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Hai un ano editamos o número exúaordinário de A NOSA TERRA dedi
cado a Castelao no seu .pasame!lto. Estábamos lonxe de cter que' neste· 
t984 teríamo,s ~s" seu~ restos én Santo Domingo de Bonaval: D.esde a·sua 
morte en 1950,· o panteón d.a Chaca1Jta éonvertérase nun f¡:tcho de· inspi
rac.ión para· os galeg'Os de Uttramar. O Mestre seguía a .cumprir a si.Ja fun
ción de -transmitir a cha.ma da lqiia pola liberaeió.n -d~ Galiza~ amarte no 
exílio e· o exílio dos sews restos eran a provocación ne.cesáriá par~que · se 

-re~ollése fielmente o legado da liberdade es~ organizasij! o ;;,ovimento de 
efectivización dunha Galiza democrática. ' · l . 

Por anos estivemos a cantár e a soñar coa volfa de Cástelao cdm~ sím
bolo de que ºeran chegados os,tempos". Incluso estab'an prefiguradas as 
rotas: ' entrada pola badia de Vigo, camiño de Pohtevedra, a sua Ponteve- · 

· dra e Rianxo. Lago o plebiscito de todos os galegas teria estabe'lec;:ido o 
fu'gar do menir de lembranza e de homenaxe. Eran soños. ~ 

. . De . súpeto a X unta e o Parlament~ Autohó~i'~o co-nseguen apoderarse 
do tacho da Chacarita e· en~erralo en· Bóna.val. A cirimonia non pode ser 
má~.s subtil e profanadora. fntentando ser xustós, permítasenos explicar o 
noso p~nsamento. 

A actual 'Autonomi.a de Galiza non r~sponde, nen- mínimamente, ás 
esixéncias do ideário .de Castelao. BaSte comprobar os textos que se re~ 
producen neste, periédico e que corresponden ao contexto . ~scrüpulosa

. mente: A_direcdór:i actual· dos .entes autonómicos galegps non merece nen . 
·pode•gozar de· n~ngunha ·relación con Castelao: pertence aos inimigos do 
político exilia.do. ;~ .;,·- , -~ · · · ·· ·· · ... 

Pretende a. Xunta ~o~· est~ operac_ió'n ocultar ,a sua ineficácia en todos 
os aspectos.Servil dos intereses dos grupos qu~ ·opr_imer:i os traballador~s; · 
inútil para .arti-cular o menor esforzo de 'transformación económica ~~o- · 
cial, está dia a d ia en inauguració·n de festas folclóricas, fe iras 'e banque-, 

. tes. O seu atrevimento·chega ao q!:lme manipulandp os familiares de Cás
telao para que desen o consentimento deste traslado.· E natural qüe Tere
Sé! R .. Castelao tivese il"usión na traída dos re.stos ao irmán; pero. ta~én pa
rece natural .' que intentase cúmprir a manda testámentaria de pqusar .á 
beira da muller.. e do fi.llo. Daniel expresou be.n claramente nas suas óbrás 
o desprezo a 'moimentos funeráriós de bronce. · 

E programa da Xunta e do Parlamento agachar o ideiário radical de 
Castelao; os homes que figuran ·neses entes, alguns da formación tan __ "si
biina' '., chamada "ReaHdacle Gale_ga", destruíron primeiro as pos.ibilidades 
dun Partido Galeguista que rec.uperara a liña de Castelao; 'protnoveron os 
que eran d~ . Direit'a .Galeguista, ~que fuxiran da dirección. de Hóveda,Cas
telaq. Logo •iota.ron .a expúlsió~ dos deputados do BNG, petsoas deeid~
d~s a que vaia adiante o impu.lso liberador por unha Gali?a libre. Para ga~ 
rantir o 1,abor torto e _maqu.iavéli.co estes manipuladores q.ueren compleiar 
a_ obra co enterra-merito" de- Cast'elao. . · . · . · 

E deber noso denunciar esta manipülación profanadora. E .honra nasa . 
erguer .o facha da doutriria. de Castelao e desmascarar estas manobras. E 
outra lecció'n que aprendernos do Mestre. Estamos seguros de. que o :tacho 
'non será apagado en" Bonaval, al que o pretendan ' ~ i-mbéciles e escurns" 
este .fato de · encubertas inimigos da Pátria. Faremo's 9 posíbe·I pa?a que ' 
esta operación de sobQmd quede ao descuberto e.que Castelao teña máis 
poder de convocatóri.a, porque se é dificil ºsempre queda o recurso de pe- ·· 
tar na alma das moitedumes até promover un estade de opinión revolu
Cionária; pois en interés do sistema democrático é tan esencial ·esta mu-

-.danza como pasar' do absolutismo ao constitur;ionalismo, da monarquía .á 
·re¡;_ública, da opresió_n á líberdad~" (SeG, p . . 460, 2a ed.) 
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, APOIO A A.J\f.T. 
DESDE SUIZA · 

A idea da é'riación ,do grupo "A~i
gos de A ~osa Terra'', surxiu pala ca- · 
ñecida e difícil situación financ~ira 
do sé'maríafio_; e,. co_n~ie.ntes ~ d~ gra ~·' 

. vedade qiJ_e. süporia hoxe.en dia a s'ua . 

<?_nde antes . di?<~ ,;~··xefe'',, dig~ agora' 
este, non. · " . · . · 

O desinterés pola educa.Ció~ popu
lar 1;rouxo como consecuéncia qúé

0 

se 
inauguraran centros doc~ntes . ~en_ un 

" mínjmo de instalaci.óns,_ que .se fixe;; · 
· ran festas-·pr~fer.engemente ga~st~o'r;ió- . 
micas, nun Raís'no que hai aind~ p~
vos ·sen el.~ctdficar, que haxa aulas 
identificábeis coas dos países máis 
atrasado__s e terc.eirom.undistas, que 0s 
alunas de FP de Ponteceso teñan que 
~ . . ~ -

interrumpir os seus ·estüdos -por pro-
mesas incumpddas da Consellaria, 
que no irrst.ftuto de Cee 'Sigan se-n so
lucionarse os problema§ provocados 

· desapariC'ión, xa que ·ANT e o único 
rpeio de ·in{orrriación en galega e pa~a 
os galegas que defende e espalla os·~ 
ri~:)sos ,valores r:iacionáis, decidim9s de 
axuntarnos para aportar o noso grau 
de area co desexo de qÜe ·a idea da 
posíbeJ criación dóufros grupos faga'-. 
bo[a de neve 'áo p.etar na sensibilidade 
GJ9utros galegas n·a diáspora, asi como 

. ; precisamente por-un. destacado cargo 
da ·eo-nsellaria . 

n·os do i 1_1terior. . · 
. Para compl~tar a ¡'nformaciÓn di- · 

reivc:>s que o grupo componse"de. sete 
persoas cunha cottzacion mensual: 

Andrés Pan, ,-Saldomero Alvarez 
Francisco Rama, Xacinto Prego, Ma·:' 
noel Domínguéz, Carlos Xoarii Díaz e 
Ricardo Sarmiento. · 

E a inda. mais, · ~a agardá das vo'sas 
no.vas, prégovos de receber testemu-· 
ña dos nasos saúdos nacionalistas. 

'.Precisamente por istO tratan de 
em'udecer aós meios ·_de eomunicación 
palo sistema de outor.gar -favores a 
pos1beis críticos; así por exemplo, él 

dona do Xefe de Servícios 1 nformati
vos de TV e crítico político do Faro 

. de Vigo ; señor- Couselo, é nomeada 
Subdirectora Xeral do Património 
Artísti~o; a dona 'de Xavier García 
Sánchez, Delegado do· Faro de Vigo, 

Polo grupo: enchúfana no Gabinete de· Prensa da 
Ricardo, Sarmiento • Consellaria. Converten a Alvarez Pou

G.eneve-Suisse - sa, Ex-Del~gado da Voz en Santiago, 
en Director Xeral de Cultura, e este, 

C'RITICAS 
. A CONSELLERIA DE 
EDUCACl,Oí\i 

Queremos derítmciar publicamente as 
a.tropélias que se segueri a cometer na 

. eo·nsellada de Educación é' Cultura. : 
Para curarse en saúde, os prép0~ " 

tentes capitostes da -Consellaria de 
Educación dedicárpnse a repartir pre ~ · 

bendas entre periodistas vena is, e ou-· 
tras persoas vinculadas familiarmente 
aos mesmos; deste xeito. o povo pqga-
no ve cegadas as canles de informa
ción e non coñece as manipulacións él 
qi.Je é sometido nen ten unha nídia 
idea de como se deserivolve as activi
pades duns departamengos de primei-
ra ,¡mportáncia para Gal iza. 

posibelmente, fose o padriño para 
meter a outros periodistas na Conse-

· 11aria. · 
Até cando o pavo galega vai atu

rar estes politiq~eiros? 

L.R ~G.; M.T.S.; A.L.F. 

O K.K.I<. DA PSIOUIATRIA 

O 6. de Xuño do 76, estando eu de · 
médico titular de Aretxabaleta (Gj
puzkoa), fun ing-resado na el ínica Ló
pez lbor debido á'un "surmenage", 
despois de que un irmán meu, agora 
e11 México, firmase unha fianza- sen 
ter consultado co ·resto da família e 
cuxo trat~ento ~foi tan brutal, con .
todo un "show" familiar de interro
gatório inquisitorial, corte de te-léfo 
no, apertura de .correspondéncia, fal
ta de asisténcia social e incluso de bi
blioteca, que me deixou sen nengun
ha esperanza e sen dar canta ao colé-

Qué pasa na Consellaria de Cultu
rq? Quén a re_x,e? O caso é que pésie a 
todos os impedimentos que intentan · 
pór a unha fidedigna .información, 
ncín ~e pode evitar que saían de cotio 

1 . 

a relµcir progestas e denú.ncias de 
profesores-, pa.is e alunas. ' 
' ,E evidente que o pésimo fJncióna-

·, xio de médicos, prev.isión sanitária 
nacional e autoridades, que me i.mpe

.di.ron exercer até o momento, apesar 
, ment~ da Corisellaria· está motivado 

pola ignoráncia que do seu cometido 
teñen os xerifaltes e pola sua ambi
ción politiqueira. 

Prometen o q~e sabe~ que non 
van poder cumpri~ e despois veñen ;:is 
manifestacións e protestas botándo- . 
lles despois a un .segund9 n para que 

· de oferecérseme por amizade algun 
PO'iO perdido. · 

Todo isto pésie a estar na mesma 
orla de Juan José López lbor, e ter 
exercido no Patronato Na'cional An
titubercufoso catre anos, e logo sete 
_máis e vários povos até cheg,ar a Are
t?<abaleta, que me oferecia exce.len-· 

.. -
tes . cona.ición's e'ccinómicas, tendo 
preparado' tamén o Foreig.n . dur~nte 
set.e anos. Asi até o_ ano 8?_ q.ue me 
enterei de que o dan López' lbor foi 
denunciado por ' un semanário de gran 
difusión, acusái:ldoo de secuestro, ex
torsi'ón, presión sexual e indución ªº 
suicídio C:lunha ·'rap'aza de Santiago, 

· ·cuxo mÓzo pu.xo unha denúr¡cia no 
xulgado nl!mero. 3 daquela · cidade, e 
que na sua declaración a ese semaná
rio descrebe unha situación kafkiana 
exactamente igual á miña, quer dicer, 
u'n estado de desesperación· que fai 

· pensar que na clínica López lbor, en 
lugar de tratar ás persoas con proble
mas psíquicos, e incluso sen eles moi
tas veces, ded ícase .a psquiatrizalas, 
envolvéndoas ·nun círculo vicioso que 
as leva a situacións límite. E ainda · 
que sexa· un feíto do que non se po
den dar estadísticas, porque son. moi
tas as opinións e notabelmente diver:
sentes, segundo o maior ou menor 
componente. organicista do paciente, 
o tratamento, se só se ten en canta 
isto último, leva ao enfermo á xa 
mencionada situación de círculo vi-

. cioso e aniquilación da personalidade 
pior que cálquer cárcere. E ~ ainda no 
suposto de existir ·un ha alteración or
gánica pode pensarse que moitas per
soas aparte de calquer neurose ou de
presión teñen outros "hanicaps" co
mo o paro, pobreza, etc., sen que 
nengunha teña forzosamente que se 
suicidar, agás a presión exercida po
lo médico, que parece buscar esta sa
ída para facerse máis imprescind ibel 
con füturas vítimas. E do contrário 
remítome ás estadísticas de "altas" 
por curación de López lbor. 

MANUE[ SANFIZ NUÑEZ _ 
Ma~:frid 

FE DE ERRATAS 

No número da semana pasada co
metimos un erro na numeración e 
mesmo na data . como xa se deca
tarian os nosos leitores. ~obretodo 
para os coleccionistas, advertir 
que aquel foi o N. 248, e a data 
que debia levar era ·a do 14 de Xu · 
ño. 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
SE EXPORTA . 

O PASTOR E°L.ECTRICO 
APARTADO 3~ NADE LA (LUGO) 

~~CA 

pr~za d~ s~p Agustín., 1 o 
Telf~ 22 67 43 . 

a coruña 
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P . , . 
- a·ra 1r a pra1a 
non ahonda Con que haxa 
iVioita xente pensa que con que haxa água xa se poden bañar. E se
hai area para tumbarse,;mellor que mellor. lsto pode traer 
graves consecuéncias, ben pola água, ben pola area. Cál é o estado 
das nosas praias? A Xunta fixo un estudo que remitiu 
aos axuntamentos correspondentes, pero a opinión pública non 
sabe cáis son as condicións das praias. Por qué? Para prevenir · 
males maiores é necesária unha información1 á opinión pública. 

Detrás da lista das praias aceitábeis 
que anualmente se fai pública, está a 
presión máis ou menos clara dos inte
reses turísticos ao fin de non alarmar 
á opinión, e asi, niveis médios de con
taminación bacteriolóxica que dun 
xeito prudente e responsábel dan lu
gar á calificación de praias non acei
tábeis para o baño, non aparecen co
mo tais. 

O risco sanitário que representa 
untia zona de baño degradada, conta
minada ou, simplesmente, cunhas ca
racterísticas hixiénicas non .satisfac
tórias é grande. 

As causas destas situacións. indese
xábeis son diversas. 

Desde o ponto de vista da sanida
de ambiental, os vertimentos ao mar 
son preocupantes polo gran impacto 
que teñen sobre o equilíbrio do meio 
mariño e, en certa medida, sobre a 
saúde dos bañistas. Pero son tamén 
importantes os restos e lixos que se 
encontran na area, que son os que 
máis preocupan a moitos pola "ima
xe" da praia, ainda que na area se po
dan encontrar outros elementos noci
vos que non se detectan a simples vis
ta. 

O conceito da calidade sanitária 
das águas de baño 

A prática actualmente máis exten
dida, no que concerne a campañas ou 
programas de vixiláncia da calidade 
sanitária das praias, e tamén no refe
rente a normas de calidade, susténta
se fundamentalmente en parámetros 
microbiolóxicos determinados en 
mostras de água. Os máis comunmen
te utilizados son os coliformes totais, 
os coliformes fecais e os estreptoco
cos fecais. 

A concentración destes xermes no 
mar, reflexa certos aspectos na conta
minación da água na zona mostreada. 

Pero non hai que esquecer quE'. os 
coliformes fecais ou Escherichia coli, 
e os estreptococos fecais, son indica
dores específicos de contaminación 
fecal. 

O seu significado en relación po 
risco de transmisión ou contáxio de 
enfermedades gastroentericas é ben 
coñecido por todos os sanitários. 

Por outra banda, a água contami
nada con resíduos fecais ou orgáni
cos é máis favorábel que un água lim

. pa á persisténcia~ decreterrñinaaos 
xerme~, especialmente os saprofitos e 
os patóxenos. 

En ~;><eral, as afeccións asociadas 
coa ·estancia na praia débense a pro
tozoos"? Jungos e bactérias cuxa inci

. déncia _, non garda relación directa coa · 
concentración de índices clásicos de 
contaminación da água do mar. 

A pra ia non só é a água 

Pero hai que ter moi presente que 
a praia non é só a água ou zona de 

. baño. Existe ademais a area e os dis
tintos tipos de servícios, nos que se 

desenvolve unha actividade. recreati
va, ·que poden influir na saúde, polo 
que é preciso que nos vallamos dun
ha conceición global ecoloxicamente 

· aceitábel. 

Estudo da · Consellaria de Sani
dade 

A Xunta realizou nos meses de Fe
breiro e Marzo un estudo de · 50 
praias da província da Coruña, 25 de 
Lugo e 65 de Pontevedra, ..comuni
cárídolle aos respectivos axuntamen
tos os resultados para que tomen as 
medidas oportunas. · 

· - Este estudd centroúsé máis ·na ·do
tación de servícios e a/ seguridade, 

· mentras que a calidade da água que
do u relegada a un segundo plano. 

Igual acorre nün informe elabora
do pola revista "Ciudadano". tendo 
que facer constar ademais que estas 
análises real ízanse antes da tempora
da de bañoJ polo que primeiramente 

as temperaturas son máis baixas, o 
que non favorece tanto a contamina
ción; a xente non vai ás praias, senda 
xa un factor en si de contaminación, 
adema is dos desperd ícios que deixan, 
e as zonas praieiras na temperada alta 
teñen moi;ta n:iá is povoaci6n. ~ 

A metade das praias galegas non 
son recomendábeis segundo 
11Ciudadano" 

Segundo o informe da revista 
"Ciudadano", a metade das praias de 
Galiza non son recomendábeis. 

"Ciudadano" fai unha calificación 
das praias segundq dados como a pre
séncia de fungós ou coliformes, a ca
réncia de lanchas de salva~ento e bo
tiquins de 'prirrieiros auxílios, ausén
cia de emisários submarinos, depura
doras de água, servícios de VvC e du
chas. sinais indicativos, asi como os 
que se retiren á seguranza cidadana. 

Segundo este informe: a metade 
das praias galegas non son recomen
dábeis (estudou as 29 de ·máis sona) 
senda os rios contaminados, a carén
cia de depuradoras, ás Vertlmentos de 
residuos di'rectárhente, son · factores 
que ·máis inflúeri. 

As -de R ibeira · e Baiona-son as que 

teñen máis sumidoiros vertendo di
rectamente, ainda que a de Sanxenxo 
está moito piar. T amén hai deságües 
e regatos contaminantes en SamJI, 
P9rtocelo, Silgar, San Francisco, Rei
nante, Torno, Covas, Miño, Sada e 
Malpica. 

Segundo fontes consultadas e ou
tros informes, como o de ' ADEGA, 
este estudo de "Ciudadano" deixa 
moito que desexar, pois "é un estudo 

· que se basea no turismo, na incidén
cia e aceitación que poden ter estas 

i;. praias, prestándolle moi pouca ·aten
.,, ción á contamiñación da água que se 

sabe é un factor fundamental". · .· 

Campaña 
de carte·is 
para-sanear . 
a~ pra1as 
Até agora as praias de Galiza estaban 
case totalmente abandonadas. O ano 
pasado a Xunta emprendeu xa unha- le
ve. campaña para mellorar o seu estado 
con concursos e carteis. 

No plan para o ·aitenta e catro ta
mén convoca o "IV Concurso de Sa- 
neamient0, Mejora y Embellecimento" 
... (si, en español), asi.como un ha s;am
páña publicitária nos meios de comuni
cación e mediante valados e carteis. 

Ademais destas medidas, tendentes 
a concienciar á opinión pública e aos 
municipios ; a Xurita levou a cabo, co-

. ·~Asi, praias que apar~~en ~n "Ciu~ - rno terceira medida deste plan, .un. es-" 
~ dad ano" como "excelentes", tal é 0 tuda das praias, para determinar un ha · 
· calificación sanitária, asi como· das me-
ca~ de Riazor ou .Ca nido, ásJ~ue ,gl- -didas correctoras para mellara las. 

. lifica CO~ catro- estrelas •. nou,tCQl! : in~ " A situación das praias, xa se sabe 
~- for~es aparecen como perigosas._,oú.., - 0esde .o mes de Maio. Pero este estudo" 
._ non .: recomendábeis. Concretamente, · que pagamos todos, que nos beneficia 
- a de_ Can ido supera os coliformes ad- ou perxudica a todos, que todos debi'a-. 

mas de coñecer' en suma, non é sacado ; 
miti_d;os. . , .. · · ~ · luz pública, manténdoo acochado na 

.., Consellaria. 
Fn suma, .que únha cousa son os o estudo foille pasado aos distintos 

;~ intereses turísticos e outra os da saú· ·axuntam.ento~ xunto cunhas instru-p_· - - .. 
~ dtr pública. · cións para que mellorasen o estado das 

praias. Pero erstas consideracións non 
foron seguidas en case nengun canee- , 
llo, nen tan sequer as máis graves como 
o pór letreiros proibindo o baño en de
terminada praia ou nalgunha zona de 
praia za.na de praia xa que pala sua 
contaminación - é totalmente desacon
sellábel o seu uso. Nen iso. E xa non di
gamos o sacar os deságües fóra da 
praia, canalización de rios, estabeleci
mentos de depuradoras, vixiláncia de 
que non entren veículos e animais, pas
tos de salvamento, bandeiras, duchas e 
WC, etc., que no noso percorrido non 
vimos en case nengun lado. 

Os axuntamentos afirman que non 
teñen presuposto para realizar estas 
mellaras. O mesmo afirma a consella
ria e asi estamos, ao povo fúrtasenos 
unha información vital, xa que dela de
pende a nasa saúde. Estanse pondo por 
riba os intereses locais dos intereses sa
nitários de todo un pavo. Afina! todo o 
mundo vai sair perxudicado. 

l 

En yigo 
só tres -9ptas 
O eStaao real das praias da comarca de 
Vigo , segundo os dacios do Laboratório 

. Municipal_ recollidos por ADEGA, 
amostran contaminación na água de ca- . 
se todas as praias, o qu~ d~beria levar a 
proibir o baño. 

Asi o nivel de coliformes en 100 
j mi. de água_ supera a~plamente o valor 
·permitido en· USA para o baño que é 
de 2.400; tan só as praias de Saiáns. r 
Cies e do Bao permanecen por debaixo 
deste nivel. · 

E de destacar tamén que no Estado 
español non existan leis que regulen os 
niveis de contaminación límites senón 
tan só unhas nórmas récómendáb~is do . 
MOPU de 1977 que si'nalan que a con
taminación de Escherichia coli' e águas 
para o baño, non deberá de ser superior 
ªº 1.000/100· mi. en máis dun 10 por 
cento de mostras; nen superior a 200/ 
100 mi. en máis do 50 por cen das 
mostras Concentración amplamente 
superada en todas as praias de Vigo, 
agás das antes citadas. 

Hai que subliñar tamén que, segun
do AD EGA, os efeitos para a saude hu
mana dos niveis de contaminación non 
son lineais. senón que unha vez supera
dos os índices máximos, os efeitos son 
multiplicativos. 



Os ·••atf8ires'' 
das subvencións ~o emprego 
A saída á luz pública da 
concesión de axudas a unha 
peluqueria, unha sauna 
e unha cadea de emisoras por 
parte da Xunta e a cargo -
do Fomento do Emprego, 
causou malestár entre 
a opinión pública, 
surprerídendo que fos,e "La 
Voz de Galicia", xonal afecto 
a AP., quen sacase a noticia. 

A concesión de .axudas para o fo
mento do emprego por pa.rte da 
Xunta 'está inspirado, para moitos, 
polo "máis claro clientelismo polí
tico". 

Asi, non se comprende cómo 
estas axudas van parar a unha pe
luquería na que os danos teñen 
parentela co President.e Albor; a 
unha sauna, unha cadea de radio 
de recente criacióh (con emisoras 
concedidas pala própria Xur:it~), 
pasando o goberno a posuir case o 
50 por cento da empresa. 

Algo parecido vai pasar cunha 
axéncia de prensa que vai ampliar 
instalacións e plantilla, á que "ª · · 
Xunta lle concedeu 1 O millón? de 
pesetas. 

Ouén e o responsábel? 

O responsábel directo do de
partamento da Xunta que ten que 
conceder ditas sub venció ns e o 

.$1J,bdirectór" Xeral de Emprego e 
Cooperativas, Ramos Mulero. 

Ramos Mulero é un monitor do 
PPO que accedeu a este cargo por 
Decreto, co cal quedou roto o 
normal proceder administrativo da 
Xunta. lsto no significa que Ra-
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mas Mulero sexa o responsábel de 
tais concesións, senón que se de
ben á política seguida por AP. 

Orabén, o departamento de 
Emprego e Cooperativas da Conse- ,, 
llaria de Traballo ten unha activi· 
dade case nula, limitándose a 
transcrición de estadísticas que 
publican organismos t~- is como o 
INE. 

Ramos Mulero veu trasladado 
desde A Coruña, e ainda que car
tagenero mantén uns vínculos cla
ros co sector coruñesista de AP, 
sendo a man direita do Director 
Xeral de Traballo, Alfonso Váz'i.J 
quez, que se encontra na actuali
dade destinado como inspector de 
Traballo en Zaragoza, pero que es
tá na ,X unta en comisión de serví
cio e non .en excedéncia especial 
como lle corresponder:ia. 

A denúncia en La Voz 

A denúncia de "La Voz" destes 

casos pareée que hai que insertala 
no ataque feíto a Xunta de Galiza 
pola política que está a seguir que, 
nalguns casos, é contrária aos inte
reses econÓfTl icos da empresa ed i
tora deste diário. 

Asi está em primeiro lugar a 
instalación do Centro de Video 
que quer pór a andar a Dirección 
Xeral de Cultura. A Voz ten a pre
tensión de facer tamén unha sec
ción dedicada ao video que lle val
ga despois para a TV privada que. 
pensa montar tan pronto den a 
aprobación. No edifício do xornal 
coruñés xa hai tempo que se están 
a facer obras para este mester. 

Tamén chocan cos intereses de 
"La Voz" outros intentos cultu
rais da Xunta, como é a criación 
dunha editora nacional, ou o in
tento do canal autonómico de TV 
e as emisoras de rádio. 

Algur:is destes _proxectos da Di
rección Xeral poden quedar apar
cados, sobretodo o do video, can
do xa 9 Consello da Xunta tiña 
que dar luz esta iniciativa hai duas 
semanas e ainda non o fixo. 

Despois dunha entrevista de 
Albor con responsábeis de "La 
Voz", as causas xa parece que vol
taron aos seus cauces, e que os in
tereses da "autonomía e ·os da em
presa xa están unificados". Ainda 
que hai tamén quen afirma que 
detrás destes ataques hai un trans
fondo político propiciado · polo 
.sector coruñesista encabezado po-
los donas do xornal, Augusto 
Assía e Mª Vitória Fernández que 
queren derribar a Barreiro Rivas 
do liderazgo da Coalición Popular 
en Galiza. 

4 /A NOSA TERRA 

A. .. Co8réncia" 
d.os cámbios 
parlamentários 
O 12 de Xuño rechazouse nun pleno a ·apresentación de recurso de 
inconstitucionalidade contra a Lei do Fondo , 
Compensación lnterterritorial, como se acordara en Outubro 
do 83. Se tivésemos que crer a moitas destas intervencións, agora, 
a autonomia non vale para nada. 

Alianza Popular voltouse atrás e vo
tou en contra de recorrer contra a 
Lei de Compensación lnterterritorial. 
Tamén votou en contra o PSOE, que 
se absti"(er'.a cando fora aprobada tal 
medida en butubro pasado. 

Foy un cámbio significativo nas 
posicións mantidas meses antes, pero 
non hai que estrañarse xa que, segun
do o portavoz de AP nesta ocasión, 
Martínez Larranz: "todos estamos 
cambiando". 'Ainda que para o socia- , 
lista Ceferino Dáz non existira cám
bio de posicións, senón que "a auto
nomía non é soberanía e as compe
téncias exclusivas hai que lelas na 
Constitución" afirmou referíndose a 
que no Estatuto de Autonomía se 
contempla o Fondo como competén
cia exclusiva própria. 

"O acordo máis importante de 
toda a história" 

Segundo Camilo Nogueira, un dos 
proponentes do recurso conxunta
mente con CG, o acordo de recorrer 
contra o Fondo seria" o máis impor
tante da história do Parlamento". 

Segundo Nogueira, deste recurso 
depende que "teñamos ou non teña
mos autonomía económica". ' Afir
mou tamén que, sen se aprobar este 
recurso, o Parla.mento "non teria xa 
nengunha intervención e estaríaselle 
instrumentalizando perdendo logo 
"a autonomía poi ítica e os recursos 
d iferenciais". 

- J 

González Mariñas dixo que a Lei 
do Fondo era "un atentado ao auto
goberno". Anxel G uerreiro referiuse 
á incoeréncia dos políticos que uns 
meses antes estaban todos de acordo 
nun recurso e agora non o están o 
que desmascara o seu "conxuntura
lismo de galeguistas e autonomistas". 

Pardo Montero puxo tamén de 
manifesto a importáncia deste recur
so e cómo a capacidade de autogo
berno depend ia en gran medida del, 
ao afirmar que "a capacidade poten
cial da nasa autonomía pasa por ter 
capacidade suficienge para tomar as 
nasas decisións". 

A autonomia galega, algo instru
mental 

Pero foi secadra o ex-vicepresiden
te Carlos Mella o máis duro dos ora
dores ao afirmar a que hai que "to
mar a autonomía galega como algo 
sério e non como algo instrumental". 
Viña isto a conta ao referirse a AP e 
o seu cámbio de postura neste tema, 
partido no que el militou e no que 
foi o impulsor deste recurso. 

Referiuse a que no anterior pleno, 
no que se tomara a decisión de a pre
sentar o recurso, a portavoz de AP 
mencionara sete veces que a lei do 
Fondo era anticonstitucional e agora 
daban marcha atrás . 

.Tamén afirmou que isto non era 
un tema técnico, como o Trebolle, 
actual · Conselleiro de Economia, pi:_e
tencia, senón poi ítico, e que non po-
d ia primar esta lei por riba do estatu
to, pois o "estatuto é a Constitu
ción", polo qúé': 1.fnha lei non pode~ · 
desautoriza lo. · 

Afina! o recurso non saiu adiante 
porque PSOE e AP votaron en con
tra, xunto con catro deputados dos 
· AP-1 ndependentes. 

Se fósemos agora facer caso ás in
tervencións dos mentores do recurso,, , 
despois desta negativa o Estatuto non 
valeria para nada, xa que seria o Go
berno central qu·en fixase os recursos 
e· como se ian gastar. A Xunta, o Par
laménto e demais organismos autonó
micos só serian os xestores dos pro
gramas. feitos en Madrid. 



.;· 
,.· 

A Direéción í\iacional 
da' lntersindical l\lacional dqs 
Traballadores Galegas· acordbu,. 
por maioria, expulsar 
·do .sindicato a Fernando A'cu i\a 
C\úa, antigo secretário · 
de Finanzas e actual membro 
do se_cr~tariado nacional. rJesta 
mesma reunión, ce!eurada o -
sábado d ia 9 en Santiago, 
tamén se acordo4 aperceber ao 
membro da executiva 

.. Xósé Díaz asi..como á marioria 
da ·dirección da zona de Lugo. 

~ 

A expulsión do antigo Secretário de . 
finanzas Fernando Acuña prodúcese, 
segundo pudo saber A NOSA TE· 
R AA, por posuir unha conta ·persoal 
onde ian parar parte dos fondos que 
o .Gobernó lle traspasaba á 1 NTG. Es· 
ta conta só era coñecida polos mem
bros da dirécción do sindicato, per· 
tencentes á corrente maioritária. 

·Ecos-da· visita .de,Alfonsín 
AÍfonsín~ presidénte arxentino, neto d.e .galegós, _ . · ·· · . 
veu de visita ofi~ial a'o Estado espafíol. f"¡jesta visita inclu íron 
un percurso de dou~ dias por Galiza. r\lela pux·é~onse 

- · moitas causas de reiieve. . . , 

Asi mesmo alegouse para a sua ex
pulsión non ter entregada a contabi
lidade despois de abandonar, .yolun
tariamente, o cargo hai · seis meses, 
sendo requerido en vari-as ocasións. 

O ap.ercebimento a Xosé Díaz ven 
dado por non seg u ir as directrices da 
central sindical no tema da reconver
sión naval, onde é un dos represen
tantes da 1 NTG nas negociacións. 

En canto á amonestación .a parte 
da dirección de Lugo, esta débese ao 
comunicado que tirou desconvocan
do a folga xeral do 14 de Febreiro, 
cando esta folga e.ra unha decisión do 
sindicato. 

"Unha cousa normal" 

Segundo Xan Carballo, Secretário 
X eral da 1 NTG "estas sancións son 
unha cousa normal dentro da diná
mica dunha central sindical, non nor
mal porque se . produzan 'todos os 
dias, senón porque están perfeita
mente contempladas e tipificadas nos 
nos'os estatutos, asi como nos d9u.tras 
centrais. ·Estas aplicacións, prodúcen
se cando se quebranta grave e delibe
radamente a disciplina e son para ~vi
tar males ma iores". 

En canto aoque estas sancións po- -
den representar para os enfrentamen
tos entre as distintas tendéncias da 
INTG, o Secretário _ Xeral qfümou 
"non teñen porqué alterar en nada o 
seu funcionamento. Hai urihas faltas 
constátábeis e probabtlas, uns estatu
tos aprobados por todos e únhas san
cións conforme aos estatutos. A Di
rección Nacional viuse na abriga de 
impor estas ·sancións e o feito debe 
de ser acatado como llnha de~.isión 
máis,-con disciplina. . 

Sábese que estas causas sempre _. 
poden traer alguns problemas, pero 
máis se lle criarían á clase obreira ga_. 
lega se na 1 NTG reinase a autarquia 
donde· cada un fixese o que lle dese a 
gana, máis co diñeiro dos afiliados ou 

· coas decisións tomadas pola central 
en temas tan trascendentes para todo 
o povo galega". Se algo acorre non . 
será por culpa da posición da maioria 
da central, senón porque non se aca
tan as decisións dos organismos (luo:i
coteándoos deliberad'amente) e os 
programas e estatutos que todos nos 
demos no congreso. lso é o q~ . .re hai 
que normalizar para o funcionamen
to estábel da nosa c;entral." 

. t primeira, o sentido qüe .para a'lguns ten á emigración; 
despois a átisia -de figurar dalguns 'políticos galegos 
e a· imposic.ión protocolária que. a inda ·en visitas . 
privadas fai 'que if Xunta non teña _nada que dicer . . 

"Cóllame a min . tcúnén da man", dí-
- xolle Gar~ía Sabel.I a Xosé C~íña, :al
calde - Lalin, cando -o presidente Al- · 
fonsÍQ tomaba as mans do presidente -
Albor para pasar por~··riba · da alfom
bra de flores que ·11es · fixeron polas 
ruas da eapitat..do Deza. 

O alcalde non -tivo outr.o .remé
dio; ainda que a desgana, tivo que co~ 
·ller da man ao delegado. do_goberno. 
Esta intromisión quedou até Patente 
nas fotos, onde s-e \le ,a Cuiña baixan 
do a man de Garcfa Sabell. 

Est a ánsia de ·figurar de. Sabell 
-non se sahe se impósta e_n cer~a me-
dida polo goberno central- púxose 
de manifesto en to~a a visita. 

O·_ primeiro a ltercado ocorreu· xa .. 
no aeroporto, cando Ga_rcía se subiu 
ao helicóptero no'-que ia viaxar o pre 
sidente Alf.onsfn, o presidente Albor 
e a~ suas respectivas donas. -

Pois ben, a García Sabell antollóu
selle subir e fixo que as donas se tras
ladasen a outro aparato. A A!bor non 

.lle gostou. · 
En Lalin García voltouse colar · 

R ias Baixas. 
Foron estas unhas anedotas na án

sia de f!gurar dos polúicos autonémi
cos, ainda qué po~e qu_e fosen abriga- . 
cións do ~'protocolo do ·Estado'!,-

Na Xunta tamén houbo altercado, 
prop[cj~do pela ánsia de figurar dal
guns conselleiros, pola pou~a _ consi
deración que os de Exteriores lle te
ñen aos represe·ntantes autonómicos, 
pe.ro sobretodo pola falta _de espácio . 
para albergar a unha recepción, ünida 

. á in.capacidad e dos. responsábeis pro
t0colários da Xunta. 

Nen hino nen b~Hideir~s 

.. A outra mostra .do ·;'talante auto
nomista" de Madrid e da sua'·sensibi
lidade foi· que nas recepcións_ ~ficiais 

. ...:.. por ,máis que esta só fose unha· visi- · 
ta privada- non apareceu por nengu
res .a bandeira galega. Por nengunha 
par-te. TanlPOuco' se_i nterpretou o hi-

'.'como un peq uen,o nunha festa", co 
.. mentaba Uh xornalista, para ir )10 

helicóptero do presidente na visita ·ás' 

. no ·galego. Lalin foi o caso único,_ 
porque-o alcalde se empeñou en face
lo e dia'nte da insisténc;ia dun fundo " 
n'ário de 'Exteriores' paréJ que non se 
toease ; o alcalde Cuiña púx.ose farru-. . . 

Congre·so 
d·e EG-P-SG O dia 24· 
EG_-PSG celebrarán o congreso 
~e fusión odia 24 en 
Santiago, quedando asi 
conformados nun partido que · 
levará o nome composto po.los 
dos dqus partidos anterio(es. · 

50 por cento .dos militantes: 
Unha parte destes militanges, con.

cretameote ·a case totalidade élos da 
zona do F.errol, anunciaro·n dias d~s- · 
pÓis do congresQ que abandonaban o 
PSG, a inda que ha.i alguns que asisti
rán o domin'go 24, pondo de manifes
_to a sua postura contrária á ünifica-· 

·Segundo todos os ·ind ícios este con- ción. · · 
. gre~o de ' unifitadón ser..á dé puro tr~- · Foron xa estes militantes os qlle _ 

mite, despois de aprobarse nos s'eus ' máis . empéño puxeran para que o 
re~pectivos ·congresos as liñas básicas · ~ PSG saíse do ' BNG. '· 
e o. documento de fusión. · Asi as cousas, os únicos· pontos 

Documento que ~n EG tivo toga! conflitivos son os da xura de Cláudio _ 
respaldo. Non .foi este o caso do PSG López Garrido e a postura diant~ do 
pa-~tido no qu~ se opuxeron case un Mercado Cómun. 

ESPECIALIZADA EN LIBROS . 
GALEGOS E PORTUGUESES 

~. 

PRAZA DO LIBRO 
Tfno.: 26 63 77 · CORUÑA 

~o e d Íxolle que "aqui ~ando· eu e 
· -tocara se o que eu queira": . 

Os discurso~ 

' E.ao apareceren x.untos nos carteis 
os que nunca os visen e ouvisen .os 
disGursos, podían .pensar, sé se atiñan 
ao · sentimento galeguista- .emanado 
d.as duas peroratas, que Alfons ín era 
o galeguista e Albor e arxéntino, .pois 
qu,e o presidente Alfonsín fixo un 
canto á galeguidade, a diferenciación 
dos gaJegos, na sua cultura, na súa 
idiosincrásia e na sua língua. 

Un discurso no que deu mastra de 
altQ estadista, de gran po lítico e de 
saber conectar coa realidade. A un .la
.dó hai que dejxar xa as dotes o~ató

. .' rias, excelsas, por certo. 
Albor-,. no seu d_iscurso, con . cen 

mil ~ veces menos oratória, voltou in
corre nos tópicos áe ~empre ; dixo o 

.d~ . sempre e .perdeu· unha gran posibi- · 
lidadé de afianzarse "romo galeguista 
dia'nte da comunidad-e emigrante na 
Arxentina. Alfonsín d íxolles o que 
estahan desexando ouvi r;... Albor dixo 
taméri, secadra, o que estaban espe
rando·- ouvir en Madrid, o goberno e · 

· máis Fraga. Non sabe aproveitar as , 
, ócasións nen i'mpor a sua dinámica, 
se é certo que quer impala. 

Ahondar nos tópicos -- 9a emigra
ción ñon ven a nada e é adema is con
traproducente. Aos fillos dos emi
grantes habia que ·dicirlles que os 
seus pais -estes xa.o saben- , os seus 
abós, emigraron por necesid_ade. lsto 
'non se dixo . 
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XUNTA DE GALICLA 
CONSELLERIA DA PRESIDEN€1A 
.OIRECCION XERAL DE MEDIOS 

DE COMUNICACION SOCIAL 

O galego diario nos xornais galeg:os vivifica a nosa ·1ingua e 
aumenta o nivel da nosa cultura _, 

Á Xunta de Galicia está levando a cabo untia campaña, que ten 
por obxectiv.o fomenta-1.as comün_icacións .en linguá galega. Vai diri

-xida moi especialmente á prensa diar.ia e periódica da nosa comuni
d~de . autónoma. 

A Xunta de Galic.ia recoñece e ·agradece os esforzos que os 
m-edios impr~sos de 9.omunicación están realizan.do para fort~lece
lo noso idioma e anímaas para que continúen publicando informa-: 
ció!ls, arf igos e colaboracíóns en galego porque considera que é un 
bo camiño para normaliza-la nosa lingua. potencia-la autonomía e 
eleva-lo nivel da no.sa cultura . 

Unt.la lingua impresa e .Un.ha lingua viva . 

~ .... . . . 

. ... " . ~ . 

/ 

.. • ' 



____ ......____ ______ Fo_. lga xeraJ en toda Galiza o 12 de Xullo 
. . . . 

"Galícia inteira, folga xeral, 
contr:a o decreto de 
reconversión naval". Este.é 
un berro xa famoso desde hai 
tempo en Galiza. 
Agora a fo lg_a xa foi 
convocada .para odia 12 
de Xullo. Unha convocatória 
feíta pola 1 NtG e por CCOO 

"Contra a política,·económica 
do PSOE",. "Contra o plan 
de reconversión", "Contra 
o paro e a crise, pola 

- industrial·izaoión de Galiza", -
"Frente á política antigalega 
da Xunta de AP, plan 
económico real e de clase". 

A folga intentará abarcar 
a toda Galiza e a todos os 
sectores da povoación. 
IVlentras tanto, segu iranse 
realizando manifestacións. 
e folgas parciais, sobretodo 
en Fenol e Vigo. 
No Ferro 1 máis de trescentos 

·obreiros da factoría de Bazán 
quedan sén emprégo; en Vigo . 
os traballadores de Ascoil 
rechazaron seguir os plans 
de regulación de plantilla. 
A actuación da r;iolicia 
en Pontevedra, na 
rnan ifestación de Ascon' 

e Vulcano, cando os obreiros 
só pretendían entrevistarse 
co gobernador, e o gran 
despregue policial de Ourense 

. durante a folga do dia 19, 
dan unha idea dos ir:itentos 
do PSOE para acalar a's 
mov_il izacións pop u lares. · -

A comarca do Ferrol paralizada· 
pola deCisiOn · dos . alcal~es 
A comarca de Ferrol quedou paralizada pola convocatória de folga 
xeral feíta polos alcaldes da comarca pésie á oposición 
do PSOE e UGT a inibición de CC.00. Semente a 1 NTG apoiou 
esta folga, ainda que despois todas as centrais, agás U~T, a . 
valorasen como moi positiva. Antes e despois da folga estanse a 
celebrar mú !tiples movilizacións para dar resposta 
ao decreto de reconversión. 

A comarca do Ferrol viuse paralizada 
por unha nova folga xeral esta vez 
bastante distinta as celebradas ao co
mezo dos oitante, cando se empezou 
a acentuar a crise. Esta vez non hou
bo apoio das institucións cidadanas. 
A folga convocáronna nove ·alcaldes 
da comarca, de todos os grupos poi í
ticos, desde AP ao BNG, pasando por 
PCG e independentes. Só os do PSOE 
se opuxeron a esta convocatória, ain
da que o de Cabanas rompese a disci
plina. 

Os trabal lado res fóronse concen
trando desde as nove da mañá diante 
dos diferentes axuntamentos, inclui
do Ferrol. 

En Fene, Necia e Narón decidiron 
cortar o tránsito ca que a circulación 
quedou totalmente paralizada. O 
mesmo fixeron na via férrea, en Per
lio. 

Necia, Narón e, en menor medida, 
Pontedeume, _puxeron todos-os meios 
para que a paralización fose total. 

PARO PROGRESIVO 

Nos outros axuntamentos o paro 
foise facendo progresivo segundo ia 
transcorrendo o tempo. Os distintos 
piquetes ian paralizando as vilas da 
comarca. No Ferrol imovilizaron ta
mén a pra.za de abastos e até o Axun
tamento. 

Foi precisamente pertq da Casa 
Consistorial onde se produciu un leve 
altercado ao encontrarse un piquete 
co coche do Alcalde Ouintanilla e im
pedirl le o paso. Este tivo que se diri
xir a pé cara o consistório, fortemen
te protexido pola policia municipal 
en meio de abucheos. 

Pola tarde voltou a ser este un 
ponto conflitivo, ao chegar ás portas 

En Fene, onde o paro foi total do Palácio Municipal a manifestación 
desde as primeiras horas, máis de 200 ~ de máis de dez .mil persoas e cortar
proprietários de establecimientos i lles o paso a p_olicia aos Alcaldés que 
subscreberon un comuni.cad~ de preieridian utilizar o b~lcón como tri-
apoio .. O Axuntamento de Fene, con buna. 

Por fin convocouse outra folga decreto sobre a reconversión naval . 
_ xeral en Galiza. Unha folga ·que · _e ver que, como vifian dicindo _al-

estab~ d~sde hai tempo nos b~~~?~ v 8g~·~s·; -~~1\z~ .i.a ~rr~g~~ ·:,~·~''t~~~ 
de m1lle1ros de traballadores e1qüe1c:J ·o peso"deste reaxuste; 1a ser a ma1s 
a 1 NTG quería impulsar. Agora perxudicada. 
CCOO tamén se sumou a esta con- 'c .. co· o' t. . . ·~:·e ' PS. OE 1vo que ver que o 1 

vocatória. non . lle daba unha saÍda ao -c~nfli-
Para isto tivo que facer a folga 

do 14 de Febreiro, coa OPO$ÍCÍÓn 
de todos, e ser un éxito; tiv~ que 
se celebrar unha folga en Ferrol o 
dia 15, con só o apoio da 1 NTG e 
que as derhais centÍais sindicais, 
agás UGT, a calificasen como un 
triunfo. 

Tívose tamén que_ promulgar o 

to e qúe se negabá a negociar con 
.eles por máis -que se producisen 
presió.ns e movilizacións parciais. -

. Adema is, a base de CCOO foise 
radicalizando progresivamente 'en -
v·ista dos acontecimentos e de có
mo se ian. facendo realidade os 
plans do goberno. 

Os manifestantes empuxaron des
de atrás e tiveroD que pór orde os al
caldes que ian en cabeza. 

Afinál, a policía tivo que ceder e 
abríronse as portas do consistório, ta
lando desde o balcón como préten
d ían. 

O alcalde de Neda leu un comuni
cado conxunto e os de Fene, Mugar
dos e Narón tamén talaron, pritican
do o primeiro aos alcaldes socialistas 
e os o_utros facendo fincapé na nece
sidade de continuar· as movilizaci9ns. 

Antes, os manifestantes, durante . 
todo o percurso con estrondoso to
que de potas e tixofas~ "despertaron 
a conciéncia da cidade". 

Va'loración das <;entrais sindicais 
A valoración feíta palas distinta·s < 

centrais, ao rematar a xornada de loi
ta; foi positiva, agás do caso dé UGT, 
que calificou a xornada de "auténtica · 
folga selvaxe, ao privarlle aos cida-
dáns de ir ao trabal lo". r 

Outros sindicalistas perguntábanse 
como querian-que fosen as folgas os 
da UGT, xá que se a XE1nte ia ao tra
ballo- non hái folga, ao mesmo tempo 
que tamén se facian o inquérito de 
cómoJixo sempre ·as folgas UGT e a 
qué ven ese cámbLo_. 

CC.00 .. afirmou que "foi unha 
xornada importante, ainda que nós 
non tíñamos parte". 

USO tamén "yalÓra positivamente 
as accións", ainda que califica a folga 
de precipitada. 

A poliCia .~ imPediu · 
a folga eh OurenSe 

Pola sua banda a INTG indicou 
"cumpríronse os -obxectivos. T íña
mos razón en pensar que habia condi
cións para levar -adiante a xornada. 
De seguir así, podemos ser capaces de 
quebrar _a polítiea económica do Go
berno. Valoramos positivamente as 
accións dos piquetes e criticamos o_ 

despregue policial". _ 

A folga xeral convocada ·o 19 
· en Ourense pola INTG en apoio 

dos traballadores de Fundialsa 

hai liberdade, cando nen sequer hai 
diteito á folga". 

Días antes da folga, o gobernador 
facia un chamamento "aos empre
sários, aos cidadáns e aos traballa
dores que saben que teñen que de
sempeñar un papel neste tipo de ac
tuacións", facendo un apelo a todos 
para que "defendan a seguridade ci
dadana". 

Un d~spregue . policial que se fixo 
patente e ostensíbe Len toda a comar
ca, sobretodo Ferro·I, con furgonetas 
patrullando as ruas e polic'fas-por pa
rella_s. 

Por todo isto, ,Comisións e a 
aque~s, sestor~s - da . U'f(G que vi
ña-~9se 'nd~ 'cO:nt~aríos á folga xeral 
agora non ven ou1:ros- eamiño de 
saíd~ qwe non -sexa este. 

·.. Pero non nos eriganemos, que o 
lpovo . non se engane; a folga xeral 
non vai ser a panacea que arranxe 
todos os próblemas. Non. A folga -
só será un paso. A loita ten que se
guir. Agora é un dia, lago serán 
dous, despois terán que ser máis ... 
até conseguir do~regar ao capital. 

A.E. 

tivo ·moita menos incidéncia 
da esperada, diante da "toma 
da cidade'~ .por efectivos 
policiais. · -

De~e"~s seis da mañá, Ourense apa
receu completamente. tomado por 
efectivos da Policía Nacional e Guár
d ia Civil, apoidos por membros da 
Policía Münicipal que desenvolveron 
toc;f cí ao longo do d ia un labor coac
tivo. 

Perante e,ste .cles~re_gue., moitas 
empresas q~ út~·S~'/tas~uas por
tas, voltábanas abrir: ' _-. 

Asi e todo,.:eerra.rorÍ.~lgunas em
presás do PolfgonÓ de S;ari Cibrán e 
alguns comércios dq centrp . 

Esta vez, o ·gobernador civil e o 
axuntamentb parece qué non quixe
ron que ·acorrese o do 14 de Febrei
ro en que) . úrense éstivo totalme.n
te paralizado. 

Segundo af~rmaba un grupo de 
traballadores "o 14 de Febreiro acu
sábannos a nós de coaccionar para 
o peche. Agora son as FOP quen co
accionan para que noh se _peche. A 
sua si que é coacción. Logo din que 
·/ 

,Catro detidos 

Un dos poucos incidentes que se 
rexistaron durante esta xornada foi a 
detención de catro sindipa listas,. rea-É 
lizada precisamente pala policía mu-1 

~ -nicipal, que parou a dous coches e. -
obrigounos a identificarse, para des- ;, 
pois acusalos, en vista de que non ' 
eran de Ourense, de, con tiracoios, , . 
romper o vid ro dun ba_nco. 

Ne1ita xornada tamén se celebrou 
unha manifestación po.las rua_s ouren
sanas. Manifestación que, se nos pri
meiros momentos só contaba con 
tres~entas persoas, a meirande parte 
de Fundialsa e familiares., , logo ·foise 
fncrementando con máis persoal, 
dado que ao seu paso ian cerrando 
os comérc'ios e moita xente sumábase 

- á demostración; outros aplaud ían 
desde as aceras. 
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Feito pala Deputación dependizado do "sabe falalo" ou do 
"fala_ habitualmente", agás minorías 

..-t ,.t" .... ~ ··.: ... ~··.r. 

da .Coru-ña -

·eonxunto, o cal podía favorecer rela 
tivamente a desinhibicion do censado 
á hora de respostar obxectivamente. 
Centrémonos xa no cuestionar_io lin
güístico. O seu texto é simples: 

de extraccion aliea ao niei0, mentres o 62 04 
· , que o concepto "entende o Galega" _ ' . . .por 

pode ser moi significativo en ambien- ce nto . 

Primeiro 
intento 
de censo 

Ata _ó momento presente os úriicos datos existentes sobre · 
a utilizacion d <idioma de Galici~ provinan de cálculos · 

·aproximativos, ponderando o t~maño das entidé;ldes de poboación 
e a sua pob6acion cerisal,·ou 'b'Efü ide enquisas, sempre 1·imitadás 
polos meios económicos e humanos ao dispor, os· resultados 
t endán a coincidir, con cifras próximas a un 80 por cen de persoas 
instaladas no galega ·a inda que 'poideran empregar tamén 
o castelán funcionalmente, pero todas as encuestas realizadas -
consent ian unha crítica en carita á rep.resentatividade das mostras 
empregadas ao comparalas coa totalidade da sociedade galega. ... 

LENGUA GALLEGA I' 

Señale con una X el recl!adrn que 

corresponda 

D 
o 

3. Sabe escribir en §allego O 

-1. Entiende gallego 
2. Sabe hablar gallego 

4. -Habla gallego habitualmenteo 
5 . Hab la habitualmente y sabe 

escribir en gallego O 

A mais do 'feito de propoñerse en 
Español, única lingua oficial no mo
mento de o censo se verificar, debería 
rechamar a atencion o feíto de que 
non se prevé para nada a posíbilída-

·de, que todos coñecemos como non 
- - ·demasiado anqmala, de atapar indívi
, _· duos que ignoran por lnteiro o Espa

ñol e que, xa que logo, non o utilizan 
en nengl{nha ocasíon. Ao inquéríto 
non ·5e ·' 11_e poden demandar demasia
das ihflexlc;)ns: haí que ter sempre 

·-_ prés'e.~te-qú~ _sé '.úata dunha prime ira 
---~ aprü""x-imacbri -~ ·nasa real ic;lade socio-

- lingüi'stica - e· que está proposto; -por 
iniciativa local, (provincia_!), sen pre
tensions de estatística globa_l ._para o 
conxunto de Galicia, e nunca por es-

tes urbanos, Ónde· moita xente terá 
dificultades de expresion en lingua d • , 
galega, mai.s non de comprension. a p'ovoac1on 

-non obstante, a presencia deses ' ' . .. . 

compartimentos estancos pode invali- entrevis.tada 
dar a precision da resposta: Unica-

mente seri'an exactas se as concretá- . fala 1 galego 
semos doutra maneira, tal como "en-

tende o Galego,-mais non o falaflui-· h. b t almentE 
damente", "sabe fa lar . gal ego, mais a 1 u . 
non O· fala non sendo' con progres ou 
con labreg_os" ... O .feito _de que os da -
tos numéricos se agrupen· en cada ca-
tegoría para daren unha suma infe-
rior ou igual á do censo indica que a 
interpretacion das cuestions debe ser 
esta e-non outra. 

-a precision das respostas, como 
logo veremos e.n concellos concretos, 
debeu depender.do degrao d-e aleccio
namento dos enqLtisadores, compro-· 
metendo seriamente a v.eracidade dos 
dat9_s fínais. 

-poderiamos establecer unha gra
dacion na intensidade da afeccion á 
lingua galega., en lugar de comparti
mentos estancos: asl, -cada pregunta 
incluiría .a ariterior, é dicír, "sabe fa : 
lar- Galega" debe incluir: a anterior 
"entende Galego"; "fala Galega habi
tualmente" incluiría tamén as duas 

o 75,47 
sabe falalo 
e o 91,63 
enténdeo 

te ' 
be 
be 
pe 
fr¡ 
mi 
ca 
ce 
de 
pr 
"E 

mi 
ur 
en 
ce 
te 
ra1 

ªº "e 
to 
ve 
us 

• te 
ca 

A falta de recoñecemento oficial dos limitados e non coactiyos meios 
-- * .. ,, .... , (?) • 

persoais dos encuestadores. Canti
mais que chega ao seu cume, con 
enorme d iferencia, nunha cidade co
mo Ferrol, ondeé de esperar o núme
ro- mximo de persoas alleas a todo 
emprego , mesmo pasivo , da lingua ga
lega. Este criterio de omision lévanos 
a cifras coherentes en municipios que 
houbemos descartar por motivos de 
heteroxeneidade nos resultados de 
emprego lingüi'stico habitual. 

ce 
de 
xi 
ce 
ce 
tu 
-ca 
te 
dé 
be 
m 
ca 
lle 
bl 

dunha realidade lingüística non ofi- da dip.utación coruñesa. Ternos qu·e ,... 
cial en Gal icia impediu ,sempre toda dicir que estes datos gldbais non fo- _ 
al usion estatística - é dicir, censal, ron anteriormente publicados, malia 
extendida a tod a a poboación gale- o tempo decorrido aesd.et a elab_ora·: 
ga - á situacion real do emprego da ción do censo -mais de tres aRos-,_ e - -
lingua de Galicia . O recente estatt1to é absolutamente xusto taf!:l'én que re_- __ 
de cooficialidade entre Gal ego e Cas- marquemos a~ interiras ,_Jacilidad~s , 
telán non modificou a previa ··situa- que o _ Centro de Ptd,ceso ae Datos da -
cion de ignorancia estatística. Mais as'. Diputación P;ovincial da Ca,_r'µña nos 
~íctimas do cen!so estatal dé ·Marzo · deu para traok11ar cos resul:t~dos da
de 1981 que resid íari na provin·cra--da L---c:ruel censo, fotrl"Efce'rlé:lonos cos . ex- -
Coruña . puidemos- s1..1rprendernos pola tr~.ctos , !11ul'.l;ici¡¡>,ais e abrin~do os .seus 
proJ.)os:ta duohas. ·canta_s-::cuestion.s re- arg_,l:J~i ,y_ef ~ ~~ios .. ir;-iformá:tL~_os pa.r,? _ 
lat.ivas ao. degrao de utilizadon da lín- to~p ;Ulterior el~bor~ciór¡i:-:¡::)9rtícula1d.:: ~ 

gµa galega por parte dos censad.os·.-_ z~da. 

Toda suposición arredor dun c;:am- . , . .~ -, __ ., ._: , 
beo na actitt,.Jd"e oficial, por inter_esa- As pregu·ntas no cen~<?· . -_ 
do que este fose, demostraríase in
xustificada: o interés en obter datos 
sobre a rea.lidade - li .ngüi's~ica de Gali
cia non partía nen. d9 Xunta -de 
aquela, naturalmente, mol- incipien
te- nen do Instituto Nacional de Es
tadlstica, :nen ·xiquer se exténd fa. ás 
catro provincias que ofidalmente 
conforman Galicia . A tímida iniciati_
va partiu. da Diputación ProvinCial de 
La Coruña, inter~sada en av.erig':Jar al
gúns elementales parárnetros sobre 

' actitudes lingüíst_ica.s nos seus muni
cipios. As preguntas integrábanse 
d.~ntro dun ·formulario provincial non 
obrigaiorlo-.- -cad_a conaello ·~pod.ía-
acollerse ou non a el, dé acorde cos 
criterios estatísticos municipais-:--, 

·- xunto con datos sabor do nivel aca
démico dos censados, situación lab-o

- ral e ~sociáeconómica, dispersión ~os 
centros de traballo en relac_ión coa vi-
venda ... 

As críticas que poidamos erguer 
sobre do xeito en que as preguntas 
específicamente lingüísticas se pro
puxeron serán moitas, mais debe, en 
todo caso e por riba de todo, ficar 
constancia de que é esta -a primeíra 
vez na historia en que se procura ob
ter datos de práctica lingüística en 
col da totalidade do censo, dentro 
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Xa díxemos que o m9delo oficial _ 
proposto pola Oiputación-·Pro.vincia-1 
da Coruña para o ce_ns~- .qo 31 -·de 
Marzo. de 1981 podfa _set,·a.ceptado 
ou non por cada un dos sew.s noventa 
e tres concellos. A autonomía :muni-
cipal tén moitas vantaxes; ma-is a in
dependencia na recolla de_.dates~ es- , 
tad ísticos pode ind:ucir a · heteroxe
nias-e desintegraeions á hora .de pro
curar traba llar -CO$ resultados · dun 
conxunto pr:ovincial 1_ oi.J - nacional. 
Nbn todos .os c9ncell.os _da provincia 
se acolleron ao modelo proposto pa
la 'diputacion, mais case todos os que 
o Jixer©fl_,,apor.t~rg,_n !pgq, 0$ seus. re~ 

sultados ao Centro de Procesq de -Pa-
. tos provinc_iaLA falta c;Jun_ha centrali
z~clón _por tod¡:¡ Gali~ia que dubid_a
mos que a Xunta le.ve algun dia a ca
bo, a .aproximacion resultante é a me
llar fonte censal coa que podemos 
polo de agora contar. 

Segundo xa dixemos, as preguntas 
sobre utilizacion lingüística cen(rá- · 
banse dentro dunha batería de cues
tions, un entre vintedous bloques de 
preguntas que compoñían o formula-

- rio do censo óficialmente proposto 
pola diputación coruñesa. A sua im
portancia , xa que logo, non era moi
ta, ocupando o lugar duodécimo no 

pecialista"s. ha materia. Limitémonos, 
pois, ás:suas pos_ibi_lid¡:ides. 

Unha leitura minimámente coida
dosa das cinco posibffidades de res
posta, así _ como o coñecemento dos 
datos resÚ'ltantes, indúceine a min ás 
seguintes considéracions: . _ 

' .L.a'f cuestions, tal e como s"e pro-
. r- ~.. -. ' --. - .... • • '"i" ... 1 "'; { j •".). ·, - . 

poñen, non son mutuamente 'excluin·-
tes: é obviq que quen fala habitual
mente · galega. sabe, 'ademais, fa·lalo, 
enténdeo, a inda que non tén por que 
saber escrlbilo. · 

- o apresentamento dos datos re
collidos establece, así e· todo, com
partimentos estancos: as persoas que 
se inclúen no apartado "fala habitu"al
mente" so.n distintas· que as que "sa
ben falar" ou as que "entenden". A 
experiencia práctica de calquera le
varía a pensar que no meio rural de 
emprego habitual'do Galega a formu- 1 

lacion -''entende" non ten sentido- in-

posibilidades anteriores, ou· logo 'serfa 
absurda; r:nais a pregunta intermedia, 
"sabé escribir en Galego", non té-n 
por: que ser incluida no con_cepto pos
terior "fa!a habitualmente"; tampou-

-co aqui nos consta que. o_s encuesta
dores fosen pastos ao tanto destas 
posibles e lóxicas inclusions e exclu-
sions. -·. - ~ . 
· . --hai, finalmente, ·en todos os con

cellos centralizados na diputacion co
ruñesa, unha diferencia entre o total 
de respostantes, teoricamente estan
cos, ás devanditas cuestions, e o.total 
do censo. Ternos ,forzosamente q'ue 
adxudicar tal diferencia a un capítulo 
que non respostou a nengun dos cua
driños, é dr.cir, os que nen falan, nen 
escriben, nen entenden o Galega: pa
radoxicamente, este, por omision, 
pode ser o parámetro mais significa
tivo e menos viciado por defectos na 
proposta das preguntas e nos criterios 

As cifras da Diputación Provin
cial da Coruña 

gr 
O Centro de Proceso de ·Datos da lo 

Diputación Provincial de La Coruña .. -._,~< 

recolleu . datos censa is de 75 conce- 01 
!los, entre os 93 que compoñen a es 
provincia. A hora de escribir estas li - lh 
ñas, e a mais de tres semanas de de- ta 
mandar datos dos dezaoito restantes m 
-entre eles o da capital provincial-, 
unicamente recibimos rápida resposta 
do de Camota, que pola sua gratuita 
evidencia inventiva non incluiremos 
( 1). Te mos, xa que lago, que centrar
nos nese nada desprezábel conxunto. 

Para servirme de parámetros ope
rativos, optei por contar coa mais ob
xectiva cifra dos que respostan que 
"talan habitualmente" ou que "falan 

· habitualmente e saben escribir en Ga- · 
lego". O conxunto deles, se as respos
tas foron obxectivas, pode resultar 
unha excelente aproximacion ªº que 
deberíamos entender por persoas ins
ta1adéJS na lingua no 
seu meio favorábel. A caracterizacion • 
é moi criticábel ·en meior urbano$. O · 
famoso tbpico de que .en cidades co
mo .A Coruña -que me toca persoal-
mente- non se fa-la Galega non pare-

. ..,,c_e ·'ficar exp~ito recorrendo a unha 
tal fronteira ' de resposta: se identifi
camos_ o concepto "lingua de instala-
cion" ca de lingua familiar, identifi
cacJon que atopo bastante lexftima, é 
moi posíbel que persoas que se mo
van un meio urbano empreguen fami
liarmente o Galega -lingua, asi, de 

· instalacion- mais non fagan emprego 
habitual del. en re lacio ns cotianas ( co
mercia is, . formais, dé sociedade ... ), 
mergulladas nunha utilizacion perféc
tam1mte diglóxica da lingua. Asi, o 
Galega, lingua inferior na cbnsidera-
cion social, ficará minusvalorado co-



d~ 9Fq_o,ta - i nfor,rna 

' mu'ller:e5 
falan h_abitualmente 
non falan nen escriben . 
TOTAi:., DO CENSO 

.. 3.700 
54 ": 

"' 3.754 
' . . 

. " 

Dividindo, o capítuJo "fa lan habitualmen
te" entre os que en~enden, saben falar, sa-, 
ben escribir e, falando habitualmente, sa
ben escribir ' o Galega, sempre recondeados 
por 1 DO e ás veces por 1 .000. todos en c i- · 
fras integrábeis dentro dó "falan habitual
mente", o que é, ~en dúbi·da, unha mais 
coherente interpretacion das pr~gu ntas 
cE;msais, mais non· contén o menor ago iro 

· de precision estatística, o que parece des
prenderse da declaracion final do informe: 
"estes datos, 'se ben · non son reais, si son . . ' 

mo lingua de instalacion se ternos u 
unicamente en conta os conceptos de 
emprego habitual nas respostas dos 
censados. O establecemento de fron
teiras xeográficas neste tipo de valo
racions sería sempre moi subxectivo, 
ao existir concellos intermedios -con 
"cidades-dorm,itorio"- onde o tránsi
to dun emprego familiar e un tanto 
vergonzante da lingua inferior aq seu 
uso habitual fica debid9 a un gradien
te xeográfico e social de imposíbel 
constatacion. 

Centrándonos nos datos numéri
cos, quixen adicarme, co~s reservas 
devanditas, a establecer unha apro
ximacion á inntalacion no_ emprego 
~tiano e sen reservas do Galega a 
conta dos que afirmaron falar habi
tualmente a nosa lingua . Unha vez 
·calculada a porcentaxe correspondea
te por concellos, independentemente 
da sua totalidade e densidade de po~ 
boacion, apareceron datos mutua
mente intercoherentes nunha grande 
cantidade dos setenta e cineo conce

·11os, mesmo ao ponto de poder esta-
blecer gradientes por áreas, é dicir, 
gradacions onde chegabamos a cúmu
los de máxima utilfzacion porcentual 

-Oo Galega arrodeados por concellos 
onde a porcentaxe baixaba paulatina 
es espacialmente. Houbó . seis conce
llos, con todo, que amostraban resul
tados de todo incoherentes co seu 
meio, e que optei por desglosar do 

!MPA 

axeitados coa nqS3 sociedade dentro da 
zona rura l". ' 

Agradecendo ao Concello· de-Cárnota a 
sua ace lerada resposta. cantimais pó lo seu · 
carácter de única , non son capaz de inclÚi
la no estud.o censal, non tanto porque va ia 
ser menos exacta que as incoherencias co
rnetidas ne~te 90ÍJ10 porque a sua evidente 
e ·recoñecjda invencior;¡ n<;>h debe •. ao meu 
xu ic io, integrarse nas invenc;ions minimiza
das de enquisad9res locais, que prÓcurarei . 
evidenciare eliminar . 

conxunto. Procuro explicarme. 
Na suma dos censados que respos- .· 

tan que "falan habitualmente" e mais 
"falan habitualmente e saben escri
bir", ."cónverticlos en tanto por cento.· 
para cada municipio, hai trinta .e un ; 
éoncellos, ou sexa, -exactamente a- -
terceira parte dos da provincia .:...in,
cluidos os dezaoito sen datos-e seis 
que excluiremos-, 011de e·sa porcen
taxe para · do 90 por cen. Ainda en 
oito deles declara falar habitualmente 
ma is do 95 por cen da poboacio~ 
censada, · chegando a un máximo en 
Frades (98,66 por cenl. A porcenta
xe mantense entre uri zb e 85 por 
cen en catorce concellos, os mais de- · 
les zonas semiurbanas, costeiras ou 
con poboacions de certa importancia 
(centros -comarca is), tales como Cam
bre, Carballo ,.. Car:ral, Cedeira, Fiste-

. rra, Melide, Padron~ -Porto .do .Son, 
Vakt-oviño ... , aindá que a cifra parece 
discutíbel para concellos .eminentisi-· 
mamente rurais como Coristanco, 

. Maañon, Vilasántar ... 
Despois aparecen trece . concel~s 

onde ese empregp habitual do galega 
se restrim<iría, sempre de acordo cos 

,datos censais,. a un 50/70 por cento. · 
·A cifra pode parecer aceptábel ou, ·ao · 
menos, 'coherente coas anteriores 
nunha degradacion rural/urbana e .ta- · 
mén no tránsito poboacion dispersa/ 
núcleos concentrados, xa que . se.refi ~ 
re case en exclusiva a concellos .próxi
mos ás grandes cidades (Arteixo, .Ber-

GADRÓ·1 

·-
_Fala hab.itualmente e sabe escribir 22.047 

F,ala habitualme!]te 41.9; 063 

Sabe escribir . 9.034 

Sabe talar . 86.495 

Entende 114.889 

Nen fala nen entende. 59.482 

TÓTAIS .. 7~1.010 

~ por cén 

3,1 

58,94 

1 ;27 

12,'15 

16, 16 

. 8,37 

100 
•. 

por cen 
acugu lado ' 

75,47 

91 ,63 

100,00' 

_Sobre 69 ·cóncellos ~da~os correxi- . 
'dos, con exclusión de Ares, Dum_
bría, _Montero, Mugardos, Ortiguei
·ra_ e. Vilar.mqinr) ·. · 

TOTAL 

' 672.434 . · 100 "' 

" ~ . 

gondo, . Cab.anas; Culleredo, Miño, · Como xa indicamos, -hai seis con- Con ·esta valoracicm 1 riumér'ica, par-
Ned·a, -0 . Pino,·Sada) ou ben a centros cellQs que non incluimo·s na relación ticÚlarmente coa restr'i·nxida . -é·dicir; 
éomarc~is, IJlOi e~pecífic0s (Betanzos, antéri·or;_-~d~bid'o ·_a - ~ue 'Os seus datos OS 75 muniéipios . menos QS 6 desbo-
Corcµl:iio~, Noia•; As Póntes, este últi- aparecen - como evid.entisimamente tados-, que · inclúe úrt 9o~xunto. dé-
mo con cifr~s im~rtantes de poboa- . heteroxéneo~~ en. relacio'n : pon .esta.. . zonas netamente. rtir~is, Semi urbana~ 
cion de .orixe extragaleg'a). O casci d~ Son os ciasos '· de Dumbría / onde o e urbanas, pod~m'?s :Xa trazar ~lgun
Sobrado- non parece rroi claro,· perq cen59, daría un . es~ndalo~o ... 1,7p_or: · has conclusions. (MAPA 1) Cómpre
poderi;:imos atribuii- Ó. seu reducido · cento! de falantes habitu~is de Gal.e- .nos ter co.nta de que o total corre"xi
uso habitual da · lingua (58,54 por ,,,..go, Mugardos, co· 2, 18 - pénsese ·no · do " segÜndo dixerTI'os repres~nta ·o· 

. '_cen)_ á importancia . relativa d-o·'_mos~" .mais .. do· 20·.por ce.nto que·f porta Fe- ~61,515', pon:en da pol;>~acion da pro-
teiró dentro dun .cioncello 'Cie,.. escasa · rrol·- , · Vilal!maJoi: e Ares ~rredor do vinci,a: :. da " Coruña~ · cun a_xÜste á s:U.a I • 

e-1ttrt " e,, trt 
se _ 10 e 

\110% . . !Si'& 

l>ta;J' 
d.o 
fS% 

. poboacion (3.304 censados), expl-ica- 8 ,' .. ~Oftigueira ; co 27 ,08 ':-por cen é.. tealidade ·total , qu~ preferimos _ non 
: ~ion, desde logo, discuttbel: obs~rve- Montero co 45, 15 por cen, conceliós ' comentar I 'á esper~ de acceder no fu-

se .no i:napa correspondente o ·earác- . · todos de;.carácter eminentemente .ru- ,turo a ·datos· dos outros ·ooncellos_11o
.. , ter an-ómalo de illa ·que tén Sobrado · ral · e · onde por_centaxes . <?Orno, as·· xe silenciosos, peró . qu_~ .. .podémos 'in~ · 

entre os concellos que o arrodean. · amostradas resultan -in.cribeis. Máis ' tuitivamente supoñlilr c:On represen- · ·· 
Deixand.o :ap~rte os seis can;cello~ ' e.n di.ante··faremos un estudo part,i~u- tatividade· bastante próxim¡:¡ ·ao total · 

que· exdúimos por motívo$·gue expli· . · lar~ . por parroquias, do casa· ortegán, provincia.I,. en_ ca rito que os deza~ito 
care_i de.inmediato, f,ican ás\penasca-_ onde é _inméc;Jiafo evidenciar a ·irreve-- coríce"llos,.omJtidós -sondetodo,xéne- .. · 
tro :e.onde rion _ ch~ue -~ mitade a pro ~ . _lancia da cifra obtida. Talé 6 motivo· ro_, inclµi·nao unha grande 'eidade <'":'a: 

porcion dos ql.i~ utilizan 0 ~Galega ha- da exclusipn dos seis concellos.devan- · pr.opria: Coruña, _a mai·s p.oboada d·a 
bitua·lmente,, e a s1-1a -.,~!1~[~c)o.r:i. _pa- d it~~; -.~n relaeion con ·'efes ·p&l'en -feJ' proViftb ia(ll~'''tf'a>'cust~aó cóñ'iuríto de 
récemf plenamen\~ _'oo'tíére~te-, · por- sultar,·· pola _contra .• adecuados .e pre~ _ Galicia debe ser menós repres~ntati
que se· trata- xastamente das duas 'ci- cisos os datos· de "non utilizadon do ·va, p()rque rto_n resulga demasiado 
dades . (Ferr'ol .:dá o . n:iíni~~, cun' Galegó'~, é dicir, a- por-cent~xe· -de , . homo.xé_nea a dis.tr-ibucionda.pob0a-
2ú;.23 por · 'cen, Sqntiago aporta 0 <imision, ~ªque nos ocuparerí:los a se- - cion_ coruñe5a cda das · 'l>rovlncias' 

37 07 Por Cen e da Co
, L - d. · g· uir · ,.. · orienta_i.s,· .moito menos Lirba· nizadas. 

. , . · , rana xa t xe- · 
· · · · · . Se· o referimos a~ conxunto da_s catr·o 

mas que noo nos fixeron chegar os Logo da distr_ihucion . espacial e . · 
'dgi,tos demandados) e de conce.llos li- das exclusions1 efaCionadas, podémos- . provincias, o bloco de sesenta e nove 
mitantes con éidades (01e1ros e Fene, aportar xa Únha suma censal referida concello$ que té>tali.zamos non supón 
co_n porcentaxes entre o 42 e o 45-). . aos _'s~Je.r:ita , e d rieo: concellos cosque · mais que º· 23,91 par een da po voa-
P.ar:ece ·evidente que · estes datos: se traballamos, e, á sua befr.a oLitr~;mais ·, cion ce11sal de _Galicia: .. 

l'.lunca inteiramente precisos. ou fiá- precisa, por exclusion dos seis famo-
. ' b~is, se integran moi ben dentro da sos 1 concellos estatisticaníente maldF -X. L.TAI BQ 

gradacion espacial relacionada co ta•· t. os .. O. ·5 res.~.--Ita. dos son o_·~ ex._p.resados E · -...... .,ste mform,~ ·continuará no- próximo nú-
·r,naño das_ entidades de pohoacion. no· CAD.RO 1. . · "'!! • • • "mero. ' , ·· 

. ...· ' 
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Até áq'ueles que queren capitaliza~_ politicamente a .traída dos 
re~tos · do insigne galeguista teñen med9 a informar ao pavo. Asi, 

·ainda non apareceron par -nengun lado carteis anunciadores; que 
proliferarnn par exemplo coa visita do presidente arxentino Al-

· fonsín, en. claro contÍ'aSte. Non hai tampouco chamamentos á 
participación do povo ga.lego, os únicos que hai son para mostrar 
a repulsa e son acochados por quen detentan o poder da infor
mación. E non hai, non, programadas grandes conferéncias, mi-

. tins e actos sensibilizado res do pavo, promovidos polas institu
cións oficiais, que foron quen 

SEGURO 0 .UE NOS ULTIMOS LUSTROS NON HOUBO DE-· 
CISION OUE DIVIDISE TANTAS OPINIONS EN GALIZA co~ 
MO A TRAIDA DOS RESTOS EMBALSAMADOS DE CASTE
LAO. UNHA DISCUSION QUE ESTA NAS ELITES, NOS CE
NACULOS POLITICOS, PERO NA QUE O POVO NON PAR
TfCIPOU,. POLO MENOS POR AGOHA. E NON PARTICIPOU 
PORQUE . SE LLE FURTOU A INFORMACION POR AOUE
LES OUE PODIAN FACERLLE CHEGAR A NOVA DESTA 
DECISION. 

basean OS. apoloxetas da traída dos....r.estos de Castelao. 

AS RAZONS DE TERESA CASTELAO 
Deixando a un lado as razóns sentimentais., plenamente xus

tific;:adas, cáis son as de T ereSa Castelao para a traída dos restos 
do seu irmán? Qué quixo dicer Teresa C'.astelao cando pronun
ciou aquela frase de "dame vergonza" ao perguntarlle o que real
mente pensaba do traslado do corpo do irmán? 

A frase ficou aí, no ar. As interpretacións poden ser moi va-
riadas. Pero · hai en Rianxo 

tomaron a decisión da traída 
do "pai de Galiza". 

Non, até agora todo parece 
clandestino, todo parece un 
furto, un traslado desde un 

A extradición de Daniel 
quen pensa que· ésta vergonza 
pode ser debida aos favores 
que Teresa lle_. debe ao gr.upo 
da Rosaleda, os inspiradores 

"es~ondite venerado" até un
ha prisión. Si, desde un lugar 
que pode que non fose o seu, 
pero que si foi a decisión dun 
momento, a outro lugar ·onde 
vai estar exposto, onde pode 
estar máis cerca, pero que 
non representará máis que un 
cárcere, por máis que sexa de 
ouro -o que seria moito afir
mar. 

Este traslado de Castelao 
semella unha extradición. 

Unha extradición pois que 
el non foi consultado, non 
podia ser, e porque a decisión 
foi tomada polos poderes pq-
1 íticos. A solicitud e fixéronlla 
a quen, din, tiña os máximos 
poderes neste asunto: a sua ir
má. Acedeu, como acede un 
tribunal _ despois de múltiples 
negociacións e presións. 

TRAESE SO O CORPO 
EMBALSAMADO 

Pero traen só o corpo em
balsamado. lsto é o único que 
lle interesa tanto á Xunta co
mo ao Parlamento e a Teresa 
Castelao. 

Aos primeiros non lles im
porta a figura de Castelao, 
nen o seu pensamento. Un 
pensamento contrário e que, 
desde a lonxania dos tempas, 
pero desde a instantaneidade 
do discurso, os está a fusti
gar e a denunciar na sua ac
tuación, como se pode com
probar na escolma de textos 
que aqui recollemos. 

A sua irmá, cristiana pra
ticante, desde a sua vellez o 
que pretende é que antes de 
ela morrer, o seu irmán re
pouse en Galiza, enterrado 
cristianamente. Pretende ve
lo cos seus ollos e, como 
ten manifestado, "despois morrer tranquila" . 

Este sentimento pode ser compartido por alguns vellos gale
guistas, compañeiros de loita, que antepoñen, agora, o sentimen
to do seu corazón ao pensamento de Castelao. 

Outros queren tranquilizar a sua conciéncia, matando o facha 
aceso que lles denúncia, lles segue a denunciar, as suas iniquida
des. 

Hai tamén quen acede, quen non quer pronunciarse en con
tra, quen non quer lios nen follóns, porque pensan que poden 
ser negativos para Galiza. Seguro que son poucos, pero hai al
guns. 

De todo isto queren aproveitarse unhas institucións para lexi
timarse diante dun pavo que non as lexitimou nas urnas -ese 
baremo enganoso que eles empregan- pois que a autonomia só a 
votou un 20 por cento dos galegas. 

ARTISTA CASTELAO.VS. CASTELAO POLITICO 
1 

Pero estas institucións o que traen, o que pretenden traer, é 
ao artista Alfonso Castelao, non ao político, ao pensador, ao ins
pirador do novo nacionalismo. 

Así, nas informacións dos meios .de comunicación, as poucas 
que até agora apareceron, refírense ao Castelao "polígrafo", "li
terato", ·~pintor", nunca ao CaStelao político. 

E é que a Castelao político nen queren removelo; remover 
nen o seu corpo embalsamado e menos o seu pensamento .. Non 
vaia ser que o povo por meio d~I chegue, como ch~gamos moi
tos, di ria a maioria, a conclusións tan alonxadas das dos mento· 
res da sua extradición; ao nacionalismo razonado e militante. Ao 
nacionalismo que está no corazón per-o que non se fixo realida
de na mente nen na prática cotid-iana. 

Houbo moitos que cando a televisión de Galiza programou a 
película feita na Arxentina sobre Castelao se deron conta pe 
moitas cousas. Eu escoiteille dicer palas aldeas amáis dunha per
soa· que antes nunca ouvira falar de Castelao: "pero se isto é o 
que penso eu. Oué razón ten!, o mesmo que nos está pasando 
agora", ou aquilo de que "necesitamos un home como .este". 

Non sei se seria por esta reacción polo que os que posuen os 
direitos desta película actualmente, se neguen. a seguila proxec
tando, por máis que o soliciten axuntamento, institucións cultu
ra is e partidos políticos. 

Eses señores do grupo "Nós", co seu medo -non pensamos 
que sexa deliberadamente ocultatória a sua negativa- están ma
nipulando a Cantelao ao non axudar a que o povo coñeza a ver
dade.> (medo de Isaac Dlaz Pardo a como pudese interpretar o 
Rei ou outra.s forzas fácticas algunhas pasaxes da película que 
estabelecian un paralelismo entre Alfonso Castelao e Alfonso 
XIII, un paralelismo antagómico das duas figuras; pretendendo 
que TV censurase algunhas partes, ridículamente, como todos os 
medos. 

Pero a manipulación dos meios de comunicación vai máis alá, 
e irá tan alá como o consideren necesário. 

Para mostra abonda citar un informe que está a realizar TVE 
para transmitir odia 25 de Xuño despois da segunda edición do · 
Telediario. Neste informe, no que se entrvistan a destacadas per
sonalidádes da vida galega, non pode aparecer nada en contra da 
Xúnta, da Constitución ou da realidade política actual. Asi llo 
fan saber os membros do equipo que.realiza o programa aos en
trevistados. Se as intervencións de 20 segundos incluísen alguh
ha crítica, a opinión destas persoas non poderia emitirse, por or
des superiores. 

Esta é a democrácia, a liberdade de que gozamos e na que se 

DECISION CONSUMADA 

e . principais impulsores do 
. traslado, e á sua incapacidade 
de contraria lo$_._ · · 

Afírmase, en fontes ben 
enteradas da vila rianxeira 
que seguiron o "affaire" do 
tranlado desde hai anos, que 
Teresa Castelao lles debe múl 
tiples servícios a García Sa
bell, Albor e compañia. Con
cretamente, eando estivo en
ferma ha i anos, foi atendida 
~a Rosaleda, "con todos os 
honores" e sen lle cobrar na
da. 

Se antes xa o grupo R EGA 
sobretodo Albor e García Sa
bell, visitaban de cando en 
vez a Teresa na sua casa, des-
pois disto, Albor, que se des
praza a cotio a Rianxo, onde 
está constru índo un chalé, 
non sa ía da casa de Castelao. 
Tamén eran frecuentes~as visi
tas de Sabell e outros "gale
guistas" do mesmo grupo. 
Aquí foi cando se empezou a 
fraguar a traída do "pai da 
Pátria galega". Teresa, que 
sempre se mostrara firme, em
pezou . a venerar a estas per
soas. Ao fin claudicou ás suas 
pretensións. Ou~ ·queria dicer 
con "dame vergonza"? 

Hai tres anos, o concello 
de Rianxo fíxolle unha pro
posta a Teresa: pór á sua di s
pos ición tres mtllóns de pese
tas para is buscar o corpo á 
Chacarita e ente'rralo cristia
namente sen que ninguén se 
enterase. Teresa pareceu asen
tir . á proposición, pero afinal 
non se deu decidido. 

Tempo despois apareceu a 
sua famosa carta que, ainda 
que afirma unha e outra vez 
que é da sua autoría, os coñe
cidos saben que foi escrita en 
Santiago. 

Consumouse a decisión. Castelao ia voltar porque asi o apro
bou o parlamento por "unanimidade" -con tres parlamentários 
expulsados, precisamente os que se encontran máis perta, non se 
pode discutir, do pensamento de Castelao- e cunha campaña en 
contra de parte do povo galega. Unha campaña que se quería fa· 
cer ver que só era dos "radica is", dos do BNG. 

O inquérito feíto agora por A NOSA TER RA entre destaca
das persoarilidades de Galiza, non connotadas co "nacionalismo 
radical", ven demostrar que o rechazo é amplo, moito máis am
plo do que podía pensarse nunca. 

Oue persoas como Valentin Paz Andrade, Intimo amigo de 
Castelao, mália as distáncias ideolóxicas, mostren a sua reticén
cia; . persoas como Xosé Sesto, fundador do PG Giráldez 
vello galeguista; Abraira, depositário do arquivo d

1

e .Castela~ 
na Arxentina; a Federación de Sociedades Galegas na 
Arxentina; Bravo Frieira, alcalde da .vila onde naceu Rianxo 
(PSOE); Enríquez Salido,. Presidenta de AGAL e mil;tante de 
CG; Antón Santamarina,. do Instituto da Língua ou Cláudio Ló
pez Garrido de EG-PSG (Camilo Nog·ueira foi o que apresentou 
a moción no Parlamento), etc., se pronúncien en contra, con ou
tras destacadas·persoas tamén reticentes, como se pode ver no 

.i nquérito, amostra que o movir:nento de rechazo está moito máis 
arraigado no sentir popúlar do que moitos pensaron e outros 
q_u~r~n facer a:er. Amosa tamén que o Parlamento non é o depa
s1tano do sentir do povo galega, que·este povo está desinforma
d~ ,en _cuestións capitais e que poden afectar á. sua próprla super
v1venc1a. 

castelao é do povo! 
V ALFONSO EYRE 



Unha imaxe do Panteón . de Chacarita, símbolo para a emigra
ción, onde ficaba o corpo de Castelao. 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

Velai a contundente frase do 
naso Castelao ao respeito do 
nacionalismo en Galiza. Aos 
que dubidan, aos que traicio
nan, aos que cavilan nun_ tri
unfo presto a calquer précio, 
aos que se desmoralizan cos 
tropezos eleitorais, aos que ., 
idelamente non queren en
frentar '· na prática as d'u; as 
condicións da loita polítiq¡ 
nunha nac1on colonizada, 
procurando todo tipo de xus
tificacións escapistas, para to-

, dos eles, vaia agora esta_ frase 
clarividente e oportuna. Nesta 
loita por sermos, deixaron a 
sua vida devanceiros como 
Rosalia -vai sendo hora de 
que se recozeza!-, como Cu
rros, como tantos outros, en
tre eles Castelao. Curiosamen
te, despois de mortos, veñen 
en bandada os corvos para ve
ren de transfigurar en espec
táculo macabro e fúnebre o 

-mente a folclorizar a xornada 
con banqas de música en pra
zas e ruas vilegas. Chegan á 
manipulación de familiares, 
aproveitando a sua meneste
rosidade -o tristísimo espec
táculo do Adelardo, tillo de 
Curros, pedindo un enterro 
católico para o seu pai, précio 
a pagar por unha esmola of i
cial que aliviase a sua misé
ria-, ou o illacionismo e sen
timento relixioso, cuase mís
·tico, da derradeira irmá dun 
patriota laico e perseguido. 

Para aqueles que non aca
ban de recoñecer as fondas 
diferéncias que afastan as 
duas denominadas concei
cións do nacionalismo -en 
nome da esquerda, por supos-

. to-, vaia esta frase de Caste
lao como síntese; uns queren 
ser e despois, triunfar; outros 
queren triunfar sen seren. Por 
iso, estes últimos montan 
operacións de marketing, con 
fraseoloxia nacionalista e con 

que foi vida, esperanza, loita inacción ou prática autono-
re?Sil ,~ Vefí.~IJ _ .. g>rvos de toda mista. Obxectivo: confundir. 
condición -politicastros, -ca- Qué cabe pensar dun Neo-ca-
sares-quiroguistas, arcebispos, sares-quiroga1 sen o seu poder 
neo-falanxistas auténticos, burocrático, capaz de, en cir-
"demócratas'_'-españolistas_, cunstáncié!~ :wn cari.cature.s~as 
rexionalistas a eito- ergueren e reprei>i.vas cpmo as que vive 
a cirimónia do segundo ente- o parlamento autonómico, e 
rro por veren de asasinalos, nunha situación política tan 
matalos definitivamente. Re- fraudulenta, propor a traída 
sulta que aqueles "utópicos- dos restQs do grande patriota 
idealistas" continuan con vida · Castelao? Ula a mínima pru-
no país, con máis vida que~ déncia solidária, mesmo c¡ue 
dos que se acolleron ao triun- se tratase dun autonomista 
fo fácil, non precisamente pa- táctico? Non é unha provoca-
ra cambiaren a situación de ción ·e agresión contra · o na-
Galiza. Botan responsos enri- cionlismo popular? Qué rece"' 
ba dos "heterodoxos". Sepúl- be a cámbio este atrevido per· 
tannos en covas, de costas ao sonaxe? Qué pactos coa Xun-
pomo. Poden chegar mesma- ta e cos inimigos dos símbo-

N. ,r2!J~ I &~~§~~S ~~"!}§~\ 1@~~ . ~~ 

los· e jdeas máis fundamefltais 
· do nacioRálismo cb'ciña este 
.politiq'.uiño, áco~plexadÓ . por · 
non triunf.fl.~ nen s~uér asi e 
alelante de éxitos -malabares 
teimudameñte só · coa imaxe 
do ·marketlnQ, :,adubiada coa 
xa tradicional ~"cociffiada pro
pag<!nda ; nos meios de infor
maeión, de· home ético-cristia
rio-esforzado-traballador? 

Todos eles unidos para fa
ceren dos nacionalistas unha 
secta utópica; mellor, morta e 

. enterrada; agrilloada e enca
deada, com9 mal menor; per
s'eguida e desterrada, xa que 
non a dan exterminado. Pero, ~ 
para iso, nestes tempos que - . 
corren, teñen que contar cos 
colaboracionistas, coa confu
sión, coa desinformación - si, 
meu amigo "progre", que non 
ves as diferéncias-, coa deso
rientación do povo galego, 
que xa ten os seus símbolos 
actuantes como nunca na sua 
história, que ten o seu movi
mento social e poi ítico activo 
como nunca no pasado -pé
sie a todas as chatas e defi
ciéncias, amigo "pasota"- . 
Na conformación deste movi
mento, vivindo nel, está o 
pensamento ·de Daniel Rodrí
guez Castelao, un galego que 
non se arrimou endexamais 
ao posibilismo, que negase o 
ser de Galiza; un galego que 
non aspirou a tiunfar sen ser; 
tan diferente a eses galegas 
que aspiran a triunfar eles, pe-
ro non Galiza, non o seu po
vo, por máis que usen o seu 
nome como bandeira de 
arranque inicial. 

Estamos na loita por ser
mos. Aspiramos a triunfar, 
desde a posición mínima de 
que "Galiza é unha nazón e 
ningun anti-feixista pode ne
gar/le o direito de autodeter
minazón ". Na defensa deste 
direito democrático elemen
tal está o nacionalismo gale
go, o nacionalismo que non 
presta vasalaxe de fidelidade 
á Constrtución e máis ao Es
tatuto porque nos negan. 
Igual que fan o tan "modera
do" PNV e a tan "burguesa" 
CIU. No noso país, até eses 
papel lle toca desempeñalo en 
exclusiva a quen o_s inimigos 
denominan "nacionalismo ra
dical", como se houbese ou
tro. A non ser que se partici
pe da unción piñeirista de que 
todos somos galeguistas, to
dos "bons e xenerosos", e 
que o galeguismo é un valor 
psicolóxico e cultural, e non 
unha actuación política defi
nida. 

Amigos "progres" e "paso
tas", entre vós so non ve quen 
non quer ver, seguramente 
por comod-idade, seguramente 
por inactividade, seguramente 
por desinformación. A traída 
dos restos mortais de Ca.ste
lao pode ser unha boa ocasión 
para que vos informedes sen 
prexu ícios, un pouquiño máis. 
perto do que está a acontecer 
na r:iosa nación a cotio. 

Xullo de 1940. t;,1e~acia e.e ~as·cek;o ao porto de Bós Aires. 

X.L. MENDEZ FERRIN 

Afonso Daniel Rodríguez 
Castelao foi un home · que, 
partindo do nacionalismo non 
analítico da xeración Nós, 
adoptou unha praética radi
cal, unida a unha teorización 
do mesmo signo, que hoxe ca
lificamos como nacionalista 
popular. Castelao sentiu s'Eún
pre o protagonismo histórico 
de labregos e mariñeiros e, 
aínda que non deu acadado a 
formulación marxista do na
cionalismo que-propón á clase 
obreira como directora do 
movimento que ha de levar
nos ao socialismo a través da 
revolución nacional-popular, 
durante os anos da guerra ci
vil sentiu como necesaria a 
política de Frente Popular, 
propugnada por Dimitrov e 
Stalin, na que se inclue a 
alia.nza cos comunistas. ~o 
curso da sua viaxe propagan
dística a Estados Unidos e 
Cuba, en 1938, leu os escri
tos de Stalin e discutiu co 
comunista Luis Soto -que 
en 1963 sería un dos funda
dores da UPG e logo do 
PG P- o problema da nosa au
todeterminación, .o que o le
vou a facer sua a definición 
staliniana de nación. Caste
lao -seguindo a tradición 
que procede de Murguía e 
que se fai explícita na poesía 
de Pondal e nas teorizacións 
nacionalistas de Viqueira, Ris
co, Antón e Ramón Vilar 
Ponte, e outros- sabía que 
Galicia era unha nación e 
que tiña direito á autodeter
minación. No exercicio desa 
autodeterminación, Castelao, 
como os máis dos nacionalis
tas de antano, pensaba que 
debíamos optar -pola · fédera
ción coas restantes nacións de • 
España, e mesmo con Portu
gal. Castela~ endexamáis foi 
independentista .e, xustamen
te este aspecto da sua políti
ca .e, do seu pensamentQ, re-. 
súltanos hoxe insuficiente .. Da 
mesma maneira que nos resul
ta insuficiente o ~rácter po
pulista e non marxista do seu 

ideario. Orabén, debemos ver 
en Castelao un precursor, un 
formidábel precursor: como 
foi José Mart í para os comu
nistas cubanos e como foi 
Sun lan Tsen para os chinos. 
Castelao _representa o exacto 
contido_ da revolución nacio
nal-popular que precisa Gali
cia. Castelao é o centro ideo
lóxico desa revolución e as su
as. ideas, completadas debida
mente, poden servir de base 

e para a acción e a constitución 
' dun Frente de Liberación Na

cional que reuna as diversas 
camadas sociais e clases inte
resadas na loita contra o im
perialismo español e pola 
autodeterminación de Galicia. 

O que o noso tempo esixe de 
nós é sobrepasar a Castelao 
creando un verdadeiro parti 
do e un ha verdadeira poi ítica 
marxista-leninista que sirva 
para dirixir o Frente contra 
os seus enemigos até a revolu
ción nacional-popular e para 
poder sobrepasar esa etapa da 
revolución e conducir a Gali
cia até a revolución socialista, 
a dictadura do proletariado e 
o comunismo fin al. Se só nos 
quedamos en Castelao, se só 
practicamos unha política de 
alianza de clases e de patrio
tismo nacional-popular, se 
non introducimos no seu seo 
a política proletária marxista
leninista, estaremos a frear o 
proceso, a estancalo e a cair 
en posturas reformistas inca
pacaes d u nha correcta di rec
ción da clase obreira e do res
to do pobo. Se sobrepasamos 
a Castelao na dirección do in
dependentismo (que tende á 
destrucción do estado bur
gués español) e do comunis
mo, estaremos contribuindo 
axeitadamente tanto á causa 
da revolución socialista pro
letária mundial como á verda
deira e . única posíbel libera
ción nacional da nasa patria 
asoballada. Veleiquí que a 
burguesía galega trata de 
asimilar a Castelao por medié> 
de trasladar a Galicia os seus 
despoxos. Arrebatándonos a 

Castelao coidan desposeernos 
dun símbolo e máis dun feixe 
de ideas que serven á revolu
ción. Tamén na Cuba fascista 
de Batista se ensinaba aos me-
n iños que José Martí era un 
gran escritor e un héroe cuba
no; tamén Chiang Kai Chek e 
os fascistas de Taiwan reve
rencian a figura de Sun lan 
Tsen, fundador da R_epúbli
ca ·china. Non nos engane
mos: Castelao, como estes pa
triarcas dos países irmáns, é 
un símbolo anti-imperialista, 
é un tigre ao que non se pode 
un achegar moito pra lle cor
tar as uñas. A volta dos restos 
de Castelao significa apenas a 
volta dun esquelete, a volta 
dun difunto. Hai moito anos 
que nós ternos feito regresar a 
Castelao e que defendemos, 
polo menos desde 1963, a vi
xencia do seu pensamento po
pulista como sostén ideolóxi
co da revdlución nacional-po
pular previa á revolución so
cía lista. Castelao non é, así, 
compartíbel nen divisíbel n 
nen o pai de todos os galegas. 
Castelao é noso: é dos que le
vantaron a bandeira do seu 
pensamento e souperon com
pletalo e sobrepasalo, co pen
samento de Marx e Lenin. 
Castelao é, tamén, de todos 
aqueles que, sen facerse cárre
go da imprescind lbel necesi
dad e do marxismo-leninismo 
nas tarefas de transformar o 
mundo e Galicia, aman a sua 
patria con femencia e dispos
tos están a dar a sua vida ou ·. 
unha parte da sua vida pola 
liberación. ,_de Galicia e polo . 
bene'stair: das ·suas clasesipopl:J·.;::' 
lares. O corpo de· Castelao. en~ 
dexamais debeu de sair do ce
mit_erio d.a .Chacarita- . antes _ 
de que Galicia acadase -algun
ha parcela -mesmo se esta fo
se pequena-,- de soberanía re
al. Xa que non soupemos ou 
non fomos capaces de impe- .. 
dir a consumación -da grande 
comeqia do traslado, pense
mos que agora os seus restos . 
están máis perto de nós · e 
imaxinemos que nos esixe 
contas. 

/ 



X-t0 . MONTE A ROSO 

Nada .resta por dizer ~obre a 
v·inda dos restos de Castelao 
para a sua/Nossa TE¡lrra! é um 
fei~o praticamente consuma- -

, do... e que nos canso.me a 
muitos galegas pala sua ino
portunidade-. Agora trata-se 
d_p problema do emprac;;amen· 
to de ditás restos: outro feito 
ta,mém praticamente consu
mado e 9 se consumar no cha
mado "Panteóm .de Galegos 
l lustres", éncravado na esc.ura 
e húmida igreja do convento 
de Sam Doming9s de Bona
val, de tam fermoso nome ca· 
mo de característica tam me
diatizadora quanto a de ser 
um edifício religioso. 

f'Jom entraremos em se 
eram ou nom católicos os 
seus defuntos ocupantes: mas 
na medida em que estes som 
património do pavo, é a este . 
a quem tenhem que servir de 
símbolo e, para isso, manter
·se numha 'terra de niñguém' 
ou, melhor, 'terra de ~odos', 
como .seria um terróm impar
cial, laico, para comec;;ar. Do 
contrário, estaremos diante 
de umha nova utiliz,a~m do 
personage... Porque estes 
mortos, e uns mais do que ou
tros, · som já símbolos da pá
tria, como o podem ser aban
deira ou o hino ... e mais o es
cudo -outro símbolo, sacro 
por de mais ... 

Caberia mesmo plantejar· 
-se se é procedente criar, ofi· 
cializar hojee aquí, até o pon
to de se ter constitu ído um 
Patronato ad hoc, um Pan
teóm Nacional, polo que sig
nifica de dispar, para acoutá
·los, dos restos daqueles que 
quixerom descansar acaróm 
do pavo ou da natureza, ou 
no seu canto natal, como eles 
mesmos o expressaram: Rosa
lia louvou-nos o cemitério de 
Adina, Cabanilhas falou-nos 
do seu Cambados fidalgo e so
hhador. (Eis dous egrégios 
que forom sepultados na pe
dra, exumados do humus que 
eles escolheram). E Pond~I fa-

/ lou-nos, tamém, da sua "pe
quena Ponteceso" ou ·da Co
runha, como soluc;:om alterna
'tiva. E Castelao, popular co
mo ninguém, fai um canto a 

. natureza e a qualidade pánte· 
ísta do galego, mesmo no . 
.arranque. de "Cousas". 

Em resumo, estes panteóns 
nem som naturais, r;iem popu
lares ... e som, por rib'a, produ
to de um tempo de signo bur
gués. Outro problema surgiría 
a nora de decidir q.uern seriam 

·os ocupantes: sobre alguns, 
como Bóved.a (do que se fa
lou· eSt:es días); nom hai dúvi.
da; ao que haver.ia que ~umar, 
entre outros, se .os seus restos 
se encontrarem; a um Pe. ·sar
miento, a urn Faraldo; a :. um 
Murguia., a um Pandal, ·a uns · 
VÍlar Ponte., a um Risco, a um 
Otero · ,P,edrayo, · ~ um Celso
·fimílio, ·a um· Seoane .. : Um 

"'' ·· . . outro inconve~iente seria ·o 
de apartar ªº home dos seus 

Ill 
Chovendo soore molhado .... 

~auand<>~· cQmo, aonde :deveu· vir·? 

~ . 

Cabeoeira do solene acto de oonstitución do Consello del Gali:Za, no At~neo de. Montevideo_.· 
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mais imeqiátos ·.deudos;. no ca
~o ,de Castelao, ~ por aí ficam 
seu filho (em Pontevedra) e 
sua dona (em Madrid): nom 
seria . bem .nielhor reunHos 
em ... RianjoL. Pontevectra? 

a cid ad e em . que viveu e se 
torriou o primeiro Cidadao 
que lago foi da nossa Galiza. 
Sem que a mesma Buenos Ai, 
res, cidade com rnais galegos · 
que quéilquer da Terra, e cen
,fro da Galiza ideal que Caste-

do· paJs, totalmente. rural e 
numha· encruzilhada de cami
rihos, onde fazermos um mo
numento a tál fim ... ma.s, qual 
esse centro? 

Ser~am estas an dua~ can
didatas com. mais possibilida
des, · fora a capital. E é que se 
umha é a vila natal, a:outra é · 

. lao definiu, seja cativa rival.. :

. · Outra soluc;:om poderia ser es
. 'colhermós um ponto central 

CASTE LAO NOM 
VOL TARA POLO MAR 

Nom cabe dúvida', que som 

·· ' 

lt 

Un documento para a his:· 
tória de Galiza: os emi
grantes non' están . daoordo 
coa volta · nestas circuns· 
táncias dos restos de Da-~ 

niel Castelao·. 

·demasiados .. os problemas que· 
isto suscita, para decidi-lo co
mo se fixo: pola via rápida e 
o procedimento' vertical. ·Por· 
·que -nom me fale.m de que o 

. Parlamento . é aquí tal: com-

pre insistir outra volta em que 

mente oom . repararmos em 
. que e.st·á massivamenté com-
po.sto por · partidos alheios e 

' contrários, em espírito e fei
'. tos -inda .que nbm no cinis
.. mo da letra e 'da. palavra- a 

ideia nacional de Galiza que 
Castelao defendeu... qu~m 

traeráni ao .home e ocultarám 
a sua obra; particularmente a 
'poiíticá, e, dentro dela, a, por 
ú-itima, ·mais ~vanzé!_da, numha 
utilizac;;om nojenta, .múi -na li
~ha da dos mjlitarés uru
guaios de 'hoje cóm o prócer 
Artigas, (retirando-o do Pan
teóm Nacional e criando para 
el um outro pante6m onde,-a 
hora de · escolherem textos, 
ocultarotn as suas frases mais 
soadas ... pq_r serem revolucio
nárias; e, no seu cánto, grava
ram as datas "das bata 1 has ga-

. nhadas~. Por . algo Antonio 
Machádo e Manuel · Azaña 
(som um exemplo entre mi
les) se_guirám repousando on-

. de morrerom, como fü;:om co
tifdiana e ·perene para os pa
vos que". nom soubernm, . ou 
nom puderom ser merecentes . 
deles" E torr:io a me per.guntar 
(vid. A NOSA TERl~A núm. 
_246) se "será a Nossa .T erra.» 
hoje por hoje, digna_ de ·tam 
alto patrfota", e $e s~rá "tam · 

. mal lugar a terra argentina pa
ra deixá-lo repousar nela, .de 
momento".? 

Agora bem, poderia"se di
.zer que no nosso país ainda 
Fiai muitos chanzos sem tran
sitar na escada do nosso ~van
ee cara a ssumc;:om da identi· 
dade própria: talvez. seja ain
da o momento de reforc;;ar
mos a fraca conciéncia de na
c;:om que os galegos tenhem 
com estes símbolos ag tutinan
tes? Ou é, poi~ contra, um 
!TIOmento em que, ainda nom 
normaiizado este país, estám 
verdes as uvas e Castelao no.m 
·vai ter o recebimento·que me
rece, alheiÓs os seus partrdá
rios aos ,actos programados e 
alheia a maior parte do povo · 
a ta.1 acontecimento? Cuidó 
que,,, umha volta mais, se pon
hem os bois antes que o ca-

· rro. 
'• 

CaStelao men~ceria _ser re-
- eebido por tOdo UrÍl pov.o, CO· 

< mo cantou o po_eta: . · 

~~ .. na matricil!I <f,líza, 
. . sempre tua; 

que .desde a forre 
de Hércules aq Minho 

"1m f¡icho acenderá. pQr 
· \ cada ilha, 
quando ti voltes polo mar; 
de tojo umh{i fogueira 

. em cadá monte, 
quanflo tÍ voltes polo mar; 
dos castros na coroa 

umha cache/a, 
qaañdo ti voltes polo mar; 

' .................. ~ ············ ·· ·············· 
um farol marinheiro em cada 

dorna; 
quando· ti voltes polo mar; , 
velinhas a jane/a em cada casa 
quando . ti voltes polo mar ... " 

neste país atípieo, o poder r:e- Mas Castela.o, é evidente, 
presentativo nom o é... so- nom voltará polo mar ... 

N. 21J9''tE3PE1CíA't'c'..\sTELAb' 1984 
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O inquéritq q1;1e ,segue representa un important~ sector qa ,ópi·ni9n do no·so paí 
.ante a·trald.a dos restos de Castelao. .. .. . . . . " ,, . , 
PÓdesé botar·en falta a, opinión dos partidos -políticós, . p~ro. .esta xa fo.i anuncia ;:i 
publfoamente. no Parlam.ento~ ·e'a pos.{:ció~ <;los qu~ non;estim a'li é X~ coJ:íecida.· , 
.Faítába'nos ~ó á.op'inlóñ

1

dé Cl_áúdio't~ópe~ Garrido e a el dirxímonos:·· . > 

. Engadir :finalmént~ qu.e qu ixemos ·recebar o· sentir de· X~sus ,Mosquera, da UG 
e de-Xesus Alons0 Montero~ do Cónsello da. Cult~ra Galega, pero foi·nos 
~otal'mente: ~mp9síbel obter' as suas decl~r~cións: . 
As .perguntas feitas foron as .seguintes: · .. 
. 1. Qué pen~ do ~tras.lado ~os r~stos de Castelao a Gatiza nestes momentos?. 
_2. Pe:nsa que se c~mpren a,s condición.s .que el esixia para a sua volta'? . Q 

Puxémorios en contado cun~ sc1-
brifto de 'Castelao, peio non nos 
foi poÍ~el talar con .el Polo seu 
·delicado. estado de saúde. · ', · · 

Ainda asi, a sua do!'lll e a· sua 
tfoa atenderoonos amábelmente. · 
Da ·maneira p~mos saber, e 
iso enorgulléceo, 'que a situación 
tíSica éto señor btero ~stetaó viu 
provocada por tantQs 'an,os de pe~ · 
núrias e as dificuldades P85"'dils 
nos tempos do franq.uisrrio,, por 
. . . . .. . ' 
carear.es e com~nas. . 

. Perguntados pola sua posiclóh 
an1e a volta dos ~stos do,seu ,tio, 
contestáronoos que~ "cando Te-. 

· resa to~ou a deciSión ·e acedeu ao 
traslado, t9da a familia se xunt~~ 
c:Omo unf.a .pi.ña arredor dela". 

O que si pudemos constatar e 
que, á altura ciesta chamada, 15 
de X uño, a inda rio~ rece.beran 
nengunha invitación formal ¡)ara ~, 
os· actos que organiza a presidén-_ 

. cía do Parlamento, pero "non · nos · 
impo~. Nós considerámonos in- · 
vitad.os igualmen~e. Ademais non;.'• 
queremos neneun .protagonismo": 

XOSE .SESTO 
Fundadórdo Partido 
Galeguista 

. la Xunta, por aqueles que o com
báter:on, polos· seus próprios ini-

2.'..: ... As condicións de democrá-' cionárias e da Xunta de Galiza, 

. i;n igos. · ' 
éia -é liberdade en Galiza ... tóqa nun momento en qué estamos so-
democráeia ten a Su.a · vasa laxe, -e 'f-rendo -unha agresión por parte do 
entendo que non .val haber ' unha gobernó español _contra os intere-2.-Eu creo que non se cum-· 

pren. De todas formas a máis ir:ri- . 
- portante, pois xa é un feito, é-res

postar tentando desenmasc;ar o o . 
.qué ' se está facehdo por' parte da , 

democrác.ia· plena até .que os tra- _ · · · ses nacionais de GaJiza, concreta-

Qué pensil sobre a traída, agora, ballaqores asuman o poder e re- dos para os trabaHadores no tema 

dos restos de Castelao? · !l)áten coa e_xplotación dunha el~- do paro, da reconversión indus-

Coido que non é este O· momento 
máis doado' para traer os restos de 
Daniel. Afnda non está psicoloxi
camente, por. desgrácia, ben ma
dura a sensibilidade galega. A nosa 
i.der:itidade cbnsciente, polo de 
ag9ra, e ~pola que 'tánto loitou Cas
telao, é algo seródi0 ·na 'i,mensa 

. maioria dos galegas,. 'e tris.te ter 
que. dicilo pero é asi. Soa proba ,é 

se por outra. '.Pero hai un has regrcis- · trial, e. tamén porque non se dan 
· Xunta. -de,rnoááticqs, gue parece que se as condkións• polas que Castelao 

dan co·n problemas en Gali_za, e loltoü. · 
~ese senso si poc;:lerian darse as 2.- Non., xa di_ga. No seu ideá-

·_C.Ondicións;' nunfia leitura~ un pou- rio (3·1 loitou pala liberación de Ga-

Mª . DO CARMO -ENRl·-
-ClUEZ SALIDO . - . ' 
Presid~nta de AGAL 

co amp.la d'os ... termo~. . liza, e .hoxe estamos· n.un. sistema 
autonómico e-.cunha ConstitucióA 
claramenté negadora do noso di

· . o ,pouco cala'r que se nota JilOS me- 1.-A miña é .unha resi:iosta in-
. '. .. ios de co'níuFiicac.ión. Nor,i hai ese.. : .divjaual ~ hon representativa da 

ARTURO GIRAlDEZ 
·Vello militante· do Parti
do Galeguista 

balbordo emocibnal que Xesus . AGAL. Eu estou. ~n wntra, non · 
Alonso Mo·ntero ·pregaba o outro ... · tanto porque non que ira que os . · . 1.-Pe ·momento · era · m¡:¡!lor .. 

· dia nun x0rna.I:. , . · :seus resto$ estex-ari na ~erra, senón que o deb:Casen alá. De momento. 
Penso que até. chegar outros . '.:polos métodos Segu·ide e. poio mo- . 2.-Peñso que a inda non. Non . 

tempos, que Deus.queira non e$te- .. r:nento en que se produce. - ·Porque non haxa un · estado máis 
xan tonxanos·, Castelao estaria me- .. .'. . 2 . ..:...Penso .que non. Pero quero .. ou . menos democrática, senon . 
flor ria térra galega -aqueta "terra insistir nunha condición básica e porque se van aproveitar diso . os -
.de matuté"' da que. falou Em·i'fio .far:\dam'Eintal. A política lingüísti- · que foron ·anti<;lemocráticos e an-

. A'lvarez B.lázquez- e · entre ·.os .ca que .está levando ádiante a .' tigaleguistéls. . . 1 
. mortos ~alegas que · o acougan, · .Xunta está totalmente -en., cÓ~tra . Ramón Piñeiro", García Sabéll-, 
· arrodean e a~Í!l~ñañ na Chaca- . ·das teses li~güísticas de Castelao. :~ .participantes nesta operación -
rita. lsto é o ·que quero destacar con - penso que sqn cwlpábeis de que ,~ 

;' ': ' . '·' independéncia doutras · CUe$ÜÓnS non háxa unha Verdádeira autono-
. Cal ere que se~ia o .dese'~!> de ,~s- de. tip0 p0lítico.: ·E. ad~majs 'nor:i·.. ~la eR G:aliza. · · · ' 

tetaO a respeito 'des.ta' .~ircunstán- l,. se fixo o traslado segunao as pri-_' 'li ' 

'cía? '~ meiras conceicións; p0i.$, segund.Q 
Os que coñecémos int1rnamen-.. comp¡:¡ñEíiros nasos da AGA L na 

. -, 

' te, a Castetaó,'.e .cqn.vivímos carne Arxentina, as . negociacióris cun .- 'ANTON l 

· · a ':carne e espífitó a ·espírito con ' el · .grupo'tie eniig~ante; en 'Buenos al- ' SANT A~AR INA 
:através de t(!litos arios, sabemos res, mudaron e fíxose só o que_ . 
Í:noi ·· ben-- que ·o at'én da sua vida q~~rian os 9irixent\3s de Galiza.: o 
corppral rion era, nen:·moito me.- que se di _de que ·as restos de Cas-
nos, durmir o der:radeiro sone bai- · te-laq son ·. traídos polos emig.ran-
.X'O dunha lo usa Qf'ieiaf nun oficial tes é .umha completa far~ e panto-

; ·~panteóh de 'homes ·ilustres". · mima: · · · 
Sen dúbi.da, el arelaba ·,agardar . Ademais eu estqu cortra e~. 

a ,.Resurrecci6n -na que creia co- riecrofília de todos· os galegas no 
• .mo cri~t:ián......: eoassuas·cinzas mi$- · Pant-eóri . P~re~e !=lUe e~e ·é ur\ país 

turadas ás da sua dona .e ás do seu ; · de mortos, de ·necrófagos, de xen~" 
fil.lo. Sen .dúbida', de todos os xei- · te que só v~ve de lo.uvores aos 
tos; e xa que: os ·ósos de Castelao . mortos mentres · en vi~a non SE) 

·voltan" -á terra ,nativa ;- é nece¿ário .. lles. fai ~eh caso-. 
que Galizá inteira .se erga e.agarde . 

· ao no:so: principal guieiro c:Oa fer: 
' .. vei')za dLinha total unanimidade·de . AMOR DEUS· 

fé ·e 'de esperanza no mañá da Pá- . 
.t~ia . Secretário de CCOQ de -

Gáliza ...... 

· · 1.:...Eu Í:>énso que era unba 
- .. · OPEZ G. A -reivindicación de :todó o povo ga~ 

_ CLAUDIO l · ·· · · }egp._ E paréceme. ben que se tras- ' 
:· ·::RRIDO .laden os restos) O que nbn me pa-
l"' . D.eputado ":'. . rece ben ·é-qÚe i:I XuRta de Alianza 

1 • Populár, outravolta, faga diso un 
·1.-É unha manipulación.' ·A .acto folclórico e trate de. capitali-

volta c:los réstos c;le Cast.elao., ante~ zar a . vo'lta, de facer eleiforalismo 
.:ºl.! d~spois;. teri<\ · que ser atome1'i-_ e que vai contra os' intereses de 
da. O que ocorre é .que nestes mo- impor1ántísimo~ sectores da povo . 
meAtos está sendo .maniP.ulada po- de Gatiza. 

, N. 249 /"ES~ECl~L CAST-ELAO 9184, 

Secrétário dó 1 LG, · 
- \ 

. '\ 
- 1.~ Penso ·que _é Únha 'espéóie 

de ·cu lt~ ,necrofílido e non par~i'dá-· . 
rio de and~r cos mortos dun 'lado 
para outro: O~.tra cousa é isto dos 
mausoleos, que me parecen r:idí~ 
culos aqui e.noutras partes. , 

2.: ~reo que~é unha espécie:de . 
sarcasrnó . que os que o v~n traer -:.,;. , 
agora', a Castelao,. serian seus in.i- · · · 
migas pofrticos. Ser~·n grandes ·ad~
miradore~ da sua óbra, literária,. :. 

. pero non teñen riada .' que ver co 
· seu ideáriÓ política. U11ha vez. fei
to pei:iso que .CaStelao merece UFI 

recebfmento .masiyo, seria' .lJnha 
· vergonza· que .viñese .o P¡:¡pa e ~un
tasemáis persóas ~ue CaStelao .. 
Máis polo simbólico que.p'or oufra 
co,usa. 

XAN CARBALLO 
Secretário Xéral da lf~T(l-_. 

, 1.- A dirección nacional · posi1 · 

· ·:cionouse en contra do regreso e · 
da manipulación das forzas l'éac-

mito á so~ran ia. 

XOSE FJLGUEIRA 
VALVÉRDE 
Ex Conselleiro qe Cultura. 
da Xunta · 
Antigo--:militante_galeguis
ta 

1 :-Eu coido que s~ debe vol
tar. Xa cJ teño manifestado moitas 
veces. A preséncia .dos restos de 
Castelao~ en Galiza, é completa
~ente iridependente de -calquer 
po'líti'ca e .debeñ traerse os restos 
canto ' antes. E isQ non ten· que ver 
. cor:i qu~ goberne en Galiza, 

2.-A mesma resposta. Deben 
vir calquera que sexaa fora pollti 
ca que goberne en Galiza. Coido · 

·que o feito da traída non debe ser 
tJn feito político, senón de toda 
Galiza. 

-EMILIO ALVAREZ 
3LAZQUEZ . 
Vello militante do Parti

-do Galegu ista · 

1.-Noñ. Se non se lle pode 
,perguntar a Castela·o se q-uer vir 

· ou non, mellar deixalo alá. 
2 .-Non, non. Un goberno dun 

partido político . dirixido por un 
ministro de Franco, que é respon
sábel da marte de A lexandre Bó
veda, e que matari¡¡¡ a Castelao se 
poidese, n~nca pode ser o gober-

BIEITO LEDO . 
·Presidente da Agrupación 
, de Editores de Gaiiza 

· 1. - A min pa~éceme totalmen

te correctá. Aqui hai unha situa
ción democrática onde .a xente 

emite o seu voto e hai uns resu 
dos e gobernan os que tiv n 
máis. Hoxe estamos nunha sit 
ción de liqerdade, ónde tod o 
mundo ten direito a' facer un r
tido, a ter o seu órgao de ex e
sión ; hai unhas liberdades ple -
mente garantidas, e estou ple -
mente oonvencido de que se 
telao hoxe estivese vivo viri¡¡ 
Galiza. 

tes meses que estaria aqui tra 
liando pala sua terra. 

VALENTHJ PAZ · 
DRADE 
Amigo e biógrafo de 
telao 

· 1.- Penso que se hou bese 
opción de escoller pode · 
este non o momento pr· 
cio, pero de todos xeitos 
unha débeda a cancelar, e 
quer intre en que se pague 
ño que estar 1confor'me. P 
m in era un débito que o 
galego tiña coa memór ia 
filio tan esgrévio 



': .; 

Quixemos obter 
ínformación sobre

. ·a pasición da 
coleCtivldade galega 

·· na Arxentina sobre 
a volta dos restos 
·de Ca~elao. . _ 
Puxémonos a.tala, en 
conveFsa teiefónica - _ 
con Buenos Airesl con _ 
Xosé.Abraira, depos-itário · 

Oenterro de Castelao.en Bós Aire~ .oonstituiu unha mo;tra if-!lpr.esionarite de se.ntir popuÍar. 
-· do arquiyo de CaStelao ·e '· 

-est:a-s·toron. _ 

Castelao . · 
2.-Penso que · Castelao 

non puxo nengunha condi -
ción para regresar . Castelao 
non pensaba en morrer cando 
fo i operado , e a sua marte _ 
surprendeu a todos os que o 
arrodeaban e aos prqprios mé
dicos. 

MONSEÑOR 
IGLESIAS 

ARAUXO 

Bispo de Mondofiedo-Fe
rrol 

1.-Eu penso que é unha causa 
que está ben ; el que foi tan gale
go , qué tiña unha galeguidade tan 
profunda, pois é un feito bon ito 
que poda vir acougar na sua terra . 

2.-Non podo respostarlle a is
to porque non coñezo a obra nen 
a persoalidade de Castelao. Non 
podo dicer se é ou non é momen
to oportuno, é unha decisión polí
tica que non me corresponde xul
gar. 

RAMON 
LO PEZ 

MARTINEZ 

Presidente de Honra do, 
Partido Galegu ista 

1 .-Paréceme ben. con certas 
prevencións. Se alguén se vai facer 
protagonista, como .un cómico 
calquer, tanto en favor como en 
i;ontra ... O protagonismo ten duas 
caras. A de quen se querer:i lucir 
coa traida dos restos. E outro pro
tagonismo indirecto, que é o ata
que feíto mal, o ataque non ben 
encarrilado contra ·a v.ontade de 
quen fan aquilo. Pode resultar un 
protagonismo. 

aqui procurando que ninguén faga 
negócios coa vida.de Casteíao, ~oa 
sua volta. 

Podemos adiantar algo do que 
vai falar nos actos do dia 28? 

Estoulle dando voltas. Eu que-
. ro dicer cousas dos meus contac

tos persoa is con el. Un ha causa -
curiosísima é que ese día fanse 44 
anos .que· nos cruzamos el e eu en 
dous barcos diferentes frente .a 
Cuba, eu para No.va York, el para 
Buenos Aires. En liñas .xerais vou 
aproveitar parte da correspond$n
cia nosa, moita xa coñecida, e fa
cer certas refñexións do que isto 
pode significar para Ga liza. 

CESAR -MOSQUERA 
Presidente da AS-PG 

1.- E unha manobra de mani
pulación da su.a heréncia ideoló
xica e política, por unha -xente 
que está totalmente en contra do 
seu pensamento. E unha farsa. 

2.- Non. non . E difícil de dice,r 
Se estivese vivo .habia vir. Pero é 
un problema diferente, porque o 
sistema quer asimilar o seu ideário 
e anulalo. El viria .toitar contra es
ta política, pois non se cumpren 
as suas arelas. 

UXIO NOVONEYRA 
Presidente da Asociación 
de Escritores 
en Língua Galega 

' ' 

1.- Nen o estado no que est~ a 
normalización da fala, nen o lími
te de autogoberno,alcanzado, xus- · 
·tifican a traída. 

: 2.- Fica un pouc;o respostado 
xa. Non se cumpren os requisitos 
que el esixiria. 

AN_DRES LAXE 
COncellal de Cultura 
de Redondela 

as suas palabras. 

Cómo van as cousas na Ar-
xentina? 

·Está meio país honrando a 
Castelao de todas as man.eiras. ., . 

Qué se está· a facer? · 

1.- Éu estou decididamente a 
favor de qu·e regresen a Galiza os 
seus .restos, independentementé 
de que agora ·os traia · quen os -
traía-; .penso .que Castelao no Pan- Estase a organizar a despe-
teón ~e Galegas ! lustres vai .ser-vi : ,dida. ·Houho unha grande ex- , 
sitado' máis que lido, ·e isto xa é · posición · das suas .obras, so- · 
importante, para remexer a con- ,. ·· bretocio da obra J>ol.ítica, e 
ciéncia popul.ar. . haberá ~un grande tédeum 

Castelao, iguat que · Inés de · - · 
Castro, vai depois do fraslado .se- nunha ·igrexa. Ademais unha . 
gu,ir informando o - peFisamerito, . exposición- ·permanente . ·nos 
nac;ionalista. · · salóns do Centro .Sal·ego, que 

2.- Eu niso nón quero entrar a - su_s¡;>enderá as suas áctiv.idádes 
discutí lo_ Eu estou .a favor-de qu~e -cfurant-é do-us días. 
regresen os restos .iridependente· ~ 
mente que sexa quen sexa 0 que· - Dende logo giscuti.use moi-
os traia . ;:"- . to, .pero non foi pesibel evitar . 

EDUARDO
GUTIERREZ. 

Coordenad~r · da Federa
cióo de Asociacións C1::1 l
turais . 

1.-A traxectória de 'Cas- · 
telao, e o trab~llo · dos qµe se
guiron o · seu ideario,_ eonse- · -
gu iron criar no país ·un certo 
nivel de conciéncia nacion~I:.'"' 
Neste senso o retorno d_os rés
tos supón a aprQpriaélón -Pbla 
vía ' emocional dunha ·figura
símbolo do nacionalismo. 

o retorno, ~n vi.sta dckolicitu- ·' 
d~ da irmá .e t9~ª ·!so. En!óri 
aqui . os ho-riores ·que se lle 
ahrihutan están .. ~entro do · 
marco galeguista e .democ.ráti· 
co total · e absoiutamente. 
Rénde~J le ·honores .. como 
galega, somente ga1ego e ·nada 

-.máis q_u~:galego. ·· · -

.'....Qué. opinión ·hai sobr~ a 
volta no ~nxuoto· da qolecti~ 
v'idade galega? -. ' · 

Nós 'ben sabemos que a . 
_Xunta non m~rece os hono
res, nen seque~ ' de respirar. 
afante ae Castetao. Nós sabé
molo.. E non o_ pudemos evi
tar." Adema.is estamos facendo 

•\tr~ballos: ' estano ' "facéni:fo os 
meus· amigos~ do Centro G¿¡ie-. 
go ·para que ~e-xa o povo de 

. Galiza o. que«l.recéba ·e non.a . 

larernos algun· dos que irnos 
desde Arxentina. Penso dicer 
-0 que hai ·que dicer, que a 
Xunta non ven ~áis que· a ta- · 
cer perxuícios, que cada vez· 
que ve.n désgaleguiza un 'pou-

.. co. máis á Cóleclívidade. P-Or. 
exemplo o ministrillo ese. de 
.cultura·, o .. señor ' ~~rtomeñe, 
que é coprovinciaño meu de 
lugo, non di máis. que burra
das~ e canste qüe eu nori PO· 
deria falar en nome do Cen· 
tro 'Gal~go,, pero estou dispos: 
. to a talar iso, a dicer iso-~ G _ 
non só eu . . 

. 'T amén ternos pensado irlle· 
faee·r unha homen.axe a Bóve
da,J5o ainc!a o própr-io Centro 
~aJego, indo a 'Pontevedra en 

. cara.vana. ·, 

de-ter dísÚnda·s, ·e ~hTaffácer.· 
entrega dos Festos en nome 

: do Centro Galego ao ,povo de 
Galíza. -E ,a car.avana que irnos 
facer pa'ra fr a·o cimitério de · 
Pontev~r¡:¡ ·á tu+mb.a de .:aóve~ . 
da xa define a nosa posidón. 

Repíto11e que aquí a.colee- -
. tividade, absolutamente tod'a, 

-·'"eStá en pé reverenciándoo. · 

Vosteqe. quer que 5e faga .• 
un ado públi oo .•• -

Eu falarei de todo e dos d3-7 
X unta. Cando estiveroii . acá 
non He ~ocultei -o · meu-de~gra
do polo que fíxeron :P~r.á min 
o único que se salva ·é. o _presi· 
dente do Parlamento; r.efíro· 
me-aoque fíxo acá, non a ou~ 

· tra cousa. Tamén se pociería 
salvar Fer.n_ández-_,-_Albor se 

· mm tivese ·cometido a burra~ 
da de faeerse · vicepresidente . 
de Alian~ eop1,,1lar. A cofoctJ
vidade - ten _a ·Fraga ·I ribarne 
por un·.galego botarate e mal . 
.9alego; .o Albor: ainda 'se d-e-

-. ·fende e tala -'galega, ~ro, se
ñoril, non· se pode ser ·presi
dente de· Galiza e vjceptesi
~énte. de AP . .:Eu xa }:>elexei. 
c:On ·eles acá. 

O úriico·que se salva 'é f:fo~ · 
SÓf', eu 1lOn sei sé ·é -hipocre

-sia, será, ... que· ile .vou facerl, . 
pero estivo no sel.i pápet 

ª"'renos dicer algo .mái$? . 
Vostede falaba en A NO- . . . .. 

SA ·TERRA en áoosto do DígaUe a ·tódos, a Cárballo 
1981 de -que .seria Jermoso Calero, 'a .. paz Andr~e.7 a to-

2.-Castelao _é . claramente 
federa lista. Hai . unha cita do 
Sempre en. · G.aliza '. que di: . 
" ... 9 que cómpre variar i;:io·n 
son as constitucións, senón a 
forma do Estado, .. ". O que 
quer dicer que non é autono
mista, e distingue a ".diferén
c:ia, que ,estaría _non. na can·tf- · 
dade de ·atribucións senón 'ña 

.que ·~iñesé ·tod'o o gotJe~no ga- dos, desde a ultfiaesquerda -á 
:~. -:lego'. no exflio xunto. ' di re Ita, ql:le non sexan ·espa-

Nós no.n queremos "c~ue · ~e · ·. __ ' .' < . ..: _ . . · rrois, qu~ non temos-. qu.e ~d.ei: '·· 

Xunta. · ··, .,,,. > 

... manosee·.-a, Castelao. para na~ · E~ "'xa o_ .soste.n~ a¡ui. Pe-,,. . -~ar que-a Xunta-toqi.Je·nen pi-
d~: · -- ~~.. .: ro, ~uen se ~e~e. ~1so. Cand_o .. ,. ·tos nesta cuestión. 

orixe desas a~ibucións. 
E unha causa curiosa, eu creo 

que o bon seria ter un pouquiño 
de paciéncia e agardar, -E non.tra- · 
to eu para n¡;¡da de misturar a po
lítica. N9 partido ao que eu pér-
tenzo . por exemplo. tomouse cla- XOSE BR'AVO--·fRIEIRA. 

· ,. fale.1 para tele.v1s1on xa lle ta- · ;. . ,., _ · . 
: Aqui, a trece .Hias· vista da · ,tei de Suárez .. ~i,callo, ·de Alon- ' . - E ~Hgalle ao bi~po .de Món-~ 

voliá:~ ·.pr.aticame~te " nQ~ . h~i. _so Ríos, da constiiución do . doñedo ·.itue .faga- :\toai as cam~ ., ramente unha decisión. de non Alcalde·de Rianxo 
utilizar nunca ho período do tras-
lado dos restos de Castelao •nen . M~R.TINEZ FERRE.A 1.-'Nós opuxémonos .no seu 
sequer a palabra galeguista. Presidente da Agrup. · . 'dia·.pola forma e o fondo 'en cómo 

2.-Non é un.ha con.testac.ión de· Ubreiros de Galiza se pen'saba facer. Entendemo"s que . 
factual senón de apreciación polí" nos e¿;tivemos ·movend.o. el) todo 

:· ti ca,. e en calquer momento ew . momento.: ntJ.nhas co..n9ic.ión5' ·de r 1 • . quera ·ser, xusto. : A resposta a esa - 1.- To_slo <? q.ue :;;éxa e.nsalz~r ( ,. marxinación por parte: da Xunta 
.. · " perg.u,nta ·. lev? «~ ·: JJnna definiciól'l . figura .C:le Castelao paréceme ex- de Galiza e.por pa~te de Parlamen- ·' · 

·"eco nen difusión,. ~1gunha .·5o- ·' ' . Q;msello d~ ·~Galiza en Monte· .pás de: tOd<;ts a·s- igre">~a~ ca.ndo 
bre-.a volta_- ·· . .. , ··" vidéu, da"'· Rresénci~· dó presi· chegu~ . :Ca-StéiáQ. O'. bisp0 de 

Se· non se tala ~r'á porq~e. ·· d~flte d9 ~r~g~ai !'los acto~, _ ,,, Ma1;1doñede ~dei<xou· aqui . uoha 
a Xu,nt~ ~Pí1 ·· BUer. ~~é sei ~ -_,.- dcfJ.v'linistró de Guerra, xen~- ,, este.la :·-maravillosa, é .. dígatle 
eu ... · · · . ·. ,' · ral Campos, ... non 5ei se Ho _que ·os··emigraélós· gostaríano) 

Aqui marida~orj ~.Ra~io de_' dei.xarañ pasar aí~- · " de que ·fóse.el qu~n- lfe reZéi!Se 

. L 

,. -. sobre se"el pode vir o_u non. Eu di- . traordinário. E e~l loubanza débe- . to,, e non.'.itnos-estar pre~rtes no 
. go que el podé vir, e .pudo viren . ·se facer -· eon mqita plibficidacie, > :enterr'o dos r~stos d!:! CaStelao. Pe-

. calqlier momento, en. .cak¡uer si- · con moita decisión'._Oue ;non vaia ·· ro~dfatinguimos dous.momentos. : 
' '~.tuaciÓn a inda dÚn- .modo clandes- . pasar este f~ito extraordi.nárid de- '. - ·' Ün_o, feito.(Ja chajac;!a dos res-

España, a ~,"TelEüiisión,... pot- ·". Qrabén, -eu sei que .se :Pis· o último respon5o. · · 
~'ye -eu son qu~·t:1 teño. as·coü--· . tetao· pudese_ decidir, CaSi:~lao .-_ - E mire amigo, o ·sftio de-.. 
sas de va~e .. lao ' e.-:-e"stj yéror:ias. . non yo ltab~ S~Q Suáret Pica- Castelao 'é a í.r .é . ha i«iue. reve~ -

r~·.' tino na .época cte F'ranc<;>. ··sapercebido ªº povo de . -GaHza. ·· tos; que eremos que.é un feíto im-
. Pero . el non dixo n(!da, ainda Foi un .homeextra9rdinár-io e r.l0n . ·· ' pqrtante; e nen entramos en se se 

. que expresou moita~ veees "quen· .debe pasar: como a outros sen que .• ; •. dah- ou non ·as conc;iiclons. e' rr0s 
·me dera i~ polo mismo mar .. .''.· e tefia a recep'ción 1;1decu~da. Mere- . imósJr a e5e recebimento, . 

- outra~ frases recollidas' ·del. P.arti.- ce. un ha '.aoollida extr'aordin~ria. · P~ro hai un.. segundo mom·en-
. cularmente ' el tenme .dita ·a m·in · . 2.- Eu como pontevedrés teñó to; que .é 'O acto poiítico do ente-
que ·o reu d~sexo erá vir para .Gali~ .que c¡darar un ha éxp'resión "de·t, rram·ento", ao. que non irnos ir: 
za,· . ... . qu.e dicia ·que os seu carpo se en-- . 2.-Esa P9rgunta .respóstoa a 

Fstamos vivindo ·un perlo(jo .. tern:ise e~ Pontevedr,a .. que teria .. títuld persoaD · Cque dig0 é ql!e. 
·polítiC'o. dur\ ·detérmlnado feitio · .. . lírroit0 gasto en descan'Sár\·nas •bei- · : un . ~rtido estatali.sta non ten . li-
·que .n0ri ~· padª d\€er"qUe.fost=l do r~s do l..érez. E isto foi unha opi-· xitimidade, cando menos teórica, 
agrado persoal del, pero isto nÓA .nión que 5e •recolleu pllblicarnen- para traer ou enterr:ar os restos· de 
l'.llle dji;ier qu,e fose· do agrad~ pel. . -te·.l , éidos quereríamos.. ter a Cas; . CasteÍéÍo. O que $e. pretende é en- . 
Precisamen.te' debemos .estar tedos . telao e,ntre ró~. .. terrar.a ideoloxla de Castelao. 

fotografiando~: · ~ .. ' ' ,-,, . . .. llo(. nen Aloni;o R.fos.<Nengun ·'iencia!o dun:ha nianeira acte-
Nós ·notam.ós q\ie Eiles"rion ·, d~i~s iria .só·,-ettÓ':' seguro di· ; va, pe~o oon:Se:podé. de·f~nder 

_ queren ql_.le. ~e aree '!19rtQ este .~ sd. :: .E aqu ~ , no . Pan~eón ~o ~ Castelao fal~ .ndo ". castefán; 
asunto, ·porque . eles· .no:n lle centro Galégo estatian os tres i)en d~fendendo .. e;) .- · réxtrrui 
.poden botar man. ·A Etles:·ribn xurítos. · , l.- _ c~ntralista, n,_en ·de.fendendo 
lles· serve>Oué van di~er del?, . · Casteláó ·vai ·Para Gal iza ·e · . u.ríha ponta de causas; nen de· 
van ,eloxiar" ·o ·seu ex ílioJ, van o nicho rion se· ócupará nu11ca fen~endo a España para na(;t.a; 

' elo~iar a -sua decti(:acióri?; se · máis, _ . , . España é unh~ .cousa indefen- · 
respqstan a Fraga .lribarne, O q.ue exerce agora de pre· d1bel. . • : 
qué coño van dicer! · sidente do Centr~ .G.álegó, · Cast.elao ten que se.r así un ' 

Aluguen . un ._ t-eatro., esa que é ·o. vicepresidente ~ é símbolo-de· unión do 'naciona-
mesma noite se fái falta •. e fa:· meü~ xa. tivo ·coidado · lismo . 
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os d irixen tivesen u.ryha .mín~- -ha confer.éncigi :·que ti ve~· qu~ 
má c·onciéncia de g¡;¡leg'uidade': dar en · Bárakaldo (BilbaG), 
respeitarian e potenciari.an' " despois da explicaé'ióh sobre 
---.a inda coas discrepá.ncia.$ .de o que est~ba a a.contecer co " 

·rig·or- a todos os grupos .e rianxeiro~ 'un trabaHaeor fixo 
' persóas que defdnden o se.u · '- ~ prime-ira perg 1unt~ deste 'xei
. País. · · · .·:tq:, "E, non seria mellor, digo 

, Falo dos meio.~ dé comuni.-' • eu, ·qae en vez de andar daqui 
cación . P,Orque hoxe sÓn ' Uf\ ,_. . para ali GOn ese· señor, nos fa. 
bon exe_mplo, gráfico e perte,i- .cilitasen as s1,1as ens+nanzas?" . 

. tamenté comprobábel, do re- A xente aplausou . e ew tamén 
flexo da polít.ica que.se dita. · · 0 fiX'en· ao ·1embrar que isto · 
Mais podiá falar tamén dos \ foi 6 que se agacho·u no tran-
gobern(:1~cm~s·' civis ou dos di- quismá e. ~oxe tamén se se, . 
.rectores xera.is, d·o .. Parlamen- " ·· gue a facer. 
to ou da Xunt,a. Qué faí-ian' · "' Ésta" é a realidade de hoxe. 
todos . eles se alg1:1én,-con voz . A manipulación e o engano 
.potente e; firma, berrase o 28 ~ef.íen dados poique: 1°) 
en Al11edro: "4ai'iza, · pois., · Guerese de,ixar constánc'ia de 
canta coh todos o.s atributos · • ql!le Castefao. toi l,m autono
histórjco-naturais que caracte-'. . mista, un. simples galeguista 
rizan ás verdadeiras .nacionali- da.s lrman,dades da Fala-_ e que 

· . d-ades,. pero· fáltalle algo mói pode ·ser asimilado a inda -po-
impo'rtante P.ara ser perf¡eita: · los dó bipartidismo. E .2°) 

· fá/ta/lé a independencia poH- Faise isto: pero . non se fan ' 
iica, o goberno propio qqe to- edición~ ; masiv~s . e baratas da 
da sociedade humán necesi- .sua obra porítica e art'ística;_. 
ta". Ou isto que ta'n ben . lle . .non se pop.u lar iza. o ~eu pen-
iriai aó sieñior Albor cando, samento sen . recortes nen 
t ernrn a melan~l ico, se ,acne- co~ponendas. E noñ o fa.rán . 
'gue ao avión qlllle val traslada.r porque seria loitar en·, contra -
o C011ripo encadeado de novq deles mesmos: Qué_n pode ma" , . 
de Cas:1!:1e1lao:. "E d ígovos que xinar a Ún cacique lendo esas 
os g1aJ,e9os soio impoñeremos páxinas tan radica is de Caste- · 
resp'eto cando se nos conside- l.ao en c~ntra deles mesm~s? 

LOIS OIEGUEZ ra capaces .de tronzar 'bs ven- Así están -as causas. E i-n-
cel/os que nos xunguen a Hes- dubid.ábel ·que o van traer. E 
paña e cando nós mesmos de- 'eses flamantes deputados do · ' ·" En fneio de tanto acordo uná~ 

nime e consensuado por tr.as 
dos muros rexos d~ Fonseca; 
en medio de tantas imposi-

p~endamos a vivir con absolu- · Parlamento Autonómico :_al-
ta independencia dos ' hf!_spa- guns 'mesmo arrenegádos da 
ñois'~ 

cións que por maioria .que le- . Oué f.arian, . repito?- A nin-
ven non diexan de se.r.is0,, im- · guén· lle é difícil imaxinaln . 
posicións; en medio de"tan.ta pór.que está a ocorrer decote. 
aldraxe co· que despertan o ·espaií.olismo_ e aminacioná- . 
unhá e outra vez ao sofrido e · lismo dos que hoxe nos go-

sua · obra-:... ~ d.eixarán ·escrito · 
. nas páxinas da : ríosa histÓria 
u.nha obra máis quia fire a º¿:~ 

- sa xa sensil;>ilizadísima digni.-
·. dade cole·ctiva.' · 

tristemente · xa acostumadÓ ,. , bernan ·son· moi!o máis radi- . 
pavo galego ... ; non de_ixa de cais ainda que ~s dos· ~a ·s.e
ser grato e ainda esperanzador · gunda· República. Ar está ·a 
ollar qu'e ainda ternos n~s no- Lei Anti-terrorista e moitas ·· .. 
sa$ mans a respo's!a. A respÓs- má_i.s que baixo ordes 'j'dep;io~ 
ta \ salyadora qué moito~. que-;. tráticas" se está a ~plicar. 
rían silenciar duriha vez, 'mai$ Pero eu quería ir a unha 
que xa .non é ·posÍbel. Pudo análise máis simples, esa anáii-
selo, pero hox.e xa ·non 0 é: · se que se t~ce na rua, entre o 

O dia 28 deste-mes ~unlla ~ pavo, a~te feítos: como .este. 
data. - ~ra máís escárnio, téln Ouero pór dous exemplos vi
chea das lembranzas auton'o- . vos que aconteceron h·ai ·pou
mistas do 36--, ªº fin, ·tenta-'· - co. - ._ . ., 
rán repetir 'o eñterro do gran- 1 Na semana das Létras Ga-· 

·de patriota . CaStelao. E con · leg~s, o conéello de L,ugo cr
isto, · tentaráse tamén enterrar1 

.• ·ganizou un acto de decÍama- · 
o seu verd'adeiro ideárió, a sua cjÓn a •cargo de Anxeles' de .. 
obra clara tan firmemente na- Cavalga. ·Ao se apres~nta'r., leu 
cionalista, tan' radica·I e enra'.:' 

1 

unhas pa-labras en galega, moi 
bechadamente patriótica . . f{li - preparadas para quentar r- a~ .' · · 

. , .se nunha etapa da 'nosa hi;tó- púb.lico. A sua "roz f~i subin-
ria na que se algo tí'ai gue ~e- .,. po de ent'(mación "até · ohegar 
saltar é a persecu~ión e acoso _, aq qae ·indubidabelmente fo- .-· 
que sofremos os e as qUe·non · ra ··pensando oara ar:rincar o 
falamos tan tó, :·senóri _· que · ar,?lausc>. "Dixo~ "E fago votos , 
praticam~s o qúe et" deixou - ·para qu~p~stas .L~tras Gal·egas· 
escrito. Unha etapa noxenta,. sexan as últimas co. corpo de 
como el dixo nunh~ ocasifü1 Castelao. fóra cia sua · terra"~ 
que de -ter cliferér:Íd~s- coa ac-, · Calou ·un bocado !?'ola ;en;to~ 
tual ser:iá a fa~or· do' pa$é)do. ción ·-qúe .. non po'ld sent'i~ 
U~ha eta1ia .:....e isto q·uiz~ se- '. mento, po~s a inda isto hai que 
xá o máis· triste-:... na qµe ·os ·, sen.tilo para que teña· vida-:. 
meios de comunicación . se - ·Pero ninguéh ~plaUsou. Hou- · 
plegan totalmente ás qirectri: bo url silélicio longo e frío. A 
ces políticas-e ideolÓxicas que xehte, moi diversa: na sua ex-
teñen o seu rexisto de saíd~- tracción social, ficou como se 
·en Madrid e se amplifi~~n nas lle talasen de algo raro. Non 
grisallas oficinas d~. Santiago"'e1 ~bia, de se9urp, de Castelao. 
A Coruña~ _ Por:que se' os que · Po las mesmas datas, nun
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Castelao en d uas fotos, cando ,,. 
mozo. 

\ 

. r,1.c;-y =Ll' \1 .vJd~ ~ ~'-' , 
·A escada de Daniel 

ANTIFONA · 

No prin.cipio era o ·verbo de CASTELAÓ 
e. o verbo fi'xose car~e malferida 
e habitou ter-ra dos escravos. 

A sua palabra. e palabra 
de· liberación: . 
CASTELAO era o naso lume 
CASTE1LAO 'era o naso tobo de dormir 
C.(l.STELAO era o naso sal i'?'lcorrupto 

. CÁSTf!LAO era o naso pan de comer. 

CASTELAO é o raiz ao naso ser 
CASTELAO é o .marco da nos'a tfibo 
CASTELAO é a mec(ida da nosa nación 
CASTELAO é a grandeza donoso mu_ndo 
CAS.TELAO 'é a t#mensión do naso universo. 

CASTELAO· é o n~so látigo 
CA,STELAO_ é .o naso aceiro afiado 

CA5_TELAO é o noso Zóstrego 
o noso raio vencedor: 

CA~TELAO é o _nqso princip_io · 
CASTELAO é o nosó +in. J, -~ 

CORO 
~ 

Os autos dignatarios 
eran os capataces do terror: 
Os traidores 
Os malparidos 
Os bebe_dores de sangue human. 
Os autos dignatarios 
eran os capataces do terror. 

Os abutres estan a carcomer 
o seu corazón 
o seu corazón 

o seu corazón ... 

El é o naso Prometeo 
o naso Viriato 
o naso Roi Xordo 
o naso Capitqn. 

Os parcos andan a fozar 
na tumba do resucitado. 
Os. parcos andan ·a f azar 
Os parcos andan a fo zar. 1 

C?s grandes comedores de 'l(ermes 
aridan a fo zar ... 

Nbn permitas, T_.erra Nai, que os fÜlos de puta, se ~s~nten no teu colo: 
Que O VeJ'ld.ava/ avente as suas.tendas e O anxo ex.ter.minador . 

· Fira de. marte a;s sezá primoxénitos; deixa cair o Úu furor. . 
· Nos desleigµdos, nos traidores': atrebenta a preñe']¡ da sua muller, 

~ G Cubre de cbagas fedentás o seu arrufiado corazón. , 
Fai que as qin.zqs de DANIEL se c@n\)irtan ·en póvvr((l 
Que o seu br~zo inrizortaZ. se convirta en espáda, 
Que a sua voz se"abra de .súp~to no_· cea 
E f aga. tremer de espantó. "e cagarri'á . 
Áos que .trafican cd seu nome, ' . 
Fai, Ter~a Nai, que aque,le~ que te_,negan 
E aproveitan_ o no me do teu Filfo ' 
Para ~earar na impunidad.e -· ~, ' 
·Queden esgumizados 

. Ensumidas na merda 
Que os criou. 
Am-en. 

ANTON A~'i.LES DE TARAMANCQS-

,, 
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__ E$CgJma ·dos seus textos gplíticos '-._, 

., <·~~8180:»·,nt~::_:;oS> problemas· de ·G&li~ · 
' ,-~. /"·· .,, ~t!~t . : .. ;· ·:··-~f~ '"], ·. :.. ~· -·~" ~ '•"t/~. ) . . . ' 

Toda a .: .obra de Daniel R. Cá~é,ao repr9~uce . 1
,,. • • • · " · "' males políticos de Hespaña 

teñan remédio. Pero nós so-a sua dedieación á salució'n ·dos problema*' .. ·~ .. , .. 
que aoosaban á sociedade galega. . 
Alguns seguen ainda sen resolver. Seleccionamos 
uns poucos para lembrar o pensam~nto de Q¡istel~o. 
Un pensamento reformu lado ao longo .da sua vi~~. 
pero sempre f.iel e coerente coa sua convicción 
de que os problemas dun povo non se resolven 
máis que na liberdade dese povo; liberdade 

.adecuada ás .características dé cada un, no caso 
de Galiza as dun povo que é nación e, s6 exercendo 
como tal, pode ser libre. 

HONESTIDADE 
POLITICA 

Murguía mantívose fiel ao · 
seu conceito de\ 61iza nación 
que nos deu no prólogo á His
tória de .Galic:ia en 1865. Cas
telao oferece no limiar de 
Sempre en\ flliza un adro es
crito en 1934, dwante o des- . 
terro de Badajoz. Descrébese \ 
como político a si e aos gue 
queiran merecer o nome de 
poi íticos honestos 

·¡ 
1 

.\ 

mos galegos; xente prudente 
. e de bon seniido, liberal e pa
cifista, entusiasta até o liris
mo, segura de que 'a luz virá 
'para a caduca lbéria dos tillos 
de Brebgán'. Non t~mos nen
gunha fé nos hespañois, pero 
témola en nós mesmos e nas 
ideas que profesamos. Estas 
ideas poden concretarse nos 
catro principios seguintes: 

a) Autonomia integral de 
Galiza para feéler~rse cos -de
mais pavo de Hespafüi. 

b) República federal espa
ñola para confederarse con 
Portugal. . 

c} Confedera~ión ibérica 
para Ingresar '1~ .. Unión Et1r9-
pea • 

. d) EStJJdos ·unidos .de Eu
ropa ·para constituir a únion 
Mundiálí',.(SeG, p. 477) · · 

"Hai homes que pasan a vi
da predicando as exceléncias 
dunha doutrina poi ítica ou 
social e senten led ícia de se
ren combatidos, porque con
fian na posteridade e· soñan 
en triunfar despois de mortos, . 
converténdose asi en estátuas 
de bronce ou mármore; pero 
se a idea que predican botase 
axiña raíces no sentimento 
popular e se, por acaso, xurdi
se a ocasión de vela trocada 
en feito histórico, para abrir 
unha época, entón veredes 
que os mesmos sementadores 
da teoria coiten medo, e al
guns son capaces de abandoa
ren os seus pastos de honor. 

).' ·--... 
. 1 ~ .• .. -~ . 

ANTllMPERIALISMO E 
LIBERACION 
NACIONAL 

"En Europa os feitos na
cionais son e.stábeis, perma-. 
ne-ntes, en tanto que os Esta-

Cando un home sabe que a 
realización dunha idea vai 
producir a felicidade do seu 
povo e a salvación da sua pá
tria, non debe recuar ante a 
posibilidade do triunfo, a inda . 
que a violéncia doorosa e san- : 
guiñenta do parto lle produza : 
arrepios; porque o home que · 
duvida e teme no intre de rea- : 
lizar o ideal ql:Je predicou, e ' 
non ten coraxe para manterse 
no seu posto de perigo, ou é 
un farsante ou é un coitadi
ño" (SeG, p. 10) 

. . . . ~···· · .. ·• . .. . 
d os son cada . vez máis artifi- · 
ciosos, e, polo tanto, resulta 
parvo buscar o equilibrio eu
ropeu no respeito da sua di
·versidade poi ítica. Non sabe
roos qué transformación vai 
sofrer o mundo des~is do 
caos presente; pero en canto 
os imperiali~mos que hoxe 
se debaten sobre a vella Eu
ropa, talvez non sexan outra 

-.. " . "'~ ·~:: 
!·,~ .. ., . :·. ;, ' 

para que nengun irmán .noso bailadores q_ue quixeran ser 
emigre por necesidade. Pensa- señoritos- é·., hoxe o idioma 

- des que os galegos poden se- que prefiren os irítelectuais 
guir andando polo mundo a como veículo da nosa cultura; 
ofereceren indignamente a . pero ainda que carecera de 
mercancia dos seus lombos e· tantos' méritos contra idos, 
dos seus brazos? Porque o no- abondaríalle ser a fala do po
so deber está en armar ao po-; vo traballador para estar dig-
vo dunha instrución primária, nificado de por si, pois o · ga-
profisional e técnica, que lles lego é unha executória viva 
permita ser 'digno en todas do traballo e unha honros·a 
partes, e atopar en todas par- cédula de cibdadania .. ~ demo-
tes as vantaxés que se lle ofe- ~ácia. Non_ esqueza~os que 
recen a un inglés, a un alemá~ se ainda somos galegos é por 

• .-.. ;~..:.. . 

... ou é que na emigración re-··_ obra e grácia do idioma" SeG, 
sulta superior un castelán a p. 42) · d~ 'Leí xera·I d~ Estad¡({':~. das 
un galego por falar unha lío- pre0cupacións xerais Q:!:Je a 
gua máis extensa? A superio-· UNHA ECONOMIA loita de clases pla{'l_ea no nnín-
ridade non está no idioma DEPRIMIDA do éapitalista" (SeG, p".'.47) 

~~~.: :~~ :::in~:~:~~ o capitalismo industrial DECISIONS ·'.~~.;· . -
fai." (SeG, p. 43) pénetraba en Galiza nos anos NACIONA.IS .-.':~~. 

_ cousa que os verdadeiros es
pasmos dunha época en ago
nia. O pouco apréci!J ~n que 
ali" se .. tp'n a vida· dos_ homes1_ 
denantes divinizados, quizá 
serva para . estabelecer o direi
to das · nac;:_ións .natu~ai$" até o , 
de agora ·despreciado" '·(seG, · · 
p. 456) . : 

"Nos Estados de base pJu
rinacional a poi ítica imper.ia-

sua . reignación, infuncfülles lista provoca. separátismos lar-
conciéncia da sua·personalida- vados, de .índole sent.imental, 
de e capacidade, darlle vida· e-· dos que o $8Pa.ratismo ~fecti

. arelas para prosperar. Primei- . vo só ~ cuestión de oportuni-
ro ser; despois triunfar. Por· · dade. Moitas veces os povos 
que aquel que non teña fé ab- diferentes do núcleo absor-
soluta nas virtudes, en potén· bente acaban por habituár.en-

' · . .30, p1ro os sectores máis nu- ~ =- ,.,,. 
DEMOCRACIA üN IDIOMA PROPRIO merosos do traballo produci- No libro t de SeG 'o autor 

cia, do noso povo, non ten se á servidume;.. pero isto non 
direito a galvanizalo con pro- quer dicer que se deixen asi- · 
mesas eleitoralelras e transi- milar e que a unidad-e polítiPAR LAMENTAR IA an ainda dentro de formas an- · reflexiona ante a expniéncia 

DE DI RE ITAS As correntes pedagóxicas: ... ,.teriores, máis ou menos dori- da guerra civil· ~- das,.ideoloxi-
1 d~ anos 30 facian difícil de.ll • 1nadas polo mercado e os a~ da esque,rda, .. esRa..ñola. · O _ 

O desterro a Badajoz de¡ fander unhci escola en galega; irrump1ntes monopólios. A diagnóstico afirmase n1Y; ie-

tórias. 
Nós ternos fé no noso po- . 

vo e-moi logo o noso povo te
.rá fé en nós" (SeG, p. 31} . 
¡ 

Castelao foi obra da Direita¡··) pasaba cómo adianto e pro-1

1

· visión de Castelao é viva~ gurldo tomó ,da obra, desJ,ois . 
que gobernou no Estad~ .espa.-!. ·' 5"8SO o que era anomalia cul- da .criación do ~nSello ~e 
ñol dwante o biénio negro. O¡ )~I e desatino. Socialmente ; . ,.Pode dicirse que Galiza é Ga~iza · •da ' par.ti(:ipacióp da~ - .A _ EIV,llG.RAQ.l~ t"~ "i: r ·-

comportamanto de vários po-:. ·.~a situación obedecia 'outn>s : . un país pre~pitalista, povoa- . casieia~ ~mo:f-~niitib .... d&w MERCANCIA 

ca arrase fatalmente a diver- ~ 

sid_ade naturai. O centralismo 
nivela, mistura, limita e.faise 
mateirialista, non oferecendo 
aos povos mái~ gu~_ a ~\J~.;~~i;;; 
tóridade, mentras que .o fede- . 
ralismo repou~ sobre o com-. 
promiso, a lealdade, ~ transi
xéncia, a moderación e é, po
lo tanto., de índole moral. Por 
iso é tan dificultoso coverter 
pacificamente o centralismo 
en f~eralismo; : pero sempre 
queda o recurso de .petar na 
alma das moitedumes até pro
mover .un estado de opinión 

1 íticos galegos daquela fixo . ' pra~~.í~.~~ ' .. l .~,.-..)'. , '-;' ~-:\\'.n '1-:. d,o pÓr :~b~lladores que vi- .. . gobi!(ri'~ "repÜblfc:iu1o' Ílb -exf.:~ ' 
lembrar os anos da ditadura , · . . . v~n d,un: mísero xornal, que lio. ~- ,. '"< ·, .~"-::·:"'..:;,.::~ Emigrante ¡na -~sua nenez, : 
Primorriverista. Castelao en- ·eles mesmos sacan da terra ou . . ... ·, ·--~~-' ·r. . . exiliado-no 34-35 e no 37-60 
xuída esta situación. do mar, sen indústrias daban- · "Un ha n_ación :hoberarié" e ·nunca canto u a saudáde ne~ 

"Estamos fartos de saber do para absoreber o exceden- ten' ~ireto ~.0 orga~i_zar5e . ~-~lQ~ .. -· ,poetizo u sobre a erranti~ dos 
"A realidade actual dá no- que o povo galego fala .un . ·te de pc;>voacion labrega e ma-· nomicamelite, sen '~á_i~ ;·lfmi~ '-·· galegos. Valora este fenóll)e-

xo; pero non podemos fuxir ~dio!"8 de seu, f!llo do latin, j r·iñeira; cun paró forzoso e un tés que -os derivácfos élo res- no secular con inusitadl ·ener-
dela por escrúpulos inúteis, 1rman do castelan e pa~ dol déficit pecuni.ário constante, peito igual das demais nacio- · xia. 
pois -.para modelar un povo de portugués. Idioma apto e · que se resolve pacifi~mente nalidades: A nación teQ direi- · 
barro é forzoso luxar as nians. . axeitado para ser -veículo dun-.''. por meio da emigración. En to .a· federarse . con ·outras e ·a 
De tal xeito se impón unha ha cultura moderna eco que fin; Galiza ten unha vicia di- separarse ·da feder~dón cando· 
política de realidades, que os ainda podemos comunicarnos fere~ciada de Hespaña, cunha lle conviñer. Unha nacionali-

"Pensades que a nasa Te-· revolucio,,ária, pois en interés 
rra pode seguir sendo un cr.i- . do sistema democrático é tan 
adeiro de carne humán, para esencial esta mudanza como 

mesmos defectos deben ser Con máis de sesenta millóns morfoloxia social e económi- dade, pois, ten· direito, inclu: : enviar ás Américas en paqu~e- pasar do absolutismo ao cons-
culti_vados, para que se tro- de almas. ca tan peculiares que, por so a constituirse en Estad9 
quen en virtudes. Fundirse O galega -somente refuga- · plantexar problemas minori- independente" (SeG, p. 53) 
co povo, sentir as angúriasda. do polos señoritos ou por tra- · tários,· queda sempre á marxe "Custa _moito crer que os 

tes te1,.1tóns? Porque o nQ.SO titucionalismo, da monarquia -
deber está en asegurar a · di- á república, da opresión á li-
reito :ao traballo remunerado, berdade" (SeG, p. 460). 

N341l- /{SR§l;:l_l,>LC:~!§~11,! ', 
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AO AITO D0 -2B DE \.L\W DO 19-1-9 L\- BU::\0:5 '-r\IH:b, c·r~Ú~BÍlATOIÜÚ DÓ PLEBISCITO DO ESTATL;TO GALLEGO 
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Amigos e irmáns: 

Eu consen·aba un testamentCI antigu, escrito en galego~ no que 
o testador decl~raba estar san de corpo e de alma, sen ningunha 
<loor f!sica que lle quitase o entendimento e o xuicio. '.\011 é que 

agora lembre aquil testamento porque queira deixar fé da n;iiía .
vontade para que dispois de morto i10n haxa contenda sobor dos . 
meus bens, pois nin teño fortuna nin penso que a miña e11fermedade 
sexa mortal. Eu no11 podo morrer agora porque ainda teño moito 
que facer~ e a miila , -o ntade de ,.¡,·ir ,-al tanto ou rnais qw" as mei

ciñas dos médicos. :\ón: eu lembro aquel test.amento porque son 
escravo d-unha <loor física que dt>nde fai mais de catro meses non 
me permite coordinar ben as ideias. \on podo. pois, escrebir i.;11 · 
mensaxe diño da hora presente. Aseguro que nunca na miña vida 
tiven tanto que decir e tantos desexos de decilo: pero non podo 
ordear a materia que dentro de mín rebule. E tempo chegará p:ua 
falar como é debido. 

Os meus discursos no dia do Estatuto foron sempre crónicas e 
xuicios d-aquelo que máis preocupaba a 11 osa coleitividade. Hoxe o 
rneu discurso sería estenso e duro de roer para certos monifates. 

Falaría do republicanismó desterrado de Hespaña, xa caido na 
má~s torpe rutina doutrinaria, que 11011 so upo manter en vilo a 
causa máis sensible e apasionante do 11oso tempo. F ala ría dos. par
tidos políticos restautados no desterro. que soio sirven pa·ra armar 
líos. Falaría do goberno hespañol qut> agoniza en París. Falaría do 
convenio socialista-monárquico .. que 11011 .;;oio delata o impudor de 
certos xerifaltes do socialismo. se11011 · quP. mi complicando e co
rrompen<lo ao esq uerdisrno hestórico de HPsp.3ÍÍ a. Falaría. incru

si\:e'. do Comih~ Fed~rali_sta Hespañol. que preside Madáriaga e 
o seu elenco de malos cómicos. F alaría estensame nte dos varios 

criterios que reinan no iríte'rior de Hespaña e nas espranzas que 
moitos poñen ainda no . talento de Prieto. Falaría fla mentalidacle 

dos novos emigrantes g~_legos. que 'eñe11 a enr iquect>rse cos me
todos co1TPnte$ en .Hespaña. Falaría da emigración dos xurelos~· 

con t;nto rrspeto como falaría da rmigració11 dos. galegos de hoxe 
en dra.- Pero. a miña :itención deteríase prinl'ipalmente nos vario~ 
aca:eciniiéntos q~e pad~-eeu e sig ue padecendo a coléiti,·idade ga
lega de .. Bos Aires . De todo esto falarei cando me rrpoíía da en· 
Ít>rmedade que ~gora nie ten postrado. e xuro que non me cout:ná 

.:.. . ... ~ .• -

_.d1ii1.gunha ',cunsícl¿r-aeíóp, . p01s . estpu nu segredo das maniobras e 
J (:·oñ~io' beu aos ala~r~ns . que "o~ diri~en. ·O · ataque vai co1.1tra o 

"·galeguismo orga:i.~~do ck noso -coleitjvhhde ~ en benef icÍu dos 

franquistas e monárquicos_, que nas AmÚi~as soñan con volver a 
r_únar: Esta é un.ha verdade que non tardará en ser demostrada. 

L conste que se ataé.:i o galeguismo porque se quer matar: o repu
blicanismo. O ataq~e contra o galeguisrno orgaizado é un ataque 
clitixido principalmente contra o republicanismo. Si algúns pseudo 

galeguistas caen n-esa tentación non f án máis que servir ao falan
xismo nemigo de Caliza. 

Ningún hoine de ben negará que os galeguista:- sacrificarnos 
_moitas veces o noso galeguismo en aras do republicanismo; pero 
ocurre que os · repub1icáns espec ííicos non erguen a sua voz para 
r ~,._cofíocelo. Esto quer decir -que os republicanos específicos care· 
cen de sentido político, por<Jue o clia que o galeguismo da nosa 
co leitividade desaparecese, desaparecería o mellor baluarte do 

republicanismo en América. Podo decir, ademáis , que o dia que o 
noso movimento galeguista o republicán se quebrante, ese día 
sa irán da eEcuridade os f_alan·xistas hespañoes, porque os republi
cáns a secas tef1en menos coraxe para defender a República que o~ 
g.::ileguistas. Velahí por qué eu, no dia de hoxe, denuncio como 
traidores a cantos sem_entan a discordia na nosa coleitividade. in
xuriando e calumniando ao galegujsmo, co único obxeto de servir 
ao.s n;ni igos da Repúblic'a democrática e· liberal. 

Que se me perdoe que non sex01 máis e istenso, . pero deixo esí 
m.~üifestadó moi apretadarnente as razós básicas da iñorme impo_r
lanza que ten o galeguismo orgaizado. non somentes µara defender 
os dereitos de Caliza senón para <lefender tainén a5 esencias do 

republié:anisnio que non poden ser outras que a clemo~racia ea 
liberdade. 

Por riha da desagradable crónica e da dura cnt1ca que eu 

podía facer hoxe da aitualidade, queda. non embaqrantes. a mma 
espranza no hó sentido galego, e quero deixar testimoño da rniña 

f¡. rexa no trunfo dos nosos ideaes. que non se lirnitan o conque
rimento el-un simple Estatuto otor~ado ¡rraciosamente pol-o Estado 
I~Tespañol. senó11 cl-unha Autonomía intPgral para G:iliza dentro 
dunha (011f Pdrración Hispana. 

Dende o m,eu leit(J de pnfern10 envío. n-iste día memorahlP, 
aÍfTYoaflns saudos a turlol-os patrit1tas ~alegas. 

VIII 

Castelao era home de filias é fó
bias. Este esé:rito;realizado xusto 
35 anos antes de se consumar o 
traslado dos seus restos a Galiza . 
cobra unha actualidade necesá
ria . 

A Castelao 
CASTELAO: castelo, auto navt'o 

concencia desta terra desnortada, 
palabra verdadeira e namorada 
contra o medo, a morte, o arrepi'o. 

Voz cramando na noite desolada 
pra quebrar tanto xelo, neve, frz'o, 
medo, miseria, tristura e desvari'o 
camiño do non ser indo prá a nada. 

iOuh naso Daniel: semente e vida, 
rella, motor, timón e estrobo, 
espranza xenerosa e compartida.! 

O teu!noso ideal, eterno e novo: 
iunha patria galega presentida 
erguida polo pavo, só pró pavo.! 

MAN U E'L MARIA 



~Oll~ndo por riba '. as pul;)licacións 
· pe,riod ísticas:cfo_s últimos dous~me

ses .é d.oado:·· d~~tarse d~. que ' a 
Ünión Sov.iética, e en menor medi
da. ·Cuba, veñen ser tema escollido 
p.ara multitude de repo.rtaxes. Pu: 
demos velos e'n .Cambio 16, no do
minical de "El Pa Ís", nun sup.le
inento tamén dominical da Edito- · 
rial Católica que incluen diversos 
diários, entre eles El Progreso, e 
pode que tamén nalgunha outra . ' 
rev_ista. 

A URSS adoita a S(!ir nos meios 
de comunicación en relación coa 
carr-eira de armamentos e outros 
temas de todos coñecidos, mais, 
neste caso, as reportaxes tiñan en 
comun a pretensión de descreber · 
con maior ou menor detalle e ve
rosimilitude as características da 
'sociedade socialista, o nivel de vi
da, as relacións humanas, etc. 
Preocupación sociolóxica sobre o 
socialismo realmente-existente 
que non deixa de abraiarnos. 

O trata mento e os dato.s que se 
oferecen insisten na coñecida can
tinela dos cuarenta anos pasados, 
e que calquera pudo seguir atra
vés por exemplo do ABC, sobre a 
pobreza do socialismo, a falta de 
liberdades, a monotonia,_ o feito 
de que en Moscu só existen uns 
Grandes Armacéns que se chaman 
"Gum", a pouca diversidade dos 
bens de consumo (non como aqui 
que ternos até unha dúcia de mar
cas distintas de deterxentes, pero 
que lavan· igual, teñen os mesmos 
componentes e moi' probabelmen
te pertencen a unha mesma em
presa de orixe, exemplo que serve 
tamén para r~vistas, pantalóns, 
etc.), a escasez ( rep ítese por 
exemplo que na U RSS ha i. moi 
poucos coches particulares; sobre 
isto h·aberia que dicer que si, aqui 
está moi introducida a civilización 
do automóvil, _hai até quen vai to
mar o café en coche, tamén se dá 
o caso de que existen granc;les mar-

cas, Volvó, BMv\i, Audi," ·per.o ás . 
. ·qlfe só poden aspirar uns p-ouc0s)-: 

. Estes artigos de prensa encord (-' 
nanse en xeral na afirmación que 
ten feíto, con estas ou outras paÍa
bras, Mario Benedetti no senso de 

· · que as campañas dos países capita- . 
listas descóbrense como pura pro
paganda cand'o , non , ;ice,-tan : con 
nengunha das· críticas verdadeiras 
e insisten nos 'vellos e incertds tó- · 
picos. _ ), 

O diár!o "El Pais"-::,qhegou a· in:
cluir no seu dol)lini~I _dua:s cartas 
nas. que ·~e protestaba polo ;torio 
pouco -cr íbel e má'iS próprio <le 
publicacións sit\Jadas 'á sua direita 
en relación cunha· reportaxe "tu
rística" sobre a U RSS. 

Sabemos xa, logq, -as ·cáráct~
rísticas destas informacións; mais., · 
qué significado pode ter este re
pentino interés polo modo de vida 
soviétipo, nun país onde estamos 
afeites a esc~itar· os cantos lauda
tórios do American. way of -life? 
Criticar, neste mom~nto, aos ru
sos, por qué? 

A . resposta p.oq~mo a. atapar 
neutra cartá dirixida tarrién ao 
diário "El País", na cal, despois de 
falar do paro ~ doutros proble1nas 
que ei:npañan .as liberda.des en Oci-, 
dente, se_ di : "Na Unión Soviética, 
por exemplo, o desemprego rema
to u ·en .1930, e cada ano colócanse 
10 millóns-de persoas". E a·este ti- ' 
po de comentário ao que temen 
os conformadores de opinión.,qci
dentais? Teñen medó de que" os · 
manifestantes._ dunh~ empresa "er,i 
crise oú· os desempregadoS- empe
cen a b.errar, xcmtó' có "Non ao 
paro", un "En Rúsia non hai .pa-· 
ro" para acabar, de maneira seme
llante á etapa re·publicana, cun 
"Viva Rúsia-!"? 

Ao méllor result9 que os estra
tegas dos meios de comunicación 
empezan a aplicar O.$ métodos -pre
ventivos; senon á medicina, si á 
política. 

M.V. 

~~---~~~~.....,_.......,.__IlffllBRACIONAL_ 
. -:;;?.'.;_ -:~;:~;_~:.~~,~ ~ . 

\,,-~,>. niitioi~ro ' i(lé!~dé$ ~-e Asunto¿ Exterio
~< re~ e Prémio Nobel) só cabe pensar;; 
jfi • que '4Qha nova órde ""informativa in-
'*' ternaciorial, no:qJe"" fiarti.cipeil ·os go

bernos -dos d(versós paJses_, non vai 
empio'r-iír., desoé~IÓgo/a·~1foatión; ser
vindo en cámbio para ·: frear o státus 
privilexiadq dos .USA. · · 

,.· El País, afeito a atacar amparán
dose_ na coartada. da defensa abstrac
ta d~ l.iberdade ~-- axdemocrácia, des
~briuse agora C<?m9 un visceral de
fensor' das teses· atlantistas no campo 
da información. Quizá porque os in
tereses· de er.npresa xoga:n aqui dema-

" ~iado fort~, ou quizá po~que o Pre;
sidente do ·consello de Administra·

. ción. da sua· editora, Jesús de Pelan-· 
co, forrma pa,rte da ·Comisión Trila
teral. 

"'"-~·etr-"""· · ·n ,. _ 

1D. B1.~rQ_ett, famoso fotógrafo .noid~americano: : ªRarece aqui durante a sua 
estáncia nun p~ís árabe. 

Segundo _ "'f~I País"·· 

O pasado dié;! 17 pudemos ver;. atra~

v.és dun edÍtorial, cómo o coñecido 
diário "E·I País" esbaraba estrepitosa
mente e quedaba·, como ~e · acostuma 

·a· dicer, co cu á vista. 

Europa non vota 

O pat:inazo veu a contada crise da 
UNESCO.> . <f~mo_s6 informe McBri
de', aprobado polo Gitado -organismo 
da ·ONU en 1980.e no cal se defend·e 
unha nova. orde _informativa interna
cional que free a influéncia das mul
ti!1asJonais ocidentais da comunica
ción e, o colonialismo ~nformati.vo so-· 
bre Ós países do terceiro mundo, está 
dando moitos de$9ostos aos USA, os 
ca·is arneazan con se retirar .da Unes
co. 

As recén 'celebradas eleicións europe
as serviron para' que a roai6ria do.s 
analistas comentasen a vitória do PCI 
en ltália, ·O fracaso da e·squerda en 
Fráncia, . o medre dos laboristas no , 
Reino Unid.o, etc. Comentário.s que· 
serven para estudar a conformación 
e a estabilidade da Cámara Europea 
~ as posíbeis alternáncia,~ fOturas no 
poder de cada país. 

' Non obstante, o máis destacado 
fo_i a ~scasa participación hat;Jida; asi: 

En O i namarca só voto u o 52' por 
cento da povoación: · · 

En Fráncia o 57 .. 
Alemánia Federal o 56,8. 

· 1 rlanda o 48/5. 
Holanda o 50,5. 
Gran , ~retaña o 32,8. ,. 
Desc~nc;lendo a· participación · xeraí 

mm dous por cento desde os comí
cios de .1979. 

Ha.i qu.e ter en_ conta ademals que 
noutrOs países · ~ue' n6n se citan, a 
participación süpe.rou o SO por cen

. to, mais nalguns d·eles ·pase a circuns
-táncia de que o voto é obrigatório, 

· como é o caso de Bélxica: 
A forte_ ?bstención 'rexistada cóns-· 

tituen 4n fa~tor de notábel importán- . 
cia, se tacemos un paralelismo coa 
crise pola que atravesa a ~E E, e se 
pensamos no papel que debe xogar 
Europa d ia.nte da crece rite presión 
económica e política que están· a 
exercer os USA. · 

· ' os altos índices-_ ·de abstención, 
ainda despois de se producir os habi
tuais barridos· propaga.nd ísticos atra

. vés dos meios de comunicación, e 
nünha sociedades onde se exerce o 

Pois beri, El Pafs degicou dwros 
epítetos ao d rrector xera 1 do organ is
mo internacionál, a quen acusa ·d·e es~ 
tar do . bando dos países subdesenvol
vidos e da Unió_n Soviética; calificati
vos tamén moi duros do periódico re
cebeu · o representante español ·. na 
Unesco, Abel.lán, o cal se apresuro_u a 
contestar nunha car.t~ que el non tiñ@ 
nada que ver cqas @.cLisacións qu.e se · 
lle'facian (estar tamén do "bando ter-

Sean M~Bl'ide,_ au_tor. do informe que 
. leva o seu nome, ex-ministro irbndés 
.d·e J\sl.!ntós Exteriore_s, Prémio Nobel 

•, e Prémio Lenin . . 

. ceiromundista e prosov¡ético") -e la- información.' en m~ns dos gobernos poder . de' mane ira moi forte e di ver-
. · rnént:and~ que non houbes·e nengun d.o terceiro mundo, .segundo. El País, .. sificada, indican que o m'odelo de co-

' ' meio -informativo español .que- lle per- · Actualmente, o máis moderado in-
· muni~fade europea ocidental, tal co- , · · • · · 

mitise dar a SUa opinión, téndose que , forme debe recoñ~s::er qU!3 non me-mo hoxe está deseñado, non se. asen- · - -
amparar, xa .qt:1e lona, ná direito ··de nos do 65 por 'ceñto da información ta •Sobre bases demasiado solidas. ~ 

Par outra banda, o fenómeno abs- répli.Ca. - .. que circula p'olo mundo" procede. dc;>s 
tencionista, igual de grave ·que ·o q_ue . No seu editórial ..,....causante de·tan- Estados Unidós. E quen controla h_o.-. 
se produce no .Estado e_spaño·I OU: nos ~ ta -C::onmoc!Ón nos __ benintenCio11ád9s"' xe; e de maneifa asobaUante, a infór-
Estados Unidos (democrácia ex~m- . _leitores- El País si.riala, ei:i claro aVi ~ • :mación mundiaf, cont~ola ta_rnén a 

· • · • , , N ~ - • SA. · · ~ cultura os modos de vida de1xando pl·ar onde a metade da povoac1on non _namento, este -si; cos U ,, que o que · ", . d f · ' ... - d . · ' ; - , · 
-vota), veñeri cuestionar a fiabilidade -. pretende_ a Unesco ao intentar tg.1e os, m ,

1 

8 ~sos aos - em_ai~ ?,arses ~-Pª.~ª 
d · · · · 1 · · b ' · .. d d -., , . t 1 "" . • · · · • ·catquer i:e-sposta ou opm ion propr,1a. un sistema socia que se empeza a go erno~ e ca, a pa1s con ro e.-..,a _.1nc·4_ .:._. · :·. --. _ .. _ . _ _ · . · .. 
agrietar xa polos seus pontos mfüs ; formación que lles th~ga de fóra ~ -sér ~ ·Ante vercJades comfr. e5ta, sinaladas 
fc>rtes: os dd exer'cício das liberdades ve para- impedir.o-· libre ji¡i·ten:;árnb.io ~ 'pe.lo ~nforme McB~ide, na elabora
poi íticas forma is. informativo -'e o libre fluxo d~· i~fór·-. · . cio'n do cal p,articiparoh persoas. ca-

rnación . . Dirixismo, i-flterveneión e'> -.mo Garcfa Márquez, 0 fundador de 
M.V. censura estarian presentes ao cair' a Le Monde, ou o·próprio· McBride (ex-
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' As galegas e galegas que subscrébemos ·esta declaración quere
mo.s denunciar a manipulaci,ón · que por parte ·da Xunta de Gali
cia e do Parl"amento autonómico se . 'está a facer · da figura, da 
-obra e da fraxectória política de Ca~élao,. patrim-onio exclusivo 
do pobo galego e ·dos· que defendemos· un ideário nac.ioñ~lista. A 

. traida dos seus restos mortais ao Panteón de Galeg.ós l lu$tres de 
Santiago, auspicié:lda,1diríxida e controlada polas·· institucións au
tonómicas devanditas, constltui unha cirimónia político-,relixió~ 
.sa confusionista, irr~speituo_sa e cáricatureséa. · 

.. 1._:_So·n os contin.uadore~- do~ que o· tiÍian desterrado-:-e perse'
guido, como a tantos outro~; os que se van encargar de escolta
·10. Agora -taran .ben del, como facendo crer que o seu pensamen
to é xa ·patrli:nóni.o de todos e, xa que logo, está superado. Un 
espectác,u IQ francamente burlesco. . . · · ·:. 1• 

. 2.__::.Nen o . rexime actual nen a alternathia autonómica: fraa .tj~ .
lenta representan os seüs a,~eio·s e as suas esperanzas-para.a Gali- · 
za,_en nome das cales morteu no exilio. Para el, como 'para nós, 
Galiza é unha nación e ten direito á autodeterminación. "Ende- . 

, xamais se poderá asentar un · Réxime democr.á!ico en H~españa 

'. 

,• 

' ' 
sen unhá previa estruturacióil federal do· Estado". A sua alterna-
tiva'segue ·sendo actual e non podemos conse.ntir cirimónias con-
fusionistas ao" respeito. . . 

3.-E \.Jnha burla irrespeitu~o5a para Castelao, e tamén para o 
naionalismo galego, que _ajniciativa, sexa, a l]laiores, dun .Parla·
mento que ten expulsado do seu ceo -en viola'ción dos máis ele
m~ntais pri~cípios democráticos-. aos que, por defenderen o 
seu ideário nacionalista, se negán a prestar vasalaxe a unhas leis, 

· Constitudón -e Estatuto·, ditadas pola intransixéncia, ordenadas 
. só para meter ' medo a unha.parte do país, e destinadas a hipote-

car o futuro do noso pobo. , 
· Os: demócratas galegós "estamos fartos de imperialismos e 
non podemos aceptar máis que a igualdade de direitos para os 
cidadáns e" para os povos", como ·nos eñsinou Castelao. o seu 
pensamento seguirá vivo entre nós, como estivo até agora, e non 
con.seguirán agrilloalo, encadealo, destruílo, os que non teñen fe 
no noso· pobo e queren cónverted o país nun contínuo espectá
culo fúnebre, precisamente a costa dos seus mellores tillos. Cas
telao defendeu \que "a liberdade· é a única reserva con que can
tan os povos para crearen o _seu futuro". Castelao significa o fu-

. tu ro da Galiza e non este presente que dá noxo. · 

,. 

• 
Buatista Alvarez Dom(ngue~.-Deputado B.N.G. f Lois Diégu~z.-~Oeputado B.N .. G. / Xulio nández Pastoriza.-- Con~ellal de Moaña. (B.N.G.) / Uxio Chapela Figueroa:-Teniente Alcalde. 
Gaioso Neira.-Profesor de Debuxo J Xosé , Castro COello.- estudante / Xosé Femández .- (B.N.G.) /Manuel ·Pastoriza· Pena.-Concellal,de Moaña (B.N.G.) / Maruxa Santome Xestido.--
Profesor de galega/ Manoel Xordán Rodríguez.-Economista./ ·xosé Manuer Sarille.-Licencia· Concellal de Moaña (B.N.G.) / Xosé/V~rdeal Rial.-·Presidente A:- Veciños de Moaña / Francis-
do. en. História / Ana Mª Cadenas Pérez.-Mestra /Dores Cao García~-Tratalladora comércio -/ co Rial .Xuncal.-Enxeñeiro ~gricol_a · / MJ)rié!'no Abalo Costa.-.Oeputado provincial e Secreta. 
Manoel António Fernánd.ezrProfesor Bioloxia ·/ Rosa lgle,sias Pardo.:_:Profesora de História / X. da U.P.G. / Eülóxio Ló.pez Gutiérrez.- Ensinante / Martin García Cordeiro.-ConcellaJ Can-
Francisco Rodríguez Sánchet.'-···Profesor / Ramón Varela Diaz.:-Presidente de ADEGA/ Mário "' · -ga""'S· (B.N.G.) / Manolo' ~amaño Fandifío.-Coricellal Cangas (B.N.G.) / Uxio Docampo Martí-

. López Rico:-Arquitecto / Xosé Ramón Gómez Pérez.-Administrátivo /Xúlia Figueira. - Mes- · nez. - Concel_lal Cangas (B.N.G.) / Xosé Vill~r._:_CÓncellal Cangas (B.N.G.) / Xosé Anxo Gober-
. ·. tra I Mª Xesu_s Garcia López.-Mestra /Antón Baarnonae Garcia.~Licenciado Filosofía/ Rai- .na- Hernández.-Funcionario '! M~ Lurd_es Rial Pardo.-Enfermeira / Mª do Carmo Otero Ro-
~ 'ña Cao Novo.-Mestra / ManueJ Vázqt.:ez Cabo.--Administrativo /Asunción 'veJo~o Peagüda . .....:. dríguez.-Licenciada / Xan Carlos ChiHbn lglesias.-Ensinante /Lo is Rios Pare·des.-Secretario 

Profesora/ Xosé Carlos Caramés López.-Profesor /Consuelo.. Campos Acedo.- ·Profesora/ Ma- de Relacións lnternacionais INTG / E lisa González González.--Ensinante /Emilio Abalo Cos- . 
r.ia Calvo Gor'ga.1.-Profesora / César Mosqueira Lorenzo . .....:Presidente .da A.S::P.G. / Férnando tas.-Seéretario Local i.nte. / Anxo Laz García.-cOncellal de Marin (B.N.G.) / Xosé Ignacio 
Redríguez ·Gómez.-Asociación Cultural O GALO/ Carmen Fiaño-Gándaras. ;,."Profesora /Gua- Santiago-Pesqueira.-President.e c".E. de Celulosa /Miguel Graña Gómez.--DeÍ~ado Celulosa/ 
Qé!-lupe Ces-Riobó.-Profesora / Ma' Xesus López Escudeiro.:--Profesora / Anton" Goriz.ál~z Blan'- · Xosé Benito Varela Area l Xavier Aboi Pérez.-8.N.G. Mar in / Celestino Iglesias Albariño.
co.-Profesor /~ Enrique Costas Bastero Lorenzo.-··Profesor /. Xerardo .. R~ RÓé:a·::- :Profesor g_ale- . · Presidente A.C.0. Fofte-Marin ! Benito ,,Pousada Carballo.-Médico /Antonio Pousada Pazos. 
go I Emílfo Otero.Puga.-Profesor / Xosé' Lu.fs Roddgu~z.::--PrO-fesor / x. :couceiro Rivas / Ber~ -. 'Eri'5·eñeiro Técnico E_léctrico / Xosé Vázquez Pintor.--Escritor /César Varela García.- Catedrá-
nardo' Fernández Requeixo.--Secretár.io l.ocal da INTG d'e .·Santi·ago / Mª Xosefa Baamonde ti-cod Miguel Valladares Garc.ia.-Presidente Casa Cultura Galiza, Elboigar /Isaac Munin-Ama-
Garcia.-,Mestra /Francisco Peñ:f_ Yillar.-Músico / Eorique.Vieitez ·Alonso.' -Cmte. empresa da .r<ir . .;·Vicepresidente Casa Cultura GalÍza, Elgoibar / Sebastián de Agra Barreira.-Tesoureiro 

. Telefónica de Vigo/ Alfonso Eyré López. - Direitor de-_A NQSATERF{A /Manuel Veiga Ta- ·_ ~sa Cultura Galiza, Elgoibar / Xosé Fernández Barreiro.---Secrétário Casa Cultura Galiza, El
boada.-Xornalista e Sociólogo/ Marina Pérez Cos.tas.-Profespra História·/ Xes~s Fc:mtaiña Pé- J.-~·goibar / Xesus Fernández Feq1ández.-Vocal Casa Cultura Galiza, Elgoibar /Dores Vila Baba
rez.~ - Ouímico /_ ~ernando Lorenzo González:-:Secretário local da U,;TE~, Vigo/ -Xosé lois ~ · ·_.-:. rr:_ci._':-:'Delegada de Cultura Casa Cultura Galiza, ~lgoi~ar /Manuel Rodríguez Alváran. --Secretá
Ruiz.-Secretário Asociac'ión Cultural de Vigo / Lucia no .Criado Duarte~--Mestre / Carme Ca- - , rió. de ·Cultura Casa Cultura Gal iza, E lgoibar /Andrés .Hierro Mart.ín.-Bibliotecário de Casa 

· · rroyp· Estévez.-Mestra (Margárida_:..\tif.í.as Neira.-;-Me~ra . ./Asabei' Estéviá Areán.--Mestra /Al- _:Cultura Galiza, Elgoibar / (Vlanuel . Rodríguez Pazos.---Vicepresidente do Fato C4lgural Galega 
berte Avendaño Prieto.-EscrH:or fXosé Moa Cérdeira.--Mesfíe J Carlos, Meixome OUinteiro.-- !dk: /Daniel Castelao-Trintxerpe J Xosé Manuel Rodríguez Barros J Manuel lrixoa Cousiñas / 

. Profesor I Manuel Besada Morais .~Profesor / Olaia Fernárídez Dávila•':jey xecutiva Nacional da , Moncho Garcia _Mosqueira 7 Maruxa Pérez Bredal . / Manuela Pérez Bretal -/ E lisa Roddguez 
· 1 NTG /Xoaqu_ih Anxel de Acosta _Beiras.--Enxeñeiro lnduSt:rial /-Carme' 'Céisas Gctrcía> ~Mestra González / Alfredo S!Járez CanaL--Profesor / Ramón Nogueira.-Profesor / Xan Luis Soto.-
/ Ester Cabanelªs F·errin . .:. Traballadora d_o Hospital Xeral de Vigo /~ Agustín MaJvido.-~ecr_e- _Agrupación Cul_tur·a1 Arnoia, Allariz J Anxe.I üuintana González.- Conce-llaJ qo Axuntamento 
tario de. zon,.,a Vigo-da INTG t Enrique Perez Gcin~ál!!z.-Membro do Cmte. de empresa de C(- . :de_ Allariz;· B.N."G. / Francisco Garc.ía Suárez.--Concellal do Axunt~fl'le_nto de Allarjz, B.N.G. / 

· t~oen / Xo.sé _Carlps ·Solla L_ago._.:._Administrativo f F. Xavier l;\lonso Pérez.-Membrc:;> da .Direc- Etelvfr10 Blanco Rodríg4ez.-Secretário da zona de . Ourense da "1 NTG / Mª Xosé Camba 
·," ~iól) ~~ci~n_alAii 1 NTG ·/ \iz Fer~ández P~re~.-au .ím'i.co / Natalia_. Esc~: -~~y .7~rodyrapora . · Presid~nta de Adega,~_Oure·nse / Xosé Lois .González Vázquéz.-Presidente da Auriense de O~- . 
'· P.os tribupai~; l Xt>sé Po[tela Pint~_s.,..1.Arquitecto Téctrii;:o ./ Mª Tereixa ~6Ei~~~P;unpido.~Abo- 'resen ./ Mª do Carmo ·Enriql:Jez. Salido/ Herminio Barreiro Rodríguez/ .J.L. Armes.to Barbeito 

, gada ./ Férn_a'ndo, ·Franco Góm~z._.:.Xo_rnaJi·sta 1. Francisco · Garballo_...:.~u~0riatlor: I Carme S~bo- ;· · / _Narciso de· Gabriel Fe.rnández J Encarna .Otero Cepedq /Colectivo _N_~cionalista dos Conchei·. 
rido · Gomes.-"-Licenciad_a en · História J Tereixa Pereira Riyas.-'Me1tra~ ! Xosé l.:uis •M,éndez .Fe- · ros ¿-·fosé Mánuel lgrexas ·lgrex.as / Dirección local Stgo. UTEG-1 NTG f Consello Comarcal 

_ rrin .. - Escritor /Ramona Fuentes Airas._:_Profosora / Begoha Moa' RQd-~íguez::.:_ )<brñaJista ¿Al; -·_ . TBNG:Stgo. / Dirección Nacional E RGA-Francisco Jorquera / Man~el Carlos Martínez Barrei
·,:f9rts~.- ~e-~~gueiro.-:-Esédtor J Xoán¿Manuel Carballa'. _:_Xornalista· e Mestre / Vlctor Vaq"üeiro:~ -~' :'.~ r.o ( xab:ier Vilhad· ñlho. J Xan Carrñona.'Badia / José _ ~amón Garcfa Menéndez /J.A. Lópei 
_.:· ~-s~~lt?r ·¡.11.~~rioei>1'M·Efra· -S~ncffe~--....$é~retár:io.1 d.e-.~c~J.9.1:i ~S i,,ndJ:Fª-C~~,.¡ ~'1: <;J / S~.l~:st· i,ar10 -Gu~rr~. - T~~oada -¡ Mariñá Lo is Mosquera ! Xosé Alberto Garc(á Suárez,/ Manu~I élavero Iglesias f Fe
Secre-~ár-ió- da INTG de Porrifü> / .Franc'inco' Quintas F6rret.:'.:'Coñeell~i~~o;.:g-:N~~e-!!~rflñp-~ _:iJ{qij~c~!d~ax~~~~cilla_ Vare la/ M_ª Teresa Yafíez Blanco/ X.M .. Beiras Torrado J Ubaldo López 
Ton,~no .T~rr.ón 'Ferná~dez.-Mestre /-Hermínia Boté Rpdrígliez.,-~é_strn I Antonio Pil.lado Sil-,:~,,-. ffot~á ~l. ~sllílcJéln Lei~eaga B~.Jtar.),,M~ 1po C~.~m,~J;l,~!cia Negro I Man_u~I :Rodr:íguez) Xosé 

'. _voso.-Al.calpe qe Ca,mbados / ' F.r~aruiisco Trig.o --Durári.'.::-~0ncell.al de' 9a:m~.qd .9s./ Ac;le'la Leir.o ·· >Mª- -Riber·¡;i Aq:ioso ... ·-Alcalde f~n.e J Andrés Gopzález Vizoso.=-Concellál ~~Fe'ri'e ii'/ Xosé;M1 Sa_nd~~ 
Loi's . ..:..Con~llal" de{ Cambados. f Raul González Carbali.o:-.Médicó (Cárlos'-Méncfez .. Mígaez.-.-, Foñté-.:..:.-eo-n~ll-al Fene BNG / M. Pérez Vill.ar.-ConGellal Fene BN.G J Xosé;· López Estraviz.--·· 
Concellal do B.N._<;J. de Vilagardá /Bernardo Hubiáns Nogueira. -- Pr-ofe,s~:rIX0sé. Xoán Melón :C.onpellaÍ FeDe BNG / ~ésar Martínez y~·ñéz . .:_ Concellal Fene BNG / Mª: Sánch~z - Andrad.e 
.González.--Seeretario local c:l_a: 1 NTG ·do Salnés I Manuel Portas Fernández.-Profesor J )fosé Sánchez.-=-c'oncellal F.ene BNG J Xosé Mª Martínez Fraguela.- Concellal -Fene BNG / Xoan 
Agrelo Hermo.-Escritór' /Ramón Nooceaa Caamaño:- ·--;A.fcalde.-de Camota/ Xosé Manuel Ro- - Mª Sendón Gqrcí-a.-cOncellal Fe~e BNG /Daniel Romero Rodriguez.-Ftmcionário / Alberte ·· 
mero Dávila.:-Concellal B.N.G. da Pób~a do Caramiñal / Eleutério-Fo_r:.moso Lámela~---Tenien~ . ' Ansed~ Estraviz.-runcionário / Mário Bernardo Laxe Mui~o.--:-Aparellador / X. Lastra Mu
te alcalde do B.N.,G . . Con~ello de Muros /Anxo Vidal · Rial.-Co"ncellal do B-:N.G. dn co~cello · · rüais.-MestreJ Délia Vázquez Váquez.-Mestre./Xaime Bello Costa.-Mestre / B-ernardo. Máiz 
de _Rianxo /;Mari~anb - Yidal Rial.-TenieQté alca Id~ do B.N .G. de R iveira / Xesus Manuel Casa is. .Vázquez.-Méstre / Guadalupe· Ces Rioboo.--Meestra / NéstOr Alonso Paz.-Concellal N~r6n / 

... ~ncellafdo B.f'J.G. 9e· Riveirq I Manuel Martínez. Mart"ínez.---Traball~d'or /Antón Avilés 1<;Je . x.~sús López Piñeiro.-éon~llal Pontedeume /Andrés Fernández Martínez.'-Concellal de Val· 
Tar:amancos_. -Escritor I Daniel_ López B·i~co.-Profesor / Francisco Xavier Abalo Costa.-AI- ~i1iño / R.osa Mª Vila~Asesor xurídico da INTG, Saritjago / Xan Carlos Rodríguez Ansia.-
calde de Mo·a~a (B ,. N ~G .. ) I Fernando A~al Pena.-Concellal de Moaña. (B.N.G.) /Cándido Fer- Me.mbro,do Secretariado Local da INTG en Santiago/ Manuel Díaz López.-Labrego. 

' f . • ' . 



... ··"* .. _ ... 

_A_No_s_AT_e_RR_A_1_13------------------------------~----------------------·~_,~ ____ Í!lTJDACIOll.AL_ 
estado· 

Está visto que· os habitantes de Abena teñen 
pouca sensibilidade para comprender as bro· 
mas. A quén se lle ocorre tomar en sério a 
uns militanres que chegan ao pavo e ft:Jsilan 
ao alcalde por "colaborar co inimigo"? Có· 
mo son capaces de sentir medo diante duns / · 

cidadáns uniformados que só pretendían de- ·.Br· 0-ma·s 
mostrar a sua capacidad e ·técnica no manexo 
dunhas armas pagadas polos impostas que 
cada ano recauda a Facenda Pública? -

Ao parecer, os súbditos deste reino. non 
ternos remédio. O naso nivel _intelectual é 
tan mediocre que non dá para comprender 
os evidentes beneficios sociais orixin.ados p_o- . 
la reconversión industrial. Somqs tan parvos 
que non ent~ndemos o papel -~decisivo da 
OTAN na salyagarda .da ~eguridade do mun
do qcidental. A nasa indixéncia mental e tal 
que nos i mpede. ver a evidente coeréncia de
mostrada por todos aqueles que tiveron des
terrado a Castelao e agora organizan o tras
lado das suas cinzas. 

para.· unha 

,, 

posta de gu~ é necesário ocupar un pavo de 
Po is resulta que nen sequer sabemos rir , Euskadi e ca~igar exemplarmente ao seu al-

coas bromas dunha$ Compañias de Opera: calde por "colaborador co )nimigo"? Acaso 
cións Especiais do Exército. E moito. Se ca- r:ion está oontemplada na lexilación vixente a 
dra necesitamos a mesma dose de humor que posibilidade dunha intervención directa do 
a demostrada polos voceiros oficiais do Mi- Exército na chamada ~oita contra-terrorista? 
nistério de Defensa cando afirmaron que os ·constatemos utr d d : - ·d. d p · 'b · d f · " , . d , . o o a o uns _ 1a_s es 01s 
responsa e1s os e 1tos seran castiga os - d "fu · 1 m· t "~d Ab h. . , . os s1 a en os e ena, un a opera-
cunha sanc1on exemplar, pos1belmenge cun~ c'i' P i·c· 1 d · 1· 'd -. H · · · · . on o 1 1a esenvo v1 a en ernani onx1-
ha pena comprendida entre os dous meses e ·_ b rt. d d i.... d - ETA M 

d
. . d .

1
• ,, na a a mo e e ous memuros e - . . 

un 1a e os seis meses de ca ea m1 1tar . 
1 

ed' t t Alf G 1 b 

Ben mirada, esta "broma" ten a sua léxi
ca. F íxense neste dado: a unidade das COES 
que levou a cabo os "fusilamentos" está des
tináda en Mungia (Bizkaia) E tan anormal un 
entrenamento militar realizado baixo o su-

m 1a amen e, onso uerra va ora a es-
te suceso como unha demostración dos im
portantes avances na acción contra ETA e 

'subliñaba qúé º "se eSt"á óaténdci" seriamehfé·-
nos núcleos vitais da organización terroris
ta". No mesmo dia no que foron pronuncia-

José Galindo, által~e pedáneo · de 

das eStas palabras, os GAL puñan unha ~orn
ba nunha rua de .Biarritz ferindo a várias Rer-
soas. ,,. 

As palabt:asJdo-vice-pre;idente do governo 
reflexan un tratamento bélico do problema 
basca. Desqe _tal perspectiva, o progreso na 

posta", como gasta definilo o sef\or Gonzá- · 
lez, é útil porque desgasta a cap~éidade ope
rati~a de -ET A e .porque pode servir de coar
tad;{ªº . góverrio francés para ex·~ulsar aos 
refúxiados bascas. Calquet outra considera
ción vai a benefício de inventário. 

resolución · dese contencioso médese en ter- ~e--os góv'ernantes desté Estado pensan 
mos de eficácia militar:<=.: ~s mell'ores (i~lpes qÚe a situatión de Euskadi é reduc1bel aos 
son aqueles que se dan "nos núcleos· vitais" ' ~ termos dunha guerra entre dous bandos, de-
do ba'ndo inimlgo. Polo tanto, . se en Euskadi '- beri ·a·sumir a "broma" de Abena como algo 
existe uhha guerra ñon' ten seriso·pefguntarse consustancial a todo enfrentamento bélico. 
se a acción policial de Hernani foi correcta · Quizá podan criticar o excesivo "realismo" 
ou non. Do mesmo xe·ito, resulta totálmente co que foi .realizado o entrenamento . Pero 
·ifrel'evañté esixir <5°c1arexameñto da· eventuat ·non :deben ·esquecer que para · gañar enha 
rela'ción dos GAL co aparello do Estado. In- guerra fai falta ·unha mentalización intensa 
teresa salientar ·que este "terrorismo de res- do próprio Exército. Non é broma. 

OS Santos 
inocentes 

Abenaa, foi unha d,as pet~as que se '\" ___ . 
·puxeron frente ao pelotón de solda-
dos; vários dias despois declaraba: 
"dixéranme qu~ non·· la pasar, asi que · 
cando os soldados peqiron que todos.· 
os civis baixaran á praza, eu non üña 

· ·c ·Oº'_ Aoó.stolo· 
. medo, tr·atábase dunha ·broma -sen .- · 

máis importáncia". A sua mll!ler di~o 
"o meu home' está enformo e asusta
do, máis pala prensa que jpolo ··que 
sucedeu hai ünha semana; n'.b n enten
do por qué se lle dá tanta importán
cia a un feito que non a ten". "Aqui 
non pasou nada" repiten todos. 

Son os Santos 1 noténtes: · 
Nunha roda de prensa, ·a coronel 

Jáudenes, encarregado ·da investiga
ción do asunto declaraba "hai que· 
recoñecer que situada no contexto 
que .se produce, supón un atenuan
te e explica o que ali pudo acorrer .. 
Os exercícios fanse coñ gran realis-
mo". 

o dia 20, a UGT de Huesca pede 
a dimisión imediá~a ·da gobernador 
civil como responsábe·t · dos feítos 

'- oco.rridos· éo gallo dunha manife.s
tación en sinal de protesta polo si- · 
melacro.~ de fusi lamento. Oezaseis 
persoas fora·n · detidas e ·várias resul
taran centusionad.as, emre alas<> se
cretário provincial da UGT. O gober· 
nador civil sinaiou que a concentra
ción carecia de autorización. 

-, Sobre·· o· ''fJsi.lamentb-'·r; ·gobernó, ' 
exército - e v.icíñ~s coinciden: "hai 
que esquecer". · 

Son os Santos Inocentes. 
Sobre· ou~ro incidente acorrido o 

dia 14 de Xuño, en Pontevedra, onde 
a policía carregou contra grupos de ' 
traballadores introducindo un ·bot.e 
de ·fume nun autobus escolar, o go
bernador civil af irmou que a policia 
actuara, contra "bandas de in90ntro· 
lados". 

Son ·OS Santos Inocentes. Algun 
dia faran unha película.- . 

M.V. 

,,. ·a·',":,, e·- a -r· .- a··:. ,e·· ,··a,·· s·· .. ··, 
. .. .. :"'' - • • ... • t. ' • ~ • - ... - 1 
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( .;· . • ¡·. •. éo mnt'iVO. da . inauguración 
:~da ~apeta ·de - Santiago·~. · . · · 
\de .· VALLF FRESCO .. 
d.ª Hirmandade Galega 
· de Venezuela . · . 
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··consulte á sua axéncia d0 viaxes 
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A Xun_ta de Galic1a 
subvenciona ata 8 puntos 
o interés dos préstamos 
para as Pymes de Gallc1a 
por un importe de 6.000 
m1llóns. 
Coa subvención da Xunta 
de Galicia estes 
p-réstamos resultan a un 
interés do 8,5 % ó 14 % 
cando se concedan para 
Financiación de lnversións. 
e do 10,5 % ó 16,5 % cande se 
concedan para financia-lo 
Circulante 

Poden solicitalos 
calquera empresa galega 
de 1 a 350 empregados e 
que teña unha facturación 
inferior a 1.500 millóns. 

. ( ( 
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Páxinas 
de jnformac·ión 
cultural · 
Con esta entrevista inciamos a série "Diálogos cos novos .·. 
criadores", na que intentaremos reflexar as inquedanzas mái_s 
actuais da produción .cultural en Galiza. 

. . . ;f,.¡ • . 
,,~ f "'" 

Posue un cerro ar sartriano este 
home de atitude decididamente 
intelectual, cosmopolita de estilo, 
ciumento admirador de Mahler e 
Schonberg que gosta de lembrar a 
Holderlin, "pois o que conceben 
ou cantan os que poetizan é sobre 
todo para os anxos e para El". 

Mentras tanto preocúpase pola 
"maneira" ' en que o verso se fai, 
talvez porque a forma é a boa ri
beira onde as águ·as do caos re
mansan provisoriamente -e For
cadela quer conservar, mesmo se
xa por un instante, a promesa da 
Verdade e da Beleza. 

"Escapar as regras e dizer cau
sas inúteis resume bem a atitude 
esencialmente moderna", Isto foi 
escrito por Pessoa ... 

-Desde Iogo unha inte.lixéncia 
educada como a de· Pessoa non po
dia deixar de perceber certas mo
dificacións que estaban a prod_u
cirse na poesia e mesmo na soc1e
dade. Particularmente é subliñábel 
a liberación da primeira de certas 
constricións que se o puñan ao seu 
desenvolvimento. Constricións no 
plano tanto da forma como no do 
contido. Eses moldes que limita
ban a expresión artística derrú- · 
banse. Por outra parte ábrese a 
conciéncia de · que a significación 
de que, por exemplo, un poema 
non é externa á sua configuración 
estrita como escrita. Os formalis
tas rusos, o new criticism, refle-

Chus Garda 

xion~n sobre isto, e os simbolistas, 
os futuristas, os sub-realisqts, crian 
sobre a base da interrelación do. 
contido da forma ' e a forma do 
contido. Esta conceición unitaris
ta da obra é, non obstante, a .dis-

- gregación1 das formas ~lásicas e 
está relacionada, na miña opinión, 
éoa idea de Kant segundo o cal o 
pracer estético é un~a finalid31-de 
en si mesma :o artista traballa ·no 
desenvolvimento da sú·a sensibi1i
dade e, mesmamente por isó, ' tra
balla na sensibilidade colectiva. 

- -Non obstante, . a . tua poesía 
reclámase da tradición ... 

-Si. Isto débese ·a..que a perda 
da mesura desta conceición. que · 
acabo de caracterizar pode conle
var certas situacións sen saída. .. . O . 
foxo entre o artista e ·o público, a 
perda do pracer da leitura, etc. 
P"tecisamente a re~ peración da 
tradició"n quer significa{ a ' recupe
ración · da for_ma bela, do pracer es
tético ... ademais, na coQxuntura 
galeg·a había que sair do calexón 
sen saída, socialment~ ineficaz no 
~omento presente, dunha est~tica 
que determiñaba externamente as 
obras poéticas. 

-Talvez o tema esencial da t'.ia 
poesia -e un dos temas esencíais 
de toda grande poesía- estexa 
simbolizado por áquel verso de 
Ferrín; 

Os festivais do verán 
Pois xa se coñece o que van ser os 
dous festivais máis grandes en can
to ao que a música tradicional se 
refire, e verdadejra_mente deixan 
bastante que desexar, vista a axu
da económica coa que poden con
tar. 

Quizá .ao estar organizados pola 
mesma "máfia" . (chamándolles 
agarimosamente aos que se moven 
na escena folk europea e que des
pois venden o produto aqúi) vaia 
en perxuíci6_ da caliC:lade e das 
ideas novas. Asi, no . festivaf de 
Vigo, a celebrar· desde o 25 ao 29 
de Xullo, só se .poden destacar . 
(aparte dos grupos galegas), Ar 
Sonerieh Du por parte bretona, Si
lly Wizard e os moi famosos Chief
tains. O resto son grupos ·xa cpñe
cidos polas suas contínuas viaxes . 
aos nosos festivais como é o -. caso 
do Cowhie Irish Dance e_ ·a Ke
vrenn Brest St.Marc. 
' O festivaf de Ortigueira (21 e 

22 do mesmo mes) ainda ofere·ce 
menos, pois só merecen destacarse 
a Battlefield Band e os anteditos 

Chieftains. Hai despois outro fesd..: 
val "celta", en mans da mesma 
xente, pero esta vez fóra das nosas 

: fronteiras, en Vilanova i la Geltrú 
(27 ao 29) q~e como única estrela 
ten Alan Stivell, ainda· sen canfir- . 
mar, a máis da xente xa canecida 
CQmo j oe & A.ntoinette M<;:Kenna 
ou Kornog. . _ 

Coidamos · que as incongruén
cias son grandes e'ntre estes festi-· 
vais : primeiro, a coincidén.cia de 
datas que non vai _resultar para na
da benficiosa a unha música con 
moi pouco ·mercado e con' menos 

... circuítos . de actuación que mer
cado : repetir tres festiva is s~gui

dos non conduce a nada; segundq, 
a falta de~máis presén~ia de grupos 
gal egos e de zpnas limitrof es, co~ 
mo poden ser Tr'iskell, Diaoul~d ar 
Meriez ou Avel Nevez entre ou
tros; Escócia con · xente · como os 
Taimahill Weavers, New Celeste 
~u Robin \Hliamson; Gales con 
Ar L.og ou Cilmeri, e asi podíamos 
seguir con moitos máis, .pero c1.>i
damos que xa é bastante. 

·. 
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;Diálogos cos noyos -~r:iadores . 

_Manüel ForCadelR, 
a soledade do 
cabaleifó errailte 

, ~ r - • 

, "seipan /que amor era espanto 
do tempo non detido ... ''. . 

-Hai ~nha' pergunta que ne fai 
Adorno· da s"'1 Teoría ·Estética que 
di asi: "Qué seria da· arte como 
f~rma de escreber a história se bó
'rrase a lemqranza ·do sofr.imento ' 
acumulado?" lsto é, a ·miña ferida 
e a de tantos outro~ é a do tempo 
que pasa. ·Leml:m'.> agora u'ns v~r.so~ 
meus: 

Porque_ -~odas as albania-s que 
me <leche 

f óronse ·no rio anoitecido . das 
" ' . . estrelas 

cando o entardecer dos figos 
· troux0 ·o inverno 

que se refiren á promesa )lostálxi,- 
ca da felicidade das Albanias tanto 

·como este. sofrimento · i.nscrito en 
todos ~ós, s~res caducos·. 

-No teu traballo danse a man a 
f ili'grana barro ca e a desesperanza · 
romántica, dous rasgo~ que Otero 

Pedrayo subliñaba no _devir histó-
__:~ico.-da cultura galega ... · 

.. _:_Primeiro. E. totalménte nece~ 
sário facer _publicidade do "Ensaio 
. histórico sobre· a cultura galega" 
de O-tero Pedrayo. E unha maravi
lla,. é fabuloso:: --..: . 

Segundo. Boa parte dos temas 
do noso proxecto cultural deve
ñen · desa obra suntuosa que, sen 
dúhida, alguns dos nosos. máis 
prósper~s intelectuais coñecen de 
·cor. 

Terceiro. E n:itural que eses 
.dous rasgos este~an na miña: obra 
porque se dá a casualidade de que 
son galego e hai, ben s·eguro, unha 
espéde de .inefábel continuidade 
no Espírito noso . . 

-Te~ afirmado que-.a poesia é a · 
linguaxe da utopía. " 

-Si. Os 1 poetas somos como 
monarcas dun reino de palabra 
mediante as que esperamos atopar 
unha pátria perdida, na que non 

~ -do ,22 de Xuño 
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. . estivo n~ng.ueñ)~tinéa:: Polo demais 
ese monarca inclue en si próprio, 

· .. no seu pe~uliar goberno d:a.s letras, 
, ' a preséncia pótencia1 do colectivo 

. ,:. qu,e· ~-amén ·aspira )~. :e.sa pátria per-

;~~~cf~! que ;.,;=';m: .ia Iiri~ 
. r~ú:esp~nd~ ~· un~a :lig":r.ir.a hl.stórica 
--i~de otga~aáon · .4a decaden~~ . ou 
-~ .ag_oféas' mil p~imaveras - l!láis _par_a 

_ ~Galiza? · .~" -. · ., 

'~j~:~.,~·t,fa m_e.dida eri que 1 ~·s ?.bras.de 
af~e::~son , imitación"s , _do empfrica:r 
mente• viyo, a míña podía está to
cada,- polos dous membros da opo
s.ición'. Por unha banµa a expre
sión dos tempos . de. decadéncia 
q'1e .vivemos .nos _q:µe Ga'liza pare
ce: q~erer comp[ir,;.~nhii c~rta vq.1\
tade :cfii autod,e-str!i_dón . .favorecida. 

": po;-· -ta:hls se;~ilisilio. Por outra. 
.._;:. ;, :i ~~ .'t. .. ... 

~' tiafuda ~xist-e ~neli.t. esi vontáde dal
··J_. guñs:- pa.;a ,;.!{l}é. ~~te .-país <;hegue a 
· - 'ctt".mprir;: -f e_li~mept~ · mil millóns 
. .:, d~: prirµa;vCira~ mai's .. ·-

+.;; . ~~Ti e~-:iin o,b~e~---.-d-os xudeus. 
·,Por quéi Trátase do tema da per-

1. - gunta pola identidade ... da atrac
ción pola -astácía co.mo forma de 

. -· resistencia a · unha históría desgra
ciada .. .? 

:-Nbn. Máis ben· trátase 
. proce~o de transfiguración. Os ~u

deus son para min como .un pa):"a
digma·: Un povo nómada, uriºpovo 
que ·representa co~o. un acerca-
' mento . ao Espírito Un~versar. 
. Unha . intelixén~ia dramatica ·que 

se sobrepón ao seu destino. 

-És:tocolmo, Budapest, Ate· 
nas, Conntantinopla. Gostas · de 
viaxar e os teus versos están cheos 
de paisaxes: de ddades dá alta ciil
tura europea. Pódese ente.nder isto -

:_ como unha aspi~ación (mítica) a . 
~unha .realidáde menos- med.iocre? 

- A realidade _é, - sen dúbida, 
sempre'"medíocre. p'or " iso existe a 

· literatura. Efa é un inten.to sempre 
_. ~enovado e serrtpre fallico dé com

pletar o mundo. Mais~ naturalmen
te,"' ese intery.to só p~de existir co- . · 
·mo mito,.como docta spes. 

1"jl • 

:__E~ un entusiasta ·melómano. 
Cres que ha~ un · ponto- de encon
tro entre a poesía, e máis ampla
ment~ a literatura, e a miísica? 

-Evideniemente. Trátase de
duas artes .iineais ei portanto, prn
cisan do t~mpo para. desenvolver
se. ·Existen ademais elementos na 
.poesía qu·e son comuns, ou pa~ale
los polo ~enos, coa música, como 
o ritmo, a métrica ... etc. 

Nun verso como ; "par:i: encher
mos . de· of erendas x:1 marítimas, 
florais" a preséncia dote a s~a r~-

. petición acaba dándolle unha es
pécie ·de acorde semelhinte ·á pré-, . 

-séncia dun instrumento nunha da
d.a composición ·m~sicál, ,_que, con
trasta cos outros. Alért disto, e n;i 
miña opinión, o interés pola músi
ca debé formar parte de calquer 
cultura média. . 

E mentras ·tal di p.ousa para o 
f~tógrafo. Non quer ollar para a 
cámara :ter vértigo de que o miren 
directamente aos olios ainda que 
éstexan· impresos nun papel gris. 
El explí case : '\alquer bruxa pode 
facerme unha maldición, ctavarme 
agullas nos ollos, o v:udu, qué sei 
eu ... " 
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· ~H:ai certos ~eitos de espr~sión ben 
~(meras. Po'r c;:x~~pro: decir que 
certas p;rQfesi6s · ·soñ: liberáis'. Un 
pergúntase, seriamente,. qué é 

· u~ha: .' profes.ión de.se ·tipo .. ·Que---se .. 
~n!\end.e por .ÜberaL As prOfesios 
libei:ais máis- ~oñocidas son· as _de 
médico· e .a.bogado. Hai outr_as pro
fesiós. como crego, mestre ou men-

. diño . que .erichen a ún de dúbidas. 
. Deixémono~ ,de metafísicas, ,. siga
mos pra <liante _e aceptemos a defi-

. n~~n Ó Uso. · 
O .caso é que a profesión . 

·médico ·está mqi pr€stixada, salvo 
. raros casos. Aínqa· que ún ad0pte 
cara a eles unha posición máis ben 
€'.scéptica; a hora da yerdade rerI}á.-.' 
ramos chai:nan,do ó .. compadre~ cq
!11º decía ,uri xas,tre m.onf(;)rtino, a. 
un seu ani.igo, ateo e · sociahsta;, 
contertulio-s 'ambós no de&i.pareci~ 

··do Mermelada. O socialista ateo 
. cqmenz~ba a ·decir sa,po~ ·e cobras 
·co.ni:ra ·os cregos.· O xastr·~ ·escoita
ba e rel:rucáballe ·con sorna e in-· 

· tentando imitar o acento ~uba~o, 
unha letpbranza que trouxerá," da 
súa emigración a Lél Habana:· 

_::_Usted mucho despotrica ahq-
rita. Pero a ia:· hora d~ la verdad va 
a liamar al co mpadr,e. , 

O ateo socialista aherábase . . o 
xastré botaba unha enorme garga-. · 
liada. 

" 
A nós . ac<;mtécenos o mesmo 

• cos médi.cos . . A hora da verdade 

1·~ 

Ediciones s·oielo~ Blando lie Bar~e.
lona remata de sacar á.o mercado o 
primejro y:olurri"c: -da obra cQmpleta 
en galeg~ de: E~genio Mpntés, ~o 
coidado do finado Manuel Casado 

. ·Nieto, ~un dos 'seu:s últi~os ~raba- . 
Jlos. Este '· primeiro voluÍ11e consta 
de :_Tres contos de ~egos, publica
dos no seu dia '·por Céltig~: Estéti
ca ga muiñeira, ~riha longa · glosa 
ptiolicada ~n tres partes na revista 
"N0s" ·e Versüs a tres cás ci aeto, 
q.ue sajbamos. nós o-frnico· libro.de 

. versos _publicado en galego p·or E. 
Mémtes. Se a edición "está a ·cargo 
de Manuel Casado· Nieto, leva esta 
un . li~iar, de X. Rof Carballo que 
.está a estU<;lar -ao ' pareéer--'- ., a 
obra de Montes por · ter que ocu

.. par a sua cadeira na Real Acadé
~~ ~spañola de la· Le,ngua. Logo, 
1mos rr un .poti co ·por 'partes. 

E a primeira parte seria:~º limiar 
.de Rof Carballo que é, ~· ás veces, 
unha miga cÓnfuso (por ~on d!cer 
caótico) 'a:o c;:onfundir -adrede?
º touciño c0a velo-cidadé, 011 para 

- " -.ser máis ·explícitos a "e~traterri
toria.lidade" eoa' traicíón pura e 
simples. Quer éiicer, para Rof ca'r
ballo, Montes foi•un eseritor "ex

·tratertitorial'l tomando em_presta-
da dita 'expresión de Ste_i,nel'. Isto 
(extraterritoril) aplícase ~segundo 

'1 

T \ 1 l ,• ¡.._ •• 1 

. mo~ a éf. · O~xéniá.l C~st~lao ÍdoÍta
ba -a decir ·: :·E·u -~fíxenme -médico 

• ' • • ••. ~ . 1 • 

por ª!11ºr. a I_rieu P<!-Í < prn n;un~ 
· . exer,dn por am~r ª' Humanidad~· .. 1: . , 

E: tamén , ~ "~ando me .engregarón 
·Jo tiduo· d~ li~enciado en ~eicilia 
,. coidei que me deran upha ~·ceri.cia 

' ' de caza . . ero nunca a" usei". E' 
aquel dibti~o 'no que se ollan do~s 

". labregos .que van de camiño .. Uri . 
v~ciñ? 6 91Íalos pasar pérgúnta~ 
Hes : , , · · · ' 

f· i, . . 

., - ffi a consulta q~e ides tomar .. 
é 'de médico oli de ab9gado? . 

. '. .. . ~· 
, rahneat~ cacique. P(o .atend(a ós 
qu~ for·a.-: e co tempo qrre f-¡;¿et;a: E . 

~·· ~-sto '.que , .,os · te..1;I1pos m.udaran . . 
~i:~g{i.é:n teµ porque. s~r ~n )léroe. 

. Compre.traballa:r p~a vivrr e non ú 
· r~vés. O moito t'raoallo'' é embrute- . 

cedor. A xente precisa, tempo pra. 
~ vivir mentras poida:· Noil hai volta 

q,trás, A vid.a é irreversibel. · 
· Agor~ ·'4 .M~icÍña . masificou·se. 

i ~~':;._-~~ 
l .,.'1 . .l'.:~ 

n~; ~~Í~.:: ~r~:~f~e ~ ;.J,ii,era'n •'adr.€;<~ :é.: so:: hai ú~h~:s fu~sls1·cü~Üu 'a ·rt~Hlí'j , 
' Ae '.;,o tp.ell~L:fi~lrono. ' - . : ' ', ' :": ;, . :€~'ñsult~ 'prlya.dq~r¡r' cfae 'lle füxe- , . ' . ¡ 

'.: '. · :. A escóilá - 'ª-~ méctia~: · tiñ~ · qúe . . , .;:fan:·'un ctecoño-:cemento' ·médi~o:o' t 

, ser . a!go 'lie·rS~~t .Agora: 'dep~dá ~ : :. ,, · médicoá CQmemzou un interroga to- ' t• 

. m~si'ficaci(m, ,·nón .: ,0 - bUrj ·faj · ó ·.río pur¡. casnüán c0rtante, dui;o e · 
rnédic9 ,que ' de'spach~ unha anima- . · iffiperativo. Servidor éome1úo'u ·a . 
Ia:~a de " ~artlll~s 6 día.· Qs xo~riais · · .re,spostarlk en galegc;-·o médico 

. están . cansos · dé _pub:ricar .¿iftas ., remarcou máis o ·seu acento. Este. 
, cQ'n · queixas. Có·mo si11 .chpvera. T·o- i · frito provo cou un rechazo. do. rrié-
·Qos ., teinos' a, c'ulpa:• .Ne,~ta§ ~é1rcq.~s- qi.co <leste qu~ escribe e un distan-
,ta:n¿~s o" p~cente -::-iH;loénte- peí-- zamento 'que, c~da vegada, iba 
de a ~ú(~persoali'd~de. pra a~urriir a acadindo maiodes proporciós. Un 

· g.o núme:i:;o :, da ~úa .. carci.113:,de s~gu~ • .sentíase. · incomodado, molestp, 
·:ro io·Ue o do CU;á.rto , que lle d:esiña- wiolentado. Respostaba con mo:. 
ron. ' :, · ~~ · ·. . · : ·'.,. nosíiabos. . " . 

.,._ ~. N-ese ente,~inJor~,sc~ ~:folklo:- . . Q diálogci foi imposib.le. Coido 
'. ,_ rizan:te, que e o tekvexo'· en Gá.li.- que con estes métodos non se po-

'cia, con ' fre·cueiífaa, ·teñen: ínter- de "curar con eficacia nin ir moi 
·vendón· médicos 'de distintos luga-. lonxe. Dubido si o médico se ' de.:. 
res do p~ís ..... ' A.s súá~)ntervencións catou da situación.· Un sa'iu preo-
. e res postas son, maioritariamente, cupado da consulta, cavilando o 
en cástel;ín. Algú-n deles ten u~ que ,..acontece coa xente do . co-
acent~~o ga~ego iffipresioante. Pro mún, que nace. e morre falando 

· - :· eles, . aíi:iq~ qq.e os interroguen en galego. Sospeit() que os médicos~ 
g~lego,, siguen nos seus trece; erre están pra curar mais os seus resul-

. que · erre, erupregando ·0 seu idio- tados:-p,or falla do diálogo co pa-
ma de 'd::>lonizados domesticados, cente- son dabondo lamentabeis. · 
dóciles a voz do amo que ainda .Hai médicos, galegos ~ :mesmo non 
está en Madrid. Entendemos qqe ' galegos, que asumen e falan o idio-
en: Cafalunya non ªcontece o mes- ma, do país que non é tan dificul-
.mo. Alí cobren as fichas médicas toso .. Pro son · os menos. Resulta 
en_ catalán e usan n'ormalmente o , anormal que en Galicia os profe-
idio_rña. Quen podería informar sionais non seipan o idioma galego 
desto é o grande amigo de Gallcia ou ·non queiran sabelo. O lóxico e 
e amigo noso. joaquim Ventura, Ó xusto é que eles se adapten ·ó 
q_~e traballa · no Departame~t de país e non o país a eles, como al-
Sanitat- i Seguretat Social da Ge- · gunhos intentan. 

Nq.f.l . nos astrevos a d~'cir que s~ s~.,. · 
. ;-cializou .. E:rgtl.eron a.'mbufat0'rio-s ¿ -- · 

hospitais .verdadeiraine.nte mons-: 
truosos e artepi<l:rites,. pi;-oductó do 
colonialismo ·,e, d~ ! do'mesti.ctción 

neralitar: Debido precisamente a que en 
Todo esto ven a conto porque. .Galicia médicos e pacentes usan-

tm non. pode albiscar como é posi- idiomas distintos compréndese 
ble un entendemento entre médi- moi ben que a xente acuda ás mei-

. -P~lo d~ agO.ra,gracias a Deus, 
aínda é de médico. 

· . d · vello médico de ' COPfell~ ,., 
sempre a'c;:ab.alo, foi mi verdardeiro 
héroe ._ Abnegado e xeneroso. Xe-

•, . · ial)q.ui. _E t~mé~ do papanatismo e 
co e pa-cente ou entre pacente e gas e ós men~iñeiros, galegos fa-

.· ·médico, cando a~bos falan idio"' , lantes. Ou no peor dos casos po-

nos di _Rc;f ,que di'Stc:;in~r~ a,~s ey 
.critores que . teáen· <lúas líriguéls' 
rñaternas:', e . cita 0s . seg~intes 

.· exemplos -qti~ i~n , sei -se son de 
St.einer , 9ú< dp ~edi~o ga,leg0':" : 
Nabokov, . Samuél Beckeit, Heirie, 

N eú:. Ben.' O ca~ do ·primeiro pen-
_ so que mida. ten que ver codo ga; 
lego, primeiro . o ruso bt~nco que · 
é Nabokov "rerÍégo~" .da sua lín
gu_a por un simples feito· :négase a 
$e·r_ $Oviético e de:Clára,~e · norde-- . 
ameriéa'.no, é .. unha· escolla como. 
outra: o rusÓ e o inglés n~n · son 
línguas en conflito entre. si. o caso 
de Be~ket~ é, ao parecer;, un · <;~s~ , 
de expresi6n, mais pasa o. me·smo -~ 
ingl~s .e fran~és'· está.h eriftentados' 
n.o Queb¿c, mais Beckeü v~ye .en 
,Fráncia e aquela ,liorta. tá.hto lle 

. ten Heine ·: para qu~ seguir.') · caSü 
.. · de · MOntes pódese trata.r .como 

' "estra.l:erritc>rial" '?· ·Non co~funda- . 
• mos. · Montes -~ pasa ; aó .· esp~ñol 

acompañado .dé toda 'unha. rriitolo- · 
. · xia ·:o· imp.ériq. Monres· dei~á. o ga

lego e,onscjeptemente .e por ideo- . 
lóxia. · O ser c;le Es.paña ·-ser no 
que entrq, -Galiza (1)- só ' pode ser 
expreSa.dq nunha ' lfogua: o espa- . 
ñ.ol, o caSnell~no, .se. o preferid.es. 

· Ademais_, curiosamente, Montes . 
chím.pase á 'políti'ca ·e ao espafiol · 
cahdo por primeira vez as m~~s ' 
do· estado guíndan$e.á rua pa.fa fa
cer ouvir a. sua voz. Enfin, ·que o 
problema (se . é que problema exis
te, eu non .o creo) Mo.ntes non é 
un problema de extraterritoriali
dade (sic), senón un problema pu-

· da perguiza -men~~L O mesmo pa
sou c~s · gropos .escolaFes. Nada hai 
táñ ' de~x.e1tido e ip:acional pró 

rae simplesme·n~e pülítico. 
Logo de por:itualizar algo o que 

s.e ~di ño limiar, haberia que falar 
da obra q,u~ qe 'Me>ntes se nos en
tréga aqul. · D.éls ~UJLS ·nq,rracións de 
~ego~, verda;deirame~te de_. boa ca
lidade, como interesante é o limiai 
que Úes·· pon. Ou~ di.cer ¡ilgo sobre 

r: ·'. . 
" d.esa gránde glosa in xeito d'orsia-

no sobre' a ·,inumeíra. ·Ou situar os 
' s~us "versos rtun contexto ahondo 

, .diferente' do que Q·s .sirua Carballo . 
Calero ' na sµa Historia da· Literatu
ra Galega, Iliais nbn paga ·a pena. E 
n..on paga a· pt::na ,pprque; apesar de 
Rof Carballo, Montes non é un 
grande e~critor. E, certainente, un 
e,scritár notábeJ;> con .g.osto polá .. 
descrición <:: · Un' .tanto tnélo. Isto " 
nas suas narracións. Sabe Reta·r na 
-emodv'iaa:de barata ' na .sua estética 
da mumeira (como os taberneiros 
q'y'e vénderi viño gal~go nas · cida
des eurbr,eas ou.,americanas, tocan 

·a f~qra d~ sensibilidade, da saúda.- ' 
de ,e-:' da ·morriña. : o vifio adoita' ~s- , 

.. tar adulterl!-do). ·Mesmo os seus 
versos son, "graciosos" apesa.r dal
gunha que qutra 1 boutade~', mais 
nori é un grande., escr'tto~. Por di
é:~ - vent~de, ta:Iv;z ndn d~u todo o 
que nos pudo dar· e nón . creo que 
seh · pofas cauSa.s que nos di Rof 

. Carballo :preferir contemplar a vi-
. da antes , que .facd unha gránde 

obra. Nén creo ·tainpouco que se
xa debido . a esa duplieidade de 
línguas com~ aponta o médico 1 -
gués, non. Montes non nos. ·deli a 

. obra que pudo dar en, galega ' 

mas distintos,. espresiós de cultu- seedores dun castrapo preciosísi-
. ras· dif~ren.ciad.as. Este barbas ten mo. E esto é o que pensa facer es-

unha esperencia perso~l neste sen- · te servidor, si o apuran un pouco. 

:__apesar de, surprendentemente, 
d9minármoj ben o idioma.:_ por
qµe, simplesmente, era un snob, 
un. dandi de província que un dia 
descobriu a grande glória dun im- · 
perio · que xa só era pura verbo
rrea. Mais contado cómpre ler este 
VQlume ':e non SÓ por histÓria, por 
iso non paga a pena ler nada. , 
Có~pre lelo para· lembrar que 
Mont~s pudo ser ~n grande poeta 
_na nosa língua, e un grande narra
dor; que pudo ·1 ser -mesmo- un 
E. · D'O~s e~ galego se ti~ese p.er
manecido fiel ·á sua xente e ao seú 
ppvo, xa que como moi ben lem
br.a Rof Carball~, as poesías gale
gas. de Montes iptentan achegarse 
ao -n_iáis pfofungo do .noso pov¿ ·e 

· da , nosa pa_isa:{{e·: non o conseguiu, 
lógo . -pouco tempo despois da 
publit;;i.ción _de Versos a 'tres cás o 
iieto.:.. re~qnciou de.fiñirivame.rlte. 

, Outta ve?: Galiza .· ~o~taba" perder, .. 
.aaque-la x·era'.ción 'que tanto pro
metía 'úns morreron 'novos , :,Ma

. ñuel-Antón~a'. Amado Carballo, 
Lesta. Mc:;,is (?).,etc. Outros pref.eri,. 
ron . a giória . madrileña ; Dieste, 

.. , Otero · Spasandíri, etc. Óutros : 
F efná:ndez' Mazas, L F e~sen; a:ba~
donaron ,o ·nacionalismo para· se 

'.é;?nverter nos ab.andeirado~ do . 
marxismo 'trQsq,uista, . outros nos ' 

_. trai~ibnai:on p~ra s~mpre, '~ -Óutros 
paga.ron coa sua vida á 'fidelidad e 

r , i t 

ao seu povo. , J • 

Desp~is Cie ·· todo' o dito. ~ : c6n1-
pr~ edita,r a Mo~t€s en galego? Si. 
Compre reedita·r ~qfra ~ousa que · 

se editou · en galego d"Urante os 
anos 20, tanto de homes coñeci
dos xa por todos -a qué espera o . 
terceiro volume da obra de Ma
nuel-Antónió? como de nomes 
que ainda nos son descoñecidos, e 
Montes en galego era desco.ñecido 
de todos nós -ou case-; non era 
o escritor ourensán un fóra de sé
de, máis ben un ponto e seguido, 
pero os leitores galegos merece
mos coñe-cer os nomes daqueles 

_ que contrib_ufron a u.n resurx1men
to do noso idioma na escrita, me
recemos coñecer a aqueles que do
minaron o idioma ainda que I\Ol) 

chegasen . afacer unha obra cabal : 
Montes era (foi) uh deles. Bé~vida 
sexa a sua reedkión. 

En canto aos cdtérios lingü(sti
cos e filolóxicos, se ben son defén
díbe~s, '~Ós coidamos que se pude

, ron · correxir erros ' tan evidentes 
co~o, de.fiñición, esquirbir, oµ ani·
ño . (por añi.r)o) que está no título 
dun dos 'con.tos e sobrf o que Car
ballq , ~aléro , .xa chamara a 'aten

, ,ción. Outro dos .:erro.s (qa primeira 
, bu,. ·desta edició·n) é ver ªRarecer, 
. na páxh1a 40, '¡i,ños por anos. ' ·, 

· ~ ·máis nada, a esperar o s~gqn-
. -do vohiirie .destas. pbras completas 

de fylontes en galego ·que, supón 
un, ·, serán:"' recopilación de ·poemas 
e/ artig«3~ que ·a..ndan solws .por re
V:istás várias. 'Que non tarde. 

.- ~ 1 ·j • . • .,., 

x.Es 'us GQNZÁLEZ.GOMEZ 
; ' 

, 1) En' Montes , ·por su pesto, e toda ' 
a den;a'is patule9 frar:ico-fascista. 
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Xoán Bernárdez Vila.r 
p_asou máis de vinte anos estudando 

X. Berriárdez Vilar, Prémio Galícia de Investigación--;-
_ . o poema "Ora Maritima" 

no cal se de.screbe detalladamente 
unha, viaxe desde 

o Promontorio Oestrimnio 
até Marsella, feita no século VI a.n.e. 

empregou máis de vinte anos en estudar un poema do século IV 

Moita xente ven estudando 
este mesmo pomea 

desde hai máis de 500 anos, 
pero Bernárdez foi o primeiro 

en verificar paso a paso o poema 
mediante unha viaxe 

en sentido inverso, 
podendo demostrar que o famoso 

Promontorio era Fisterra. 
Porque este poema, 

hai que o dicer, 
é a primeira descrición escrita 

existente sobre as costas galegas. 

Xoán Bernárdez, traballador de 
Banca, utilizou máis de mil libros, 
alguns deles moi antigos, para le
var a cabo as suas averiguacións. 
Este traballo de investigación, que 
mereceu recentemente o Prémio 
Galiza, non é a primeira obra que 
escrebe, antes publicou un libro 
sobre os Irmandiños : "Un home 
de Vilameán" e tamén "Ouveade, 
naves de de Tarsishl" finalista do 
Prémio Galiza de Literatura de hai 
uns anos, que é precisamente a 
versión novelada da obra que es
tamos a comentar. - -

O mesmo autor é o que nos 
canta en qué consiste e cómo fi
xo o seu traballo : 

"Trátase dun traballo de in
vestigación sobre un documento 
bastante antigo que conta unha vi
axe palas costas atlánticas até 
Marsella no Mediterráneo; é un 
poema importante porque recolle 
as máis antigas descricións que hai 
sobre o Atlántico, foi escrito no 
século IV despois de Cristo por 
un procónsul romano que estivo 
na Bética en Asia, pero é curioso 
porque non o escrebeu el, senón 
que colleu un libro grego e tradu
ciuno ao latín, ess libro tiña mil 
anos". 

"O que fixen eu foi estudar es
te poema, situar as descricións nos 
sítios axeitados e coñecer o mo
mento en que se produciu a viaxe 
e quén vivia nun sítio e noutro, 
quer dicer, estudar xeográfica, h~s
tórica e incluso etnoloxicamel)te 
o poema". 

"Mais, hai alguns problemas, 
porque o poema non é o grixinal 
do autor, senón que debe ser unha 
cópia feita por un escolar romano 
que tiña abundantes faltas deor
tografia, isto serviu para que moi
tos investigadores dixesen : aqui 
comeuse tres liñas, aqui falta isto, 
etc., chegando asu ás conclusións 
que querian; mais, un estudo deta
llado do poema e feitas as correc
cións demostra que está completo, 
incluso haí cousas engadidas polo 
autor segundo ia ¡raducindo, ac
tualizando o texto "esta cidade 
que se cita aqui, a.gora desapare
ceu. polas guerras, etc", ia contan
do as causas tal como estaban mil 
anos despois". 

A importáncia <leste poema ven 
de que é o primeiro relato escrito 
e exacto polo cal coñecemos cau
sas de Galiza. O poema descrebe 
desde un lugar que se chama Pro
montorio Oestrimnio até Marse
lla. "Da leitura do poema irnos ti
rando a descrición dunha viaxe 
por sítios que ninguén. coñece, até 
o cabo San Vicente, que é xa un 
ponto identificábel por outras re
feréncias. A partir daí hai pontos 
coñecidísimos e outros máis dubi
doso, pero por aproximación pode 
deducirse e as diferéncias entre 
unhas interpretacións e outras son 
mínimas". 

"Entón, todas c;lúbidas están no 
que habia ao Norde do cabo de 
San Vicente. Para interpretar isto 
habia cinco versións; . unha que 

, empezaba no próprio Cabo, outra 

Edición especial 
. . . Qe.,. . '"'" ''". 

ANOSATERRA 

Relato dunha • 

a Fisterra 

en Fisterra, outra na Bretaña, ou
tra en Cornualles e outra en Escó
cia.l Alguns autores como non. lle' 
cadraban as distáncias dician, co
mo mencionei antes, aqui se co
meu un párrafo, etc." 

"Mais o poema· vai indicando 
paso a paso por ónde hai que me
terse para chegar a cada sítio; está 
baseado - nos documentos qüe ti
ñan os mariñeiros para navegar e 
que se chamaban periplos,. ou se
xa, manuais de navegación nos 
que se descrebia exactamente un- - · 
ha viaxe, logo vendíanse -e levá
bannos os capitáns dos barcos pa-
ra seguir as suas indicacións; estes 
periplo eran moi exactos e cada 
capitán íalle engadindo novo~ da
dos e comentários (cabe dicer por 
exemplo que na batalla de Crimea 
do século pasado as forzas ociden
tais aproveitaron periplos de antes 
da nasa. era)". 

"As miñas conclusións non son 
novas, xa chegaran a elas outros 
historiadores, mais eu son o pri
meiro en darlle a volta ao poema, 
sair de Marsella para aquí, medin
do as distáncias e fun chegando 
aos sítios, exactamente iguais que 
os que se descrebian e a distáncia 
exacta; non tiven que estirar nen 
encoller nada. A maioria dÓs in
vestigadores fan as comprobacións 
sobre mapas, desde o seu despa
cho, d.Í.nddse o caso de que na 
Bretaña os mapas falan dun monte 
de setenta métros que resulta que 
é un faro". 

"Ainda que xa houbo un ale-

mán que V1S1tou todos os sítios e 
fixo un gran traballo, pero no seu 
tempo ríon habia adiamos técni
cos de abondo para comprobar 
exactamente certos dados. Eu se
guin pistas del, desde Holanda, Xi
braltar, até Marsella e comprobei 
que moitas opinións que había 
eran certas no mapa pero non na 
·realidad e''. 

"Eu situo a orixe da viaxe nos 
arredores de Fisterra, · todo o que 

non aparece descrito coincide, to
pónimos por exemplo, aos que 
doutra maneira non se lle encon
traba a localización". 

Despois do poema "Ora Marí
tima" hai que agardar 500 anos, . 
quer dicer, até o 100 máis ou me
nos a.n.e., para atapar, con Estra
bón, novas referéncias escritas a 
Caliza. 

M.V: 

-~ J_ ~\..i. \.. 

• viva 
A venda en. quiosques e librarias de toda Galiza, en Barcelona, Bilbao e Madrid. 
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Curso 
de _Gaita (11) 
O tema que hoxe nos ocupa en
tendemos que é dobradamente in
teresante para o gaiteiro, xa que 
pr~cisamente o domínio do fol é ó 
gran segredo. 

Dicimos que o fol é a alma da 
gaita por vár_i~s razóns : 

. 1° Sen o fol non poderíamos 
chamar a este instr~mento "gai
ta.", ao menos· s,e respeitamos o 
campo semántico do vocablo xer
mánico GAITS, que como ante
riormente dixeinos, significa ca
bra. Segundo nos mostra a foto
grafia ilustrativa desta lección, o 
fol da gaita tradicional era precisa
mente a pel _dunha cabra, natural
mente curtida e traballada, a fin 
de adaptala a este mester. No seu 
intre dedicaremos outra lección ao 
xeito de elaborar o fol de pel. 

2° O bon son da gaita derívase 
precisamente do tempero _90 gai~ 

teiro. Nada máis certo que o que 
acabamos d~ ,e,xpresar. A mesma 
gaita tanxida por dous gaiterros 
distintos -nunca terá as mesmas ca
racterísticas sonoras. 

Do tempero ou presión do bra-
zo no fol derívase en boa parte a 
entonación proporcional das notas 
do ponteiro, incluso dos pedais 
ronco e ronqueta. C fol debe ter 
unha presión considerábel. O gai
teiro non debe conformarse con 
que soe a gaita; ha teimar por con
querir sons vigorosos, xa que o pa
pel do fol é tan importante como 
o dos dedos, ainda que non o se
melle. 

o gaiterro Ambite, mostrándonos 
o fol de pel de cabra. 

escala cromática se conquire con 
moita dificuldade, particularmen
te entre determinados graus da -
mesma, pero esta d.eficiéncia pó
dese . compensar por meio da máis 

. ou menos presión do brazo no fol. 
Tanta é a importáncia do tem

pero do fol que podo afirm~r que 
. é imposíbel que do.t1s gaiteiros con 

domínio do fol toquen desafina
do; xa que se a gaita está baixa 
con relación á do compañeiro ~a 
presionar máis fortemente o brazo 
no fol, e naturalmente o compa
ñeiro ha afrouxar a -presión. O gai
teiro debe escoitarse moito a si 
mesmo, prestando particular aten
ción ao ronco e ronqueta. 

Quero facer unha chamada aos 
compañeiros gaiteiros a favor do 
emprego do fol tradicional de ~o~
ro (pel), que redundará en benefí
cio da vida da gaita e nos resulta
dos do gaiteiro musicalmente fa
lando. 

Guigir" ~ o u 
·1 auna dos :rios ~- · 

As cobras 
de água 

,·· 

Duas son a~ espécies de cobras de 
água que viven nos nosos ríos, a 
cobra de rio (Natrix maura) e a 
cobra sapeira (N. natrix). 

A cobra de río é abondosa e 
ocupa todos os ríos e regatos, sen
do frecuente vela sobretodo nos 
afluentes, nadando perto das bei
ras dos cauces fluviais ou movén
dose entre a vexetación da ribeira. 
Ternos atopado indivíduos de bon 
tamaño, de até 90 cm. ainda que 
normalmente son de menor talla. 
Nalgunhas zonas dos rios onde a 
alimentación é abondosa e reina a 
tranquilidade, os especímenes aca
dan unha grande corpuléncia, pu
dendo superar o metro de lonxitu
de, como tivemos ocasión de com
probar nunha saída ao campo da 
Sociedade Galega de Hi"stória Na
tural por terras_da Fonsagrada. Es
tes tamaños pou~Q usuais_ fan .que 
as xentes de imaxinació11 ; fe~ri~i
tante, e cunha gran <lose de medo · 
no corpo, falen de indivíduos xi
gantescos "de vários metros". 

E unha espécie moi acuática, 
típica tanto de regatos como de 
lagoas. J\. sua mantenza baséase en 
anf íbios, larvas destes e peque nos 
peixes. En castellarío recebe o no
me de "culebra viperina", que lle 
ven da sua coloración e_ atitude de
fensiva que semella a da víbora. 

A cobra sapeira gosta tamén 
dos rios, as suas ribeiras e zonas 
cerca~as,' viVindo en todo o país 
nos habitats propícios! ainda que 

coe.wo6 
IUo 

en moito menor núm~o que a es
pécie anterior. E de costumes me
nos acuáticos, podéndose alonxar 
normalmente moito da água; por 
• , , le;.. 

iso as veces atopaSf morta en es-
tradas e camiños a certa distáncia 
das zonas húmidas. A sua activida
de é maiormente diurna, alimen
tándose de rás, sapos e ás veces sa
bandixas e pequenos peixes. 

Todas as cobras gozan de gran 
im.popularidade entre a ~ente _de a 
p·é, non disringuindo entre unhas e 
outras, polo cal sofren todas a 
pena capi~al cando son atopadas 
polo home e son mortas incluso ,ás 
veces con "rituais" surprendentes . 
As duas cobras de água están pro
texidas pola lei) debido ao seu ca
rácter de co~boraqoras do home 
n'a d~str~ción de inimigos <leste, e 
na conseryación do equilibrio eco
lóxico. Tanto no referente á con
servación destas espécies como 
doutras, non se conquire cunhas 
leis, se non que ten que ir máis 
alá, cara unha.; concienciación. e 
reeducación das xentes e unha no
va óptica á hora-de enfocar os pro-
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blemas da natureza, tendo a admi
nistración neste sendo un papel 
moi importante. 

, A cobra de rio é diurna e moi 
acuática e pódese ver nadando ou 
mergullando con sultura, e ás ve
ces nas beiras dos regatos toman
do o sol. Cando nota a preséncia 
do home, lánzase velozmente á 
água buscando ali protección, ou
tras veces cando é surprendida po
de comportarse com& se se tratase 
dunha cobra pezoñenta, que non 
o é; asi, aplana e ensancha a cabe
za, bate con ela contra o chán re
petidamente e incluso asubia e 
ataca se se ve moi apurada, todo o 
cal soe impresionar ao seu inimi
go, que a deixará en pazJ 6do es
te comportamento pódese dicer 
que é un "farol", unha "bouta
de", xa que nen morde nen é pe
rigosa. 

A cobra sapeira, que leva este 
nome por consumir moitas rás na 
sua dieta, tamén é coñecida por 
outros nomes segundo as zonas, 
alguns fan alusión ao debuxo ou 
garabata que t~n· na gorxa. 

O domínio do fol ten ademais 
unha gran repercusión na exacta 
entonación das notas alteradas na 
gaita; non debemos esquecer que 
a gaita é un instrumento no que a XOSE LOIS FOXO Plántas m·enciñeiras PI LAR ANTE LO 

Xuntanza 

de Gaiteiros 

O vindeiro dia 12 de Agosto vai 
ter lugar na praza de Portomarin a 
V Xuntanza de Gaiteiros organiza
da polo Axuntamento coa colabo
ración da Escola de Gaitas Toxos 
e Xestas. Esta Xuntanza terá duas 
vertentes, unha delas competitiva. 
Nesta sección só poderán compe
tir os grupos cuxos componentes 
non pasen dos oito minutos. Os 
gaiteiros solistas teñen que tanxer - ' 
obrigatoriamente a "Muiñeirá. de 
Portomarin" (que podemos deixar 

a quen o desexe). __ Qs prém10s para 
solistas son de dez mil pesetas e 
diploma e par<! grupos un primei
ro de trinta mil pesetas, un segun
do de quince e un terceiro de dez. 
Adem.ais da sección competitiva 
poderán participar na xuntanza 
todos os grupos que o desexen e 
que non podan facelo na sección 
antedita. Os grupos terán todos 
unha axuda de cinco mil pesetas 
para o seu desprazamento até o _ 
lugar dn con cérto. Para participar 
debe facerse antes do día 5 de 
Agosto ao Axuntamento de Por
to marin. Coidamos que é unha das· 
mellores ocasións de demostrar o -: 
estado actual das cousas no que a 
esta faceta da música tradicional 
se refire. 

CEA C.ON 
~d/%::~~:fü~%t}··· 

<):}:\~i~~r.. · ~ .: .·. 

Solda 
-do tnonte 
Familia: Rosáceas 
Nome científico: Potentilla erecta 
Outros nomes: Sete na rama, pan 
e queixo. 
Descrición: E un vexetal de 10 a 
15 cm. de longo que ten unha ce
pa grosa de que saen talos tumba
dos , con moitas follas compostas 
de tres lóbulos moi dentados, ten
do ademais na base das follas duas 
estípulas que polo xeral están moi 

· divididas (daí o nome de sete na 
tam~). Na: '· axila das follas v~m . as 
flores que teñen catro pétalos 
amarelos e van enriba dun peciolo 
moi longo. 

••A NOSA TERRA'' 

Entrega dos prémios .. Vieira" e .. Ourizocacho" 

Composición: Na sua cepa atópase 
un tanino, ácido catecutánico e un 
glucósido, a tormentilina. 
Recollida: Débese usar a cepa o 
máis fesca posíbel, recóllese polo 
verán e a princípios do outono, 
pola mañá, e sécase ao sol rápida
mente. A recollida débese facer 
todos os anos. 
Virtudes e usos: E moi astrinxen
te, polo que se usa para combater 
a diarrea, heI_Ilorróides e tamén in
flamacions de xenxivas e gorxa. 

Prepárase un conocimento dun~ 
ha onza de cepa nun litro de água 
durante un cuarto de hora é bébe

,,.. ,e ou lávase o hemorróides. Para 
"/li ¡; •• !J' ' 

FloJ:ece: Desde Maio até Agost:O: - · ·'· · a diarrea dá mellor resultado to-
Cr.iase: En matorreiras e prad1:1s~~ r. mar 1/2 culleriña do café de pó de 
con_ algo de humidade, xeralmente raíz ben moída e fresca tres veces 
en terras pobres en nutrintes. 'ao dia. 

Cumprindo xa a sua -segunda edición, o noso semanário 
convoca os Prémios 11Vieira" e 110urizocacho". 

O Prémio 11Vieira" será apara aquela persoa 
ou -Jnstitución quemáis se distinguira 

na defensa de ("GalizaJ ( Prémio "Ourizocacho" 
será para a persoa ou entidade que contraira o compromiso 

oposto. Os prémios serán ent~egados no curso dunha cea que 
celebrará avispera do DIA DA PATRIA GALEGA .. 

. ·:As persoas interesadas en asistir a esta cea 
poden poñerse en comunicación connosco 
no teléfono J986) 22 24 05, ou dirixín~ose _ 
por correo ao Apartado de Correos 1371 
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verbll& c:ruza~ 

t. . 
Horizontais. 1.- Fo lla·· dos l'i ~ ,, 
fíeiros. Poeta celta que canta
"ba os feitos héróico

1

s. 2.- lns- .f 
tru merito de mqdei ra para . 
curvar os arcos dos pi'potes. 
A principal comida do dia . 3. ! .,.......,._.....,_ 
Nome de letra. Ao re.vés, bi-· 
lis .. Décima retra. 4 .. - Partido 
ga lega, Ce.lébrase a sua festa l.¡ 
na Cañiza . .Dialectalismo, el. 
5.- Ao rev.és, nai do meu pai . S . 
A • primeira. Nos coches de 
Exipto. Amério. 6.- Filio ou .. , 
filia do seu fil\q ou ti lla . Ar-. 
got dos caldeireiros. 7.- Sím- } 
bolo de vitória. Vogal repeti -
da. Consoante que cando vai i 
ao comezo das palabras non ----
se duplica. Ocas, valeiros, '1 
sen solidez. 8. - Catro. Acción t---+--+--

de saudar. C'onsello de Euro- ft 
t----t--+--t--r.-~ 

pa . 9.- Nome dun xefe ir-
mandiñq. Abreviatura _ de 11.____. _ _._ _ _.__.__...,... 
r~cibiri . Sai das colmeas. 10.-
Postre de moitos sabores tomado no 
·verán. Casca das frutas. 11.- Parte do 
carpo na que se unen os muslos co 
tronco . Prisma ou sistema óptico que 
levan os aparatos fotográficos . 

Verticais. 1. Cuarto onde se gardan os 
viñas . Nai de Xesucristo . 2 .- Parte da 
gaita que emite o son máis grave. Sur
quen o ar. 3.- Sulfato doble dun metal 
que pode cristalizar en octaedros .. Ma
nivela da zanfoña. 1 nstituto da Língua". 
4 .- Málaga. Luxas. Dise coloquia lmente 
nos remates-dos particípios. 5.-' Nos co
ches españois. Nota musical. Outra 
igual ás duas da 7 horizontal. Consú
mase por mor do · lumé. 6.- Parte da 
ponta do dedo aposta á unlla. Ascen
do . 7.- Ar quente saído dos pulmóns. 
A primeira consoante. Fala, expón 
oralmente. Cinco. 8 .- Partícula privati-

CALROS SI LVAR 

¡ 
va inseparábel. Calquer dos cordóns . 
que desde o cerebro irrádian por todo 
o carpo. 3,14. 9.- Remite. Corda para 
remolcar as embarcacióris mariñas. Pe 
riodo de tempo. 10.- Pintor · catalán. 
Protuberáncia formada na parte infe
rior da perna pala tibia e o peroné:,1.1. 
Beira. Pór.o selo nas cartas. 

Solución ~s Ver:~·as Cruzadas 
do número 248 . 

Horizontais. 1.- Afiar. Rella . 2.- Rosa. 
Mallar. 3.- Ela. ·Cou. Lar. 4.- Al. Pre lo. 
Se. 5.- Sala. R. Ur . O. 6.- Sega. Abós. 
7 .- N . Na. F. Ene_s. 8.- Oc. Rouco. Ro. 
9.- Val. Ncl. Ora. 10.- Afeito, Acád. 
11 .- Serpe. Atona. ' 

St )j J )1\I )!;\;() 
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O Paxaro do engano (Jakob e Wilhelm Grimm) 

.... ~acobo e o .feixó máxico (Conto inglés) 

.. \ , . , . . 

·.actos 

Axuda a Nicarágl.la· · 
Concello de O.Ieiros 

Sabida é a: necesidade. de material 
escolar que ten .'9 país centroame
ricano, so~re_todo desde que foco 
da escola e da cultura a consigna 
fundamental da revolµción. Sabe
dores disto, no cor¡.cello cornñés 
de> ieiros inidaron unhá campa
ña para recoller ~aterial escolar, · 
.como antes fixerari outros axun
tamen~os e · ~sociacións ·de Caliza: 

o, m~te.r;ia~ que se solicit.a é, e~-
pecialmepte, o seguinte : · 

Caixa_s de tizas de cores 
Caixas de lapiéeiros de cores 
Caixas de. ceras (ti pus Manley.) .. 
Regras de:30 cm. ' 
Bolas do mundo e atlas · · 
Compases 
Cadernos 
Dicionários castellanos ,,. 
.O chafuamento está diri.xido a 

todo . tipo de. entidade·s pro-fisio,-• . . 

1 Congressó Internaciol)al '. 
da Língua Galego-PorfügueSa 
na-Galiza 

Organizado pola . Associa~om 
Galega da Língua -(AGAL) - vaise 

· célebrar, do 20 ao 24 de Setembro 
e·n Ourense, o· I Copgrésso.Interna- -
cional da Língua Galego-Portugue- . 

. sa na G¡iliza~ que pola magnitude 
dos seminários anunciados e po
las perS:Onalidades invitadas, e qu~ · 
confirmaron a sua asistén.cia, vai 
ficar como ,o evento máis impor-

. tante ,en moito tempo, sobre o no
so idioma. 

·publicacióni 
Katarsis 

Un fanzine que xa vai polo seu-· 
terciero número, e que c_obte un 
pouco o deserto d€stas ·publica- . 
cións no noso país. . · · 

Editado con · bastantes .. esme
ro, contén comic, .poemas, textos 
liter.ários e outi;os men9s clasificá:-
beis. . 

' A venda da revista·faíse en man 
pplo colectivo que a rnaliza, e que · · 
está afincado en Vigo, e tamén 
nalgunhas librarías del é.liza. 

Os textos non son monolíngüés 
topándose colaboracións tanto en -
galego cómo en :~pañol . 

' . " . 

:na·I~ e populares, que poden; pors~ 
. en . contacto cos· organizadQ.res des
h campaña solidári~ chamando 
aos teléfonos (981) 610000-01. ~ 

Hai ·contas abertas nos Bancos 
Ce·ntral, 'Hispano, Sa~tander., Bil-

·josé António, ·6, 9-E, Ourens~, ou 
á Coºmissom Organiza:dorá; iua Cu
rros }2:nríquez .i; S: ¡ ·na mesma 
cidade. . 

Os idiomas do Congresso, alén 
_ do ,Galegq-Portuués' en calquer das · 

suas normas cultas, son o catalan, 
o español, o francés, o inglés e o 
italiana.~ lttes do 30 de Xuño a 
organización .enviará aos inscribi
dos u~ resumo de dous fólÍos das 
comunic:acibns. 

' O précio de inscrició~ é de mil 
pesetán para estudantes e parados, 
2.000 pesetas para membros da 
AGAL e tres m~ para os demais .. 

,'· 

baÓ; Noroeste, Español de Crédito 
e C:aixa de Aforros de Galícia do 
concello de Oeiros,' sob a denomi
nac-ión "~uda a Nicadgua-Con
cello dé Oleiros'~;, á que se poden ' 

· dirixir axudas. 

·A presidén'cia do Congres5o es-
. tará -constituíqa por Carvalho Ca
lero e Ernesto Guerra da Cal,' por 
Galiza~ Manuel Rodrigues ·Lapa, 
por Portug~l, e Leodegário de 
Azevedo Fil~~., polo Brasil. · 

·o Congresso dividirá as stía~ ac
tividades· en ca.tro áreas : Sócio-lin

. güística, -Lingüística e· Filoloxia, 
Língua e .Texto Literário e Didác-
.tica da Língua. · 

A lista de participantes é moi 
extensa, polo . qúe non podemos 
reproducila nesta·información, pe
ro pódese obter esta información 
dirixíndose á AGAL, avenida de 

12 Números: 900 pts. 
Aptdo. 471. VIGO 

RATO.PERFZ 
. 'Primeiro Premio da F,eria, · .. 

'A NOVA €OLECCION 

INF~ 

"DE EDICIONS ~RAIS 

DE GALICIA 

Int_ernacional do Libro de Bologfia- 1984 

"Concedéuselle .o Primeiro Premio a 
"Carapuchiña Vermella"-pola súa valente 
interpretación do .conto d~ fadas orixinaf, 
non só ó .seu nivel visual, senón tamén 
poi.a súa provocadora reaccjÓn d~nte 
do concepto pedag{ixico orix)nal-do · ~onto ". 

Xurado da Feira 1 nternacional 
do Libro Infantil de Bologna 1984 

edicións ,,xerais de: gqÍiCia.s.a; . 
Doctor Maiañón~ 10.tlfs. 296l16.- .2962 32. VIGO· li 
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· Trátase de esc.r~t:>er sobre esta viaxe 
póstuma de Castélao e un serite', co
mo tantas ."outras veces, que roza as 

' ( ,. . 

iindes do atrevimento . ao a~eitar o 
envite.· éomo 'cando de r-a'paz irrum
·pias mmha conversa de· maiores e 
acababas levando un estirón de are
l.las. E ¡·ste asunto parece realmente 

. causa de maiores dos máis vellos ·do 
· lugar que deberían resolver: en con-· 
sello de tribu, en noite d.e solstído: 
Se -fara deste .xeito; eu teño a espe- · 
ranza ci'e que algun de entre eles se 
er:guera,· e I un ha vez. O.\,JVidos os pros 
e contras, dixera tal qu~ así.: "Nen . 
agora nen nunca. Uns decides que é 

·'O intre agarda~o e out rosque ainda 
non chegou a hora. Pensades en ter
mos de . oportunidad e, de.· I idtu'de 
histórica, ·e eu digo que os mortos 
son tamén de 'nnde)tlorren. Ouero . 

·creer que todos, si; todos, obrades 
· polo ben da forra e coh respeto á 
.Dan,iel, que. será xa para . s'e~·p.re dos 
· millares. Non son eü qt:1én par:a 'me
dir a fondura dese amor, quen póda· 
si na lar .ao primox~nito. ·Muda.ron os 
tempos para nos e.canto niái.s 'para· 
os nemigos. Ninguén ·no seú sapo 
xüic'io se reclama her.dei ro da barba
ri_e e todo o que ·é promesa ten de 
lado o vento de Daniel, Todo poido 
ser doutra ·maneira pero foi como 
foi e isa_,e outra páx.lna, a de eómo 

. e óride merreu ·que deberíamos_ res
.petar . . Fuxindo da . desfeita, en 
América .al imentou a d ignfdade. 
Mantívose ergui.do. Esa é a mef1:16-
ria, esa. a.herdanza. América fqi pei- . 
toil oa bei ra, · pr.aia de sau~:iade, mais 
tamén abrigo, foi segunda' casa na 
invern ía. Aquelo .. foi_ mq.iio · máis 
que unha situación de. tránsito. O 

-berce ·e -o derradei'Fo le.ita ri~n son 
- causas - que decidan os decretos. 

Non ten senso alter?r _os sign.os nen 
trafegar co curso da h istóri.a, ten do 

.. por diante o reto de que non se re
pita nas suas c_onsecu,en_pias noxen
·tas·. Non é o meu, quizais, un rato
namento pragmáti'co an.te esta cues

~tión que vos div.ide ·~ Tamén agorá é 
tárde . . Sempre se mella ser· tarde·, . 

. como se todó . estivera rexido . por 

. unha· lei fúnebre. O corpq de D~niel 
deberia ricar .Plá. Fora esta unha Ga
llcia autonómica ou pienám~nte so
beraná: E só ·a ·opinión dun vello 
'que xa albisca a sua hora e cque qbl
xera elexir Ónde cairse morto". 

que segue pedindo explicacións, esta vez ao 

conduc_:tor do autobus de pista. 

· Oito maceiros do Concello; ·de gala; sub~n 
ao aparato logo de va.leirarse e vo lven a~ cabo 
de . seis minutos angustiosos portando aos om
breiros o caaaleito. A Banda Munipipal de Rján
·xo dirixida por Roxélio Graba rompe maxes- · 
tuosamente o siléncio da enorme pista cos sons 

· do Hino. Os dindicalistas, fór_a, comezan a can
taJo pala segunda p~rte. Un guárdia civil corre 
detrás de Sixto Seco, que invadiu a prsta para 
fotografiarse o primeiro. ' 

ALTO! ALTO! 
· Suxéitano entre dous mozos e por fin é deti- · 

do. 

Porta do Camiño, Santiago. lnmediacións de 
San-to Do·rpingo de Bonaval. Unha inxente mul
titude inunda o lugar. Jipis, xitanos e maragatos 
apínanse nos seus telder:etes oferecendo mantas, 
oupa é calzados como cada xoves no improvisa
do "Corte Inglés". Hai profusión de pirograba
dos reproducindo a caricatura de Castelaó por 
Siro, panos- estampados co.n viñetas de Cousas 
da Vida, medallas en barro de Buño e pegatinas 
sen firma coa data do d ia. 

, , . Polo interior do espácio acordonado pululan 
XESUS E:AMPOS . _ , PATRIA. O home .abriu directamen~e o xornal f-ilmadores, periodistas, fotógrafos e locutores 

...:..Non estamos para tanto g.aste,•Xo.sé Luís . . -,· polos de.portes e devora a crónica do .empate do transmitindo en directo. As azafatas contrata
Sesenta millóns son· sesenta millóns e non estou '. · River Piate. -Abróchase o cinto, olla pola xaneli- ·das en MadTid van acougando ao público, que 
disposto ·a at.urar. máis a Cqmiio dándóm~ lec~. ña e p~sado· o -despegue soli~ítalle un refresco á xa non colle: 

· cións de austeridade. . · - · _.. azafata. 
. • -Pero se.ñor presidente, que non é Ufl cadro, CREEEEF;C! Un bache ~é'ree fai renxer uri. -Enseguida llega el Señor · Castelao. No 
, son QS restos do naso rianxeiro u~iversal ... ,., :- chisco . as xuntas dac caixá. Unha nubiña de pó aprieten, por favor ... 

_:M.ira, B:arreiro, se eu ti vese eses cartos, serta ·da mapeira . cÓlase nos fuciños do home gorde- Na carroza cedida polo Museu do Pavo Gale-
a primeiro e·n .Polos 'd.o meu 'peto. Un ente.rro de . cho, que espirra. go chega o cadalejto,· precedido .por catro filas 
p 'rimeira, como r:nerec~. ·: ·. ' - ATTTT ... CHIS_?SSS!!'! · de r:naceiros. O alcalde de Rianxo, nunha esqui-

. " . . -;:Señor .Pr~sidente, eu insisto ,en .que sé .. tra- o home .volve a cabeza e encóntrase co sarte- na, fata co de Redondela. A porta do convento, 
' ta ... . " · •, ·. . · · , . gó. as representacións do Parlamento, Concellos, 

-:-Nad.a, nada. Ti.- ben 'sabes•que se estivese 'da· ;~ ·-Eh?.iCómo? lDe qué ... ? -Azafata! Xunta e Académia de Xurisprudéncia: Perfeita· 
mina frian vi ria nas mellar.es 'conc:Hcións .. Pero se · - Señ.or... mente aliñados, Iglesias Corral, Franqueira, Ro-
_non hai máis re")edio' que recorrer á liña"Tegu- · -Señ'o~ita, h!lY un muerto acá... són, Cacharro Pardo, Abel Vilela¡Paco Vázquez 

· 1ar, p0is. reéo.rremos. Ade.mais, ' .Dani~I sempre ..... _Tranquilícese, _señor, es Castelao que vuel- e Manuel Soto, Leri, Pardo Montero, Villanueva 
· foi au~.erc( Tanto boato ... non vexo e~ a c9rtcr · ve a su tierra después de casi cincuenta años. Cendón .. .'Entre eles, Fraga, feliz. 

. de qué.:. ·, " · · - . -Oiga Usted! Me importa un ráb.ano quien ixto Seco, inquedo, · da voltas dun lado a 
.. _Aeroporto ·de - Eceiza, 27 _de Xüño d~ 19~4. ~- sea. :Yo .no quiero ,v-iajar .con un cadáver. lEs outro éo seu estaribel portátil baixo o brazo, 
· Milleir.os de galega~. apíña'nse nas .terrazas para acaro. puplicidad de Aerolíneas? lEs un aviso? dando ardes. 

· . despedir do . seu ex-ílio mortuório a Casterao. Quiero hablar con el comandante! -Aquá Allí! 
Dóus moz~s. de equipax-e dialogan: · · - · Ao pé da escaleíra, agardan traxeados García 

-Vist.e qyé macana, éhé:·· si se entera mi vje- · Sabell; Albor, Vázquez Portomeñe e Barreiro 
ja; menudo quilombo... . · 28 de Xuñ~. A~r-oporto de ~abacolla. Santia- Rivas. Entre os catre recollen e suben o cadalei-

-Esperá Osváldo, lq~é hácé~? Si e~ cofre no go. Sete da mañá. Na cafetaria do aeroporto, to até a porta. ~A banda municipal de Rian·xo in-
entra, que está la carga ~ampleta, .vfejo.' Habrá Fernández Albor conversa con Garcííf Sabell: terpreta agora a Mancha do Antigo Reino de 

que dejarlo para el siguiente- vuelo .. : , _:,Do.mingo, despois desta só nos queda en- Galiza, para 0 _q1,.1e Rox~lio Grob.a arrebátalle º· 
Washington· Troitiño, funci@nátio ,de adua:. _· contra'r 0 _Grial. / . estaribei' portátil a Si~to. ·. 

. nas, iQterrumpe: , · · 
· · - Todo no seu. 'tempo, Xerard, o, non ·hai que -Domingo, Domingo, a miña circunstáncia! -Este pulto tiene qu~ partir en este vuelo. 

forzar:' a r)1áqu .ina. Hai que de_. ixar algo para . Ca- · -Por favor, Sixto, non 'ves que e5tou ocupa-.Es imprescindible. , , 
-No entra ni una fusta pampera, señor. Ni '·sares. , . do? córtalle García, que.faí e·storzos por manter 

· ' · Os altavoces anúncian a chegada do avión e . 0 tipo a.nte o peso. da caixa. medio ki!o de yerba mate. 
-=,No hay t iempo que perder, corta o funei9 - · todos corren á terraza: Alguen no· púolico comenta: · 

nário, pues adentro con la caja. · Vuelo 5'02 pro~edente de Buenos .Aires/Vóo -Non cra~g?n até a· porta. Faltan folgos. 
. Os mozos suben 0 cofre pola escadiña,que dá ~ cincocentosdous prócedentes de' Bos Aires: Lle- . . 

· · ·ga.da/Crhegadq e-n d-os/.dous· m· ·ln' :'tos. . · Díaz . .Pardo ábrese paso entre o público a.mo-
á el.ase tur'ista. A azafata· surpréiid~sin · fala co "' · · · · · 1 · - d · · 

Desespera_ do. , Sixto Seco corre . polo p'asillo · · sando a credencia entre os seus tres . entes m-
comanc;lante. . _ d h t t' ed 

. co esta. rib. el ·portáti 1 baixo o brazo. Na carreira tentan ° c egar. ª empo. para r.epar ir .as m a-
. -Goniandante, están subiendo un cofre.' Has comemorativas. · . 
-Wna valija? ' perae a funda do s~gündo par de ·gafas. Fóra, 
-Un cofre. Un ataúd. Un :féretro. 'Méndez Ferrín é detido ,pofa Policía Nacirn:rnl 
-Ah, bien. P.onélo atrás. Suj.éte:nlo al ti,ltirrio por levar baixo a gabardrna. un E}xemplar de 

' "Milicianos". Os dindic.alist~s, en n_úruero de váasiento . 
A azafata~ con- xeito, axuda a arrodear .. o fé· -ríos centos, receben Ó primeiro sol da mañá des-

. retro coas cor.das de nylon . . · · pr.egando a enorme pancarta.~ CASTE LAO. S0-

13.05.~Comezan a subir os pasaxeiros e van MOS NOS.· . 
ocupando os . asentos. Algt1{lS perc-átanseda pre~ . Ñ l lt.111111n1111 IÚI liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÚiiiii.ii. 
séncia · do cadaleito e míranse entre e.les. un; · Uns br'evés segundds eterni:zan a espera ~ até 
gordecho, non repara nel, séntase e colle LA que a escadiña chega á porta e apareée a azafata 
NACION. En primeira páxina, a cinco colunas: ,. saudando .. feliz. Logo van baixanqo Un a un os 
CASi:-E°LAO VUELVE HOY A LA MADRE . ·pasaxeiros até o home gordecho, contra.riada, . 




