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LIMIAR
Sár ria ven de recuperar par a
a súa ar teria pr incipal a
denominación que cor r esponde ao máis destacado der eito humano , ao motor
de todas as grandes cr eacións , ao máis sinalado valor polo que teñen loitado
e loitan todos os pobos e todos os gr upos sociais: A LIBERDADE.
Xa en dúas ocasións anter ior es ( en 1889 e 1931 ) Sár r ia celebr ou e
destacou no seu r ueir o a Liber dade como o máis sagrado dos anceios dos
cidadáns. Recollido sempr e como cabeceira e guía nos textos constitucionais,
e par ticular mente na Constitución Española de 1978 coa que , despois de
catro décadas de autor itarismo e negación dos der eitos individuais e
colectivos o pobo r ecuperou as liber dades de pensamento, de opinión,
r elixiosa, de pr ensa , de cátedr a, de desprazamento, de ensino, de
sindicación, de r eunión, de obxeción de conciencia, de asociación…o sufr axio
univer sal, o pluralismo , a par ticipación política por medio de par tidos, a
autonomía de nacionalidades e r exións … deixando atr ás todo xeito ditator ial
e actitudes autocráticas , diante do triunfo da Democr acia e o Estado de
Der eito .
Por iso non se entenden os r eparos de quen estando integrados en
par tidos politicos ampar ados na Liberdade e na Constitución , da que fan
pr ofesión de fe , non tiver on voz para deixar atrás o nome dun imposto
per soeir o r epr esentante e fiel seguidor
dun integrismo negador dos
pr incipios democr áticos se mantivo ao longo de 75 anos.“Cousas ver edes”.
¿QUE ENTENDEMOS POR
LIBERDADE ?
•

Faculdade natural que ten o home de obr ar dunha maneira ou
doutra, e de non obrar , polo que é r esponsable dos seus actos.

•

Nos sistemas democr áticos , dereito de valor que asegura a libr e
deter minación das per soas.

•

Faculdade e der eito das per soas para elexiren de maneir a
r esponsable a súa propia for ma de actuar dentro dunha sociedade.
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La Liber tad
En vano el tiempo sin piedad consuma
Su eter na destr ucción arr oja
Al no ser , y ar rástr ala cual hoja
De ar busto débil, o cual leve pluma.
Hay algo que no muer e entr e la br uma
Del negr o olvido, y a que no acongoja
De la nada el temor , no se despoja
J amás del manto de su glor iosa suma.
La santa Liber tad ! la noble idea
De la conciencia luz , que r esplandece
Entr e el humo y el fr agor de la pelea.
La santa Liber tad ! ár bol que cr ece
Y al elevar su copa gigantea
Al hombr e abrigo bienhechor ofr ece
( Antonio Machado )
UNHA ASPIRACIÓN UNIVERSAL
PLATÓN.- “ A liber dade é o autodominio racional. Unha per soa é libr e se os
seus desexos r acionais dominan riba dos desexos ir racionais e deter minan as
súas accións “.
ARISTÓTELES.- A liber dade é a capacidade da persoa para decidir libr emente
e de maneira racional fr onte a unha ampla gama de opcións, previamente
ofr ecida, e mesmo a faculdade de actuar segundo a decisión que teña tomado”.
TUCIDIDES.- “ O segr edo da felicidade é a liber dade, o segr edo da liber dade é
o valor”.
PERICLES.- “ A liber dade é a posesión segur a de aqueles que teñen a coraxe de
defendela”.
CICERÓN.- “ Estamos no cativerio da lei par a que poidamos ser mos libr es. A
esencia da liberdade é vivir como elixas. A liber dade é o poder natural do home
de facer o que lle é agradable, na medida na que non está impedido pola forza ou
a lei. A liberdade é unha posesión de valor inestimable. ¿ Que é tan beneficiosa
para as persoas como a liber dade para ser pr efer ida sobre todas as cousas ?. A
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liber dade faise aínda máis pr eciosa co recor do da servidume. Só nos Estados nos
que o poder do pobo é supremo, a liber dade tén algunha mor ada. A paz é
liber dade en tranquilidade. A servidume é o peor de todos os males, para ser
r esistida non só pola guer ra, senón mesmo pola mor te”.
SÉNECA.- “ A liber dade consiste na tranquilidade do espír itu, na
imper turbabilidade do ánimo que fai fr onte ao destino, a atoraxia . Só é feliz o
que deixándose guiar pola razón, super ou os desexos e os temor es”.
XOÁN LUIS VIVES ( 1492-1540 ) .- “Dester rada a xustiza que é o vencello das
sociedades humanas, mor r e tamén a liber dade que está unida a ela e vive por
ela”
CERVANTES.- “ A liber dade, Sancho, é un dos máis pr eciosos dons que aos
homes lle deron os ceos, con ela non se poden igualar os tesouros que encerr a a
ter r a nin o mar encobr e, pola liber dade así como pola honra pódese e débese
aventurar a vida”.
LOPE DE VEGA.- “ ¡ Ouh liber dade pr eciosa, non comparable ao ouro, nin ao
ben maior da espaciosa ter r a. Máis rica e máis gozosa ca o pr ecioso tesouro que
o mar do sur entr e o seu nacr e encer ra”.
KANT.- Liber dade : “Facultade de auotolexitimación, como a capacidade que
ten a razón de ser pr áctica, de dar leis que orienten a acción mor almente”.
J EFFERSON.- “ Cando os gober nos temen á xente, hai liberdade. Cando a xente
teme ao gober no , hai tiranía”.“ Sostemos que estas ver dades son evidentes: que
todos os homes son cr eados iguais ; que están dotados polo seu Cr eador de
cer tos der eitos inalienables ; que entr e estes se encontran a vida, a liber dade e a
per cura da felicidade”.
FRANKLIN.- “ Quen r enuncia á súa liber dade por segur idade non merece nin
liber dade nin seguridade. Só un pobo vir tuoso é quen de vivir en liberdade. A
medida que as nacións se fan cor r uptas e viciosas , aumenta a súa necesidade de
amos”.
DAVID LLOYD GEORGE.- “ A liberdade non é somente un pr ivilexio que se
outor ga , é un hábito que ten que se adquir ir ”.
LUDWIG BÖRNE.- “ Non existe ningún home que non ame a liberdade; mais o
xusto pídea par a todos e o inxusto únicamente para el mesmo. Quer er ser libr e é
ser libre “.
PHILIP RANDOLPH.- “ A liber dade nunca é dada, hai que gañala”.
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ELBERT HUBBARD.- “ A r esponsabilidade é o pr ezo da liber dade”.
ORTEGA Y GASSET.- “ Capacidade de decidir e decidirse tendo en conta a
nosa cir cunstancia , a nosa situación social e histórica.
UNAMUNO.- “ Só o que sabe é libr e e máis libr e o que máis sabe, Non
pr oclamedes a liberdade de voar , senón dade azas “
FEDERICO GARCIA LORCA.- “ Na bandeir a da Liberdade bor dei o amor
máis grande da miña vida “
GEORGE ORWELL.- “ A liber dade de expr esión é dicir o que a xente non
quer e ouvir”.
ROBERT SCHUMANN.- “ A liber dade asusta cando se per deu o costume de
utilizala”.
NELSON MANDELA.- “ É un acto de Xustiza . É a pr oteción dun dereito
humán fundamental, o der eito á dignidade e a unha vida decente. Mentr es
per sista a pobr eza, non haberá ver dadeir a liber dade”.
¿CALES SON AS DECLARACIÓNS QUE CONSAGRAN A LIBERDADE
COMO DEREITO HUMANO FUNDAMENTAL ?
1.- ( Declaración dos Der eitos do Home.- 1789 )
Ar tigo 1.- Os homes nacen e per manecen libr es e iguais en
der eitos. As distincións sociais só se poden fundar na utilidade común.
Ar tigo 2.- A finalidade de calquera asociación política é a pr oteción
dos der eitos natur ais e impr escritibles do Home. Estes der eitos son a liberdade,
a pr opiedade, a segur idade e a resistenza á opresión,
Ar tigo 4.- A liber dade consiste en poder facer todo o que non
pr exudique aos demais. Por iso o exer cizo dos dereitos natur ais de cada home ,
tan só ten como límites os que garantan aos demais Membr os da Sociedade o
goce destes mesmos der eitos. Estes límites tan só poden ser deter minados pola
lei.
2.- ( Declaración Univer sal dos Der eitos do Home, 1948 )
“ Considerando que a liber dade, a xustiza e a paz no mundo teñen
por base o r ecoñecemento da dignidade intrínsica e dos der eitos iguais e
inalienables de todos os membr os da familia humana…
Ar tigo 3.- Todo individuo ten der eito á vida, á Liber dade e á
segur idade da súa per soa “.
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3.- ( Tr atado da Unión Eur opea, 1992 ).- “ Ar tigo 2º .- “ A Unión fundaméntase
nos valor es de r especto da dignidade humana , liber dade, democr acia,
igualdade, Estado de Der eito e r especto dos der eitos humáns, incluidos os
der eitos das persoas per tencentes a minorías. Estes valor es son comúns aos
Estados membr os nunha sociedade caracter izada polo plur alismo , a non
discr iminación, a toler ancia , a xustiza , a solidariedade e a igualdade entre
muller es e homes”.
“Ar tigo 3º- 2 .- “ A Unión ofr ecer á aos seus cidadáns un espazo de liber dade,
segur idade e xustiza sen fronteiras inter ior es, no que estexa gar antida a libre
cir culación das persoas conxuntamente con medios axeitados en materia de
control das fronteiras exter ior es, asilo, inmigración e e de pr evención e loita
contra a delincuencia.”
4.- ( Car ta dos Der eitos Fundamentais da Unión Eur opea, 2000 ).- “
Pr eámbulo.- Consciente do seu patr imonio espiritual e mor al, a Unión está
fundada sobre os valor es indivisibles e univer sais da dignidade humana, a
igualdade e a solidar iedade, e baséase nos principios da democracia e o Estado
de Der eito. Ao instituir a cidadanía da Unión e cr ear un espazo de liber dade ,
segur idade e xustiza, sitúa ás persoas no centro da súa actuación”.
……………………….
“ Toda per soa ten der eito á liber dade e á seguridade”. “ Toda persoa ten der eito
á liber dade de pensamento, de conciencia e de r elixiòn”.” Recoñécese o dereito á
obxeción de conciencia”. “ Toda persoa ten der eito á liber dade de expresión.
Este der eito abrangue a liber dade de opinión e a liber dade de r ecibir e de
comunicar infor macións ou ideas sen que poida haber inxerenzas de autor idades
públicas e sen consider aciòn de fr onteiras “.” Respéctanse a liber dade dos
medios de comunicación e o seu pluralismo”. “ Toda per soa ten der eito á
liber dade de reunión pacifica e á liberdade de asociación en todos os niveis,
especialmente no ámbito político, sindical e cívivo, o que implica o der eito de
toda persoa a fundar con outr as sindicatos e a se afiliar aos mesmos para a
defensa dos seus inter eses “. “ Os par tidos políticos a escala da Unión
contribúen a expr esar a vontade política dos cidadáns da Unión “. “ As ar tes e a
investigación son libr es”.” Respéctase a liber dade de cátedr a””.”Respéctase a
libre cr eación de centr os escolar es”.” Toda persoa ten der eito a traballar e a
exercer unha profesión libr emente elexida e aceptada”.”Todo cidadán da
Unióòn ten a liber dade de per curar un empr ego, de traballar , de se establecer
ou de pr estar servizo en calquer a Estado membro “.” Recoñècese a liber tade de
empr esa”.
¿ Pode alguén poñer en dúbida que o pleno r ecoñecemento e consagración das
liber dades é o que nos define como cidadáns europeos ?
**************
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O RECOÑECEMENTO
DAS LIBERDADES EN ESPAÑA
1.- ( Constitución Española, 1812 ).- ”Ar tigo 4º.- A Nación está obr igada a
conservar por leis sabias e xustas a liber dade , a propiedade e os demáis der eitos
lexítimos de todos os individuos que a compoñen”.
2.- ( Constitución Española de 1869).- “ As Cor tes Constituíntes elexidas por
sufraxio universal desexando afir mar a xustiza , a liber dade e a seguridade e
pr over ao ben de cantos viven en España declaran en sancionan a seguinte
Constitución: “
3.- (Pr oxecto de Constitución Feder al da I República Española , 1873 ) .-“ A
Nación Española reunida en Cor tes Constituíntes , desexando asegurar a
liber dade, cumpr ir a xustiza e r ealizar o fin humán a que está chamada na
civilización decr eta e sanciona o seguinte Código fundamental.
2º.- O der eito á libre expr esión do seu pensamento e á libre exposición das súa
conciencia”.
4.- ( Constitución Española de 1931 ).- “ Ar tigo 1º.- España é unha República
democrática de tr aballador es de todas clases, que se or ganiza en r éxime de
Liber dade e Xustiza”.
………….………………………………..……………………………………………
( 1936/ 1939 a 1978 ): Veu a longa noite de pedra coa negación das liber dades )
………………………………………………………….………………………………
5.- ( Constitución Española de 1978 ).- ” A Nación española, desexando
establecer a xustiza, a liber dade e a segur idade e promover o ben de cantos a
integran, en uso da súa soberanía, proclama a súa vontade de :….”
“Ar tigo 1 – 1.- España constitúese nun Estado social e democrático de Der eito,
que pr opugna como valor es superior es do seu or denamento xurídico a
liber dAde, a xustiza e o pluralismo político”.
…….”Toda persoa ten der eito á liber dade e á seguridade….Os españois teñen
der eito a elexir en libr emente a súa r esidenza e a cir cular polo terr itorio
nacional…Der eitos: A expr esar e difundir libr emente os pensamentos, ideas e
opinións, mediante a palabra, o escrito ou calquer a outro medio de difusión…Á
pr odución e creación liter ar ia , ar tística, científica e técnica…Á liber dade de
cátedr a….,A comunicar ou recibir libr emente infor mación veraz por calquer a
medio de difusión… Der eito á obxeción de conciencia e ao secr eto profesional no
exercizo destas liber dades… Der eito de r eunión pacífica e sen ar mas…Der eito
de asociación … Os cidadáns teñen der eito a par ticipar en nos asuntos públicos ,
dir eitamente ou por medio de r epr esentantes , libr emente elexidos en eleccións
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per iódicas por sufr axio universal….Teñen der eito a acceder en condicións de
igualdade ás funcións e car gos públicos, cos r equisitos que sinalen as
leis…Recoñécese a liberdade de ensino….Todos teñen der eito a sindicarse
libremente…………”.
***********************************************************
¿ QUE DIN OS PARTIDOS POLITICOS ?
1.- ( Estatutos de Ciudadanos ) .- “ Constitúese , desde o convencemento de que a
Nación Española está integr ada polo conxunto de cidadáns libr es, iguais e
solidarios, sen exclusión nin discriminación algunha, coa fin de contr ibuir
democráticamente ao progr eso da sociedade cara máis e mellor es cotas de
liber dade individual”.
2.- ( Estatutos do PP ).- “ Defende a dignidade so ser humán e os der eitos e
liber dades que lle son inher entes….Propugna a democr acia e o Estado de
Der eito como base dunha convinvencia pluralista , en liberdade e igualdade de
todos os españois ampar ada pola Constitución”..
3.- ( PSOE ) .- “ Reivindica como valor es fundamentais do socialismo, a
igualdade e a liber dade, que, máis alá das continxenzas e e estr atexias de cada
época continúan a ser a base da súa acción política”.
***********************************************************
( Colexios de Avogados de España ).- “Son fins dos Colexios de Avogados… A
defensa do Estado social e democrático de Der eito pr oclamado na Constitución e
a promoción e defensa dos Dereitos Humáns e a colaboración no funcionamento,
pr omoción e mellora da Administración de Xustiza”.
A LIBERDADE ANCEIO PERCURADA , SOSTIDO E PROCLAMADO POR
TODOS OS POBOS E EN TODAS AS LÍNGUAS
Liber dade.- Liber tad.- Lliber tat.- Liber tate.- Askatasuna.- Azada.- Azâdi.Azadliq.- Azatlyk.- Azatut ‘yun.- Bostandiq.- Briviba.- Cucantiran.-Dror .Elefher ía.- Er dindik .- Er k choloo.- Fahafahana.- Fräiheet.- Fr eihet.- Fr elsi.Fr eyheit.- Frihed.Fr ijheid.-Frihet.- Haalk’ab.- Kebebasan.Huriya.Inkululeko.- Iwtlautmu.- J aiu.- J ayu.- J er ut.-J iyú.- J ofesh.- Kabesan.Kagawasan.- Kalayaan.- Kev jujpheej.- Kebebasan.-Laisvé.- Libar ti.- Libertá.Libereco.- Liber tas.- Liber tate.- Liberty.- Libéte.- Liria.-Nnwer e onwe .-Netys
‘aneli.- Nidahasa.- Noun.- Ominira.- Özgürlük.- Ozodi.-Ozodlik.-Qhispikay.Rhyddid.- Rusunguko.-Saoirse.- Saolotoga.- Saorsa.- Säsor ayhúha.- Sbâdinata.Seliphab.- Ser iphâph.- Ser ipheap.- Shijr ur .-Sioboda.- Sloboda.- Slovoda.Svaboda.- Svalaustrata.- Svatantrata.- Svâtantr ya.- Svâtantr yam.- Seêccha.8

Svoboda.-Svodovata.- Szabad ság.-Tavisupleba.- Te her ekore.- Tekosäso.Tokoloho.-Ufulu.- Uhur u.- Umudendezo.-Vabadus.-Vapaus.-Vapautta.- Vr ijeiz.Vrijheid.-Vr yheid.-Yanci.-Wolnosc.-Xor r iyalda.-Ziyóu
*********
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera
Por mi amigo que está pr eso, por que ha dicho lo que
piensa
Por las flor es ar rancadas, por la hier ba pisoteada
Por el cuer po torturado de quien quedó sin alma
Yo te nombro liber tad
Por los dientes apr etados, por el nudo en la garganta
Por la r abia contenida, por las bocas que no cantan
Por el verso censur ado, por el beso clandestino
Por el joven exiliado, por tu nombre tan pr ohibido
Yo te nombro liber tad
Te nombro en nombr e de todos, por tu nombr e
ver dader o
Te nombro cuando oscur ece y cuando nadie me ve
Escribo tu nombr e en las par edes de mi ciudad
Escribo tu nombre en las par edes de mi ciudad
Tu nombr e ver dader o, tu nombr e
Y otr os nombr es que no nombr o por temor .
Por la idea perseguida, por los golpes r ecibidos
Por aquel que no r esiste , por los otros escondidos
Por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan
Por el déspota de tur no por los hijos que te matan
Yo te nombro liber tad.
Por las tier ras invadidas, por los pueblos conquistados
Por la gente sin salida, por los sueños atr apados
Por el justo ajusticiado que no ha dicho cómo y dónde
Por el hér oe asesinado que jamás negó tu nombr e
Yo te nombro liber tad
Te nombro en nombr e de todos, por tu nombr e
ver dadero
Te nombro cuando oscur ece y cuando nadie me ve
Escribo tu nombr e en las par edes de mi ciudad
Escribo tu nombre en las par edes de mi ciudad
Tu nombr e ver dader o, tu nombr e
Y otr os nombr es que no nombr o
Liber tad

( Gian Franco Pagliaro )
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LOITADORES POLA LIBERDADE
Espar taco ( Roma, 71 a. C)
William Wilber foir ce ( Inglater ra, 1759/1833 )
Abraham Lincoln ( USA, 1809/1865 )
Mar iana Pineda ( Gr anada 1831 )
Henr y David Thoir eau ( 1842/1873 )
J ulio Vizcar rondo Coronado ( Porto Rico , 1830/1889)
Antonio Carr asco Palomo ( España, 1842/ 1873)
J ane Addams ( USA, 1860/1835 )
Mahatma Gandhi ( India, 1869/1948)
Alber t Einstein ( 1879/1955 )
Ter esa de Calcuta ( Albania-India , 1910/1997 )
Rosa Louise MacCauley ( USA 1913 /2005 )
Nelson Rolihlahla Mandela ( Sudáfrica, 1918/2013 )
Mar tin Luther King ( USA, 1929/ 1968 )
Dalai Lama ( Tibet, 1935 )
J onh Lennon ( Reino Unido, 1940/1980 )
Bon Mar ley ( USA, 1945/1981 )
Rigober ta Menchú ( Guatemala, 1959 )
Nonhle Mbutuma ( Sudáfrica, 1975 )
Atena Daemi ( Irán, 1988 )
Ger aldine Chacón ( Venezuela, 1993 )
Ahed al Tamini ( Irán, 2001 )
Malala Yousafzai ( Paquistán, 1997 )
O RECOÑECEMENTO XERAL A CANTOS TRABALLAN A PROL DO
TRIUNFO E A CONSTANTE
CONSOLIDACIÓN DOS DEREITOS
HUMANOS E DAS LIBERDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pr emio Sajar ov á Liber dade de Conciencia
Pr emio á Liber dade e Expr esión ( cidade de San Fer nando)
Pr emio Mundial da Liberdade de Prensa-UNESCO –Guiller me
Cano
Pr emio FAES da Liber dade
Pr emio á Liber dade de Expr esión Antoni Tavera-Casa América
Pr emio Liber dade de Expr esión- Asociación da Pr ensa
Pr emio Liber tade – Club Liber al Español
Pr emio á Liber dade. DW
Pr emio Liber dade . Liga Española Pro Der eitos Humanos
Pr emio Chama da Liber dade Instituto Br uno Leoni
Pr emio Lliber tat de Expr esió ( Valencia )
Pr emio Liber dade Cor tes de Cádiz
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•
•
•
•
•
•

Pr emio Liber dade Relixiosa
Pr emio Xosé Couso de Liberdade de Prensa
Pr emio Liber dade de Pr ensa ( Univer sidade de Málaga)
Pr emio Liber dade para Publicar
Prix Liber tè- Fr edom Pr ize
Pr emio Liber dade Pedr o Luis Boitel
Pr emio á Liber dade de Expresión –Instituto de Mediación
Educativa de Ribeira
Pr emio á Liber dade- J onhn McCain
Pr emio Xosé Manuel Álvar ez-Liber dade de Ensino
Pr emio par a a Liber dade de Conciencia

*****************************************************************
RÚA, CALLE, AVENIDA, PASEO , CARRER , AVINGUDA, PASSEIG,
KALEA.. PARQUE, PRAZA, PLAZA, PLAÇA, RAMBLA, RONDA… ASÍ SE
PROCLAMA,CELEBRA E RECORDA A GRANDEZA, A RECUPERACIÓN
E O TRIUNFO DA LIBERDADE , LIBERTAD, ASKATASUNA,LIBERTAT,
LIBERTATE
Adamuz.- Adaner o.- Águilas.- Ahigal.- El Álamo.- Alba de Tor mes.- Albacete.Albolote.- Alboraya.- Albox.- Alcadozo.- Alcalá de Guadaira.- Alcántara.Alcantarilla.- Alcázar de San J uan.- Los Alcázares.- Alcobendas/ La Moraleja.Alconchel.- Alcor cón.- Alcover .- Alcoy.- Aldeacentener a.- Algeciras.- Algemesí.Algete.- Alicante/Alacant.- Aliseda.- Allar iz.Almansa.- Almasser.Almendr alejo.- Almer ía.- Almoradí.- Alora.- Alper a.- L‘Ametlla de Mar .Alzira.- Andratx.- Andújar .-Aracena.- Arafo.- Ar eatza.- Ar cas del Villar .Ar enas de San Pedr o.- Argamasilla de Alba.- Arganda.- Ar milla.- Arona.Ar tica.-Astorga.- Avila.- Avilés.-Azuqueca de Henar es.- Badalona.- Badajoz.Baeza.- Ballobar .- Banyoles.- Barakaldo.- Bar celona.- El Bar co de Ávila.Bar rio de Chueca.- Becor ralejo.- Begíjar .- Béjar .- Belicena.- Benidor m.Benalúa de Guadix.- Benavente.- Beneixama.- Benejúzar .- Benicar ló.Ber r iozar .- Besalú.- Bilbao/Bilbo.- Binéfar .- La Bisbal.- La Bisbal d ‘ Empor dá.Blanes.- Bolaños de Calatrava.- Bollulos Par Del Condado.- Bonar es.- Boners.Borox.- Buenache de la Sier ra.Bur gos.- Cabañal.- Cabeza de Buey.Cabezamesada.- Cáceres.- Cádiz.- Cala.- Calamonte.- Calahor ra.- Calpe.Campanario.- El Campo.- Campo de Criptana.- Camponaraya.- Campos del
Río.- Canals.- Canovelles .- Car dedeu.- Car ranque.- Car r ión de Calatrava.Casasimar r o.- Casas de Benítez.- Car tagena.- Castelldefels.- Casteller del
Vallés.- Castelló de la Plana.- Castilleja de la Cuesta.- Castillo de Hier ro.Catr al.- Cerver a.- Cerver a de Pisuerga.- Ceuta.- Chiclana.- Chiclana de la
Frontera.-Chodes.- Ciadoncha.- Cintr uénigo.- Ciudad Real.- Ciudad Rodrigo.Ciutadella.- Coín.- Collado Villalba.- Cor ber a d ‘ Ebr e.Cór doba.- El
Cor onil.- Los Cor r ales.- Cor teconcepción.- Cor tes de la Frontera.- A Cor uña.11

Cr epos.- Cuenca.- Cuevas del Campo.- Culler edo.- Denia.- Dicastillo.- Don
Benito.- Dos Her manas .- Ecija.-Ejea de los Caballeros.- Elche /Elx .- Elda.Estepa.- Félix.- Fr egenal de la Sier r a.- La Fr esenda.- Fuendetodos.Fuenlabr ada.- La Fuente Álamo.- La Fuente.- Fuente Vaquer os.- Fuentes de
Andalucía.- Fuentes de León.- Fuentesaúco.- Gandía.- Gar achico.- Garaloza.Ger nika.- Getafe.- Gijón.- Gir ona.- Gr anada.- Granadilla de Abona.- La
Gr anja de San Ildefonso.- Gr anolles.- Gr ao.- Guadalajara.Guar damar .Guitir iz.- Hellín.- La Her rer a.- Her vás.- Higuera de Calatr ava.- Higuera la
Real.- Hor che.- L ‘ Hospitalet de Llobregat.- Huelva.- Huesca.- Huetor Tájar .Huétor Vega.-Inca.- Iznajar .- Iznalloz.- J aca.- J aén .- J er ez de la Fr ontera.La Laguna.- Laguna de Duero.- Langa.- Langr eo.- Lar edo.- Laviana.- Lebrija.Ledaña.- León.- Lillo.- Llançá.- Lleida.- Llir ia.- Lopera.- Logroño.- Lugo.Lugones.- Luno.-Mahor a.- Madrid.- Madr igal de la Ver a.- Madr iguer as.Málaga.- Malillos.- Manr esa.- Manzanar es.- Mar bella ( San Pedr o de
Alcántara ).- María de Huer va.- Mar molejo.- Martos.- Masnou.- Massanasa.Matamoros.- Mazar r ón.- Melilla.- Mérida.- Miajadas.- Mier es.- Migueltur ra.Mijas .- Mimbilla.- Mir anda de Ebro.- La Mojonera- Los Molinos.- Molins de
Rei.- Mollés.- Mollés del Vallés.- Monesterio.- Mont Roig del Camp.Montesinos.- Montillana.Montor nes del Vallés.- Móstoles.- Motilleja.Motr il.- Mozár bez.- Mula.- La Mur ada.- Mur cia.- Navas del Madroño.Navatejer a.- Noblejas.- Oleir os.- Ogíjar es.La Oliva.- Olivar es.- Or gaz.Ór giva.Or ihuela.- La Or otava.- Our ense.- Oviedo.- Los Palacios y
Villafr anca.- Palafrugell.- Palamós.- Palma de Mallor ca.- La Palmas de Gr an
Canaria.- Pamplona.- El Papiol.- Par ets del Vallés.-Parla.- Paterna.- Pedr ajas
de San Esteban.- El Pedroso de la Ar muña .- Peñaflor de Hor nija.- Peñaranda
de Br acamonte.- Peñar r ubio-Pueblonuevo.- Picassent.- Piedras Blancas.Pior nal.- Plasencia.- La Pobla de Vallbona.- Pola de Laviana.- Pontevedr a.El Por tal.- Poza de Gallinas.- Pozuelo de Alar cón.- El Prat de Llobr egat.Priego.- Provencio.- Pr una.- Puebla de Obando.- Pueblanueva.- Puente
Tocinos.- Puer to Real.- Puerto del Rosar io.- Puer to de Sagunto.- Puer to de
Santa María.- Punta Umbría.- El Puntal.-Quesada.- Quiroga.- Rábade.Redován.- Requena.- Reus.- Rincón del Pan.- Riogor do.-Ripoll.- RivasVaciamadr id.- Robledollano.- Rubí.- Rute.- Sabiote .-Sagunto.- Salamanca.Salmer oncillos.- Salt.- San Antonio de Calonge.- San Clodio ( Ribas de Sil ).San Cristóbal de la Laguna.- San Fernando de Henar es.- San Isidro.- San J uan
de Alicante.- San J uan de la Nava.- San Lor enzo del Escor ial.- San J osé de la
Rinconada.- San Mar tín del Rey Aur elio.- San Pedro de Alcántara.- San Pedro
del Pinatar .- San Per e de Ribes.- San Sebastián / Donostia.- San Vicente de
Alcántara.- San Vicente del Raspeig.- Sangonera la Seca.- Sant Boi de
Llobr egat.- Sant Feliu de Gixols.- Santa Bár bar a.- Santa Coloma de Far nés.Santa Cr istina d ‘ Aro.- Santa Cr uz de la Zarza .-Santa Cr uz de Tenerife.Santiago de Compostela.- Santiago y Zar aiche.- Santiponce.SÁRRIA.Segor be.- La Selva del Campo.- Seseña.- Sestao.- Sevilla.- Sier ra de Yeguas.Silla.- Sineu.- Sisante.- Sonseca.- Soria.- Sor t.- Sotabañado y Pr ior ato.- Taco.Tr acena.- Tarancón.- Tar ragona.- Taver nes Blanques.- Terr adillos.- Ter rassa.12

Tías.-Tobana.- El Toboso.- Tomelloso.- Tor dehumos.- Tor desillas.- Tornabous.Tor r ejón de Ar doz.- Tor r ella de Montgr í.- Tor r ellano.- Tor r emolinos.Tor r eperogil.- Tor r evieja.- Tor rijos.- Totana.- Tr ujillanos.- Tr ujillo.- Tudela
de Duer o.- Tur r e.- Úbeda.- Ubr ique.- Valdemoro.- Valdepeñas.- Valencia.Valencina de la Concepción.- Valmojado.- Valver de del Camino.- Velilla de
San Antonio.- Vielha / Vall de Ar án.- Valladolid.- Venta de Baños.- Vera.- La
Vila de Gr acia.- Vilaber tr án.- Vilanova i la Geltr ú.- Vilar .- Vilareal.- Vilassar
de Dalt.- Villa del Rei.- Villablino.- Villafranca del Bier zo.- Villalba del Duero.Villalcampo.- Villalibr e de la J urisdicción.- Villamesias.- Villanueva del Ariscal.Villanueva de Cór doba.- Villaquilambre.- Villena.- Vinarós.-Vitoria/ Gasteiz .Xábea.- Xátiva.- Xirivella.- Los Yébenes.- Yecla.- Zahínos.- Zamora.- Zaragoza.La Zubia.- etc., etc, etc.
Par que Luchador es por la Liber tad ( Alora )
Par que Már tir es de la Libertad ( Huesca )
Calle / Paseo Már tir es de la Liber tad: Alicante /Alacant.- Gador .- La Puebla de
Cazalla.- Renter ía.- Zaragoza.
RÚA/PRAÇA.- Braga.- Coimbra.- Lisboa.- Luanda.- Maputo.- Por to.Recife.- Río de J aneiro.- Rondonopolis.- Salvador de Bahía.- Sâo Paulo.Viana do Castelo, etc., etc. , etc.
RUE /PLACE, BOULEVARD.- Avignon.- Bor deaux.- Bruxelles.- Gr enoble.Louxembour g.- Lyon.- Marseille.- Nice.- Par ís .- Quebec.- Str asbour g, etc., etc.,
etc.
STREET.- Cape Town.- Chicago.- Dallas.- Edimburh.-London.- .- Los
Angeles.- Miami Beach.- New York.- San Diego.- San Francisco.- Washington,
etc., etc. , etc.
STRABE.- Ber lín.- Cologne.- Hamburg.- Munchen.- Salzbur g, etc., etc., etc.
VIA/PIAZZA.- Cagliar i.- Fir enze.- Génova.- Milano.- Napoli.- Paler mo.Roma.- Sir acusa.- Tor ino ( Mar tir i della Liber tá ).- Trieste.-Udine, etc., etc.,etc.
MOIMENTOS Á LIBERDADE
Alcorcón.- Cenicer o.- Monteras.- Móstoles.- New Yor k.- Par ís.- Riga.- Tokio.Vilagar cía de Ar ousa.Moimentos á Liber dade de Expr esión.- Alicante.-Almer ía.- Cádiz.- San
Fer nando.- Sevilla.
Moimento aos Herois da Liber dade.- Bilbao/Bilbo
Moimentos aos Már tir es da Liberdade .- Alcorcón.- “Pingurucho de los
Coloraos) Almería.- Madr id.Moimento á Constitución , Liberdade e Paz.- Almendralejo.
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Moimento aos Mártir es de Car ral, etc, etc., etc.
AS CAMPÁS DA LIBERDADE
Filadelfia ( USA ).- Washington (USA).- Por tland ( USA).- Por tomarín.- “Fuciño
do Por co “ ( O Vicedo ).La Lliber tat
La lliber tat és la r aó de viur e
Délem, sommador s, d’ etudiants.
Es la raó dels vells, matisem ar a,
La seva única esperança escéptica.
La lliber tat és un estr any viatge.
Va començar en les places
de toros amb cadires a la sorr a
en les pr imer as eleccions.
És el per ill, de matinada, al metr o,
Són els diar is al final del día.
La lliber tat és quan comença l ‘ alba
en un día de vaga gener al.
És morir lliur e. Són les guerr es médiques.
Les par aules República i Civil.
Un r ei sor tint en tren cap a l ‘ exili.
La lliber tat és una libr er ía.
Anar indocumenat.
Les cançons pr ohibides.
Una for ma de amor , la lliber tat.
( J oan Mar garit, Els pr imers fr eds , 1975/1995 ).
“ A Liberdade: A liber dade é a razón de vivir , dixemos, soñador es, de
estudiantes / E a razón dos vellos, / matizamos agora, / a súa única esperanza
escéptica. / A liber edade é unha estrana imaxe. / Comezou nas pr azas / de touros
con cadeir as na ar ea / nas primeir as elecciòns / É o perigo, de mañanciña, no
metr o. / Son os xornais ao r ematar o día / A liber dade é cando comeza a alba /
nun día de folga xer al. / É mor r er libre. Son as guer r as médicas ./ As palabr as
República e Civil. / Un r ei saíndo en tr en cara o exilio. / A liber dade é unha
libraría. / Andar indocumentado./ As cantigas proibidas. / Un xeito de amor , a
liber dade//.
CANTANTES POLA LIBERDADE
“ A música é liber dade , un valor innegociable “
( J osé Afonso )
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Adolfo Celdrús.- Alber to Cor tez.- Alfredo Conde.- Andr és Calanos.Benedicto.- Benito Ler txundi.- Bibiano.- Bumbur y.-Elisa Ser na.- Els Setze
J utges.- Fuxan os Ventos.- Georges Moustachi.- Gr ean Day.- Guiller mina
Motta.- Imanol Lar zabal.- J ei Noguer ol.- J oan Manuel Ser rat.- J oaquin
Sabina.- J ose Afonso.- J uanele.- J ulia León.- Lluis Llach.- Manu Chao.- Marc
Lavoine.- Margar iña Valder r ama.- Mar ía del Mar Bonet.- Miro Casabella.Ovidi Montlor .- Pablo Guer r er o.- Paco Ibáñez.- Phar r el Wiliams.- Pi de la
Ser r a.- Rivalta.- Suso Vaamonde.- The Fr eedom Singer s.- Tino Álvarez.- Toni
Zen.- Vicente Araguas.- Violeta Par ra.- Xaime Bar reiro Gil .-Xavier .- Xerar do
Moscoso.- Yves Dutell, etc., etc, etc….
¡ Ai ¡!, rabioso e vello
Can de palleiro
¡ Ai ¡! , Rabioso e vello
Can de palleiro

Vello can de palleir o
Xa vas mor r er
E non poderás pegar
E non poderás mor der

Daste conta de
Que vas mor r er
E non poderás pegar
E non poderás mor der .

Os teus podr ido dentes
Xa ves caer
Os teus podr idos dentes
Xa ves caer .
Caer un tr as doutro
Xa ves caer

Os teus podr idos dentes
Xa ves caer
Os teus podr idos dentes
Xa ves caer
Está caendo toda
A túa dentadura
Está caendo toda
A túa dentadura.
Túa for te dentadur a
Vir se abaixo
Abaixo a dentadura
Abaixo a dentadura

Está caendo toda
A túa dentadura
Está caendo toda
A túa dentadura.
Túa for te dentadur a
Vir ase abaixo
Abaixo a dentadura
Abaixo a dentadura
Bibiano
( Voces Ceibes )

( 29.08.1975.- Bibiano e Benedicto for on multados con 25.000 pesetas por cantar
“ O Can de Palleir o” no II Festival da Cantiga Labr ega de A Mer ca ( Ourense ).
**********************
¿ONDE SE PODE ACHAR VIVA A LIBERDADE ?
DEMOCRACIA.- Réxime político no que a soberanía r eside no pobo e é
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exercida por este de maneir a dir eita ou indir eita.
FUNDAMENTOS E PRINCIPIOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO.- O poder
per tence ao pobo , non á nación . Recoñece o dereito dos cidadáns a elexir
libremente a súa r epr esentación, que consagra a lexitimidade do poder sempre
na per cur a da racionalidade da lei.
Consagr ación da liber dade, , o pluralismo, a moderación e o
diálogo , o recoñecemento dos dereitos individuais , dos pobos e das minorías,
r exeitando todo xeito de discriminación e establecendo pr incipios éticos nunha
sociedade que consagr a os valor es de tr asparencia, funcionalidade , igualdade e
r especto.
¿ONDE NON SE ACHA A LIBERDADE ? : UN PERCORRIDO PARA
COÑECER A NEGACIÓN DAS LIBERDADES ENTRE 1923/1931 E 1936/1979
TIRANÍA.- Goberno exer cido por un tir ano. Como tal , é unha for ma de
gober no que se caracteriza por que quen o exer ce goza dun poder total ou
absoluto, non limitado polas leis, e que se compor ta de maneira autor itar ia ou
despótica.
ESTADO CORPORATIVO.- For ma fascista da dictadur a bur guesa, a máis
r eaccionar ia xur dida despois da Primeir a Guer ra Mundial, xa no período da
cr ise xer al do capitalismo.
Par ticularidades xer ais do estado Cor porativo: Liquídanse as
organizacións da clase obreira e a poboación distr ibúese de maneira obr igada
por cor poracións ( capitalistas, obreiros, empr egados ); liquídanse os ór ganos
electivos ( parlamento ) e sustitúese por unha repr esentación de cor poracións:
suprímense os procesos elector ais par a o r eximento dos concellos e outras
entidades .Resultado de todo isto é que os traballador es se ven privados de todo
der eito e son condeados á explotación dos monopolios. O obxectivo pr incipal do
Estado Cor porativo está en encubrir a ditadura do capital monopolista e
confer ir ao Estado fascista a apariencia dunha “ colabor ación de clase” , dunha
“ har monìa de intereses “ no mar co das cor poracións.
Establécese unha for te censura de pr ensa, pr odúcese a persecución
e desterr o dos “disidentes” e “difer entes “, mesmo coa eliminaciòn física e
sistemática dos que non secundan o implantado “ par tido único”, for temente
xerar quizado . Á fronte desa conquista par ticularista do Estado instálase con
carácter vitalicio a figur a supr ema dun “ Duce” , “Für her” , “Caudillo” … que
concentra todos os poderes, é obxecto dun totalizador culto á per soalidade e que
non está sometido a control ningún á hora de tomar decisións de gober no,
por que está consider ado como “pr ovidencial guieir o” destinado , con base
nunha for te militar ización da sociedade e o establecemento de “milicias
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patrióticas” , á r ecuper ación mítica de pasadas gr andezas ( Reich, Imperio )
que se ha conseguir co tr unfo de ideais imperialistas pr oxectados sobr e outros
espazos xeogr áficos e outr as comunidades nacionais en aplicación dunha política
de conquistas e anexións ter ritoriais.
DITADURA.- Réxime politico que, pola forza ou a violencia, concentra todo o
poder nunha per soa ou nun gr upo ou organización que repr ime os der eitos
humáns e as liber dades individuais. Poden ser ditaduras militar es, de par tido
único, per sonalistas, monár quicas ou híbr idas.
Algúns exemplos na memor ia: A Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler , a
Unión Soviética de Iosif Stalin, a República Popular China de Mao Zedong, o
Imperio do Xapón con Hideki Tojo, a Italia fascista de Benito Mussolini, o
Por tugal de Antonio de Oliveir a Salazar , a España de Francisco Franco. A
Cor ea do Nor te da Dinastía Kim, a Cuba de Fidel Castro, o Zair e de Mobutu
Sese Seko, a Nicar agua de Anastasio Somoza, a República Dominicana de Rafael
Leónidas Tr ujillo, etc., etc., etc.
ESTADO AUTORITARIO EN ESPAÑA ( 1923/1931).- Dir etor io Militar de
Primo de River a.- Naceu do golpe de Estado do 13/15,09.1923, que levou a que o
xeneral Miguel Primo de River a pasase a pr esidir un gober no a cargo exclusivo
de militar es. Pr ocedeuse, en nome dun falso r exeracionismo, á clausur a das
Cor tes ( Congr eso e Senado ) e a supr esión do der eito de sufr axio univer sal, en
suma á suspensión da Constitución, con cesamento dos car gos eleitos dos
concellos e deputacións e nomeamento de delegados gubernativos ( militar es )
nas cabeceir as de par tido xudicial con nomeamento dir eito de alcaldes e
concelleir os.
Pasado un tempo , a coñecida como “Ditadur a con r ei”, pasou a
estar a cargo de ministros civís e militar es , r estrinxíronse os der eitos e
liber dades dos cidadáns, implantouse a censur a de pr ensa e pr ocedeuse ao
encarceramento e desterr o dos disidentes , decr etouse o estado de excepción
per manente , cr eouse un par tido único ( “Unión Patriótica” ) e extendeu por
todo o país unha milicia ( “ O Somatén” ) for mado por elementos civís , como
auxiliar das for zas de or de pública.
O chamado Dir etorio Civil acabou esgotando as súas posibilidades
de gober no e Pr imo de River a pasou ao exilio, mentr es o xener al Ber enguer
pr esidiu o gober no por un cur to per iodo de tempo coñecido como “ A
Dictablanda”.
Establecemento do par tido único: Miguel Primo de River a
implantou o par tido Unión Patr iótica, como asociación “de todos os homes de
boa vontade “ para integrar a toda a sociedade e sustituir a todos os par tidos
políticos tradicionais aos que consider aba cor r uptos, dando así sopor te ao novo
r éxime de par tido único.
…………………………………..
( Estes presupostos e a ideoloxia a ela vencellada foi o modelo sobr e o que se
estableceu o Estado implantado na ditadur a franquista )
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DEMOCRACIA ORGÁNICA.- Foi un dos nomes que adoptou o r éxime
fr anquista para dar lle unha apariencia de lexitimación ao que chamar on
“Estado Novo” der ivado da r ebelión militar de 18 de xullo de 1936 contra a II
República Española, que deu lugar á guer r a fratr icida de 1936/1939.
Seguindo os principios establecidos, como imitación dos que for an
sostidos polo Dir etorio, a r epr esentación facíase a traveso de institucións
sociais que a ditadur a franquista consider aba “natur ais” ( familia , municipio e
sindicato ver tical ), pois ao estar proibidos todos os partidos políticos a vetada
par ticipación cidadá auténticamente democrática víase sustituída pola
par ticipación exclusiva dos compoñentes do par tido único ( FET y de las J ONS
ou Movemento Nacional pr esidido por Fr ancisco Franco ).
A “democracia orgánica “ enteiramente contr aria aos principios
liber ais, ao par lamentarismo, aos partidos políticos e ao sufr axio universal
sustentábase na súa enteira plenitude na “máis absoluta autor idade do
Supr emo Caudillo do Movemento Nacional “ sen máis r esponsabilidade que a de
r esponder “ante Deus e ante a Historia”.
O ARTELLAMENTO IDEOLÓXICO DO RÉXIME FRANQUISTA E A
NEGACIÓN DAS LIBERDADES

Principio básico: Fr ancisco Fr anco Caudillo de España pola graza de Deus”,
apar ece calificado como “ providencial” e concentr a na súa per soa todos os
poderes, sen sometemento a ningún control : É Xefe do Estado e Xefe do
Goberno, Xeneralísimo dos Exér citos e Xefe do Movemento Nacional.
( Decreto de 29 de setembr o de 1936 ).- “ Artigo 1º.- En cumpr imento de acordo
adoptado pola Xunta de Defensa Nacional de 29 de setembr o de 1936 noméase
Xefe do Gober no do Estado Español ao Excmo. Sr . Xener al de División D.
Francisco Fr anco Baamonde, quen asumir á todos os poderes do novo Estado”.
“ Ar tigo 2º.- Noméase asemade Xeneralísimo das for zas nacionais
de ter ra , mar e air e, e confír eselle o gr ao de Xener al Xefe dos exér citos de
operacións.”
( Decr eto de Unificación, 1937 ).- FET Y DE LAS J ONS.- “ Esta organización ,
inter media entr e a Sociedade e o Estado, ten a misión pr incipal de comunicar lle
ao Estado o alento do pobo e de lle levar a este o pensamento de aquel a tr aveso
das vir tudes político-mor ais , de servizo xerár quico e ir mandade”.
“ Son orixinariamente , e por pr opio der eito, afiliados da nova
organización todos os que no día da publicación deste Decreto posúen o car net
de Falanxe Española ou da Comuñón Tr adicionalista, e poderán selo, pr evia
admisión os españois que o soliciten”.
“ Quedan disoltas as demáis or ganizacións e par tidos políticos”.
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( Lei de 30 de xaneiro de 1938 ).- “Ar tº 17.- Ao Xefe do Estado, que asumiu todos
os Poder es en virtude do decr eto da Xunta de Defensa Nacional de 29 de
setembro de 1936, cor r espóndelle a supr ema potestade de dictar nor mas
xurídicas de car ácter xeral”.
( Lei 8 de agosto de 1939 ).- “Ar tigo 7.- Cor respondendo ao Xefe do Estado a
supr ema potestade de ditar nor mas xur ídicas de carácter xeral, confor me ao
ar tigo 17º de lei de 30 de xaneiro de 1938, e radicando nel de for ma per manente
as funcións de gober no, as súas decisións e r esolucións, adoptan a for ma de Leis
ou de Decretos, poder án ditar se aínda que non veñan pr ecedidas da deliber ación
do Consello de Ministros, cando r azóns de urxenza así o aconsellen, mais neses
casos o Xefe do Estado dará despois coñecemento a aquel das ditas disposicións
ou r esolucións “.
( Decreto de 31 de xullo de 1939 ).- Ar t. 46.- O Xefe da Falanxe Española
Tr adicionalista das XONS, Supremo Caudillo do Movemento, personifica todos
os valor es e todos os honor es do mesmo. Como Autor da Er a Hispánica onde
España adquire as posibilidades de realizar o seu destino e con el os anceios do
Movemento, o Xefe asume, na súa enteira plenitude, a máis absoluta autoridade.
O Xefe responde ante Deus e ante a Histor ia”.
( Lei Orgánica del Estado , 1967 ).- “ As atribucións concedidas ao Xefe do
Estado polas leis de 30 de xaneiro de 1938 e de 8 de agosto de 1939, así como as
pr er rogativas que lle outorgan os ar tigos sesto e trece da Lei de Sucesión,
subsistir án e manter án a súa vixenza ata que se produza o suposto a que se
r efire o pár rafo anter ior ”.
Romance incompleto
( Celso Emilio Fer reiro )
Fuco Pér ez sin segundo,
téñente fichado os gar das,
veciño de Gar gamala,
por herexe e descr eído
viudo, maior de edade,
póñenche a figa as beatas.
pr opietar io dunha cabra
Fuco Pér ez sin segundo
e dun ter rón que produce ninguén sabe o que che pasa
cinco dúcias de patacas.
Tes o día, tes a noite,
Fuco Pér ez sin segundo
tes os paxaro da ialba.
Furibundo iconoclasta,
tes as estr elas do ceo.
pai dun neno engaranido
tes as r úas i as estradas,
chantado diante a cabana
Fuco Pér ez sin segundo
Por teimoso inconfor mista ¿ Que che falta ?
( E como ver so libr e as gorxas xuvenís dos estudantes universitar ios de Santiago
escribían no vento ……………………
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¡ A LIBERDADE ! ¡ A LIBERDADE ! ¡ A LIBERDADE !
¿ A LOITA POLA LIBERDADE EN SÁRRIA?
Revolta Ir mandiña.-A loita contr a Napoleón.-Os constitucionalistas de 1820.- As
loitas dos agr ar istas.A r esistenza antifr anquista. -A tractorada contra a cota empr esarial.Manifestacións pola liber tade, amnistía e o Estatuto de Autonomía.
A PROPÓSITO DA ADICACIÓN DUNHA RÚA SARRIÁ A J OSÉ CALVO
SOTELO
¿ SABÍAS QUE…
… que en 1889 o concello de Sárr ia deulle o nome de Rúa da Liber dade ao tr eito
de saída da vila da Estrada de Valdeorr as, hoxe r úa Benigno Quir oga ?
….entr e 1890 e 1895 consolidouse a aper tura dunha estrada par a unir Sár ria
con Pedrafita do Cebr eiro e cun ramal ás Augas do Incio ?
… esa vía r ecibiu o nome de Estr ada de Samos ao se ir alzando casas entr e a
Estación e a Ponte de Fer ro ?
….que dende o tempo do Dir etorio de Primo de Rivera e atá 1931 levou o nome
de Avenida de Alfonso XIII ?
.... por acor do do Concello de Sárr ia en 7 de maio de 1931 déronlle o nome de
Rúa da Liber dade que moi axiña foi sustituído polo de Avenida da República ?
… que no período 1931 a 1936 a antes chamada Estr ada de Samos mantivo o
nome de Avenida da República ?
… que aínda en 1933 a denominación oficial convivía coas denominacións de
Estrada de Samos e Avenida de Alfonso XIII ?
… que en 1937 , por mandado r ecibido das xerar quías provinciais de FET y de
las J ONS pasou a se denominar Avenida de J osé Calvo Sotelo , or de que foi
acatada pola Comisión Xestor a de nomeamento guber nativo que r exía o
Concello ?
…que houbo un pr oxecto non r ealizado de adicar parte do tr azado da r úa a
Concepción Arenal ?
… que aínda que en todo o país foron de imposición obrigada os nomes de r úas e
pr azas adicados a J osé Calvo Sotelo, J osé Antonio Pr imo de Ribera, Francisco
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Franco, co enadido dos xenerais Mola e Sanjurjo, en Sár r ia, nunca houbo r úa
ou pr aza adicadas a Fr ancisco Fr anco, e a adicada ao fundador da Falanxe non
apar eceu no r ueiro ata o ano 1957 ?
*********************
….
que J osé Calvo Sotelo non tivo especial r elación , nin acción
ningunha a favor de Sár ria en par ticular e a denominación da r úa obedeceu á
calificación de “pr otomár tir da Cr uzada” que lle foi atribuída polas xerar quías
fr anquistas , sendo ben coñecida a súa implicación persoal e a do seu par tido na
pr epar ación do alzamento militar ?
… que as autoridades e r epr esentacións locais, concelleiros e funcionarios , o
mesmo que en todos os concellos. tiveron que facer apor tacións en diñeiro para
contribuir en a facer un moimento na honra de J osé Calvo Sotelo instalado en
Tui ?
…que a gr atuíta e en nada fundamentada suposición , mantida por algúns nos
últimos anos , de que baixo esa denominación a quen se estar ía honrando sería
ao pr esidente Lepoldo Calvo Sotelo, ademáis de non contar con base
xustificator ia , xa que ningunha r elación tivo este con Sár r ia nin houbo acor do
en tal senso , non xustificaría tal honr a só o feito de ter ostentado a pr esidencia
do gober no , xa que non se far ía acreedor a manter a súa memor ia no r ueiro
sarr iao , pois cos mesmos mér itos e condicións en “pur a equidade” con r elación
a el , habería que dar lles r úas a Adolfo Suár ez, Felipe González , J osé María
Aznar , J osé Luis Zapatero...e a todos cantos pr esidentes poidan xur dir cada
catro anos ou menos , e no dicir do coñecido cantar cubano “ non hai r úa para
tanta xente ( “ No hay cama pa tanta gente “ ) ?”
****************
ALGUNHAS NOTAS PARA A MEMORIA DA ANTIDEMOCRACIA.
J osé Calvo Sotelo no periodo 1927/ 1930 estr eitou contactos con Xosé Mar ía
Pemán, Ramiro de Maetzu e Antonio Goicoechea , todos eles destacados teór icos
da estr ema der eita española , e todos eles serían activos colaborador es nos
posteriores esfor zos por derr ocar a República.
Cando en 1930 se falaba de esixir r esponsabilidades pola actuación da Ditadura,
Calvo Sotelo tr atou de desligar delas ao r ei , dicindo que “ as r esponsabilidades
deben ser para ditadura , per o nunca par a o poder moder ador ( o r ei ) que
cumpliu sempr e o seu augusto xuizo. A r esponsabilidade par a os ditador es,
pola súa obra, e para os políticos do ano 1923 por ter pr ovocado a ditadura”.
( Obsér vese que “botando balóns fora” apónlles aos políticos ilexítimamente
cesados polo movemento militar ditator ial a “provocación” da suspensión de
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todas as gar antías constitucionais e a toma do poder ).
Par a escapar do xuizo seguido por esixir lle r esponsabilidades , J osé
Calvo Sotelo o 15.04.1931 instalouse en Lisboa e despois en Par ís, onde seguiu
en contacto con monár quicos exiliados e par ticipou en diver sas conspir acións.
Inspirado polas doutr inas fascistas, o seu ideario político foise alonxando de
concepcións democráticas par a se achegar a posturas totalitar ias.
O gr upo monár quico do que eran cabezas visibles Goicoechea e J osé Calvo
Sotelo estivo activo nos seus manexos conspir atorios , dende o mesmo día no que
se instaur ou a República en España, e pr antexou a Mussolini e aos seus homes a
r estauración da monar quía co nomeamento dun r exente ( o xeneral Sanjurjo )
e un gober no for te , que promovería unha política de Estado de cor te fascista , e
que debería estar pr esidido polo propio J osé Calvo Sotelo, aínda que en algún
documento sinalaban para a pr esidencia a Goicoechea -.
En 1934 Calvo Sotelo convertiu o seu par tido, Renovación Nacional, de cor te
neotradicionalista e contrar r evolucionar io , r epresentante das clases sociais
máis elevadas, no r efer ente da der eita máis estrema, sendo este un partido de
cadros que contaba cun escaso número de afiliados en toda España .
Renovación Nacional facilitoulle á nacente Falange Española un subsidio de
10.000 pesetas mensuais e cando pasou a se denominar Bloque Nacional non
deu froito o seu intento de unión electoral proposto a J osé Antonio Primo de
Rivera e a Gil Robles.
As intervencións de J osé Calvo Sotelo na Cámara, pr econizando a posibilidade
dun golpe de Estado do exér cito, considir ándoo “ a coluna ver tebral da Patria “
e defendendo unha solución cor por ativa e fascista par a a organización do
Estado, conver tírono en inimigo declarado dos par tidos da esquer da .
Ao coñecer os r esultados das eleccións de 1936 tratou de que se declarase o
estado de excepción e non vacilou poster ior mente en volver a r eclamar , dentr o
dun clima de cr ecente inestabilidade política e social , a instaur ación dunha
ditadura militar .
No Congr eso dos Deputados pr onunciou un discur so no que dixo que “ fronte a
este Estado estéril, eu levanto o concepto de Estado integrador …A este Estado
moitos chámanlle Estado Fascista, pois se ese é o Estado Fascista, eu par ticipo
da idea de ese estado, eu, que cr eo nel, declárome fascista “.
Segundo Alexandre Tor r ús o Golpe de Estado do 18 de xullo contou coa
connivencia e o apoio de Calvo Sotelo”
“ Os monár quicos de Calvo Sotelo contratar on en Italia , 17 días antes do golpe ,
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o subministro dunha cantidade inxente de material bélico, entr e o que se inclúen
máis de 40 avións e milleir os de bombas , para unha campaña bélica r ápida e
mor tal, tal como escr ibía o Xeneral Mola”.
O historiador Angel Viñas conclúe que Calvo Sotelo xogaba a ser presidente do
Goberno , baixo Sanjur jo.Os monár quicos achegados a Calvo Sotelo, baixo da
sinatura do deputado de Renovación Española Pedr o Sáinz Rodríguez,
compraron na Italia fascista máis de 40 avións, máis de 10.000 bombas de 2
quilos, máis de 2.000 de 50 quilos ou máis, car burantes, gasolina etilada,
ametrallador as, proxectís per forantes, etc., por valor de máis de 39 millóns de
liras ( 339 millóns de eur os na actualidade ) que for on apor tados polo banqueiro
J uan Mar ch”.
*******************************
En la bander a de la Liber tad
bor dé el amor más gr ande de mi vida.
¡ Yo soy la Liber tad her ida por los hombr es !
¡ Amor , amor , amor , y eter nas soledades !
Amas la Liber tad por encima de todo,
per o yo soy la misma Liber tad. Doy mi sangr e
que es tu sangr e y la sangr e de todas las cr iaturas.
¡ No se podrá comprar el corazón de nadie !
Ahor a sé lo que dicen el r uiseñor y el árbol.
El hombre es un cautivo y no puede librar se.
¡ Liber tad de lo alto !. Liber tad ver dader a ,
enciende par a mi tus estr ellas……….
( Federico Gar cía Lor ca )
*********************************************************
Par a la liber tad sangro, lucho, pervivo
para la liber tad , mis ojos y mis manos,
como un ár bol car nal, generoso y cautivo
doy a los a los cir ujanos.
Par a la liber tad siento más corazones
que ar enas en mi pecho : dan espumas mis venas
y entr o en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
Par a la liber tad me despr endo a balazos
de los que han r evolcado su estatua por el lodo
Y me despr endo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa , de todo.
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Por que donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedr as de futura mirada
y har á que nuevos br azos y nuevas piernas cr ezcan
en la car ne talada.
Retoñar án alados de savia sin otoño
r eliquias de mi cuerpo que pier do en cada herida.
Por que soy como el ár bol talado, que r etoño
por que aún tengo la vida.
Miguel Her nández
Gizona kar tzelan dute
Zer esan du?
Zer egin du ?
Sementzat ogia eskatu du.
Eta poeta
Etxean gelditu da ateak itxita.
Gizona zigor r er jo dute
Zer esan du ?
Zer egin du ?
Guziontzat egia eskatudu
Eta poeta
Kalean gelditu da begiak itxita.
Gizona kar tzelan hantxen dago.
Zer esan zun ?
Zer egin zun ?
J ustizia pixka bat eskatu zun
Eta poeta
Ixilik gelditu da
Beldurr ak er aginda.
Ai, poeta :
Gogoroa izango de zur etzat askatasun egunat
Xabier Lete
( “ O home foi encar cerado / ¿ Que dixo ? / ¿Qué fixo ? / Pediu pan para os seus
fillos / E o poeta, e o poeta /pechou as por tas e quedou na casa / O home foi
golpeado / ¿ Que dixo / ¿Qué fixo? / Pediu a ver dade para todos / E o poeta, e o
poeta / pechou os ollos e ficou no seu r ecanto / O home segue alí no cár cer e /
¿Qué dixo ? ¿Qué fixo ?
/ Pediu un pouco de xustiza / E o poeta, e o poeta /
ficou calado polo medo / Ai, poeta !/ Que dur o vai ser par a ti o día da
liber dade//” .- Xabier Lete )
************************************************
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Recuper ando para a súa ar teria pr incipal o nome de RÚA DA LIBERDADE
Sár ria honra o máis pr ofundo e constante der eito , a feble semente , a ar ela
fundamental e constante de todos os pobos e de todos os cidadáns do mundo
que apostan pola defensa dos Der eitos Humanos.
**************
” O pr ezo da Liberdade é a súa eterna vixilancia”
( Thomas J efferson )

Sárria, 28 de outubro de 2022

Seminario de Estudos Sarriaos
“ Francisco Vázquez Saco”
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