de nós s~n nengun 

' re'cato. Se un dia nos cdo'u un' libró 
-titulado_ Galiciá no espello·, cada 
volume de del :Riego é un espello , 
onde podemos velo a el e todo 
aquilo dq que el pos fala (3). 

· XESUS GQNZALÉZ GOMEZ . 

1) Editorial Galax,ia. Vigo. 
2) A última novela de Nélida Pi

ñón, qüe eu .non lin, trata -ao pare- · 
cer- _dos emigrados ga!egos np Brasi L 

3)' Saudemos a prolificidade (sicl de 
Fernández del .Riego ros últimos tem
pos: Anxel Casal e o · libro galego, As 
peregrinacións no camiño de Santiago, 
Pensamento gale§uista do s$culo X.IX, · 
Pensamento galeguista dn s_éculo XX, e. 
unha. nova- edidón posta aó día dá sua
Historia da literatúra galega, onde bo- · 
tamos de ver un nome senlleiro na nó
mina de 'escritores: Francisco fernán
dez del . R,iego. E agora· este volume; 

. esperamos con impaciéncia as suas me-

. mórias, Francisco Carballo pedt'ao des- · · 
de estas mesmas páx inas: a nós só nos 

' compre unirnos a esa petició'n. 

Outras notas deberán ser exe'cuta
das a médio burato .. 

CONSELLOS PARA 
O INICIANTK 

Os dedos deben pechar os bura-. 
tos do punteiro moi ·'suavemente, 
coas xema:s' düs dedos, pois a rixi- . 
dez" é un gran ~imigo da boa dixi
tación. PÓr outrabanda, os dedos 
han cair sobre os fúrados golpean-

fauna dos ·rios· 

T~es s~n as ~spécies de sa.bandix~s 
que atopamos en Galiza, e son a 
saber : a sabandixa verde (Triturus 
marmoratus), ·a sa.bandixa limpa-

. fontes (T. boscai) e a saqandixa 
palmada (T. helveticus). -

-A sabandixa v.erde, tamén cha
mada píptiga verde, é 'a que acada' 
maior tamafi.ó .. Vive hunha grande 
cantidade de habitats, desde luga
res húmidos a outros bastante se
cos. Para a reprodución. emprega 

. lago4s; charcas, pozos, lavadeiros . 
ou calquer tipo - d~ águai.encorada; 
tendo preferéncia 'polos lugares de 

~água . e veDcetq.ción: a.bondosa. f. óra 
do período- "reprocl u~or' levf un~~ 
vida máis terrestre; bl}scapdo ac9-
cho . entre .~pedras, t.oros. de árbores 
e herb as. ·E a , máis terfestre d4s 
tres sa.l;>andlxa~, senµo a segunda 

. en abu-I}dándá clespois ~ da Jimpa- ~ 
. fontes; Os machos en celo levan · 
unha c~ista reéhamante, da q:ue ca
recen as -fémias, que· no Sc;!U lugar, 
teñen un sulco. O deseño da cor 
baséase nunha mistura do verde 
co marefo e manchinas negras, 
sendo polo peito e ventre, agrisa:- ' 
Hadas con puntiñ.os negros e bran
J:ÓS. Cara o mes de Marzo aos in
divíduo.s adultos atopámolos na 
água, preparados para a: reprodu-

-ción, tras a fecundación as féinias 
porán os- ovos, que van"º ser fixados . 
ás plantas acuática-s das charcas e 
pozas onde viven. Despois da re-
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do no punteiro; deste xeito o soni
do será máis limpo e as notas máis 
matizadas. Nos dedos de ambas 
mans existirá unha leve. curvatura, 
agás os anulares de ambas m:_µis 

produción, os adultos deixarán a 
· água e-levarán unha. vida nocturna · 
en 'sítios hí:tmidos. A mantenza 
consiste en pequenos artrópodos 
que cazan pola noite, manténdose 
durante o dia agachada~ baixo pe
'dras e vexetación. ·, 

A sabandixa palmada ou lagar
tix~ de água., é ás ve~es inoi dif í
cil cie diferenciar do seu parente a 
limpafontes, sendo ' moito menos . 
abondosa q~e esta. Habita desde 
as :. zÓnás de montaña até o nivel 

. __(Ío: ma:r;, vivíndo en regatos _d~ .cp
·~rr.ej}~e-s: pouco fondas, chargas, es
. ta:r:iques e abrevadeiros para-o gan
d~ .. ~Pódese atopar na estación fria 

'·spterrádo e baüco ped~s, amos:,m
a.o "e>. seh carpo un a~peito atercio
pelado,' sempre perto de zonas hú
midas, alg.unhas de gran.extensiói:i 
corno poden ser os embalses. 

A sabandixa palmada Ca.racterí
zase :no. caso do 'Jilacho~ por apre
seritar as extremidad~.S póst~riores 
c~_nha rnembra~a interdixital ou . 
palmadura, e a p¿l~ no-seu e:Xtre-

. , rno, final cun filaJ;nento finiño, am
bos e dous caracteres faltán nas· f é
mias. Tanto macho como a f émia, 

que estarán perfeitamente estarri
cados. a primeiros exercícios han 
facerse somente co punteiro. 

XOSE LOIS FOXO 

M. CHOUZA/R. CID (SGHN) 

levan unha espécie de antifaz, coa 
. forma de mancha escura que lles 
atravesa. o ollo e chégalles aos bu
ratos o1fatório's. A cor do carpo é 
pardo-verdosa, co ventre marelo 
pálido con algunhas manchiñas ne
gras dispersas aos lados, mentras 
que a sa.bandixa limpafontes non 
ten o antifaz e posue o ventre la
ranxa moi vivo e manchas negras 
redondeadas e aliñadas. 

As tres sabandixas están prote-
xidas pola lei, por ser beneficiosas 
para o home, e deberíase dar a co
ñecer nas escolas e meios de co
municación a sua importáncia, pa
ra que _non fosen mortas como su.
cede moitas veces, coidando que 
se trata de espécies pez9ñentas e 
perxudiciais. 

A sabandixa · limpafontes ou 
lagartixa de água~ vive en á.guas 

. o'sixenad~s e lirripas; como-os rega
tos .de á.guas quedas, charcas, es
tanques, lagoas, lavadeiros, tan- · 
ques, abrevadeiros . . e á.guas pou'?o 

' fondas 1perto de pfados 1e fontes. E ' 
a máis acuática das tres sab'andi
xas .. ~ Ji.titase dunha espécie -de an
fíbio endémico da parte ocidental 

· ·· de Iberia. E abondoso por· todo o 
' . - país g~Jego. Reprodúcese cará Xa

'neiro e, Marzo,' podendo d~rar 'o · 
celo até os• meses dó · verán. Des
pois dun · tortexo amóroso moi 
co~plexo, ten ~ugar a cópula,.tras 
a cal a fémia pon 'os 9vos que aga
cha nas follas dci. ve;xetación ácuá
ti ca. Os adult-0s son peque·nos · e 
non chegan aos 1 O cm. sendo a,s . 
f émias álgo máis · granc;lés que os 
machos. A cor do carpo é pardo-_ 
verdosa con pontos negros. 
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verbas cruzadas 
HORIZONTAIS: 

1.-Certo componente para 
lavar a cabeza. Pode ser de 
repolo, nabizas, nabos ou 
gre-los. 2. - C heirar . Re latos 
curtos· ilustrados e pub li ca
dos por Castelao. 3.-Nel. Sai 
da colmea. Insecticida . 4.
Pronome persoal. E famosa a 
de Budiño e a de Antela. Ou
rense. 5.-Planta gram(nea 
que serve de alimento para 
os cabalas e outros animais. 
Diríxese. A primeira. 6. - Ac
ción equivocada. Aparato 
que dirix e onha nave. 7. 
Fósforó. Preposición insepa
rábel. Decimonovena letra 
do alfabeto. Lodo, mjstura 

i 
q 

¡{ 

1--1---

de terra e água. 8. -Ungua pro
venzal. Intervén qu irurx icamente . 
Consonantes de bota. 9.-Si ndica
to basco. Cada unha das partes 
duras que compo ñen o esquelete. 
Aflueñte do Miño . 10.- Pallas ata
das e retortas para formar as me
das e os pa lleiros. Roupa de ciri 
mónia usada po los max istraélos e 
letrados. 11 .-Princi'pio, causa dal
gunha causa. Di se dos cadros de 
Mi ró . 

VERTICAIS 

1 .- Goberno autónomo de Ga liza. 
Mo lusco cefa lópodo de oito t entá
cu los. 2.-Tra idor, fa lso ; adxecto
vo. Vi r un corpo de enr iba abaixo , 
levado po lo seu próprio peso. 3 .
Dez veces cen. Ponto f ixo que ser
ve para comezar os cómputos cro 
no lóx icos . Rum iante. 4.-Nas em
barcacións de Porto Rico. A grasa 

publicacións 

Cuadernos da Escola 
Dramática Galega 

Coincidindo co Dia das Letras 
sairon do us nú meros da publica
ción da EDG. Nun publícase a 
obra de Cotarelo "Mourenza", ~ 
na outra uns estudos da sua obra 
feítos por Xosé Mª Dobarro , J oao 
Guisám, Xúlio Lago e Manuel 
Lo urenzo. A d irección para obte
los é Santa Teresa 18, baixo, na 
Coruña. 

Treooada 
A reví ta do Centro Galcgo de 
Barcelona millora a pasos axigan
tados. Chego unos agora o n. 12, 
con algun retraso, pero ao cabo é 
unl-ia pub licación para ser puntual 
en Barcelona e en Catalu ña. 

-Art igos d literatura, co capíduo 
adicado ao ensaio, esco lmas de 
prensa, unha páxina ad icada á visi
ta de Puj.o l a Galiza, seccións de 
lib ros, cin e, teatro, 

brincaparedes 

X. L. ALDEA 

do touciño. Consoante de ro xo . 
5.-Slmbolo matemático da unión 
de conxuntos. Málaga. Nada. Ola 
de barro cocido ou de ferro de 
tres pés. 6.-0ue non mira. Ri'xi 
do, firme, tirante. 7 .- Ter algo ou 
alguén nos brazos, "ter no ... ". 
Cincuenta. ·voz de arralo . Mil. 
8.-0uro. Froito da avelaeira . 
10.-Dise daquel que é tratábel, 
amábel , que se leva ben con to
dos. No seo materno alimentámo
nos por el. 11.-Cuncha das péro
las. Colección de mapas xeográfi
cos. 

Solución ao do n° 246· 
Horizontais. 1.-Abofé. Farta. 2.-Co la. 
Dam ian . 3.-Ena . Set. Pra. 4.-Ne. Ba
rón. Ac. 5. - 0car . A. Os. O. 6.-Ason. 
Cies. 7.-E. AA. V . Voar . 8:-0s . Seixo. 
N u. 9. _.Moa. l la. Eta. 10.-Engada. 
A mor . 11.-Doado. Presa . 

un cornic sobre a cultura galega, 
un informe sobre a sexuaiidade 
das universitárias galegas e outras 
colaboracións, destacando pola 
sua causticidade crítica as firma
das por: José Sam'ira 

anúncios de balde 
Grupo galego de Aarau 
(Suíza) 

Este gru po nado na emigración 
está a preparar unha exposición'; 
mostra so.br~ prensa galega. Para 
viabi lizar este proxecto solicita de 
todas as entidades galegas que edi
ten algun t ipo de boletín ou pu
blicación que llas remesen á Suíza 
ou se poñan en co ntacto con eles. 

O enderezo é : 
GRUPO GA LEGO DE AARAU 
Po stfa ch 35 8 
5.000 AARAU 1 
SUIZA 

QuigirO 
libros 

Por unha Galicia Liberada 
Xosé Manuel Beiras 

O segundo libro d un dos auto
-., res máis espera~os en Galiza. Des

pois do celebrado "O atraso eco
nómico de Galiza", Beiras publica 
neste volume ensaios de política e 
economia elaborados nos últimos 
<l:nos, e .ábrese c.uri prólog¿ que rei
vindica o xa vello . lema de "Os so
cialistas galegas somos nós". 

Traballos sobre a vixéncia de 
Marx, .un estud_o sobre Brañas, un 
traballo misturado de análise e 
emoción sobre Bóveda, e ensaios 
que reactualizan a sua ánálise so
bre a situación -de Galiza : "A es-
poliación de Galiciá.", "Galicia. 
como colónia", "A industrializa
ción de Galicia: unha desmitifica-

. ción" ... Finaliza o libro cun traba
llo . titulado "O idioma galego, 
sempre ', inserto hai alguns m<::ses 
en A NOSA TERRA. 

Esta nova entrega editorial de 
Beiras xa se augura, pola expecta
ción que suscitou o seu anúncio, 
un s~guro "best-seller" <leste ano. 

Tránsito 
Xesús Manuel Valcárcel 
Edit. Galaxia 

Con este libro inícia a sua an
dadura individual poética este 
poeta de Lugo, que particjpara na 
fundación de "Cravo fondo'', un 
colectivo que reuniu a un pequeno 
grupo de xóvenes escritores que 
comezan a publicar agora as suas 

-obras individuais. 
"Tránsito" quer · ser a cron1ca 

dunha xeración frustrada pala des
cuberta da realidade e da utopia 
dos soños redencionistas. O libro 
ven ser un po~mário <lesa desfeita; 
un libro nado da desesperanza . . 

fJ.;E W, J=OR J..O fYJEAJDs 
IEAJER., RERJ6ÍO /JQSO-b; DE~me.:/1 

Ofídios de Diário 
Xosé Vázquez Pintor 
Ediciós do Cerne 
O libro de poemas que agora tira á 
luz Vá~quez Pintor é un'ha es_eol
ma que Ho seu dia merecera che- . 
gar á final das 1 Xustas Literárias 
Galegas, no ano 1980, no Prémio 
Reconquista 1982, e o Eduardo 
Pondal do 1981. Ven ser unha es-

. coíma do traballo do poeta nos 
dous últimos anos. 

O libro reflexa un mundo fan- . 
tástico e unha paisaxe exótica que 
serve de excusa para sintonizar co 
próprio tempo. "Un soño~de amor 
e de ofídio que somente cede ao 
ritmo e ás imaxes". 

Vázquez Pintor é o criador e 
director da Escola Dramática "An
coradouro" que te'n a sua base no 
mimo e na pantomima e coa que 
se ten prestixiado o noso teatro 
máis novo. Pintor. confésase indis
ciplinado e cunha grande estima 
pola "intuición" á que serve moi 
de cando-en vez. 

O poema dos Lustros 
Millán Picouto 

Sai agora do prelo a edición 'do 
último prémio~- - ~_esi~ "Cidade 
de Ourense" . .,. .sta ·~ompos-. 

to por 106 poem de diferente 
metro, e é o segundo do .eserritor 
ourensano que anteriormente pu
blicara os "Sonetos da Lua Chea". 
Ten publicado , ademais , a obra 
dramática "Silvánia". 

Senda quizá un dos mellares 
·poetas galegos actuais, a- slia obra 
é pouco · coñecida, en grande me
dida por non estar editados os 
seus libros nas editoriais máis co" 
ñecidas de Galiza; fei~o que quiz á 

· rache agora ao adoptar a distribu
ción de " O poema dos Lustros", · 
Edicións Xerais. 

axe rula 
A Escola Dramática Galega 
convoca ó quinto concurso 
de teatro breve 
A EscolaV rsmática Galega, convoca o 
"Ouinto_Concurso d~ Teatro Breve" de 
acórdo coas segu intesbases: 

1. Os orixinais han ser inéditos e es
tar escritos en língua galega. 

2. A extensión máxima dos traba
llos será"de dezaseis fólios a doble espá
cio_ Mandaranse por triplicado, sen re
mite e con plica á Escala Dramát ica 
Galega , Sta. Teresa; 18, baixo, A Corü
ña. 

·s. O prémio poderá.quedar deserto._ · 
4. O prémio consistirá en 40.000 

pesetas en metálico e a publicación da 
obra premiada.nos Cuadernós da_Eseo-
la Dramática Galega. - · 

5. O plazo de admisión dos orix i
nais rematará o 15 de X~llo ás 20 ho
ras. O fallo do xurado tarase público o 
25 'de · Xullo no decurso .dun acto que 
terá lugar na Escala Dramática Galega. 

6 '. ·O xurado estará formado por. 
dous membros da Escala ·Dramática 
Galega ·e tres pérsonalidades de recoñe
cido prestíxio na vida cultural galega. 
- 7.-A Escala Dramática Galega re

servarase os direitos da pr imeira ed i
·Ción e poderá estrenar , de acorde co 
autor, a obra premiada. 

8~ O feíto de concorrer a este con
curso presupón q~e se aceitan as pre
sentes bases. 

Ampliación do pra~o 
do concurso 
"Carlos VareJa" 

Motivado polos temas que se 
incluen nas bases <leste concurso 
fotográfico organizado polo Clube 
Cultural "Valle-lnclán", de Lugo , 
esténdese o prazo de admisión de 
brixinais até o tres de Outubro . 

As bases para a participación 
'd o no certame po ense ato par no n 
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Exposición de Felipe Semén 
Na Galeria Arracada (Zapataria 

4-A Coruña), expón a sua obra Fe
lipe Senén. A exposición, aberta 
até_ o 11 de Xuño , é feita sob o tí
tulo :" Devalar : antre a maternida
de e a piedade". 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
SE EXPORTA . 

FEFO 



-A fin de mes [alguén, no faiado 
1 

o negócio está nas salchichas 

· ~; ~: 
I~ · IVi .. 

Pase.o polo Jlipermercado 0 50:1 
O "hipermercado" é un negocio pensado para 
unha cidade que, como Vigo, sofre a crise; para 
xente que fai esforzos de imaxinación para re
sistir até o fin do mes. Un negócio á conta da 
fa me. 

Nunha visita a esta ."feira a cuberto", .fala
ba cun rapaz que trabal la repondo bolsas de sal
chichas baixo un cartel que anunciaba unha 
"gran promoción" de salchichas a 49 pesetas. 
Faloume que, pasada a metade do mes, mentras 
as vendas ba ixaban dun xeito notábel en todas 
as seccións, e les vend ían máis dun mi.lleiro de 
bolsas de sa lch ichas d iárias. 

Os rapaces atopan na sua mesa, un dia si e 
outro tamén, un bon prato de salch ichas con 
ovos ... 

Perto de cada recanto, no chan ou disimu
ladiños nos estantes atopamos envases valeiros 
de "petit suisse", média caixa de galletas ou uns 
emrullos de flan. A nai de Piño semente ten que 
levar d a casa a culler. Entran no "hiper", o ne-

. no merenda e de volta para os } Parcamentos a 
xoga r. · 

Hai moitas mozas oferecendo "degosta
cións" de queixo, viña, chourizo, sardiñas con 
t omate ou churros conxelados . Semente falta 
ter u n poLlquiño de valor e as persoas maiores 
poderian merendar na "legalidade" e non clan
d estinament e como os nenas. 

A va riedade de marcas e modelos do mes-

mo produto é impresionante. Nas comidas ita
lianas conxeladas atopamos grande cantidade de 
pizzas: pizza romana, pizza . margarita, pizza 
morena, pizza con garbo... ..: 

Os carro-s son imensos e moi incómodos pa
ra manexar. Non é nada estraño ver nun deles 
un repelo, uns chinchas, unha táboa de plan
char; dous cartóns de leite., un neumático, unha 
empanada (de ar e cebola), e unha dú'cia de la- . 
tas de pimentón ... ; "é que mer-cando unha dúcia 

· fan un 15 por cento", comenta toda convencida 
unha muller. 

Mentras eta· fai esforzos moi disimulados 
por endireitar a direéción do carro, o seu home, 
coas. mans nos petos do pantalón non disimula 
nadiña coas suas_ aliadas para unha das promo
tor~s que· leva un pantalón deses "apretadiños" 
que se teñen.que vestir con calzador. 

En formación de nove en fondo están colo-
.. cados os peixe~ "frescos", ordenados con moita 

estética e no meio uriha merluza engruñada 
nunha postura que mªis ben asemella á Nádia 
Comaneci rematando o set1 exercício- de xiná-
sia. 

Aquí non hai nengunha posfüilidade de re
clamación despois de pagar. Todos os dias a 
xente ven intentar trocar algunha causa· defec
tuosa, máis xa non hai solución: "pois é unha 
cabror:iada-- que. o pantalón que mercaras o luns · 
pasado teñas que llo dar a un rapaz- de doce .. 

· anos, só por ter o costume de lavar a roupa". 
As ofertas de roupa interior son por lotes. 

As veces eses lotes poderian ter c~rta lóxica: 
"lote de sete calzóns" entendámonos : (para 
luns, martes, mércores, ... ). Outras son unha ver
dadeira apoloxia da porcallada e do fedor. Por 
exemplo, cando o loteé dunha dúcia de calzóns 
(entendámonos: Xaneiro, Febreiro, Marzo, ... ) 

-Apesar de toda a vixillincia hai xente que 
demostra ademais de ·habilidade grandes dotes 
para o "recochineo"; pois non é a primeira vez 
que atopan en substitución duns zapatos de pel 
(?) un par de ténis vellos e escarallados. 

Mentras procuro o camiño para a saída, po
los altavoces a11úncian máis ofertas ... "se merca 
un lacón, agasallarnos cos grelos", "leve catro 
locións Cheveux d'or polo précio de tres" ... 

Na caixa as ringleiras de xente e carros son 
enormes. Pasas tempo ·e tempo . para chegar até 
o fin al. Eu cáseque lle recomendaba á xente que 

· revisase outravolta, antes de pagar., a data de ca
duidade dos iogures non vaia ser o demo qu13 ca
ducaran -mentras agardaban turno. 

. A verdade eu mercár, o que se di mercar, 
non mercaria nengunha causa, p_ero as mozas 
que dan a probar o queixo, o chourizo, as sardi
ñas, . .'. non me van esquecer dalgun tempo: pasei 
até. catro veces por ónda e las. 

As veces~ a fame é negra . 
C. CASA L 

MANUEL RIVAS 

Hai só unha posibilidade entre mil de 
que as próximas eleccións supoñan 
un avance cuantigativo notabel para 
a esquerda -sexa prestada ou autóc
tona- . en Galicia. Que veña o sol. 
Que veña xa e se manteña soberano 
sobre o ceo galega até outubro de 
1985. Que veña un vran anómalo, 
que se apropien as raiolas do outono 
e máis do inverno. Que os lagartos 
non teñan acougo. Que os trebóns 
varian verter nas terras da moreria e 
que Galicia teña durante ano e medio 
un teito azul e branca, radiante e 
mesmo abrasador. Un sol que pene-

. tre por todas as fendas, que faga can
tar aos grilos en nadal, que faga es-

- toupar de. graduación as vides, que 
quente as cacholas até o delirio, que 
exprema as toxinas pataqueiras até 
afinar a contextura da raza, que esgo
te as niveas e demais pringues. Un sol 
vingativo, tirano, a ferver. Un sol que 
encha de suecas e vikingos a praia de 
Camota, que espabile os coiros do se
minário de Mondoñedo, que faga ca
carezar a un tempo a toda-las galiñas 
de Franqueira, que abrigue a secarse 
o suor coa garabata a godos os d irec
tores xenrais da Xunta, q ue segue as 
bágoas seculares, que permita asar 
chourizos na Autopista do Atlántico, 
que abrigue á edición do periódico 
"Pucha" con novas totalmente fres
cas. Un sol de "róncalle o nabo", un 
sol pornográfico, insolente, e non 
este abrumado sol, ateigado de mil · 
doenzas, mallado, pequerrecho, tími
do e casual. 

Senón sucede esta sequía xusticiei
ra todo seguirá igual no asulagado fo

. gar de breogán. Endexamais a histo
ria coñeceu unha revolución feita 
baixo os paraugas. 

·Lo burato, ___ __..! 




