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Neste intre, a única saída
pra 900 millóns de nenos é morrer.
900 millóns de nenos están condenados ~
pola fame, as doenzas '
e a falla total de cultura.

eos.
Na súa man está o indulto.
Unicef sóio conta con diñeiro dos seus socios.
Fágase socio de Unicef.
Nunca terá empregado millor
un pouco de diñeiro.
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unicef-Fondo das Nacións Unidas prá Infancia
Apartado 12021
MADRID
Rogo me remitan maior.información sobor de Unicef.
No me
Dirección

........ .

Cidade ......................................... Distrito ......... .
Teléfono ........................................................... .
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Editorial
A vergoña
Todo foi moi legal, moi notarial, segundo cantan
as crónicas. lndemnizacións legáis, ocupación
de territorio legal, inxusticia legal, espolio legal.
Contra tanta legalidade, pouco poideron as tristes defensas -paus e paraugas- que mans
cheas de razón histórica esgrimiron diante de
quen se veu no apuro de ter que arrincarlle-lo
seu chan pra entregárlle-lo ós mercaderes. As
mans dos veciños das Encrobas non perderán en
moito tempo a crispación da rabia e da impotencia máis absoluta.
Trabucaríase, nembargantes, quen atendendo
a criterios simplistas quixera convertir ós executores dunha orde -que outros deron- en responsabeis do sucedido. Así o comprenderon os
labregos ó pedir repetidamente ás forzas da
Guardia Civil que trocaran o apoio legal e ordenado a «Lignitos» por un apoio xusto á súa defensa da terra. Tiñan ademáis razóns afectivas
pra facelo: contan as crónicas que algúns dos
setenta números desprazados a As Encrobas
eran curmáns de veciños do val.
Habería que buscar, entón, ó responsábel dun
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enfrentamento artificial e non desexado por ningunha das dúas partes. Habería que atopar a
quen queda na s-ombra mentres move ó seu antoxo ós personaxes da traxedia, ós eternos
peatóns dunha Historia que eles están condeados a sufrir pra que outros a escriban. Habería
que desenmascarar dunha vez -que todo o
pobo galego se informe- a empresas que botan
das súas terras os homes deste país pra contribuír ó desenrolo doutros países e á enchente da
súa propia faltriqueira. A Galicia do candil ó pé
da central eléctrica non pode seguir consentindo
máis Castrelos de Miño, máis Mazaricos, máis
Encrobas. Xunto á conciencia da eterna inxusticia, hai unha dignidade nacional en xogo.
Prós labregos das Encrobas, a nosa solidaridade fonsa, íntima, de galegas, homes e profesionáis que en ocasións coma esta preferirían
non ter que ver nada, non ter que contar nada,
non ser testigos mudos, impotentes e -qué sarcasmo -obxetivos dunha grande vergoña.
E -tristemente- todo o que podemos ofrecerlles dende estas liñas de urxencia.

O NOSO PAIS
Sete Días.

Os Eidos
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Informe: A muller en Galicia
«Autopistas do Atlántico» pasa
ós labregos de Pontevedra
polo tubo.

RESTO DO MUNDO
Puerto Rico: a colonia máis vella do mundo ·

Pontes de García Rodríguez:,
Dereitos de pernada aínda vivos.
Encrobas: no día das espropiacións, a marte andaba perta.

pelles illérices
@crónicas de Euzkadi e Portugal

OPINION. María Xosé Queizán
escribe sobar do feminismo.
-41 cabodano das eleccións·
do Frente Popular.
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A XENTE. Historias de Lobishome.
E as habituáis seccións de Fiadeiro, Vieiras, Cultura e Cartas
á dirección.
Portada de VI LASO

Prensa

Gaeiño, eidadán
digno de toda
sospeita
«Justicia, madurez, humanidad». Así decía
unha inscripción grabada na parede do calabozo
número 1 da Xefatura Superior de Policía da Coruña, ós pés da cama -se é que se pode chamar así un banco de pedra cunha delgada colchoneta de plástico e dúas mantas- onde durmíu tres noites José Antonio Gaciño Barral, redactor político de «El Ideal Gallego», detido ás
dez da mañá do domingo 13 de febreiro e depositado no Xuzgado de Instrucción Número 1 setenta e dúas horas despóis.
O día en que foi detido, Gaciño ía trasladarse a Santiago pra cubri-la información da clausura do congreso do PPG. la acompañalo o seu
amigo José Manuel Segura, militante de Reforma Democrática. As súas relacións con outro
amigo, e familiar, situado na antípoda ideolóxica
do anterior, ían frustrar ese viaxe e perturbar seriamente a vida do matrimonio Gaciño -con
dous tillos: Nuria e lago, este último sen cumprilo mes - durante tres longos e anguriantes días,
en que , mentres o periodista romeaba en soidade a incertidume da súa situación, unha oleada
de solidaridade se desataba fóra, na Coruña, en
Galicia, en España. Compañeiros do periódico,
compañeiros de profesión, partidos políticos,
asociacións cidadás, autoridades (o mesmo alcarde Liaño, con quen recentemente tivera unha
forte polémica), cidadáns sinxelos ... Todos cantos algunha vez poideran compraba-la traxectoria humana e profesional de Gaciño ergueron a
súa voz pra espresa - la súa preocupación e a súa
solidaridade . Bocelo escribíu en «El Progreso» de
Lugo un emocionante artigo en que avalaba rotundamente a inocencia de Gaciño. O outro día
da súa libertade, en troques, Augusto Assía desencolgábase cunha das súas «cartas al director», en «La Voz de Galicia», decindo que non era
pra tanto e que os periodistas que denantes gababan ó fascismo agora adicábanse a protestar.
Gaciño , namentres, tiña que responder, en
tres interrogatorios policiáis feítos con corrección, ás presuntas implicacións co Partido Comunista de España (Reconstituído) que supuñan
o contido dunha nota, supostamente escrita por
unha irmá da súa muller, María Luísa Díaz -á
que tamén detiveron por dúas horas, deixándoa
en libertade por estar aínda na corentena do seu
último parto-, e atopada a un presunto militante do PCE(R) detido en Pontevedra. Gaciño repetía unha e outra vez que as únicas relacións co
PCE(R) eran as mantidas con Sánchez-Casas, o
home da súa cuñada, e preso na cadea de Sevilla dendes do vran pasado; que só a el axudara,
coma cuñado , non coma PCE(R), e que outras
relacións, con finalidade xeralmente informativa,
somentes as mantivera por teléfono.
O xefe superior de policía, Ballesteros, decía
a quen o visitaba que Gaciño se mantiña sereo,
pola súa alta formación. Tamén, poida - anque
eso Ballesteros non o dixo - , porque tiña a conciencia limpa de calquera sospeita , directa ou indirecta, de terrorismo. Gaciño poido ler prensa o
luns - e enterarse de que o director do seu periódico e a Xunta da súa Asociación da Prensa
xa empezaran a moverse - , pro non os do martes , onde xa se desbordaba a solidaridade, que

só poido follear despóis de ter firmada a súa declaración, o día 1 5 de febreiro pola tarde. Gaciño
estaba sereo e era ben tratado. Na cabeceira da
súa «cama», noustante, coma lembranza, alguén
deixara grabadas laboriosamente unha bandeira
galega e unha bandeira bermella coa fouce e o
martelo, rubricadas polas siglas MCG.
Na mañá do 17 foi a euforia da liberación .
Unhas mariscadoras saudaron ledas a Gaciño, á
saída do Palacio de Xusticia, e Radio Coruña interrumpía o seu programa «Ritmo 2000» pra
da-la primicia informativa de que viran a Gaciño
coller un taxi na praza de Ourense. Logo, pola radio, o redactor político de «El Ideal Gallego» esplicaría as preocupacións dalgúns policías por
saber se o Partido Comunista podía ser democrático, ignorando se poidera convencelos.
«De todo esto, o único positivo é ter podido
comprobar que é moita a xente, de todo tipo,
que ten confianza en min. Esa foi a meirande satisfacción de toda a miña vida profesional e a
proba de que toda a miña traxectoria valéu a pena», declaróu José A. Gaciño a TEIMA, entre a
tranquila euforia da libertade recobrada e a amara lembranza duns días de soidade só aparente.

Morrer polas
Enero has
Emilio Suárez Valdés, 18 anos, decidíu cos
outros compañeiros da Universidade Laboral da
Coruña, despóis de estar pechados toda a noite
na capela, poñer unha pancarta co testo «Solidaridade cos labregos das Encrobas» no tellado
dun dos pabellóns daquel centro de ensino, situado no Burgo, a uns 8 km. da cidade. Eran as
8,30 da mañá, cando os profesores escomenzaban a chegar e os alumnos se preparaban pra
entrar nas clases. Xa enriba, Emilio tropezóu cun
dos cables que pasan a sóio medio metro do tellado. O grupo de compañeiros que subíu con el
poido salvarse, pro Emilio deixóu xa alí de respirar.
O rapaz morto estudiaba na Laboral F.P.-2.
Non era galego, coma moitos outros estudiantes
neste centro, pro participara estes días en tódalas accións de apoio ós labregos das Encrobas.
Era membro da coordinadora de estudiantes da
Laboral. «Baixárono ríxido -contaba a TEIMA
un compañeiro- e levárono nun coche particular á Residencia». Según informaron en «Juan
Canaleja», Emilio presentaba queimaduras nas
muñecas e na planta dos pés.
O ambiente na Universidade Laboral o venres, día 18, era indescriptíbel, coma tora o do día
15 nas Encrobas. Os compañeiros de J:milio
tiñan as facianas cheas de bágoas e de cando en
cando escoitábanse berros e alcumes contra a
empresa «FENOSA», que coa súa intransixencia
cara ás reivindicacións duns labregos foi orixe
desta traxedia . A pancarta que ía colocar Emilio
está agora posta á entrada da Laboral. O seu
carón unha bandeira galega e outra roxa, ámbalas dúas con crespóns negros. Os propios labregos liberados esa mañá foron os primeiros en
achegarse á Universidade pra mostra-:lo seu pesar. Alí poideron comprobar que a súa loita é xa
a loita do pobo galego.

GALICIA FOI UN BERRO
Cando escomenzóu a correrse a voz do ocurrido nas Encrobas, Galicia reaccionóu cun soio
berro. E prácticamente imposíbel recoller tóda-
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las mostras de solidaridade cun pobo que defendéu o seu e a repulsa contra a violencia utilizada
pola Guardia Civil, contra a intransixencia culpábel da empresa «Lignitos de Meirama»-FENOSA,
contra a postura dunha administración que
apoia os intereses privados, inda a costa de deixar sen medio de vida ós labregos. Comunicados
de grupos políticos, das agrupacións culturáis,
das asociacións de veciños, de traballadores e
labregos de toda Galicia; peches; pintadas; octa villas; manifestacións masivas, que foron disoltas e remataron con detencións; peches en centros do ensino ... No intre de redactarse esta información, anúncianse novas man.ifestacións pra
esixir que a ocupación do día 21 non se leve a
cabo e pra protestar por todo o sucedido até
agora.
Os detidos o martes 15, logo postes en libertade por decisión xudicial, pasaron nos calabozos da Guardia Civil un día sen comer nada e
durmindo oito persoas en dúas colchonetas e cubríndose cunha manta. Tres persoas, Ricardo
Mosquera, Manuel Rodríguez e o cura de Sésamo, Ramón Valcárcel, pasaron á xurisdicción militar.
Comisións Labregas (xerme de sindicato integrado na Asamblea Nacional Popular Galega)
e a Asociación Agraria Galega foron as primeiras
organizacións que condearon os feítos. Algúns
labregos, como decían estes organismos nos seus
comunicados, son membros das CC.LL. e A.G.A.
As mostras de solidaridade continuan.. . Con
Encrobas, Galicia falóu ben claro.
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Des perta,
Cospindo

PSG:

Caolíns de Laxe

Tempo de erise

Osobreiros
f óra

O 16 de febreiro tiña lugar, en Santiago,
unha xuntanza de hasta sete representantes
doutras tantas organizacións políticas galegas,
antre as que se atopaban as que actualmente
compoñen o Consello: Movemento Comunista
Galega, Partido Carlista de Galicia e o Partido
Socialista Galega. Apenas un mes denantes,
outra xuntanza dera lugar o 20 de xaneiro ó
diálogo antre representantes de catorce organizacións. Todo, seica, pra lle botar unha ollada
colectiva ás prósimas eleccións da primaveira.

Lago de insistentes rumores, por parte dos
obreiros da empresa «Caolines de Lage, Sociedad Anónima», respecto do posíbel peche da
factoría especializada na estracción, lavado e secado de caolín, o director xerente e máilo apoderado xeral, Isidro Parga Pondal e Gonzalo Balboa
López, respectivamente, veñen agora de depositar -segundo as informacións do naso corresponsal en Bergantiños, Waldo Blanco- espediente de crise.
Os principáis afectados son oitenta obreiros
que acaban de se enterar, por boca dos executivos de «Caolines de Laxe, Sociedad Anónima»,
que o material no que traballan xa non é rentábel. Todo, sinxelamente, porque o caolín inglés
estáse a vender a dúas mil duascentas pesetas
tonelada - métrica en tanto que o producto de
Laxe sae a perta de tres mil dúascentas pesetas.
Os obreiros da factoría, segundo Waldo
Blanco, dispoñen dun cáseque único comentario
no que todos coinciden: «E sempre a mesma
retórica destes patróns: agora que encheron ben
os petos á nasa canta, déixannos na rúa coma se
fóramos unha ferramenta calquera». As causas
deste xeito, · os traballadores atópanse nunha
complexa situación en tanto que, nestes tempos
de crise xeral, a maioría deles sobrepasan a edade de corenta e cinco anos; e doce deles están
xa perta do tempo de retiro.
Os afectados pensan solicitar, dos organismos competentes, unha inspección pra
esclarece-los posíbeis fraudes que a empresa
fixo ou tenta facer aínda ós traballadores ou,
mesmo, ó erario público. Todo eso tendo en con-

Poderían ser estas, por exemplo, dúas das
acotacións antre as que ía saír o día 11 de febreiro un comunicado do PSG, dando canta da
recente ·solicitude déste pra acollerse ó estatuto de mero observador diante da Federación
de Partidos Socialistas. O PSG aclaraba que
non se identificaba en modo ningún coa proposta de cese pró secretario de Información da
FPS e que, pala contra, defendía a fórmula da
suspensión provisional dos secretarios e portavoces da Federación, dadas as diverxencias
políticas esistentes antre deles.
Tratábase de proposicións espostas no
transcurso de Consello Federal da mesma FPS
nos días 5 e 6 de febreiro e, lago das puntualizacións devanditas, o PSG referíase directamente á «erosión que a recente dinámica da
FPS podería producir nas propias bases do
PSG, especialmente a causa da visión de formada dos feítos que, últimamente, aparecen
en diversas publicacións. «Unha erosión que,
dacordo co comunicado, tiña unha causa de
fondo:
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ta que moitos dos obreiros non estaban declarados na seguridade social e, polo que se retire á
súa antigüedade, este concepto comenza a figurar somentes dende o ano 1950 cando as condicións de hixiene a seguridade veñen a se-las
mesmas agora que cando foi creada a factoría,
en 1 930. Dende aquelas houbo, xa, varios casos
de silicose.
Conforme puntualiza o naso corresponsal, a
empresa seguramente non vai ó tacho polo elevado dos salarios, se ternos en canta os seguintes datos que poden, doadamente, ser xeralizados: un peón, _empezando a traballar na empresa
o 2 de marzo de 1949, ten un salario diario de
593 pesetas. Un oficial de terceira, lago de comenzar na factoría o 16 de abril de 1944, dispón
agora de 688 pesetas, tamén por xornada de
traballo. Sen dúbida, os nivéis salariáis non son
a causa da crise en «Caolines de Lage, Sociedad
Anónima».

«0 PSG considera que é inadecuada a dinámica introducida na FPS, de enfrentamento
antre dúas concepcións: ( 1) que pretende utilizará FPS coma unha simple plataforma de negociación e (2) aquela que se orienta a facer da
FPS un partido federal e non unha federación
de partidos». Tal situación, pois, abrigaba ós
social.istas galegas a puntualizar de novo: «De
cara a estas dúas liñas -decían- o PSG sigue a considerar válido o vello proxecto FPS,
sempre que se acepten as seguintes bases: (a),
é obxetivo da FPS loitar pra acadar unha forma
de Estado Federal que recolla as aspiracións
das nacionalidades, rexións históricas e rexións. (b), a FPS deberá deixar a salvo a libertade das organizacións membros pra fixa-las
estratexias específicas de construcción do socialismo no Estado español. (e), a FPS non
debe dificulta-la libre elección, palas organizacións membros, da opción máis adecuada ós
intereses dos séus respectivos pobos de cara ó
exercicio do dereito á autOdeterminación».
Os socialistas gal egos concluían: «Coma,
neste intre, a FPS non responde a estas bases,
o PSG considera conveniente manter un estatuto de observador namentres subsistan as actuáis circunstancias». Era, lago, a inmediata
actitude do PSG diante da crise na FPS. Poucos días despóis, a saída de dous destacados
membros do partido ía proporcionar novas claves á crise interna de PSG.

¿LOIT A INTERNA?
Xusto G. Beramendi, un dos recén saídos
do partido, foi esplícito: hai, ou houbo, unha
loita moi clara antre dúas tendencias no seo do
PSG. «Eu entrara no PSG -dixo a TEIMApra traballar na construcción dun partido socialista de masas, pro agora cheguéi ó convencemento de que eso non sería posíbel. O certo
é que se podería falar de dúas tendencias cunha loita moi clara antre sí: unha, socialdemócrata, con fins electoráis fundamentalmente,
outra, socialista revolucionaria, cunha intención evidente de chegar á construcción dunha
verdadeira organización de masas». Beramendi
salienta: «Ninguén nega, «a priori», o de ir ás
eleccións, pro o caso é que se trataría do contrario de ir a elas pra, lago, agardar sen máis ás
seguintes. Compre -engade- unha actitude
máis encamiñada a reforzar unha liña de masas. En todo caso, habería que toma-las eleccións coma unha necesidade secundaria».
«Üutra problemática situáse arredor -di
despóis- das teses nacio;ialistas, eneal de
dúas ideas distintas sobar da defensa da autodeterminación: unha, simplificando moitísimo,
esquematizando moitfsimo pra entendérmonos, que ten similitudes coas posicións PCG.
Outra, tamén esquematizando moito, que tentaría a defensa consecuente dos dereitos nacionáis galegas, pro sen caír nunha identificación co bloque das UPG-ANPG. Son dúas actitudes que teñen, respectivamente, una clara
correlación coas distintas políticas de alianzas
esistentes hoxendfa. A primeira sería máis partidaria de determinadas alianzas a nivel de Estado español cá segunda».
-Yuste Grijalba, o outro que agora se vái
de PSG, ¿representaría pra vostedes a primeira
liña? ¿Sería Beramendi a segunda?
Xusto Beramendi non quixo responder.
Francisco Xavier Yuste Grija/ba, pala súa banda, decía: «A miña marcha de PSG débese a
razóns moi simples xa que o socialismo, penso
eu, ten de ir unido; e todo o que sexa buscar
alianzas noutras partes non o vexo como postura lóxica, racional e axeitada á realidade. Eu
penso -engadía- que unha postura claramente
socialista levaría, a outros partidos doutra calificación, a aceptalas teses nacionalistas que o PSG
mantiña. Por outra banda, coido que neste intre
político é máis importante consolida-la democracia que plantexar xa a autodeterminación, que viría millar nunha etapa posterior. A realidade non
está por ter en canta primeiro a autodeterminación e lago a democracia, porque a democraci 111111
aínda non nacéu».
~1111111 '
Neste senso, Beramendi dixo a TEI M
democracia é un labor que xa está a cu
clase dominante ou a burguesía ou
xa ... Lago, os partidos que queiran 11
1
pobos oprimidos e ós traball
.r
coma principal misión a defe
e destas clases traballador:
cracia».

TEIMA,
nos madriles
Perta dun centenar de persoas -unha enchente coma non se recorda en actos deste tipo- asistiron na galería «Sargadelos» de Madrid á presentación oficial, (dentro do que cabe)
de TEIMA na capital do Estado. «Madrileños» fixos coma Celso ~milio Ferreiro e outros ocasionáis (coma o negociador Paz Andrade) honraron
ca súa presencia o lanzamento da nasa revista
por aqueles lares. Tamén andivo por alí, anque
non poidera quedarse hastra o final do acto,
Isaac Díaz-Pardo, másimo responsabel da casa
onde levamos a remate a conversa cos amigos
que tiveron a ben aturamos durante algo máis
dunha hora.
Falaron deste semanario o seu director, Anxel Vence, e o redactor Manuel Rivas. As preguntas foron dabondo, tendo en canta que todo
o acto de presentación tivo de desenrolarse a pé
firme. O remate cantóuse espontáneamente o
himno, o «Venceremos nos» e outras cancións de
irmandade namentres que Inés Canosa, de «Sargadelos», obsequiaba con viña a tódolos asistentes.
O seguinte día -domingo, trece de febreiro - repetíuse a presentación no Colexio Maior
«Loyola», da Cidade Universitaria. Un público
moito máis novo e homoxéneo que o do día anterior - algunhas caras repetíanse tamén- sometéu ós representantes de TEI MA a un bombardeo de preguntas nas que se chegaron a incluir temas como a lingüística e o ensino galega.
Ambolos dous actos desenrolarónse en lingua galega, ca tácita aprobación dalgún que outro burgalés ou catalán presentes.
Posiblemente como consecuencia das presentacións, o terceiro «Telediario» de RTVE
anunciaría un par de días despois -dentro da
súa sección internacional- a «inminente salida
a la calle del primer número de TEIMA, revista
en lengua vernácula gallega». Co que se demostra que pra RTVE (coma pra tantos outros orgaismos do Estado) as causas non suceden hastra
que sucedan en Madrid. Tomamos nota.

P.P.G.

VexoLugo
e A .Coruña
«0 Partido Popular Galega está en plena
etapa de lanzamento. Contamos con trescentos militantes a nivel de cadros, xa que hastra
agora non fixemos campaña de captación de
militantes», declaróu a TEI MA o abogado coruñés, Fernando García Agudín, secretario xeral do PPG.

balla con e sin a influencia do IRYDA (Instituto
de Reforma y Desarrollo Agrario) e que pode
ter certa forza no medio rural. Claro que tamén
se clarificarían moito os bloques si este partido
se integrara xa en Alianza Popular, xa no Centro Democrático Social».

Agudf n foi nomeado pra este cargo no
congreso, dalgunha maneira constituinte, os
pasados días 12 e 13 de febreiro. As outras
dúas figuras elexidas foron Xaime llla Cauto
pra Presidencia e Carlos Baliñas como vicepresidente.

AMIGOS DO P.G.S.D.

No congreso anuncióuse xa a vontade de
legalización canto antes e a decisión unánime
de ir ás eleccións sempre que haxa garantías. E
Agudín espera que as haxa.

ATENCION A ZONA RURAL
O secretario xeral dixo que nestes días o
partido estaba tratando de atapar cadros na
zona rural. «Fainos moita falta porque irnos
ben nas cidades grandes e nas vilas, pro rea.1mente mal na zona rural».
A vista deste panorama, Agudín, que se
espresóu sempre en castelán, non desvióu a
resposta relacionada coas posibilidades na
confrontación electoral.
«Coido que deberíamos ter unha votación
moi considerábel e dfgoo sin triunfalismo. Podemos irá cabeza en Lugo e na Coruña e contar cunha adhesión normal en Pontevedra. En
Ourense teríamos que loitar contra o Partido
Popular (PP) de Pío Cabanillas e José María de
Areilza, que montaron un aparato franquista
moi forte».
¿En qué consideración teñen a Alianza Popular e ó Partido Gal ego Independiente?
-«Pensamos que Alianza Popular non será
enemigo nas cidades, ainda que pode selo no
campo, tendo en canta o peso dos caciquismos. O pobo non votará a Alianza Popular nin
morto e na votación xeral non parece un enemigo terríbel. O partido Galega Independiente
ten forza sóio na Coruña a causa da acusada
personalidade de Meilán Gil. Sabemos que tra-

TEIMA TAMEN FO/

E, con quén podería «integrarse» o P.P.G.
-que a nivel do Estado, forma parte do Equipo Demócrata-cristiá. Pra Agudín a situación é
clara. «Pensamos nos amigos do Partido Galega Social Demócrata, (P.G.S.D.) cos que non
ternos barreiras ideolóxicas e nalgún tipo de
estratexia común con forzas máis netamente
socialistas, fundamentalmente o Partido Socialista Galega e cicais a Federación Socialista
Galega do Partido Socialista Obrero Español.
Sempre á esquerda. A alianza co PGSD, obedecería ó cambio de aires, de xeitos neste partido «que recobróu unha liña máis templada e
máis socialdemócrata abandonando posturas
radicais». (Un dato pra xuntar con todo esto: na
sesión de .clausura do congreso, o único home
visibel dun partido galega era do PGSD e a
única adhesión recibida, a do PSOE. Son datos.).
O P.P.G. ten locais por agora na Coruña e
Ourense e busca con moita presa un en Santiago. Nesta mesma semá presentará no Ministerio da Gobernación os documentos solicitando a súa legalización. Non ten agora mesmo «liberados», «pro non está descartado que
nun futuro inmediato se estudie esa posibilidade».
Tampouco canta polo de agora con listas
de candidatos, aínda que algo debe saber o secretario xeral cando di que «poderemos presentar homes novas, limpos e non contaminados» e que «non hai, agora mesmo, un soio voluntario».
O P.P.G.
electoral das forzas da oposición
considera necesarios uns puntos d
nimos ós que se apuntaría. To
se espera a legalización e

las. A reivindicación era a xa coñecida: un ano
máis de carreira, millar e máis fonda formación
teórica e práctica, máis traballo, máis asignaturas cara a unha millor preparación e competencia profesional. ¿A quén non lle interesa que os
péritos estean millor preparados?

Escotas Técnicas

ce Queremos

ser millores»
Dende hai varias semás as Escolas Técnicas
están en paro. En Galicia hai catre: Naváis en Ferro!, Arquitectos Técnicos na Coruña, Agrónomos en Lugo e Industriáis en Vigo. ¿As razóns
do paro? A safda da Orde Ministerial de 16-12- .
76 que regula o Plan de Estudios das Escalas.
«Cando nós pediamos unha maior calidade de
ensino que nos dan cara a unha profesionalidade
eficaz e verdadeira, un ano máis de carreira,
máis asignaturas que peidan encher algúns valeiros da nasa formación, máis posibilidades de
traballo práctico nas mesmas escalas, reestructuración exeitada dos plans anuáis de estudio,
etc, o Ministerio ven coutar tódalas nasas arelas
cunha lei capada, que limita a carreira a tres
anos (totalmente insuficientes), as asignaturas,
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horas semanáis, etc. Esto supón un ataque á
nasa formación e, sobar de todo, ó dereito a
unha millar preparación teórica e profesional»,
din os alunes.
A folga é seral a nivel de Estado e, no intre de
escribir esta crónica, non ten miras de solución
ningunha afnda. «0 que ven ser tamén significativo en canto nós seguimos senda estudiantes e
profesionáis de segunda. Outros van por diante».
E do que se trata n~ste caso, segundo es seus
protagonistas, é do dereito a unha millar formación profesional cara a unha millar competencia
no traballo futuro.
Alguén quixo ver algo máis detrás da O. M. de
decembre: a maña de rebaixamento, de poñer
barraxes ós inxenieiros, arquitectos técnicos pra
que non enchan (eu poidan encher) o eido dos
arquitectos e inxenieiros superiores, que cada
día son máis e piden máis traballo. E coma se es
«técnicos» (es péritos) non tiveran «espacio político» no seu traballo, sempre ameazando ós «superiores». ¿Trátase de coutar-las súas posibilidades profesionáis, ó travese da O. M. e partindo
xa dos pi ans de estudios? A causa (as relacións
antre «superiores» e «técnicos») non ven de agora.
Polo demáis as Escalas Técnicas tiñan xa a
súa alternativa. Unha comisión estatal das mesmas (ó travese de subcomisións de estudios, representantes profesionáis, profesores, representación de alunes, claustros, consellos superiores
de Colexios, etc) tiña elaboradas en 1975 as
liñas directrices dun plan de estudios prás Esco-

Os problemas
do ensino

Parados
organizados
Son poucos, moi poucos, pro empezan. En
Santiago de Compostela teñen problemas de local pra se reunir. Dixéronlle no Colexio de Doctores de Licenciados que foran ó da Coruña porque
este (o de Santiago) é de distrito e non está pra
estas coudas (?). En Vigo escomenzan tamén a
se axuntar agora arredor do Colexio. E na Coruña.
Trátase de organizar ós parados pra traballar
alternativas concretas cara ó futuro do ensino.
«Non sabemos cántos somos, pro este vai ser un
dos primeiros temas de estudio. Irnos escomenzar por estudi-la situación mesma do ensino,
postos de tráballo, escolarización, intruismo, bibliotecas, etc. A partires de eiquí compre a análise das formas de acceso á docencia: as oposicións actuáis non sirven, pro tampouco podemos admitir que se chegue a dedo, pola recomendación, coma deica agora».
Un dos primeiros obxetivos podería se-la publicación aló polo mes de setembro, de posibeis
postes de fraballo a nivel de distrito. «Daquela
debería estar constituida xa unha comisión,
unha alternativa democrática a partires dos
mesmos centros pra poder acceder ó pesto de
traballo. O que non podemos é seguir coma deica agora: illados, soios, desorganizados e calados».
Os parados unidos, etc.

Plan de Coordinación
Territorial

Dende o Baixo
Miño propoñen
alternativas
Na liña de rexeitamento do Plan Director de
Coordinación Territorial de Galicia apúntase tamén o val do Rosal, nas terras do sur da provincia pontevedresa, ó traveso da súa asociación de
veciños, que esixe do axuntamento «se dirixa ás
autoridades competentes demandando a derogación do Decreto de formación do Plan Director».

¿Cántos van xa? Colexio de Arquitectos de
Galicia, Aparelladores e Técnicos, Doctores e Licenciados de todo distrito, farmacéuticos da Coruña, abogados, unha chea máis de colexios profesionáis das catre provincias galegas (péritos e
inxenieiros técnicos, axentes da propiedade inmobiliaria), · ADEGA, catedráticos de instituto,
asociacións culturáis, grupos políticos, asociacións de veciños ...
Os do Rosal (que polo de agora son os últimos) dan alternativas concretas e empezan pela
súa casa: «que a corporación municipal faga un
chamamento ós organismo, sectores e persoas
interesadas pra encetar xa unha reflesión previa
á planificación axeitada, racional e ' coordinada
do Baixo Miño, ó mesmo tempo que se constitúe no Rosal unha Comisión lnterdisciplinar de
Planificación Municipal integrada por tódalas
persoas e sectores interesados pra estudia-la
planificación integral do territorio e dos seus recursos».

e

Traballar dende a base
sen esclusións. A
alternativa formulariámola nós a nivel de todo o
país galego. Sen esclusións.

Vigo:

¿Outro
periódico
en Galieia?
A cousa non é de agora. Dende hai tempo
fálase en certos sectores vigueses políticos· e liberáis, uns de partido e outros non, profesionáis
do xornalismo, etcétera, da posibilidade (e mesmo necesidade) dun periódico en Vigo, dun xornal que veña a encher valeiros que hoxe esisten.
Falóuse de resucitar «Galicia», xornal democrático e liberal que dirixíu no seu día Valentfn Paz
Andrade e que matóu, de marte matada, a dictadura de Primo de Rivera.
Houbo un intre, cando os homes que fan sacar «El País» en Madrid andaban á percura de
accionistas en Galicia, que se falóu ·seriamente
(e contactóuse con políticos da oposición democrática) de chanta-las bases económicas necesarias pra voltar a saca-lo periódico vigués: un
periódico aberto ó pensamento democrático
vencellado ós intereses do país e capaz de recoller tódalas tensións da comunidade, veñan de
onde veñan.
Pro «Galicia» non foi adiante. Houbo atrancos económicos, morréu algún dos posibeis accionistas, complicáronse mesmo políticamente
as cousas pra outros e o proxecto de poñer a a
dar de novo o prestixioso xornal vigués esm
céu. Paz Andrade tampouco fala xa do
Agora anda por ahí outra idea.
Trataríase, segundo as nasas n~
xornal democrático cobizoso nos ~t
mentos, «que tentaría de dar un 1111
na
va á información, outro gran
A idea parece que anda a
é a primeira vez que se
desta?
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¿Domestiea-Ia esquerda?
XAVIER NAVAZA
Días máis tarde das detencións levadas adiante
antre algúns membros dos distintos grupos situados, pra botar man dun concepto dabondo atilizado
polos sectores máis politizados, á esquerda do Partido Comunista, varias daquelas organizacións - Liga Comunista Revolucionaria, Partido do Traballo e
Organización Revolucionaria dos Traballadores, segundo informacións da axencia Cifra cando pechamos estas páxinas- presentaban no rexistro do Ministerio da Gobernación en Madrid as documentacións esixidas pola nova normativa cara á legalización previa ó futuro proceso electoral. Non se lles
podía negar boa vontade, non, uns días despóis
-somentes- de que algúns dos seus militantes
sufriran diversos procesos policiáis. Tratábase de
grupos denominados «estrema esquerda» con todo
o que, nesta Terra que tenta recupera-la súa propia
memoria colectiva, conleva a denominación en tanto que contradictoriamente aparellada -por determinados sectores - cunhas supostas prácticas violentas.
Nembargantes, e contra do que se poidera supoñer, a redada non tivera coma obxeto -segundo
declaracións dalgúns detidos galegos- unha acción gubernativa logo da escalada terrorista no Madrid das últimas semás. O mesmo xefe superior de
Policía de Valencia , que dirixira os rescates dos señores Oriol e Villaescusa, fa deseguida a matizar
nunha roda de Prensa que, os partidos que aspiran á

dirixencia das masas -e citaba algúns deles: PCE,
PT, MC, ORT...-, «non recollen na súa práctica o
recurso da violencia». Non era éste, pois, o obxeto
das detencións.
Pola contra, segundo declaracións a esta revista
dalgúns dos interesados galegos (UPG, MCG, ORT,
fundamentalmente) logo das súas postas en libertade, as detencións «foron claramente encamiñadas á
localización detallada de militantes, aparatos de
propaganda, etcétera, pró posterior control. Trátase,
pois, dunha serie de accións que desdicen dos continuos plantexamentos do segundo Goberno da Monarquía cando estamos a escomenzar un proceso
que debería levar á democracia. E desdicen, certamente, porque trátase de partidos nunca catalogados por acción violenta ningunha». Mais ben ó contrario, no intre mesmo das detencións a algún se lle
atopaba no peto cartéis ou documentación cun soio
e fundamental contido: A condea esplfcita e tallante
das violencias e crimes estremistas.
«Poidérase maxinar -recollfa logo TEIMAque, á vista dos acontecementos, o Goberno do
presidente Suárez tenta de escluir, marxinar do proceso, a un importante sector das esquerdas do país:
Suprimir, polo control coma sistema, a función catalizadora e progresista dos grupos, se ben minoritarios, cunha indubidábel vocación de m·asas. Semella, logo, no momento actual, coma se se tratara
arranxar co panorama polfÜco rexeitando a uns e si-

tuando nas esferas do «posfbel» a certa esquerda
homologada. Homologación que virfa, entón, da
man da supresión e, de aovo en certo senso, de «reviva!» das políticas do avestruz».
Un eufemismo que confinaría, de convertirse
nun feíto consumado, á mesma realidade sociopolftica do país. Unha realidade caracterizada precisamente pola esistencia, xunto daquela esquerda homologábel, dunha esquerda cun papel ben sinxelo:
«Favorece-lo crecemento de presións contra das
tendencias ó revisionismo ou, mesmo, ó simple reformismo. Non hai máis que ollar -dixeron a esta revista as mesmas fontes consultadas- o camiño da
oposición hoxe por hoxe estabelecida: Nos primeiros tempos falóuse de folga xeral política e, despóis,
de acción democrática nacional. Máis tarde nacía a
ruptura democrática que, logo, se fa trocar na chamada ruptura pactada. Hoxe, coma se ve, fálase sen
máis de negociación».
Unha presión e dous importantes nivéis: A esquerda non «domesticábel» e as específicas reivindicacións das rexións e nacionalidades do Estado español. No noso caso, Galicia. Un confinamento que
suporía, en potencia, a recreación de xermes de violencia nuns grupos caracterizados, precisamente,
pola súa militancia non-violenta. Porque se trata, en
suma, dun feito natural: Opresión convoca violencia.
Sería o gran xogo do medo, as crispacións ... Todo,
en fin, cando non se lles pode negar boa vontade ós
marxinados. ¿A primaveira está en portas? Con ela,
as eleccións: ¿Cáis?

LINGUA
Anque ó presentármo-la sección falabamos de tratar en primeiro lugar uns temas de
carácter xeral, atendendo a certas suxerencias
que nos foron feitas, empezaremos polo que é,
de certo, moito máís urxente; por tratar aqueles puntos nos que compre ser inflesibeis, stalinianos, como decía un dos suxeridores.
Fálase de normativiza-lo galega. O que resulte será un feixe de formas escolleitas entre
outras igualmente galegas e a castelán máis
ou menos implantada no noso país, pro sempre rexeitada. Desto talaremos máis adiante.
Polo de agora irnos comenzar polo que non admite nin dúbida nin discusión, polo que de ningunha maneira pode ser aceptado no noso
idioma, se non queremos que morra de marte
marrida. E, desgraciadamente, os castelanismos morfosintácticos, dos que empezamos a
talar hoxe, son os que se ouven e se escriben
decote, en especial na xente que tivo como lingua materna o castelán.
Compre, pois, mante-la nasa estructura
morfosintáctica inalterada, forte, frente ós continuos ataques que está a sufrir de parte do
castelán. Non esquenzamos que é precisamente a devandita estructura a que define ó galega
coma lingua e non coma dialecto; e que o día
en que o castelán esnaquice a nosa morfosintase, o galega deixará de se-lo que é pra convertirse nun bable, dialecto ou como se lle
queira chamar; pro daquela xa non se poderá
talar da lingua galega.
Sempre o noso idioma estivo atacado polo
idioma oficial, son xa varios longos séculas.
Mais tamén compre reconocer que hoxendía a
difusión en galega é meirande, e non digamos
cando empece a campaña electoral, que levará
propaganda na nosa lingua a tódolos curru-

Os posesivos
CHARO ALVAREZ - F. F. RIOS
chos do país. Usar nela o galega que acotío se
ve ou se ouve, pode ser fatal pró porvir do idioma.

ARTIGO-POSESIVO-NOME
Dirixímonos nesta ocasión, dun xeito especial, ós autores de panfletos, pintadas, cartéis,
comunicados á prensa, etc., que sen dúbida,
neste intre son responsabeis do galega que máis
se le. ¿ Cántas veces non ternos de ler súa marte,
súa libertade, naso apoio ... ? E un defecto corrente entre os que parten do castelán, 6 non
esistir n·esa lingua máis posibilidade ca mi perro e non el mi perro. Non usa-lo artigo diante
do posesivo denota ben ás claras que o talante
non coñece a lingua que está a empregar. Pra
talar e escribir nunha lingua, dende lago, non
abonda con facer unhas sustitucións lésicas.
Hai que coñece-las suas estructuras.

CASOS ESPECIALES
Cando os nomes son de parentesco,
maiormente pros1mos, non é necesario
emprega-lo artigo. Polo tanto, tan galega é decir miña nai coma a túa nai, meu sogro como a
súa nora.
Tamén se pode omitir noutros casos, pro nunca está mal utilizado; e cecáis así,
o que non estea moi afeito, evita un problema.
Onde se non usa nunca o artigo é nos vocativos; pro lémbrese que en galega debe ·de

se decir miña nai, meu fil/o, e nunca nai miña,
abó meu,estructuras estas que corresponden
ás castelás.

OUTRAS FORMAS
Queremos aproveita-la ocasión do tema
pra lles recordar ós lectores unhas formas de
posesivo que teñen pouco uso e que ás veces
nin se sabe da súa esistencia:
A primeira é a forma (a) cadanséu (co femenino e pluráis), equivalente a «a cada ún o
seu» (col/eran cadanséu anaco de broa; beberon a cadansúa cunea de espadeiro).
A segunda son as formas de meu, de
teu ... pra indicar unha propiedade esclusiva,
hastra o punto de que moi poucas veces se
aplica 6 parentesco e sí moito ás causas eu
teño casa de meu e vós nin tan sequera tendes
vacas de vaso; a Brais trabállache con xugada
de seu). Tqmén son galega dabondo frases
coma O Xan de Carballás évos curmán de naso.
A terceira forma que queremos lembrar é
mi madre, mi padre,que a miudo é chata da de
castelanismo; pro parece moi dudado que sex
así. E un tratamento de respeto que está a p
derse. Nos máis dos sitios só se rexistra n
ou no recordo dos vellos. Só se aplica a
nai, mai, e ás veces a tío. A nivel lit
mén mi amo.
Por un galega limpo de c
EMPREGUEMO-LO ARTIGO
POSESIVOS e recuperemo
mas galegas dabondo.

,,.

SESUALIDADE
A progresiva reducción na dosificación dos productos compoñentes da píldora, fai que os seus
efectos secundarios ou tamén chamados «inconvenientes» sexan máis raros e, en calquera caso, de
menor importancia. Non embargantes, irnos tratar
de falar dalgún dos inconvenientes, cicáis, os máis
habituáis; por exemplo:
1) trastornos dixestivos: náuseas e vómitos.
Son cada vez máis raros; e de presentárense, van
desaparecendo ó cabo dalgúns meses. No caso de
que persistiran, recoméndase cambear . de píldora.
2) aumento de peso: varia considerábelmente
dunhas persoas ás outras, sobor de todo se esisten
factores de predisposición a engordar. Neste caso, o
estar tamén intimamente ligado ó aumento de apetito, faise necesario un control do peso polo especialista.
3) dor de cabeza (cefaleas): este sintoma, case
sempre desaparece ó persisti-lo tratamento; non
embargantes, nos casos rebeldes, pódese cambear
de píldora. A máis idónea será a que teña meirande
proporción da hormona proxesterónica.
4) pérdidas de sangue (seudorreglas ou metrorraxias): xeralmente desaparecen ó cabo dalgúns
meses dé tratamento, pra voltar a presentarse pasado algún tempo.
5) ausencia de regla (amenorrea): é rara e transitoria . Cede rápidamente o cambear de pildora.
Non impón a suspensión do tratamento.
Seria moi longo, falar de tódolos «inconvenientes» que lle son imputados á píldora, moitos deles
carecendo de todo fundamento. Modificacións da
pigmentación, caída do cabelo, secreción mamaria
(galactorrea). alteracións neuro-oftalmolóxicas (pérdida de visión). etc. etc. son descriptas polos autores.
Psicolóxicamente, a aceptabilidade da píldora
(en xeral de calquera método contraceptivo) vai de-

Nos tempos en que ós españóis nos parecia que
ainda Portugal podia ser obxeto das nosas bulras,
contábase que o diplomático Carneiro Pacheco fora
visitar ó papa Pio XII e que lle botara ·este discurso:
«Vosa Santidade e máis eu ternos moito parecido:
V. S. é pastor e eu son carneiro; V. S. é Pacelli e eu
son Pacheco; V. S. é «lux mundi» (a luz do mundo) e
eu son o presidente da fosforeira portuguesa».
Co gallo das festas de Nadal e Aninovo, unha
firma comercial do Noroeste que ten que ver coa
enerxia eléctrica agasallóunos nos xornáis e revistas
cunha fermosa imaxe da Virxe e o Neno, encabezada polo testo evanxélico de San Xoán no que se di:
«En El estaba a vida, e a vida é a lus dos homes. E esta
lus relostraba nas tebras». Axiña me lembréi do canto supostamente portugués ainda que tamén se lle
poderla aplicar aquel outro que decia que á morte
do papa Xoán la ser nomeado xefe das Forzas Eclesiásticas o dono da devandita empresa porque era
Pedro, era Pastor e tiña a fe nosa.
Coido que non está mal tomar a broma estas
causas, porque o que latexa no fondo deste «anuncio» haberla que llo perguntar ós teósofos que o deron á luz con tanto inxenio. Pro ainda que non fora
polo que ternos lido en TEIMA con relación á vila de
Xove («unha industria porca»L haberiamos decirlles
que menos luz e máis claridade e que non é ouro
todo o que relace ou relostra. Agora somentes fai
talla que sigan coa súa teosofia e nos convenzan, co
evanxelista Mateo, que Galicia é ese pobo biblico
«que habitaba nas tebras e ollóu unha gran luz».
Porque a conciencia mesiánica que teñen os tecnócratas é realmente increibel, por moita luz que lle
boten enriba.
Non debería ser pra ninguén un secreto a característica evolución da burguesía con relación ó feito
relixioso. Como todos sabemos ben, a revolución
francesa foi tamén unha revolta contra da lgrexa en
canto que formaba parte do Antigo Réxime a alianza
entre o Trono e o Altar. Xa os enciclopedistas se

Os diferentes
métodos
eontraeeptivos:
a píldora (11)
pender da significación que teña na muller, na parella, e do nivel socio-cultural en que se movan. O pro. blema relixioso, as mentalizacións ou propaganda
adversa, encol dos métodos contraceptivos, os sentimentos de frustración, culpabilidade, etc. etc., poden condicionar extraordinariamente as reaccións
psicolóxicas da muller. A frixidez, disminución da libido (falta de desexo sesual) é un dos síntomas mais
polémicos e contradictorios, pois, se certo é que se
plantexa ou se presenta en moitos casos, non é menos certo, o fenómeno contrario, e do que tan pouco
se fala, « a sesualización do rol da muller pola contracepción». A regulación dos nacementos cuestiona a identidade da muller, obligándo a unha nova ·
definición encol dos seus roles tradicionáis (a maternidade p. ex.) en contraposición ó sesual. O feito
de evitarlle, temporalmente, á muller a posibilidade
de procrear, vaille acentuar, lóxicamente, o outro rol
sesual.
Deica agora falamos dos chamados inconvenientes da píldora, todos eles xeralmente de carácter transitorio e benigno. A preocupación tórnase
seria cando escoitamos ou lémo-la verba «accidente» por utilización da píldora. Falaremos dos tres
máis importantes e espallados:
1) risCQ xenético, ou influencia na descendencia. Acúsase á píldora, de influir no nacemento de
nenos malformados. Non embargantes, os estudios
feitos en abortos precoces, debidos a malforma-

IGREXA
O eonto da fosforeira
portuguesa XOSE CHAO REGO
amasaron «ateos» e os homes da revoluci.ón reivindicaron todo un espirito de independencia coñecida
polo nome de secularismo. Pro cando o movemento
de Carlos Marx escomenzóu a prender no mundo
obreiro, a burguesía púxose a tremar e lembróu que
habla unha Forza que andaba a buscar uns brazos
que a agarimasen: a clerecia.
Dende entón, a burguesia trocóuse en interesadamente relixiosa e a lgrexa -dabondo en desacordo coa súa tradición e doutrina- non tivo inconveniente en sanciona-lo dereito sagro á . propiedade
privada. Se a revolución francesa lle arrebatara á
lgrexa (e á nobreza) o influxo sobor da sociedade,
agora non llo ía devolver, senón somentes permitirlle a lgrexa funcionar nun ámbito privado: o «espiritual». Dende entón a lgrexa está a vivir nun dualismo tráxico: tenciona «alumearn o mundo chamado
temporal dende instancias espirituáis. Pro atópase
coa frustración de que perde tódolos trens, porque o
mundo moderno empecinóuse en que as realidades
saciáis e políticas teñen luz propia e non lles fai falla
alumeamentos estemos.

LUZ ... E TAQUIGRAFOS
En certos ambientes da Curia Romana siguen a
pensar que a forza do Espirito está empantanada e
que a luz ten que vir somentes da súa Central térmica . Humildemente, cada Pobo e cada lgrexa ten a
súa fosforeira porque o Espíritu non está na cadea,,
como di o Apóstolo. O que sorprende son os dispositivos pra cambiar de voltaxe. Hai ano e pico o cardeal Poletti, Vicario do Papa, poñia o berro no ceo
porque un novo Garibaldi ameazaba con toma-la Cidade Eterna. Dende o monte Vaticano ollábase
como polo veciño monte Xanículo estaba a punto

cións xenéticas, dan coma resultado que: «nin o número de abortos nin as anomalias xenéticas son
meirandes en mulleres que toman a píldora ca nas
que non a toman».
2) risco de cáncer. Sábese que moitos tumores
son influenciados polas hormonas. Encol da muHer a
tratamento coa píldora, somentes seria favorecido o
cáncer mamario. Por outra banda, ún dos compoñentes da píldora (a hormona proxestáxena) seria
mesmo utilizada no cáncer de útero de forma terapéutica nas fases avanzadas. Se ternos en conta
que a utilización de contraceptivos, require un con· trol sistemático da muller, as posibilidades de prevención do cáncer son millares ca nas mulleres, que
por non toma-la píldora non pensan en facer contróis médicos habituáis. Dito doutra maneira, o control da píldora leva consigo un control xinecolóxico
da mullere, polo tanto, a con!?eguinte prevención de
tumores, (mama, cuello uterino, etc) que coma ésabido, moitos deles diagnosticados a tempo, son perfectamente tratados e curados.
3) riscos vasculares ou accidentes tromboembólicos (obstrucción brusca dun vaso sanguineo
por un coágulo). Sábese que o embarazo e máilo
parto fav0recen os accidentes ·tromboembólicos. A
píldora traduce un estado hormonal similar a
5ª. semá de embarazo, polo que tamén favorece o
risco dun accidente vascular. As mulleres con historial clínico de predisposición ós accidentes vasculares (flebitis p. ex.) serían as máis propensas. Non
embargantes, o risco destes accidentes de tromboembolia, son 3 veces meirandes durante o embarazo e parto ca nas mulleres a tratamento con anovulatorios.
·
No prósimo artigo, falaremos da píldora a nivel
máis psicodinámico e psicoanalitico, contándolles a
vostedes o impacto dos contraceptivos na vida sesual da muller e da parella.

de entrar na Administración da vila do Tiber un alcalde comunista. Agora eso xa é realidade e o Papa
Paulo VI xa se atopóu tres veces co «Sindaco» Carlos Xulio Ardán. Parécenos ben o de hoxe, pro poidéronse aforra-los laios de onte.
Coincide a entrevista entre os dous xefes de
Roma -cidade temporal e eterna- coa petición
que fan cinco diputados pra que se investigue sobor
dos bens do Vaticano, pois segundo a revista «Europeo» unha cuarta parte da Roma inmoble perteceria
a Santa Sede, e non certamente a pior. O Alcalde,
despóis da entrevista, declaróu que «é unha falsa
perspectiva decir que as comunidades relixiosas son
as responsabeis dos estragos urbanisticos de Roma.
Os culpabeis son, por disgracia, forzas de maior entidade. Frente ó asulto capitalista somentes se pode
considerar ó Vaticano coma aliado e endexamáis
coma un adversario». Aledariámonos deso, porque
somos católico-romanos, pro quixeramos que neste
choio «a lus relostre nas tebras». Fai falla, pois luz
e taquígrafos.

¿IGREXA GALEGA?
Cando Paulo VI quixo por a andar o último Ano
Santo, que moitos quixeramos xa derradeiro, falóunos do moito que dubidata o anovar unha tradición
que semellaba caduca. Tal dúbida non lles entróu
aínda ós homes xacobéus, que xa nos fixeron o calendario xacobeo deica o ano 2.000. No peche da
porta santa , a literatura triunfalista non estivo a
sente, porque segundo o Códice Calistino o Apó ~~¡;, ..
lo é o «abogado de tódolos pobos de Galicia>
o~h
diráo, pro se «o Campo da estrela» (que e
gundo a lenda, Compostela) quere relustr , xa ode
bulir a facelo. Porque o devandito An~~-·~ºAiW
algo moi estraño ás Forzas Eclesiái ~
Namentres a Universidade vai ten
galega, a lgrexa compostelá,
Ese sería o seu Xubiléu e o no
a facelo?

~

"

AS PROTAGONISTAS DO MEDIO RURAL

Fólase decote da presencia da muller na vida
galega. Dinse moitas cousas. Que se é ela
quen leva o peso da vida, ela quen manda, ela quen
protagoniza en boa parte o vivir galego.
Tense dito que houbo -e que hai, mesmomatriarcado en Galicia.
O certo é que a muller ten un peso especifico
na nosa realidade social e incluso na nosa
mitolox(a. Protagonistas da historia galega
son as labregas e as mariñeiras que
tantas veces tiveron que agarra-la rabela do
arado ou o remo da dorna pra enche-lo valdeiro
que deixGu o home emigrado. Protagonistas son as
mulleres que América primeiro e Europa despóis
..
levaron polos vieiros da emigración. E
protagonistas son, en fin, RosaHa, a Pardo Bazón,
Concepción Arenal, Hildegard e tantas outras.
PERFECTO CONDE tentóu de se acercar ó
realidade da muller galega de hoxe.
Con datos de urxencia recollidos en
diversos sitios de Galicia elaboróu
o seguinte informe.

«Vostede chochea. ¿ Ouer que lle
diga eu o que penso da muller?
Tome nota: a muller é hoxe un verdadeiro perigo. Perdéulle o respeto
ó home e quere ser igualiño a el. A
culpa téñena os periódicos e a televisión que non paran de enche-la
cabeza da xe~te de malas ideas e
de cousas do demo. Non, esto non
vai ben, a muller agora quere saber
e face-las mesmas cousas có home». Esta resposta , tomada dunha

labradora de oitenta anos no Val do
·Eo, coincide sorprendentemente co
vello proverbio hebréu que mandaba queima-las verbas da Lei denantes de ensinárllels ás mulleres.
A súa neta, vinte anos, estudios
primarios, tamén labradora («porque non poi en ser outra cousa»)
marcóu o contrapunto. Fuma ducados diante a aboa e, arrichada,
contesta: «Non vexo porque a mu-

Un traballo ma1s
,¿tlJ.

Ser mulle
Galieia
ller non ha ser igual có home. Tócanos traballa-lo mesmo, sufrir máis
aínda, termar dos nosos coma ninguén, facelo todo. O meu irmán ten
dous anos menos ca min. Vai soio
por ahí e volta cando lle peta. Eu
aínda lambín unha labazada do
meu pai o outro día por vir do baile
despóis da medianoite. Diante da
aboa astrévome a fumar, · cando
está o papá non. Xa que mo pregunta, eu dígolle que as mulleres tetemos moito que gañar e pouco
que perder. Deberíamos ter polo
menos a mesma libertade que
teñen os homes».

«Eu non me queixo», dixo en Xinzo de Limia unha rapaza que mataba o tempo tomando vermut coas
súas amigas na cafetería onde paran os coches que van cara a Madrid. <<Aquí non hai moito que facer
-engadíu-. Hai quen se ocupa por
ahí de cousas que a min non me
van nin me veñen. Meu pai di que
fan política, eu penso que fan polo
menos o parvo. A min o que me
gusta é oir música, bailar e ir por
ahí. Do resto non entendo». Na
mesma vila opinóu outra moza que
«o que hai que facer é darlle á muller unha formación axeitada pra
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que poida saír da opresión na que
se atopa». «Non se pode agardar
- recalcóu- que todo cambee pra
nós da noite prá mañá sen que denantes a sociedade cambee de por
SÍ».

No número catro de TEIMA,
Emilia Díaz (chamáronlle «a adúltera de Vilaxoán») contaba que, se
poidera ela face-las leis ou cambealas, «collería un fouciño e cortarta todo arrente, dende o principio,
porque todo está viciado». Con
máis conformismo contóu o seu
caso unha muller que tamén a deixóu o seu marido nunha aldea do
municipio lugués de Viveiro. «Meu
home foise prá America. Pasaron
os anos sen saber nada del. Tempo
despóis eu emigréi a Francia , xuntéime alí cun home que tamén é de
Lugo e xa ternos dous tillos. Gracias a odios, agora xa sei o que é
ter un compañeiro. Cando voltéi
por primeir mez á aldea somentes
un curmán negóume a palabra ; tódolos demáis, familiares e veciños,
tratárome coma sempre e admitíronme o pai dos meus fillos coma
se fara o meu verdadeiro home. En
París, onde vivo , a ninguén lle importa o mu estado, traballo nunha
portería e o único que me piden é
facer ben o bu/6 (o traballo). A mín,
se lle digo a verdade, eso que din
por ahí que é ser adúltera non me
causóu ningún mal».

en

«DIVIRTETE COA TELEVISION»
Cantan por Caldas de Reis que a
un veciño da bisbarra marchóulle a
muller con outro e, pra despedirse,
deixóulle unha carta na que decía:
«Üuerido M., eu márchome. Vóume
con D. que ten un camión. Non te
preocupes que vou ben. Ten cartas
e gústolle moitos. Déixoche os tillos e todo o da casa, sóio levo algunha causa de roupa miña. Manoliño, non quera que chores, quéroche moitos. Moitos bicos e divírtete
coa televisión». A historias coma
esta, sen duda cheas de sinxeleza e
candura, non ha falta quen lles dea
diferente interpretación.
Maruxa Rei, a hoxe controvertida líder dos mariscadores da Ría do
Pasaxe, telefoneóu un día a un xornalista da televisión pra lle pedir
que foran as cámaras coller unha
manifestación que ían facer. O periodista tratóu de esplicarlle que
non era posíbel (aínda vivía Franco)
e a Maruxa , nun dos rautas que
prodiga, cortóulle moi secamente:
«Ü que pasa é que vostedes, os que
traballan ahí, non lle teñen que
poñer ó oficio os collóns que lle
poñemos ó naso as mariscadoras
da Ría». Non menos arroutada contestóulle a este revista unha peixeira de Marín cando lle preguntóu un
dos nasos redactores qué pensaba
da situación da muller. «Fodidas esta mas -dixo-. Traballamos
arreo, dámolo callo coma calquera, .
e¿ qué ternos?. Fil los que mandar ó
mar, disgustos e sufrimentos. Non
é que os homes teñan millar vida ,
non ; eles tamén teñen o seu. Pro
está ben claro que somos nós as
que levámo-la peor parte. Os fillos
perímolos nós, dámoslles de mamar, limpámoslle-lo cú, educámolos e, por riba , .traballamos igual
cós homes. E todo vai indo se vei
habendo sorte, porque o malo chega cando un home vai ó mar e non
volta ou ven decabalo das olas e
w
pausa nunha praia morto. Entón é a
~ desgracia, que á xente do mar fái8 senos ben coñecida».
Fala Rosalía de Castro das viudas de vivos e mortos que ninguén
consolará. Dun xeito máis primario
contóulle a TEI MA a súa esperiencia unha labradora de Terra Cha:
«Antón , o meu home, marchóu pra
Francia no 1965. Ouedéi eu con todo, coas terras, co gando ecos tres
fillos que entón eran pequenos.
Tardóu dous anos en poder vir .polo
vran . Eso sí, foi mandando sempre
o que poido tódolos meses. As que
eu paséi durante todo este tempo
non me quera acordar. Traballéi
coma unha negra, remataba o día
reventada e metíame soia na cama

IGOALES TRABALLO

ca HOME

(Pasa á páxina seguinte)

Feministas
históricas
Concepción
1893)

Arenal

( 1820-

A - escritora anarquista Lola
lturbe tena presentado como
«comprensiva defensora dos febles, dos persiguidos, dos presos,
das mulleres caídas na prostitución, das nais obreiras, das víctimas de guerra, dos navegantes
solitarios e de tódolos que sufrían
fame e sede de xusticia».
Foi seguramente a primeira
muller que chegóu á Universidade. En 1841 tivo que vestirse de
home pra poder asistir ás clases
pois daquela a Universidade seguía aínda senda feudo dos homes. Foi unha eminencia no campo das Ciencias Xurídicas, na Literatura e en Socioloxía. A súa
maneira, foi unha feminista. Foi
sensíbel ó impulso favorecedor da
muller promovido pala Institución
Libre de Enseñanza e pala Escala
Krausista.

Rosalra de Castro (1837-1885)
Unos dos máis importantes valores da nasa poesía , é tamén figura relevante na historia da reivindicación da muller en Galicia.
Ocupóuse da temática femenina
en repetidas ocasións, sobre todo
nos seus libros Follas Novas e
Cantares gallegos. A súa frase
«viudas de vivos e mortos», aplicada ás mulleres galegas arfas
pala emigración ou polo traballo
no mar, deu a volta ó mundo.
Diversos movementos feministas coinciden en sinalala hoxe
coma unha precursora.

Emilia Pardo Bazón
1921)

( 1852-

Foi a primeira muller que conseguíu unha cátedra no Estado
Español, pró que tivo que gañar
unha reñida oposi.ción en 1916.
Apoióu a causa de Liberación da
muller e foi combatida .- mesmo
calumniada-polos antifeministas
da sús época.

«HILDEGARD »:
O FEMINISMO SOCIALISTA

galega deste século. O seu nome
era Carmen Rodríguez Carballeira
pro deuse a coñecer polo seudónimo de Hildegard. Militóu no socialismo e foi elexida membro da
xunta central das Xuventudes Socialistas. Máis tarde foi espulsada
por indisciplina.
Parece ser que foi un caso de
verdadeira intelixencia precoz.
Rematóu perta da CNT e a súa
vida findóu dun xeito dramático:
matóuna a súa propia nai por causas que endexamáis se souberon
ben. Nacéu en Ferrol.

Joaquina Dorado (1917-... )
Nacéu na Coruña. Militóu na
CNT e foi importante entre as xuventudes libertarias de Pueblo
Seco (Barcelona) a onde emigróu
cos seus pais.

Pepa a Loba

Hildegard ( 1915- 1933)

Constitúe todo un mito na t radición popular dalgunhas zonas
de Galicia . Históricamente, resulta difícil traza-lo seu perfil , nin siquera demostrar claramente as
súas tazañas que son moitas e
moi pintorescas, asegún fontes
populares.

E un dos personaxes femeninos máis enigmáticos da historia

Roubaba ós ricos e protexía ós
fébles. Pertence xa ó reino da lenda.

(Ven da páxina anterior)

desesperada pra non poder siquera
dormir pois todo se me volvía chorar desconsolada. Moitas veces pedínlle a Dios que me levara deste
mundo e non poucas desexéi acabar eu coa miña vida pro faltábame
o valor. Cos cartos que ía mandando o home á costa de moito sacrificio e co que eu fun termando da facenda, saímos pra adiante. Hoxe,
os fillos están xa colocados gracias
á formación que aínda lles poidemos dar e os vellos, xa nos ve,
arrastrando os anos. O peor ainda é
el que voltóú sen saúde despóis de
traballar tantos anos nunha mina
en Francia» (o antigo emigrante
mostra papéis de ter traballado durante vinte anos na Societé Mosselane de Siderurgie, en Knutange,
Meurthre et Moselle, Francia).

A MULLERE
E AS CLASES SOCIAIS
O mundo da muller cambea asegún a clase social á que pertenza. E
incluso, aínda que menos, conforme se atopa inserta en diferentes
sectores de cada clase, especialmente tirando da mediana burguesía pra arriba e, sobre todo, na incipiente burguesía. TEI MA procesóu
numerosos datos que foron recollidos por un equipo de informadores
que traballóu durante algún tempo
nos medios da hígh lite ou «alta sociedade» das principáis cidades e
vilas glegas. Por razóns obvias, no
seguinte mostreo non se da seña
nungunha de identidade. Estes son
algúns casos:

A., 35 anos, casada, tres fillos,
exerce unha profesión liberal. Despóis de ter adoito desavenencias co
marido, chegóu a estabelecer con
el un status de másima tolerancia

NON ESISTE RETIRO

mutua, o que permitíu que agora
pasen longas tempadas xuntos.
Quedóu preñada dun amigo do matrimonio, contóullo ó seu home, foi
abortar a Londres e asunto concluído. Sábase qué opina que a súa familia colléu a ben o seu xeito de
vida e que todos a axudan cando
hai algo que resolver.
L., 21 anos, solteira, estudiante.
Preñada dun compañeiro de curso,
poido contarlle o caso ós seus pais.
Por mediación deles, obtivo incluso
asistencia especializada sen saír de
Galicia e rematóu indo a Londres.

M., 20 anos, solteira, estudiante.
Trátase dun caso que recibíu tratamento familiar radicalmente distinto. Vivía, sen sabelo os seus, cun
rapaz e, ó quedar preñada, quixo
casarse. Despóis dun longo e sinistro proceso «rehabilitador» (con
atención psiquiátrica de por medio)
ó que foi sometida polos seus pais,
a súa historia rematóu tamén no
aborto. Esta vez o avión voóu a
Amsterdam.
C., 30 anos, solteira, ensinante.
Dende antes de remata-la carreira
en Santiago, vive cun mozo. Na súa
casa enteráronse hai pouco e todo
se amañóu. «Coidaba -seique dixo
ela- que todo ía ser peor. Non lles
gostóu moito de entrada pro agora
teñen asumida a situación perfectamente. Tanto eu coma o meu compañeiro ternos escelentes relacións
coas nosas familias e ninguén nos
suxire siquera que nos casemos».
P., 22 anos, solteira, estudiante.
Vive cun rapaz nun piso onde hai
máis xente. Unha compañeira, presumíbelmente por ciumes, contóulle á sua nai o que pasaba. Armóuse gorda e os pais da moza removeron Roma con Santiago pra conseguiren que se casasen. A parela
resistíu, n..oustante, e siguen vivindo

xuntos despóis de romper coas suas ·
casas.
R. 42 anos, casada, non ten fillos, n~m exerce a súa profesión universitaria. Leva unha vida totalmente formal. Ninguén sabe oficialmente máis ca das súas relacións saciáis que son, por certo, as habituáis nunha dama da boa sociedade. En público acostuma a opinar
que «hoxe hai demasiada libertade
e moita confusión>>. Vai pra dous
anos, coñecéu a un executivo mozo
que viaxa decote a Galicia. Dende
entón, mantén relacións case perfectamente secretas con el. Derradeiramente, abráiase ó pensar na
posibilidade de que «esto poda chegar a ouvidos de alguém>.
Sería moi longo facer unha lista
de casos concretos. Aquí sementes
se espallóu algúns dos máis significativos, debidamente espidos dos
seus aspectos persoáis ou particularmente situabeis. Que ninguén se
pique, polo tanto, e así non lle
amargarán os allos.

A MULLER NO
MEDIO RURAL
Todas estas cousas parecen levarse con millor filosofía no medio
rural, dentro duns límites. Está por
ver estadísticamente eso de que
Galicia dá unha porcentame meriande de. fillos de solteira se se
compara con outros países ou rexións do Estado. Sobre esto realmente o qie se fai é talar moito. O
papanatismo madrileño, por exemplo, cargóulle-lo moucho de «melosas», «cariñosas» e outras pamplinas ás mozas galegas case sempre
con indisimulada intención machista. Un xandasbolismo militante
que campeóu en toda unha époc~.
do nacional-horterismo fascista.
servíu de prebe a este prato noxento cociñado polos preas. Non hai
aínda moito tempo que algúns
señoritos voltaban á capital, despóis de pasa-lo vran en Sanxenxo
A Toxa ou A Guardia, e dábans~
presa pra ir a «José Luis» (o bar do
que fala Serrat na súa canción) e
contarlles ós amigos «macho, las
emocionantes aventuras que pasé
en Galicia». Asegún contóu a TElMA un informador local, dáse incluso o caso dalgún home público que
facía gala das súas conquistas nunha determinada localidade das Rías
Baixas e que recomendaba ós seus
amigos de Madrid que contrataran
criadas en Galicia.
.
Nembargantes e fóra xa destas
preadas que non fixeron máis ca
mal a esta terra, hai algo que non
saberemos abondo ben até que os
sociólogos afonden na cuestión: o
comportamento -específico ou
non- da muller galega e o trata-

VIDAS AFECTADAS POLA EMIGRACION

mento --singular ou non- que dá
a sociedade galega á súa vida sesual. A nivel de síntomas que poden máis ou menos intuirse, pódese pensar nunha certa liberalidade.
Nas aldeas non pasa nada catastrófico cada vez que unha moza ten un
fillo de solteira ou incluso máis de
ún e mesmo de distinto pai. Pódense comprobar casos nos que, a nivel social, non inflúe grandemente
este feito e non resulta difícil rexistrar matrimonios que se fan despóis de ter a muller fillos doutro home. Xeralizar, de aquí, unha lei pretendidamente universal (galega)
non sería máis cunha parvada.
O que parece claro é que algo
bule dun xeito sintomático nesa
vida sesual galega que hoxe está
sen escrutar como é debeido, é decir científicamente. O folklore ten
unha indudábel carga erótica e sesual moitas veces, hai determinadas faenas ou costumes populares
(a malla, a esfolla, a muiñada, as diversas troulas, etc.} que amosan
pautas de comportamento que poden ser definibeis á luz dos traballos sociolóxicos convenientes.
Sucede tamén que, co progresivo deterioro da vida rural (Otero
Pedrayo falaba sempre, nos derradeiros anos da súa vida, da preocupante desaparición da aldea}, todo
esto cambea sensíbelmente. A Internacional (e multinacional} da
Coca-Cola e a televisión están dan- ~
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do ó traste con moitos costumes · liberación. Eu son moi optimista,
antergos. Otero . decía que xa queaínda que sei que hai moito camiño
daba pouca xerite que pedira un
por facer».
vaso de viño nas tabernas da aldea
TEIMA preguntóu que é eso de
os domingos pola tarde. E posíbel
ser feminista en Galicia. «Plantexarque os mozos e as mozas xa non
se -dixo Maló
Fernándeztalen esactamente como talaban os
unha loita que remate coa secular
seus abós senón que agora se fagan
opresión e esplotación da muller
as miras influídos por quen sabe que
galega, que remate con toda a
chorrada telefílmica. A influencia que
ideoloxía patriarcal e as bases
esto pode ter ninguén a nega.
económicas que a sustentan. PenPro hai aínda máis. A emigración
so, por suposto, que prq acadar
e o tímido fenómeno industrializatodo esto un mínimo imprescindídor que rexistróu Galicia tamén
bel é a liberación nacional da nosa
contan e, con todo o anterior, seguterra. Esto esixe un xeito de organiramente están marcando aculturazación especial, independente dos
cións importantes. Lóxicamente, a
homes e dos partidos políticos pra
vida da muller resulta tanto ou máis
que as mulleres poidan elas mesafectada cá do home.
mas discuti-la táctica e a estratexia
a levar nesta loita».
FALAN AS FEMINISTAS
«Non se pode talar de feminismo
galego propiamente dito -contesLola Varela, secretaria da Asotóu Lola Varela-, o que sí se pode
ciación Universitaria pró Estudio do
decir é que na práctica as mulleres
Problema da Muller (AUPEPM)
galegas son as máis forzadas a tracontestóu así á pregunta que lle
ballar dende moi pequenas, a
fixo TEIMA sobre se se manifesta
asumi-lo papel dos homes e, lóxicaou non específicamente o problema
mente, esto lévanos a decir que a
da muller galega: «A condición que
muller galega é independente e forsofre hoxe a muller en tódolos
te aínda que, a nivel xurídico ou socampos (sesualidade, traballo, ensicial, non teña ningún dereito por sí
no, leis, familia, etc.) vese agravado
mesma senón por ser filla ou muller
en Galicia pola nosa condición de
dalgún home. Todo esto fainos vepaís subdesenrolado. A miseria, a
lo problema do centralismo que
emigración, a incultura, a falla de
non ten en conta os costumes nin
postes de traballo e de medios de
as tradicións dun pobo».
comunicación social, a deficiente
escolarización, son outros tantos
No tocantes ó suposto protagoagravantes que dan como resultado
nismo da muller na vida galega, ó
unha muller doblemente esplotada,
presunto matriarcado, opinóu Maló
dentro do fogar e fóra del; unha
que non ve tal matriarcado por ninmuller embrutecida á que se lle negunha parte. «Ü que vexo -afirgan os máis mínimos dereitos nesmóu - é unha muller que toma deta sociedade.
cisións porque o home está na emigración pro que non as toma cando
E moi elevada a porcentaxe de
o home está dentro. Vexo tamén
mulleres que traballan no campo
unha grande porcentaxe de mulleou no mar dende moi pequenas e
res traballadoras que teñen que sen tempo límite de xubilación. Terealizar ademáis a doble xornada de
rnos así que do 25 por cento da potrabal!o doméstico. Penso que o
boación activa femenina no Estado
machismo, polo baixo nivel cultural
Español, case a mitade corresponde ás mulleres galegas.
No medio urban a falla de postes
de traballo e a inferioridade da muller en preparación e facilidades fai
que desenrole traballos moi mal remunerados, en malas condicións e
de segundo orde, tais coma «empleada de hogarn, dependenta, lavandeira, costureira, te ... cando non
se fan · prostitutas».
A mesma pregunta respondéu
Maló Fernández, da Asociación Galega da Muller (AGM). «Penso que
a muller galega é moi combativa. O
feito de traballar fóra da casa e no
traballo doméstico e de suplir moitas veces as funcións do home danlle unha base de independencia
grande e, polo tanto, ni bases obxetivas importantes de cara a que a
muJler se integre na loita pola súa

esistente en Galicia, é máis cru ca
noutras partes do Estado». A secretaria da AUPEPM afirmóu este protagonismo. «Aínda que non se reconoza nas leis -dixo- a importancia da .muller na sociedade galega,
paréceme que na práctica pódese
talar dun protagonismo dsi mullere,
sobre todo, no medio rural. Outra
cousa é que o matriarcado como tal
concepto xurídico non esista ·en
Galicia».
Ambolos dous portavoces consultados por esta revista criticaron
negativamente a solución que ofrecen os partidos políticos que operan en Galicia ó problema da muller. «Hoxe -respondéu Maló Fernández- ningún partido esistente
en GaliCÍa pode calificarse de feminista aínda que se poden estabelecer diferencias. E un feito evidente
que mentres algúns miran con simpatía ós movementos fememistas,
outros son totalmente contrarios.
Coido que o feito de que a dirección dos partidos e a maioría dos
seus membros estean constituidos
por homes ten que influir nesta actitude, pro o importante realmente
é o erro de óptica que supuxo pensar que, .coa liberación do proletariado e das clases oprimidas, íase
dar automáticamente a liberación
da muller. Tamén debe influi-lo
medo a crear unha división entre
homes e mulleres que restara forzas e obxetivos revolucionarios».
A resposta de Lola Varela foi
mais condescendente. «A loita feminista -esplicóu-, organizada e
seria, dáse no Estado Español na
década dos 60. En Galicia, aínda
que o Movemento Democrático de
Mulleres, se crea no 1968, é unha
loita moi feble. Esto é reflexo, por
unha banda, da falla de organizacións de masas fortes e, por outra,
dunha certa despreocupación pola
parte dos partidos. Despreocup~
ción que é, hastra certo punto, xus-
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Feministas de hoxe
Dunh.a maneira ou doutra,
apoian os dereitos da muller nos
nosos días coñedidas mulleres
galegas que triunfaron en diversos campos artísticos ou literarios:

Marfa Xosé Queizón, escritora
galega (A ore/la no buraco). Esquerda.
Xohana Torres, escritora galega
(Adiós, María e outras). Centro.
Marfa Cdsares, actriz. Filla do
político republicán Casares Ouiro-

ga. Voltóu hai pouco tempo do
seu esilio en Francia.

Mercedes Ruibal, pintora. Esquerda.
Marfa Antonia Dans, pintora.
Centro.
Margarita Ledo Andión, escritora galega, (O corvo érguese cedo,
poemas). Esquerda.
Victoria Armesto, escritora (Galicia feudal e outras). Centro dereita.

tificábel por non seren
masiado fortes e teren moitos rentes nos que traballar. Por eso non é
casualidade que hestes intres que
asistimos á implantación de certos
partidos na sociedade galega, a loita feminista sexa un frente máis
-e moi importante- a levar
adiante xunto coa loita pola libertade en xeral. Tendo en conta esto,
penso qae dos partidos que actúan
en Galicia os que máis sobresaíron
e sobresaen na loita feminista son
o Partido Comunista de Galicia, o
Movemento Comunista de Galicia
e a Liga Comunista Revolucionaria.
De tódolos xeitos, quero engadir
que aínda lles queda moito pra poder chamarse partidos de liberación
da muller. Teñen todos que tomalo
máis en serio e concretar máis os
seus programas encol dos problemas da mullere da súa liberación».

A MULLER,
A CABEZA DAS LOIT AS
Na opinión de Lola Varela, bótase de menos a asistencia dunha
plataforma feminista en Galicia.
«Nestes intres -opinóu pra TElMA- a coordinación das diversas
organizacións de mulleres é moi
deficiente. Non hai unha coordinadora ou plataforma estábel. Tivemos algún contacto entre a AUPEPM, a · AGM, asociacións .de
amas de casa e vocalías femeninas
de asociacións de veciños e namáis. Penso que seguir retrasando
a creación dunha plataforma feminista en Galicia pode levamos a
tardar moito en te-los movementos
de masas polos que loitamos e dos
que necesitamos pra atraer persoas
interesadas na loita feminista, independentemente da ideoloxía que
teñan».
Ouédanos sen saber o que opinan as mulleres do Movemento de
Mulleres Democráticas. Non chegaron a tempo as respostas ó cuestionario que lles pasóu Perfecto
Conde. Ignoramos, polo tanto, o
que ían responderá pregunta de se
son ou non un submarino do PC
(era unha das varias preguntas).
No intre de pechar este informe,·
chegan alarmantes noticias dos feitos ocurridos o día 15 na parroquia
de As Encrobas (ver outra páxina
deste número). Unha vez máis, alí
as mulleres voltaron a sufri-la historia. Precisamente a primeira persoa que cae desmaida por un culataza dun garda civil foi unha muller.
Entre os detidos (corenta en total),
a maioría eran mulleres. Elas eran
quen máis gritaba «quérennos roubar, quérennos roubar ... » e, xa se
sabe.

A grave situación creada ten unha triple vertente: unha, na que se poden recolle-las maneiras
de actuación de «Autopistas» ·-as súas mañas,
coma din os pai$anos-; outra, as repercusións
que tal actuación ten no vecindario; a terceira é
as solucións técnicas dadas pró trazado da vía
de circulación.

OS GUSTOS DO SEÑOR SON LEI
Pra escomenzar, vese que o trazado se fixo a
comenencia de «Autopistas». Coma o monte é
duro, déixase nunha beira e cóllense as millares
veigas, hortas e terras de labradío: por eiquí, o
traballo das máquinas é máis lixeiro e doado.
A valoración dos terreas faise á baixa e tipo
traquillón: ofrecen pouco pra que o labrego loite
con «gran señorn, pedindo por enriba da oferta, e
remate conformándose coa mitade. Horta e regadío págano entre 1 50 e 4 7 5 pesetas-metro
cadrado; unha cepa que dá dous canados de
viño, a 150 pesetas, cando o canado págase a
1.250 pesetas; por un froital en plena producción dá 500 pesetas. Os pozos, tanto ten prá
constructora que sexa en terra ou pedra, pra uso
doméstico ou regadío, páganos a cinco mil pesetas, sendo que un poceiro xa cobra, non garantizando a auga, a nove mil pesetas-metro.

ccAsoeiaeión de
afeetados»: poñer cartas
de máis na man da
empres a
Por Santa Crist ina de Cobres, uns vecinos
din , con moita retranca, que co que lles paga
«Autopistas» están a tace- lo negocio da súa vida.
Outros, con menos gañas de lerias, non paran de
decir que os homes da constructora «fan de nós
un cristo»: «Os barrenos tan gretas nas nosas casas e pícanos o viño ... as carreteras por ondeandan as máquinas quedan inservibeis, e outras xa
non terán remedio ... os caneiros da auga córtanos, e nós quedamos sen servicio e sen compensación ... en Curra deixaron oito casas illadas das
outras; e en Santadrán, a aldea queda dunha
parte e as terras e máilo monte que traballan, da
outra».

En Salcedo hai un monte que lle chaman o monte do Sino. En tempos
habfa alf unha torre cunha campá que se utilizaba
pra da-lo sinal da chegada da camarilla do pirata inglés Drake
ás costas galegas, pra que os veciños se agacharan e
gardaran o que tiñan, ou se prepararan pra defenderse. Os veciños
de Salcedo senten hoxe non ter contado- coa ventaxa dos seus
antergos: non recibir sinal da chegada dos piratas,
cando «Autopistas del Atlántico» chant6u alf 6s seus destructores.
Guillermo Campos segue a contar coma as gasta -e a qué
precio- «Autopistas» nos arredores mesmo da capital pontevedresa.

<<Autopistas>> en Pontevedra

Os labregos
Onde os homes da «Autopista» amosan
unha capacidade creativa é no asunto dos tubos,
solución inventada pra aforra-la construcción de
pasos levantados. Os 250 veciños de Pazos fanos pasar por un tubo metálico de 3,80 metros
de diámetro. Polo tubo, coma único paso, han ir
tamén os veciños de Cardiña, Sobreira e O
Muiño -en Santa Cristina e San Adrián- e
non será outro o remedio que terán os cincuenta
veciños de Acuña. O tubo de Riomaior, cos seus
setenta metros, xa é o colmo. Pode que homes e
aínda coches atravesen semellante distancia sen
luz nin ventilación, pro os animáis, que xa se tentóu, non queren pasar polo tubo ... e é que hai
cousas que van CODtra da naturaleza. Cando se
trata ás persoas como toupas, pouco se lle pode
esixir a <<leona», que deixóu canaliza-lo río Maior
-«moita e boa troita»- por un tubo de cinz. ·
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UN EXEMPLO: SALCEDO
Salcedo deixará de se-la despensa de Pontevedra e daquelas cen cestas de legumes que
baixan todolos días prá vila pouco ha quedar.

>-

HORTAS DE TRES COLLEITAS

o ANO

Os terreos páganse
segundo valoraeións de
hai tres anos

O FUTURO E D E LO/TO

A autopista leva as millares terras, as máis
productivas. Se a fixeran un pouco máis cara o
monte do Sino, polo menos salvaríase o Ruibal.
Un primeiro proxecto, que os veciños chegaron a
aceptar, facía menos mal, pro a realización da
obra debía saír máis cara. Un noventa por cento
dos veciños de Salcedo verán empequenece-los
seus ingresos e un cincuenta por cento perderá
a máis importante fonte de cartas, xa que dependen básicamente da producción hortícola.
Polo demáis, sen leiras non se poden ter vacasleite-queixo. Hai xente que queda, coma quen di,
nudiño de todo: os cartas que cobran polas espropiacións non dan pra mercar novas terras
-«¿ ónde, si as mi llores fodéunas a carrete~
ra ?»-. Por se tora pouca cousa, estas valoracións fixéronse hai tres anos e, dende aquela, hai
, que ver o que perderon as pesetas. Os cartos, v
cáseque sen pasar pola man do labrego, van as ,
Caixas de Aforras, coma pasóu en Vilaboa, onde ~

o axente estaba no mesmo local -o axuntamento- onde pagaban.
Nesto das valoracións, a xente tamén ten
moitas desconfianzas. Leiras da mesma calificación, seica non son pagadas igual: din que a
cousa depende de quen sexa o dono. Escóitanse
comentarios coma este: «hai xente alta a quen
lle pagaron a mesma terra catro veces máis cós
pequenos»; din que en San Bias, a certo propietario pagáronlle o monte a 900 pesetas, mentres
que no Ruibal fano a 200.
Preciso é talar dos eirados que a autopista
racha pola mitá, deixando inaproveitábel a parte
alonxada da vivenda. Cousa parecida fan coas
casas: pra non derrubar unha -entón sí que terían que pagar ben-, meten a carretera polo

Espropian as millores
terras pra que as
máquinas traballen
lixeiras
aproveitando a ronda leste, a autopista podería
seguir cara Vigo sen ser preciso que cruzara a
ría. O mesmo colexio, no o utono do 7 4, fa cía recurso de reposición ante o Ministerio da Vivenda
contra da aprobación do «Plan de la red arterial
de Pontevedra». Rexeitábase este plan por non
ter conta das modificacións na calificación u"r'banística que introducira o «Plan de Ordenación
Urbana de Pontevedra», aprobado no 70.

POSTURA DE FORZA

polo tubo

Polos testimonios recolleitos, parece que
«Autopista del Atlántico» conquista poucos corazóns dos labregos. Os veciños non se senten
seguros nin apoiados; séntense, outra vez máis,
invadidos e coma traicionados por quen debía
defendelos. Sóio queren que se lles pague o xusto. Pro, pra isto, hai que escomenzar por escoitar
e, segundo contan, «Autopistas» non sóio parece
xorda, senón que non lle gusta nada que lle canten as corenta.
Os veciños contan que se deron varios casos de xente, que foi ás oficinas da empresa pedir información ou facer algunha reclamación, e
que alí ameazáronos coa forza pública. Sabido é
que a Garda Civil estivo moitas veces nos lugares da zona, termando dos veciños pra que as
máquinas poideran traballar. No mes do outono,
chegaron os civís a poñe-las armas no peito dal-

medio e deixan afectadas as dúas. O caso é que
ninguén sabe a qué carta xogar: moitos veciños,
ó saber que co primeiro dos proxectos
ocupábanlle-las leiras, -firmadas xa as actas de
ocupación previa- cortaron a viña, atopándose
agora, e por culpa do novo proxecto, que perderon unha cousa e máila outra.
Casas e hortas lindeiras coa autopista quedan condenadas a unha continuada contaminación: o ruido será grande e constante e as hortalizas virán ter unha cantidade de plomo escesiva.

PROBLEMAS EN PONTEVEDRA
A cidade de Pontevedra corre o perigo de
quedar enfaixada, rodeado e seu casco urbán
por un cinturón de cemento e alquitrán, que non
a deixará medrar normalmente.
A ameaza continúa, a pesates de que se prevéu a tempo. A delegación pontevedresa do Colexio de Arquitectos, sendo presidente César
Portela, no ano 1973, presentóu un escrito en
Obras Públicas sobor do planeamento da rede
arterial da cidade. Neste escrito, talando da autopista, denuncíabase a súa escesiva aprosimación ó casco urbán. Pedíase a anulación do tramo entre Salcedo (sur) e Alba· (norte), xa que,

gunha muller, que defendía a súa terra pra que
non entrara nela «Autopistas». En Vilaboa, remataron por meter un mozo no «jeep». De tódolos
xeitos, parece que os homes da constructora sábense defender ben, que a Arturo Estevez -que
foi ás oficinas tentar salva-lo millor posíbel unha
veiga que lle ocupaban- espetáronlle que a lei. ra levaríanlla de todolos xeitos e que, se volvía
por alí, pegaríanlle «unhas hostias».
Hai casos de falla de información -segundo din os labregos- moi graves por parte da
empresa: os veciños din que nunca se lles dixo,
na hora das valoracións, que cincuenta metros
de terra a cada banda da autopista quedarían
afectados.
Certo é que esiste unha «Asociación de Veciños afectados por Autopistas», na que se integran as asociacións parroquiáis. Pro non todo o
vecindario afectado anda metido nesa asociación. Desconfían do seu comportamento: polo
de pronto, a tal «asociación» defende que as máquinas da <<Autopistas del Atlántico» entren nas
leiras e que «logo xa se talará». Non hai dúbida
de que esto é poñelos feítos consumados na
man do poderoso.
Os veciños fixeron escritos de.protesta contra do que consideraban arbitrariedades da empresa, chegando, en Santa Cristina de Cobres, a
facer unha manifestación de protesta tentando
presionar pra conseguir unha compensación
económica suficiente, un xusto-precio. De tódolos xeitos; o problema do comportamento da constructora cos labregos afectados é sóio unha das caras da moeda. A outra é a propia autopista do Atlántico coma necesidade común e indiscutíbel, necesidade que ninguén pon en dúbida.

NIN OS ANIMAIS QUEREN O TUBO
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Dóse por certo que a historia
da resistencia ·activa das Pontes contra da invasión escomenz6u al6 polo ano 1972:
funcionarios municipóis, cando limpaban a praza que tifia
que inaugura-lo gobernador
civil da Coruña, descubriron
emporcallada de alquitrón a
lópida que daba nome ó praza. Eran as seis da mafió e
-rasca que te rascarós, polo
medio- ós once, as autoridades sorrfan.
Hai vinte anos, As Pontes eran
unha pequena vila de tres mil habitantes que vivían do agro e dos
seus oficios; había algúns comercios e mirábase con esperanza prá
empresa de fertilizantes «Calvo Sotelo»: daba postos de traballo que
fan termando da emigración e producía abonos ricos en nitroxeno,
cousa da que tanto precisa o campo galego.
Hoxendfa, coa entrada triunfal
de Endesa -a maior central productora de enerxía eléctrica do estado-, os ponteses están convencidos de padece-la máis brutal invasión colonial que poida darse.
Afirman, tamén, que a canto problema haxa por Galicia adiante
- contaminación, montes veciñáis,
espropiacións, falla de estructuras,
colonización - nas Pontes sempre
podarán engadir un poblema máis:
o de talos todos xuntos.
Os ponteses botan a culpa de
canto mal padecen no lombo da
auténtica raíña da zona: Endesa,
central térmica. O caso é que, visto
dende fóra, xa non deben quedar
moitos sitios nos que a esplotación
duns recursos naturáis teña características tan típicas de esplotación
colonial.

*

*

*

A entrada de Endesa, cos vinte
kilómetros cadrados de terra espropiada, trocóu o xeito de vida de toda a bisbarra: deixar de ser labrego
pra ser asalariado. Neses vinte kilómetros, toda riqueza gandeira, forestal e agrícola non ten ningún futuro: prá estracción do mineral
afondaráse trescentos metros no
chan e o movemento de terras
cambearán por completo a paisaxe.
Mentres a estracción do mineral
non chegue ás terras de cada ún
aínda haberá algunhas posibilidades de cultivos; logo, removidos
vinte kilómetros de terra e amoreados os escombros, calquera cultivo
será imposíbel.

*

*

NOSO PAIS

As Pontes:

Dereitos de pernada
aínda vivos
fersa, en beneficio esclusivo de Endesa.
Este feito é especialmente preocupante por varias razóns: Emfersa
era unha empresa con moitas posibi_lidades de espansión, xa que os
abonos que producía eran moi necesarios pró agro galego. Sendo así
as cousas, Emfersa, por enriba de
non medrar, vese obrigada a reducir plantilla que pasa a Endesa
-que non ten que recurrir á xente
desempleada - e vese obrigada a
importar amoníaco, producto que
antes ela mesma fabricaba.

*

*

*

Endesa traballa disposta a tira-lo
másimo beneficio no menor tempo
posíbel: con catro grupos de estracción, traballando día e noite, calcúlase que as reservas do mineral
-trescentos millóns de toneladas- durarán pra vinte anos.
Este é un dos datos que máis
preocupa nas Pontes: ven como un
pobo de vinte mil habitantes hoxe,
será pra remates do século un pobo
pantasma que non terá de que vivir,
esgotados tódolos seus recursos
naturáis. Pénsese que de traballar
con dous grupos de estracción a
duración do mineral sería do doble,
40 anos polos vinte de agora.

*

*

*

A meirande riqueza que produce
Endesa non para en Galicia, senón
que vai directamente a Ponferrada,
de onde pasa á rededo do estado. A
parte de enerxía eléctrica que queda na terra é a liña que empata coa
rede de Fenosa, no Mesón do Bento. Agora hai en montaxe unha
nova liña, a que levará nerxía cara á
planta de alúmina de Xove, unha
das empresas máis rexeitadas pola
opinión pública galega.
Este feito, típicamente colonial,
de marchar pra fóra coas riquezas
da zona que se está a esplotar ten
rasgos de escándalo: a oito kilómetros da central que máis electricidade produce de todo o estado hai aldeas que teñen que alumarse con
candis.

*

*

Actitude ben chea de rasgos colonialistas é a friaxe que mantén
Endesa cando se trata de dar postos de traballo á xente da bisbarra.
Logo de sufrir espropiacións, de padecer contaminación, de ver cambeado totalmente o xeito de vida,
non ter acceso ós postos de traballo faise moi costa arriba do noso
señor prós homes das Pontes. De
dez inxenieros que ten Endesa ningún é galego; nos grados medios, a
porcentaxe entre galegos e non galegos vai equilibrada; nos administrativos, gaña a xente de fóra, mentres que na peonaxe, a meirande
parte son galegos (pra analizar este
feito, téñase en conta que quinientos obreiros xa viñan de Emfersa,
que só cambearon de traballo. A
zona non gañóu nada, xa que os
postos que deixaron valeiros non
foron cubertos).
A xente pide, que antes que empregados doutras empresas de Endesa, sexa a xente da bisbarra quen
teña preferencia cós postos de traballo, xa que son eles quen sofre os
perxuicios da esplotación. Pfdese,
tamén, a difusión na vila dos postos
a cubrir e que os esames poidan ser
comparativos, xa que ninguén dá
un peso polo tribunal e aínda se di
que os postos de traballo chegan a
se pagar hastra duascentas mil pesetas. Pídese que os esames se fagan nas Pontes: tempos houbo nos
que os esames pra entrar na factoría das Pontes facíanse en Gijón e
Ponferrada.
Os homes da bisbarra ven o seu
futuro máis mouro có dun espía cego: traballan case todos nas empresas ausiliares de montaxe e nun ano,
rematado o seu traballo, estarán todos na rúa.

*

*

*

Segundo estudios de especialistas -tendo conta do grado de desenrolo, do grado de desemprego e
da riqueza da terra- o equilibrio
entre rentabilidade industrial e rentabilidade social ponse arredor
dunha inversión de 300.000 pesetas por posto de traballo: unha inversión maior supónse adicada a
unha moi forte estracción dos recursos naturáis que non chega a
absorve-los índices de paro. , Ende.sa, con 1.200 traballadores e unha
inversión superior os 30.000
millóns de pesetas confirma a súa
voracidade estractiva por enriba
das necesidades sociáis.

*

*

*

ln.teresadas no seu lucro e xa
que non se plantexan vivir na zona
que esplotan, as empresas colonialistas non dan moita importancia ás
condicións de vida que crean ó seu
arredor.
Cando chove e o vento tira pra
As Pontes, a xente retira a roupa
posta a secar. Sábese que os residuos das chimeneas de Endesa,
misturados coa auga, pasan a ser
un ácido que queima a tersura de
calquera tecido. De tódolos xeitos,
cando se está a limpa-los filtros das
chemineas ou a perga-las caldeiras
a cousa non vai millor: toda unha
zona de varios kilómetros aparece
cuberta de carbonilla ou hai unha
ruxida atronadora que non deixa
dormir a nindiola.

*

*

*

A penetración nos poderes públicos é outra das características
das empresas coloniales, que
gañando postos na administración
poden millor controlar canto se faga. Así, no 72, contra toda a oposición do pobo, a Fraga de doña Rita
foi inaugurada polo gobernador da
Coruña coma Plaza de Pablo María
Basaña, o primeiro director de «Calvo Sotelo». Así, hoxe o axuntamento declara zona rural uns terreos
nos que viven trescentos propietarios. De non ser aceptado o recurso, posto contra desta decisión municipal, pedindo a declaración de
terreos urbáns, os millóns aforrados
por Endesa na espropiación farán
un bo feixe.

*

*

Endesa non só non creóu empresas ausiliares de transformación
senón que, por se fora pouco, provocóu a caída da productividade de
Emfersa (antes «Calvo Sotelo»), que
de tres plantas de producción que
tiña hoxe ten un ha: a razón non é
outra que limitar ó másimo o consumo de carbón por parte de Em-
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A MAIOR CHIMENEA DE EUROPA, 360 METROS

YAÑEZ

ARREDOR DOS SETENTA

«Nós iremos todos, mulleres, nenos, vellos
e mozas, xa que é a nosa vida e noso
pan o que defendemos». Asr foi: estiveron
todos a pesares dos contróis. Pro nin o
pan nin cóseque a vida foron respetados.
As tres veces anteriores, o 12 de maio,

o 16 de setembro e o 26 de novembro de 1976,
non fora posíbel a ocupación, pro
parece que algén decidira que a mañó
do 15 de febreiro tiña que ser definitiva.
Foi unha demostración de «forza», foi
unha vergoña. M. Rivas de TEIMA
estivo alí ese día.

Un día perto da morte

O asalto das Enerobas
Bloquearon todo. Toda a zona
comprendida entre Carral, Mesón
do Bento e Cerceda, estaba controlada. Dende as sete da mañá fíxose
unha auténtica toma dos camiños e
corredoiras que levaban 6 cumio
cuberto de néboa do monte Pau
Rañón. Os grupos de labregos que
tentaban chegar 6 lugar dos feitos
dando arrodeos, comentaban sorprendidos: «Mirade, como se fora
unha guerra ... ». A algún impedíronlle o paso poñéndolle unha pistola
no peito.

Un día angurioso
Os labregos deste val farturento
das Encrobas, que viñan pedindo
dende 1974 o traslado da poboación dentro de Galicia e uns precios
xustos polas súas terras, sabían
que aquela loita era desigual. Pro
ninguén agardaba o que había de

vir, ninguén matinaba que os vellosun oitenta por cento dos presentes- ían ser tirados no chan, era
difícil pensar qüe ós berros de
«i Queremos diálogo, queremos
arreglo!» íase respostar coas cargas, coas detencións ...

A empresa, «Lignitos de
Meírama)>-FENOSA esta vez non
mandóu altos directivos. Non probóu o diálogo. «Pro, ¿seica este val
non costa un peso?». Aquel es beizos cansos do silencio ou de promesas valdeiras berraban con desacougo que o que querían polo
seu era xusto, que á empresa non
lle supoñía nada, que aquela inversión ía ser de milleiros de millóns e
,.....

(Pasa a páx. seguinte)

O

(Ven da páx. anterior)
que a eles pagábanos cunha miseria e, o que é peor, deixábanos sen
medio de vida pró futuro, que non

querían roubos... De feito, atracadores e asesinos foron as verbas
máis escoitadas neste día angurioso.

70 guardias
1O horas, 15 minutos. Ten lugar
o primeiro intento. Hai arredor de
setenta guardias civiles procedentes de Carral, Ordes, A Coruña e
Santiago e 6 mando dun comandante. Pra levarse adiante a ocupación tiña que entrar nos terreos Jesús Hervada, inxenieiro-xefe da
«Jefatura de Minas», botas altas,
lentes escuros, rodeado e protexido
sempre por guardias de paisano e
uniformados. «i Qué veña soio-1».
«Nós non comemos a ninguén ... ».
«¿Por qué a empresa non quere o
diálogo 7». «Nós non ternos nada
contra vostedes, nós o que queremos é negociar coa empresa, ¿por
qué non se marchan señores guardias» 7. Os guardias civiles están armados de metralletas e avanzan
con elas por diante. Os labregos, as
mulleres diante, terman do primeiro
empuxón.
Sucede un intre de calma. Fór-

manse grupos que dialoga.!1 coas forzas e intentan convencer ós mandos pra que non realicen a ocupación, de que os intereses privados
dunha empresa poden costar unha
traxedia. Algúns labregos dinnos
que escribamos que a empresa se
negóu a seguir dialogando, que nin
siquera os recibíu, que non responderon ás ofertas. «Xa me dirás quEl
significan pra esta empresa, tendo
en conta ademáis os beneficios que
vai sacar, uns cantos miles de pesetas. Pro regatean hastra o último
patacón. ¿Qué irnos facer cos poucos cartos que nos dean ?, ¿ónde
irnos?, ¿de qué irnos vivir de aquí
pra adiante ?, nin pra mercar un
piso na cidade nos chega ... ». «Escoita, din que esto é pro desenrolo
do país, pro ¿nós qué somos?, ¿qué
desenrolo é este?. Outra vez o rico
vaise facer máis rico e pró probe ...
paus».

cae inconsciente e con sangre na
boca. A traxedia está máis perto ca
nunca. Algunhas mulleres intentan
chegar ó home das gafas escuras,
que segue coas mans nos petos,
coa testa baixa, impasíbel o ademán. «i Atracador, atracador ... !». E
preciso traer un coche até o monte
pra meter ó anciano. O nerviosismo, a tensión, chegan ó punto máis
alto en todos. A resistencia é fortísima: «Disparen se queren, disparen ...». Un home abre os brazos e
ponse de espaldas. Hai máis detidos. Algúns guardias consiguen pasar pro non d grupo máis numerosos que arrodea a Jesús Hervada.
Outro intre de toma de posicións. Membros da brigadilla achéganse a Ramón Valcárcel, Párroco
de Sésamo, e marchan con el. «Esto é o que fan cos que axudan ós
probes ... ». Logo virán tamén a por
Manolo «O de Hilario», un dos homes que máis leva loitando por
defende- los intereses das Enero-

Berros de rabea
1O horas 50 minutos. Segundo
intento. Moita máis tensión. Agora
xa hai bágoas, anguria nos ollos ...
Algúns labregos chegan a respostar
cos paraugas e con paus ós golpes
das metralletas. Estalan berros de
rábea, alcumes. Un guardia de paisano achégase 6 fotografo de TElMA e ameázao con racharlle a cámara. Prodúcense as dúas primeiras detencións: dous homes son esposados e levanos ós «jeeps» que
están a uns douscentos metros, na
carretera. Unha anciana cae no
chan sen senso. Está pálida, completamente inmóvil. A xente bérralle á Guardia Civil: «Miren, miren o
que están a facern ... O home de gafas negras mira coas mans nos petos, el, que poído evita-lo ocurrido,
non cederá até conseguir pisa-la
terra conquistada.
Tampouco agora conseguiron
pasar. De cando en vez chove e a
friaxe -a do tempo e a do tremor- chega até os osos. Chega un
notario acompañado polo alcalde
de Cerceda -este axuntamento

manifestóuse tempo atrás a favor
das reivindicacións dos veciños das
Encrobas-. Pídenlle que levante
acta tamén do xeito coque está actuando a Guardia Civil. El resposta
que ese tema non o pode tratar.
Discute cos labregos. «Yo con usted no hablo» dille a un dos que
máis se distingue na esposición do
que está a pasar. «Home claro, é
que eu teño o costume de deci-la
verdade». Vóltase a falar coa Guardia Civil, e algúns números vense
nerviosos, esplican que eles están a
cumplir unhas ordes ... Unha vella
fai un discurso asombroso, transparente, sobor do papel que uns e outros están a xogar alí. «Decían que
a Guardia Civil' está pra deter ós
ladróns, e resulta que agora colaboran nesto, nesto que é un auténtico
roubo dos que xa son ricos ós que
non teñen nada ... » Hai algunhas
bromas. Un paisano berra enérxico:
«¡Non se rían, eh!. Nunca sabe ún o
que pode vir mañá». Unha muller
pregunta chorando: «¿por qué non
se van?, son tercos vostedes, ¿por
qué non se van 7».

Perto da traxedia
12 horas. O terceiro intento xa é
algo alucinante. Pouco é o que se

pode escribir cando un está a
apreta-los beizos, a chorar. Un vello
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bas. A xente segue a termar. Algúns van perto dos «jeeps» pra inte·resarse polos detidos pro xa non os
deixan achegarse. Os berros diríxense contra o home das gafas escuras: «Hervada, ¿non tes abondo?.
Logo ha de caírche o narís que calvo xa quedaches».

¡QueremCJ
13 horas 30 minutos. Cuarto intento. Repítanse as escenas de pánico. Máis detencións, agora de vellos. «¿ Pra esto está a autoridade 7».
«Ternos pra todos candanséu guardia ... »
-Hai máis, hai máis ...
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CINCO VECES

PERTO DA TRAXEDIA

arreglo!
-Só hai xusticia pra apoiar ós
gordos.
Os carpos están cansos pro consiguen deter de novo a carga.
«¡Queremos arreglo, queremos
arreglo!».
Fame e chuvia. Os labregos
acenden unha fogata e quentan as
mans mantendo a vixiancia. Algúns
guardias sacan bocadillos. O home
dos lentes escuras, escoltado por
algúns números, vaise cara á carretera.
1 7 horas. A resistencia, despóis
das detencións, dos golpes, da atem1?rización, é xa desesperada. Os
que voltan a oporse son detidos.
Enchen os ómnibus con corenta
persoas, despóis saberáse que
once pasarán a disposición xudicial.
O home das gafas escuras conquire
face-lo seu trámite e recorre as terras ocupadas.
Un vento de friaxe e impotencia
non deixa respirar en Pau Rañón ...
Por favor, lembrade As Encrobas
cando vexades a chave dunha bombilla, cando vos cobren os recibos
da luz. Non se podía respirar.
PAUS CONTRA
METRALLETAS

NOS QUEREMOS UN ARREGLO

t)/ O NOSO PAIS

P.- ¿Cómo se plantexóu orixinariamente o movemento nacionalista?
R.- En Euskadi cando principa
o movemento nacionalista a única
forza importante era o P.N.V., que
reclutóu ós seus membros entre os
campesiños, pequena burguesía e
clases medias . .Este partido por mor
da guerra e da represión, marchóu
pra París. Alí comenzóu coa súa política de ciencia-ficción. Os seus
presupostos étnicos baseados no
campesiñado vasco, próspero,
católico. virtuoso. se xa resultaban
falsos antes da guerra, despóis
moito máis. unha ponla deste partido, E.G.I., os mozos, afástase e dedícase a un labor nacionalista no
interior, espertando pouco a pouco
na xente unha conciencia crítica do
partido tradicional e organizando
un grupo de estudios en San Sebastián, de onde posteriormente
nacerá ETA.

O NACEMENTO DE ET A
P.- ¿Con qué presupostos políticos aparece ETA?
R. - ETA adopta este nome en
1959. ldeolóxicamente non é socialista nesta primeira etapa, e na
súa primeira asamblea en 1952,
declaróuse adversaria tanto do fascismo coma do comunismo. Axiña
empurra unha loita de tipo tercermundista, loita armada pala liberación nacional, ideas de frente popular, na que non hai plantexamentos
políticos a nivel marxista-leninista,
senón só á percura da independencia palas armas. Criticárono de grupo pequeno-burgués, e foi verdade
que na primeira época había moito
militante burgués con plantexamentos esclusivamente nacionalistas, sen entrar na cuestión da propiedade dos medios de producción.
Claro que moitos ven no nacemento de ETA unha orixe popular encauzada na primeiras épocas por
intelectuais pequeno-burgueses, en
relación directa co cambeo de conxuntura que se manifesta dende
1956 en todo o Estado Español,
coa radicalización da universidade
e dos intelectuais e coas repercusións da Estabilización sabor da
clase obreira, con folgas nas que o
País Vasco tomóu parte principal.
Polo demais, xa na época anterior á
Quinta Asamblea, nos «Zutik» 29 e
30, e na segunda «carta ós intelectuáis», ETA anunciaba a súa vontade de aunar nun só combate as loitas pala independencia nacional e
polo socialismo.
Estamos xa en 1 964. Coa V
Asamblea de 1967 xa se colocaba
a organización abertamente nun
socialismo de loita de clases. A loita militar co seu contido romántico,
de loita armada, enfrentamentos,
martes, creación de héroes e mitos,
unido ó abandono do nacionalismo
intransixente tradicional por un nacionalismo revolucionario baseado
na loita de clases, fará que o move-

Se no número anterior o noso colaborador
M. Garaizabal Fontenela abordaba
o tema do nacionalismo e a loita de clases en
Euskadi, a segunda parte da entrevista que
agora publicamos, recolle a presencia e
actuación dos grupos polrticos nese pais. A
conversa, con dous traballadores de Vitoria
traza unha amplia panoramica, abordando moi
especialmente a significación de ET A.

Naeionalismo e loita de elases
en Euskadi (e 11)

p•ll••
illérices

Os partidos polítieos e
as suas respostas
mento entre no seu apoxeo, desenvolvendo o seu Frente Obreiro, os
seus Comités de Fábrica, e estendéndose coma único partido nacionalista revolucionario pra todo o
país.

OS DESENGANCHES
P.- ¿Cándo e cómo se producen as primeiras escisións?
R.- Xa nos anos 70, ETA cai
nunha fase de desvencellamento
entre ela e o aumento estraordinario da loita de masas, da loita obreira, comenzando as escisións. A partir do xuicio de Burgos en que se
produce o feito rechamante de que
os militantes xuzgados se definen
moitos deles coma marxistaleninista. esquema que non entraba
nos «novas». Aparece aquí ETA VI,
que ó perder diante das masas a
súa significación independentista,
arrédase da masa obreira patriótica, uníndose coa LCR. ETA V queda
coa infraestructura e a continuidade histórica do partido, convertíndose entón na única ETA. Pro tamén este grupo sufre a escisión, e
así hai dous vrans, separáronse
aqueles militantes que superpoñen
a acción violenta cara á independencia de Euskadi, sobre todo análise político, formando un grupo militar, daqueles políticos militares
que tratan de compaxinar ámbolos
dous conceptos. O plantexamento
máis fondo esta última ponla achega á xente obreira, o que non quere
decir que ETA lograra convertirse
nun partido obreiro de masas.
P.- ¿E cál é a situación de ETA
agora mesmo?
R.- Hoxe ETA está a potenciar
un movemento con elementos do
partido tradicional, organización de
masas, sindicato, e con formas novas de organización de clase por
medio de asambleas, comités, etc.
Pertur era un representante destas
ideas, cunha visión asamblearia de
organización de clase obreira. A loita interna é forte, xa que os militantes de ETA en xeral, nunca tiveron
unha formación política sólida. A

UNHA ASAMBLEA A LUZ DO DIA
Moitos problemas polfticos pendentes

súa formación foi militar, cun compromiso e activismo inmediato ó
entrar na organización, polo que o
novo partido corre o risco de caer
en inxenuidades políticas, en canto
aúna reivindicacións de tipo burgués con outras auténticamente revolucionarias. Todo xustificado porque ETA actuóu nunha
época en que era tan urxente a loita
a niveis sinxelos, que deixóu aparte
a profundización teórica.

AS OUTRAS
FORZAS POLITICAS
P. - ¿Qué efectos tivo todo esto
no panorama político de Euskadi?
R.- Gracias á semente nacionalista de ETA, xurdiron cantidade
de organizacións cubrindo todo o
espectro. ETA foi a canteira de tódolos grupos nacionalistas actuais.
P0r exemplo, hastra no PNV hai

xente que era de infraestructura de
ETA, xente vella que non se comprometía moito, pro que si pasaba
armas, paquetes, recollía militantes, etc. O MCE ven dunha escisión
que se chamóu KOMUNISTAK.
Nestes momentos hai un renacemento do movemento da mocedade, no que hai grupos que se configuran coma correa de transmisión,
de «abertzales», coma poidan ser
GAi ou EGAM. Todos beben, en
certo xeito, da herdade revolucionaria de ETA.
P.- ¿Cál é a forza real dos outros grupos políticos?
R.- O desconcerto actual é
grande, pois amais dos grupos
mencionados, teñen forza o Partido
Comunista de Euskadi, que dende
1964 toma posturas vasquistas,
coincidentes co primeiro «Aberri
Eguna», celebrado en Guernica, e
tamén CC.00., PSOE, UGT, MCE e ~
ORT. Noutra órbita están os parti- O

dos «abertzales» coma ESB, nacido
do movemento cooperativista de
Mondragón, defensor dun ·vasquismo a ultranza, con plantexamentos
desfigurados da realidade, e cunha
misión, creemos, de que cando
Euskadi sexa independente ó nivel
que sexa, gana-la rocas dos postos
intermedios na organización estatal. De feito, está a xogar esa baza.
EHAS, nacido o ano pasado, é
un partido máis interesante dende
o punto de vista nacionalista, cun
plantexamento forte, anque non
soupo facer unha acción de masas.
O ESEI, partido recén creado,
podemos configuralo de maneira
simple coma un partido socialista
máis á esquerda do PSOE español,
que perde o tempo discutindo arreo
e ten moi pouca incidencia na loita
obreira. Dende o punto de vista
obreira, a conciencia de que esistía
unha amplia clase traballadora independentista e revolucionaria, á
que a liña política de ETA non satisfacía, e á que ETA era incapaz de
encadrar, esplica a escisión de
LAIA, que ten coma fin, precisamente a creación dese prtido obreiro e revolucionario patriótico. Actualmente esisten dúas organizacións que poden se-lo xerme dun
partido de masas esclusivamente
obreiro, patriótico. Trátase de LAB,
que da continuación ó Frente
Obreiro de ETA, e os LAK, que atoparon en LAIA a organización de
apoio.

ALGUNS BLOQUES
P.- ¿Qué distribución de forzas
fai prever esta situación?
R. Dunha parte e correndo
dende a dereita, PNV, ANV, ESB,
separado deste grupo; unha cantidade de forzas agrupadas ó arredor
do que hoxe é a Coordinadora
Abertzale Socialista (Kas) na que
está ETA p.m., LAIA, LAB; LAK,
EHAS, que sería o sector «abertzale» de esquerdas e posiblemente incidiría aquí o último gran partido
que vai crear ETA; quedando coma
último grupo máis á esquerda, organizacións de corte asambleista,
Comités Obreiros, OCA, quen sf lograra a síntese entre o nacionalismo e a loita de clases, pro con menos realidade de base ó leva-la revolución de forma máis purista.
Fora destes grupos quedan os militares de ETA que van seguir na loita, pois anque cicáis respeten os
dez puntos de KAS a nivel teórico,
está por' ver se nos momentos difícies da loita de masas van ser capaces de frena-las súas accións, xa
que os anos de loita destes militares e o seu indiscutíbel protagonismo serán difícies de erradicar.

O FUTURO INMEDIATO
P.- ¿O compomiso da xente
politizada noutros grupos nacionalistas revolucionarios que veñen

encher un amplio espectro non lle
restará forza e apoio á rama militar
de ETA?
R.- Esto parece probábel e
vése a nivel popular onde as últimas accións levadas a cabo por
ETA, levaron, ben á condena da
· moita xente ou ó retraimento da
restante con motivo da represión
brutal que as forzas policiais e da
estrema dereita están a levar a cabo. E decir esto de ETA quere decir
que está condenada á morte, se
verdadeiramente lle falla o apoio
popular co que sempre contóu.
P.- ¿Qué pasa coa negociación co
goberno de Madrid?
R.- Por Euskadi non foi ningún
organismo que xa antes non estivera en Coordinación Democrática. O
único partido que foi negociar, polo
seu compromiso coa Democracia
Cristiá, foi o PNV, pro ningún outro
grupo «abertzale» pacta co Goberno. Tanto os grupos nacionalistas
«abertzales», coma os de clase, rexeitan todo tipo de negociación,
porque estes últimos foxen de todo
compromiso coa burguesía e os primeiros porque rexeitan todo tipo de
pacto con Madrid. O cabo, agás algunhas concesións pra galería,
pouco vai cambea-la situación en
Euskadi nun futuro inmediato.

SIGLAS CITADAS
ETA (m) e (p.m.) - Euskadi ta askatasuna (Euskadi e libertade) (militar) e (político-militar).
EHAS - Euskal Herriko Alderdi
Sozialista (Partido Socialista Vasco)
LAIA - Langile Aberzale lraultzalearenak Askatasuna (unión de traballadores patriotas revolucionarios)
LAK. Langile Abertzaleek Komitea (comités de obreiros patriotas)
LAB. Langile Abertzaleek Batasuna (Unión de obreiros patriotas)
ESEI. (Converxencia de organizacións socialistas)
Abertzale
KAS. Koordinadora
Sozialista (EHAS, LAIA, LAD, LAB,
ETA (pm).
ESB. Euskal Sozialista Biltzana
(Partido Socialista Autoxestionario)
PNV. Partido Nacionalista Vasco
GAi. Gastedi Abertzale lraultzalear (Mozos Revolucionarios Patriotas)
EGAM. Eusko Gastedi Abertzaleek Mugimendua (movemento de
mozos vascos patriotas)
OCA. Organización de clase anticapitalista (Comités obreiros)
ELA-STV. Solidaridade de traballadores vascos.
LCR-ETA VI. Liga comunista
revolucionaria-ETA VI (achegados á
IV internacional).
ANV. Acción nacionalista vasca.
IAM. lasle Abertzallek Mugimendua (movemento de estudiantes patriotas)

A palabra austeridade forma parte do discurso poUtico de Occidente
moi especialmente dende que os pobos órabes de.cidiron esplotar dun
xeito móis proveitoso pr6s problemas que os aflixen, os seus recursos
petroUferos. Tamén en Portugal se fala de austeridade. Pro, como df o
noso corresponsal en Lisboa, Carlos Porto, o problema' saber qu'n a
imp6n e quén a sofre.

Portugal

Austeridade
e volta atrás
En Portugal, a pesar de ser socialista o goberno actualmente no
poder, cada vez parece máis evidente que a política de austeridade
se aplica a aqueles que precisamente, durante anos e xeneracións,
estiveron obligados pola súa condi- ·
ción obxetiva de esplotados, a someterse ás restriccións máis penosas e degradantes. Hai que ter en
conta que unha política de austeridade aplicada non en favor dos traballadores, senón á costa dos traballadores, non pode deixar de ser
unha política de recuperación capitalista. Eso é o que se está a facer
nun país cuia constitución fala da
construcción dunha sociedade democrática no camiño do socialismo.

PROBLEMAS PRIORITARIOS
Hai que considerar aínda outro
aspecto fundamental e que ten
moito que ver coa problemática da
austeridade. Parece evidente que
incluso nos países do mundo capitalista, a austeridade imposta ós
traballadores debe ter en conta as
circunstancias reais nas que éstes
viven. Agora ben, é absurdo pedir
ós traballadores a subordinación o
a adhesión a unha política semellante sin ter en conta a necesidade
prioritaria de crear unhas condicións nas que esa política sexa mínimamente viábel e suficientemente xusta.
En portugal os traballadores non
teñen resoltos, nin siquera osman a
súa solución, problemas básicos
pra sobrevivir cun mínimo de dignidade. Falo especialmente dos problemas da saúde, vivencia, educación e cultura, transportes, asistencia á infancia e á vellez... Diante
desa realidade indiscutíbel -e que
esplica polo menos parcialmente o
desencanto que parte do pobo portugués manifesta en relación co
Movemento do 25 de abril- non
se entende cómo sería posíbel
poñer en marcha unha tarea de reconstrucción da economía a partir
da imposición da citada política de
austeridade, sin ter en conta a necesidade de resolve-los problemas
prioritarios ós que me retiro.

VOLT A PRA A TRAS
Esperábase do gobemo socialista
unha política, naturalmente cuidadosa e cuatelosa, que tivese en
conta a verdadeira situación da sociedade portuguesa, as brutais asimetrías económicas, socias e culturais que a marcan, planificando
unha reconversión económica, política e social que posibilitase a cooperación voluntaria das masas traballadoras, aínda que fose con sacrificios asumidos conscientemente. Pro ocurre precisamente o contrario. Tanto polo que f.ai referencia
á reforma agraria -a máis importante conquista do pobo portugués- coma ás outras conquistas
revolucionarias (nacionalizacións,
control obreiro e participación dos
traballadores) cada día compróbase
a clara intención gubernamental de
favorece-la volta ó statu quo capitalista anterior.

DIAS PELIGROSOS
A unidade manifestada polos
traballores no recente Congreso
dós Sindicatos (que supuxo unha
derrota pra quenes desexaban e
inspiraban loitas fratricidas) debía
servir de aviso ó Goberno. Entendemos que a unidade dos traballadores, a vontade unánimemente manifestada de non deixar que se perdan as conquistas logradas, son
proba da súa firme ideterminación
na loita por millores condicións de
vida. Esa loita pasa inevitábelmente
por un análise realista da situación
económica e política do país. E ese
análise non poderá deixar de ter en
conta as condicións en que o Goberno está a hipotecar a independencia nacional ó capitalismo internacional, as condicións en que o
Goberno está a permitir -e en certos casos estimular- a volta a fórmulas económicas de signo capitalista, que sóio poden ser promovidas e executadas por axentes internos e estemos do mesmo capitalismo, enemigo implacábel das clases
traballadoras.
Se o Goberno non ten todo esto
en conta,. espérannos días peligrosos nos que todo pode ser posíbel.

...

~

Parellas ás eleccións da metrópoli, os boririqueños elixen o seu gobernador, mero xestor
dos intereses norteamericanos. Esta vez recaíu a
elección no señor Romero Barceló, persoeiro do
Partido Novo Progresista que aspira a facer de
Porto Rico un estado máis de Norteamérica. O
Partido Popular Democrático -favorábel ó estatus actual- acadóu case o dez por cento dos
votos, e os partidos independentistas, o Partido
Independentista Portorriqueño (socialdemócrata) e o Partido Socialista Portorriqueño (castrista) lograron porcentaxes mínimas. Todo esto debería facer chorar ós partidarios da independencia nacional se non fara porque baixo a apariencia dos votos están a actuar certas contradiccións que levan a Porto Rico polo vieira da «toma de conciencia nacional» diante do asoballamento «yankee».
Nefeuto, o interés de Porto Rico deriva do
xeito de estar asoballado de dous xeitos ben diferenciados, aínda que complementarios. Dunha
banda, a illa -subdesenrolada e bloqueada- é
un verdadeiro señorío norteamericano con funcións tan malfadadas coma ser ó tempo burdel,
arsenal atómico e paraíso fiscal prás multinacionáis. Doutra, os portorriqueños, que constitúen
unha minoría de dous millóns de persoas nos
EE.UU., sofren a esplotación na metrópoli, coa
campaña das chatas ben coñecidas, da discriminación laboral, racial e na lingua. Dous xeitos de
esplotación que vencellan cada día con máis forza , a loita de clases e maila loita nacional.

DE ESPAÑA
A U.S.A.
Pra entede-la problemática de Porto Rico fan
falla certas precisións históricas que ó tempo
que revelen as orixes da situación, contribúan a
clarexar cáis son as causas últimas do «complexo de colonizado» que ten o borinqueño de hoxe
pra votar maioritariamente ós partidarios do
vencellamento total a U.S.A.
A illa foi descuberta no segundo viaxe de
Colón ( 1493), e deica 1898 foi empregada máis
coma base comercial e militar que coma fonte
de riquezas.
O primeiro estralido nacionalista data do
ano 1868, e o levantamento, dirixido por un negro -causa que contradecía, coa escepción do
caso de Haití, a norma xeral da emancipación da
América española, que foi levada pala burguesía
criolla- tivo coma resposta á abolición da escravitude, pro non á independencia.
Foron condicións semellantes ás de Panamá
as que fixeron que pala Paz de París ( 1898) a illa
fara , deica hoxe, dominio norteamericano. Dende entón, a historia da colonia pódese dividir en

As eleccións norteamericanas, a decisión
do Comité d-' Descolonización das Nacións
Unidas e as declaracións de Ford, puxeron
unha vez móis, de aCtualidade o problema
da illa de Porto Rico, que baixo o eufemismo
de «estado libre asociado» é un dos últimos
dominios colonióis ó xeito decimonónico, dos
Estados Unrdos. ANXO TEIXEIRO, ocúpase
aqui da situación da illa.

RESTO
DO
MUNDO

Porto Rieo

Aneeios liberadores na
eolonia máis vella do mundo
tres etapas ben nidias. Entre 1898 e 1933, os
«yankees» impoñen unha política asimilacionista, que se manifesta no económico, polo cámbeo da estructura productiva. Do café e o pequeno labrego pasóuse a producir azúcar prás grandes compañías norteamericanas, coa conseguinte proletarización da ·poboación aborixen. O
mesmo tempo, os EE.UU. van tentar unha forte
culturización saxona asegurada por unha xurisdicción militar deica 1900, da que se vai pasará
imposición da ciudadanía norteamericana ós borinqueños.
A segunda grande etapa, deica o ano 1952,
estivo presidida polo intento de estabilizar políticamente a causa. Todo se centróu no reformismo do Partido Popular Democrático, contestado
dende a oposición polo Partido Independentista
-dende 194 7 - e aínda máis polo Partido Naciona 1ista de·Albizu Campos, que nos anos 1936
e 1937 tentóu levar adiante o que chamaron a
segunda guerra da independencia.
O último anaco da historia de Porto Rico,
que comenzóu no 1952, aínda está por rematar.
Dende entón a illa é un «estado libre asociado» e
a súa situación ven definida polo afondamento
da esplotación económica, palas emigracións
masivas ós Estados Unidos e, no terreo político,
pala aceleración da dinámica que enfrenta ós
sectores burgueses -mais ou menos pro«yankees»- co nacionalismo de xeito socialista.

ESPLOT ACIO~ TOTAL
Os dous xeitos de esplotación de Porto Rico
. son, hoxe por hoxe, evidentes. A illa, cos seus
9.000 kilómetros cadrados, 2.700.000 habitantes e unha renda per cápita de 870 dólares no
ano 1970, é un dos exemplos máis claros do imperialismo. No plan económico ven sometida a
unha esplotación financieira da que son bon
exemplo o feíto de que a inversión estranxeira
xire darredor dos 500 millóns de dólares, dato
do ano 1970, e as utilidades repatriadas ós Estados Unidos non baixen do 30 por cento, o que
pon ó país no camiño da descapitalización. No
plan comercial a situación semella un «pacto colonial» clásico, segundo o cal, Porto Rico é o primeiro mercado USA na América Latina, tendo
que soportar por riba unha supravaloración dos
artigas norteamericanos que importa e defensas
arancelarias cando tenta de vende-los seus nos
Estados Unidos. Panorama que pode completar-

se tendo en canta a baratura da man de obra da
illa e máilo verdadeiro estrago das riquezas naturáis da mesma.
No plan político, a situación non é siquera
neocolonial, senón colonial clásica, como deixa
ben claro o feíto que ser «estado libre asociado»
abriga a pagar trabucos ós Estados Unidos, cuota federal e fa.ce-la mili -chegado o caso en Corea ou Vietnam-, pro non supón o dereito de
voto na metrópoli. E aínda máis, ten de soportala presencia desafiante de dúas bases atómicas
e unha chea delas convencionáis.

A LIBERACION
E O APOIO DA O.N.U.
A marxinación social, o analfabetismo, a
americanización cultural e máila alienación producida polo «efecto demostración» diante do xeito de vida americano, completan un cadro ben
tráxico que non fai senón darlle pulo a unha emigración que chega case ó 50 por cento da poboación da illa.
Por eso, a segunda cara do problema son os
dous millóns de portorriqueños que malviven
nos Estados Uní.d os e dos que o destino, ademáis da superesplotación pra mante-lo nivel da
vida do obreiro «yankee», non é outro que non
ter endexamáis razón. As condicións da minoría
xa son ben coñecidas e fan denominador común
cos outros grupos marxinados, aínda que a súa
situación teña un compoñente específico: a reivindicación nacional.
Foi este o factor da loita inicial, identificado
neste caso coa loita de clases o que deu certa
orixinalidade ó movemento do Partido dos
«Young Lords Organisatiom> que nacéu en Chicago e máis en New York aló polo ano 1969 e
do que os obxetivos estratéxicos están ben claros: liberación de Porto Rico, autodeterminación
dos portorriqueños que viven en USA e loita pala
construcción dunha sociedade socialista na illa.
Liñas de loita que vencelladas ó apoio da
O.N.U. considerando a Porto Hico territorio colonial van entrar, denantes ou despóis, en loita
aberta cos sagrosantos intereses norteamericanos. Será igual que gañen os «estadistas» qo
P.N.P. ou os partidarios do estatus actual.

eondieión femenina no Código Penal
Mª XOSE QUEIZAN

Ultimamente, coa safda ós xornáis dos delitos de Adulterio, están
poñéndose en evidencia as condeas de mulleres por un código penal e un costume social de doble
moralidade. Anteriormente, estas
mulleres condeadas agachábanse,
permanecían ocultas, por presións
sociáis e familiares. Agora, na medida que medra a conciencia das
mulleres da esplotación que padecen e que xorden movementos feministas que apoian a súa liberación, estos «delitos» saen á luz.
A mulller pode ser condeada a
diferentes penas de prisión e multas por adulterio e aborto. Tamén
está penalizada a difusión e venda
de anticonceptivos. A prostitución
está sempre roldando as marxes
delictivas . .
A irracionalidade destes «delitos» está xa na mente de todos. lnterésame agora máis que nada
pescuda-las razóns que rexen as
condeas destes feitos.
Nos comenzos da Historia a primeira separación ou a primeira dependencia recíproca é a da relación
sesual xeneradora entre mulleres e
homes e desenrólase progresivamente cara a unha división do traballo. As mulleres daquela tiñan a
propiedade dos seus corpos, instrumentos de producción da vida , recoñecida como tal e era súa porque
era o ben da comunidade. «A división de traballo no acto sesual e na
reproducción da vida é a 1ª diferencia na especie humana» (MarxEngels). A división posterior do traballo non é máis có desenrolo da 1ª
división. «Segundo a concepción
materialista, o factor determinante
e último na historia é a producción
e reproducción da vida inmediata.
Pro á súa vez esta reproducción ten
unha doble natureza. Dunha parte,
a producción dos medios de esistencia ... ; doutra parte a producción
dos mesmos homes, a propagación
da especie. As institucións sociáis
baixo as que viven os homes nunha
certa época histórica e nun certo
país, veñen determinadas polo estado de desenrolo no que se atopan, dunha parte o traballo e doutra
a familia». (Engels)
No desenrolo dos productos e
medios de producción básase o
edificio da prop~edade privada. Xorde así a civilización que coñecemos, na cal cada progreso págase
cun aumento de opresión. O primeiro ser atinxido por esta opresión

foi a muller. A gens comunista matriarcal queda sustituida por un clan
ó mando do home. O home pra

proclama-los nenas como seus e
mante-la propiedade no interior do
clan crea a monogamia (millor sería
chamala monoandria) e debe
posee-lo corpo da muller, debe
posee-lo traballo reproductivo da
muller e o traballo deméstico. Os
nenos deixan de pertencer á gens
-matriarcal, a toda a comunidade, a
traversa da nai, e pasan a depender
dunha persoa. Coa apropiación do
home personificase a figura do xefe. O pai é un individuo, a. nai é

unha xeralidade.
Na base da opresión atopamos,
logo, a dominación esclavista dos
homes sobor das mulleres, reducidas a obxetos. Pro a muller é unha
esclava superior porque é fonte de
placer e productora dos futuros
membros. O home aprópiase de
ámbalas cousas mediante a monogamia que, ó mesmo tempo que é a
estructura da dominación do home
sobor da muller, é o sostén da propiedade privada, a base da posterior opresión de todos. A opresión
da muller, di Engels, é a 1ªopresión
da historia , o 1° cambio desigual da
Hª. Abrangue a tódalas mulleres. O
resto das opresións son posibeis
porque esiste a opresión da muller.
E imposíbel, pois, vencer calquera
tipo de opresión sen que sexa vencida . A opresión da muller non é
somentes o resultado da contradicción entre o capital e o traballo,
senón que tamén é a base.

RELACIONS SESUAIS,
RELACIONS ECONOMICAS
A partir do intre en que nacéu a
propiedade particular, as relacións
sesuáis convírtense en relacións
económicas. A muller é un obxeto
de compra-venda; un mercado controlado polo pai de familia. O amor
romántico e a libertade nas unións
no matrimonio actual, agacha mal
o sentimento económico. Mentres
o económico sexa a relación fundamental no matrimonio, a sesualidade será un instrumento de dominio.
(O cristianismo ten unha base
económica ó prohibir toda relación
sesual que non teña a función procreadora.) A muller perde a propiedade sobordo seu traballo (coma o
proletario) e sobor da súa propia
persoa. O seil carpo convírtese nun
instrumento de producción. Traducindo esto a términos marxistas, o
seso femenino é unha mercancía,

unha forza de traballo, que recibe a
súa función do esterior; a líbido
masculina é o capital. Non sei se foi
esto o que quixo decir Marx ó afirmar que «a relación home-muller é
coma a de burgués-proletario.»
O Adulterio supón a rebeldía da
muller contra esta esplotación
económica. (coma a folga prós proletarios,) O adulterio opónse á monogamia. Por eso a súa penalización.
A prostitución podería ser outro
xeito de refuga-la dominación dos
homes. As prostitutas, en principio,
deberían ter independencia económica e sesual. Este perigo evítase
de diferentes xeitos:
Dunha banda as prostitutas
teñen un patrón-protector que anula a súa independencia. Doutra, a
sociedade ponas fóra da lei, dándolles así coherencia coas relacións
institucionalizadas. O home adapta
as prostitutas ás súas necesidades,
pero reprime o aspecto subversivo
que a prostitución poidera ter. E de
camiño soluciona o problema psicolóxico. O aviltamento da dependencia dos «servicios sesuáis», supérao co desprecio que se pode
permitir logo por estas marxinadas
sociáis.
As mulleres fáiselles vivi-la maternidade coma o máis sublime e
auténtico da vida, coma algo privado e persoal. Pro, de feito, son instrumentos de producción de nenos
que non lles pertencen. En canto
dan a luz o home e o Estado
arrebátanlle-lo novo ser. A muller
non ten legalmente a patria potestade sobor dos ·seus fillos.

A ESAL TACION
DA MATERNIDADE
Pra convencer ás mulleres faise
unha esaltación da maternidade. As
ideoloxías, xa se sabe, son creadas
en función do poder dominante.
Baixo a idealización do papel de nai
agáchase a fácil apropiación do
froito do seu traballo. As características que se apoen ás mulleres están baixo a tónica do natural. E
natural o amor ós fillos (o contrario
é unha nai des-naturalizada), é natural a sumisión ó home, é natural
a producción dos nenos.
Pro non é certo que a producción dos nenos sexa un feito natural, coma as flores na primaveira
(«será una rosa, será un clavel» de-

cía unha canción). E a máis básica
e importante das produccións, da
cal ningunha sociedade pode prescindir e que está sometida a un ríxido control. A sociedade reglamenta
esta producción, pro a muller non
ten dereito a facelo. Deiquí a con-

dea do aborto e da difusión e venda
de anticonceptivos, pra que a mu1/er non poida ter ningunha decisión
sabor da súa producción.
O concepto de «natural» ten
unha orixe inmanentista. A equivalencia que se quere dar entre naturaleza e cultura tende, dende unha
posición imperialista, á aceptación
dos fenómenos e dos feitos como
están; tenta convencer ós explotados de que a situación que padecen
é merecida por eles como algo natural. «Ü seu destino ven marcado
pola súa anatomía», decía Napoleón das mulleres. Idea semellante
á equivalencia entre cultura e nación galega, cunha intención de
orde práctico do colonialismo e a
política imperialista que padecemos.
As ideoloxías do sistema ordenan que a muller debe someterse ó
home, o proletario ós poderosos, os
galegos ó poder central en función
de «intereses superiores». A muller
realízase no amor ó su home e ós
seus tillos coma o proletario no fin
supremo da «patria».

A rebeldía da muller chámase
adulterio, abandono de familia,
aborto, etc. As leis penáis sobor
destes feitos implican unha resistencia ante a esplotación.
A producción dos nenos está en
contradicción coa organización capitalista do traballo e non pode resolverse neste sistema. Nas mulleres que producen fóra da casa súmanse tódas as contradicións dunha sociedade que transformóu a
producción do ser humano nunha
cousa privada , igual que fixo coresto dos bens. O capitalismo non pode, logo, acepta-la maternidade lib.re nin a liberación do servicio doméstico. A maternidade libre desfái
a separación entre público e privado. Se as mulleres queren reapropiarse da súa producción é preciso
abolir todo interés privado.
A maternidade libre non é o
«des-madre» das mulleres; tampoco significa un Estado de mulleres,
senón a abolición do Estado, a xuntanza comunista entre público e
privado. A maternidade libre é unha
maternidade social.
_A.
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Hai eorenta · e un anos
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Se dividimos os aspectos a analizar das
eleccións en: desenrolo concreto das mesmas
(candidatu ras, diputados elexidos e fiabilidade
electoral) , alianzas e programa, Galicia aseméllase ó do resto do Estado Español. A proporción
de elexidos por partidos é moi parecida. O programa das distintas coalicións é o mesmo. Mais
hai dous rasgos que a diferencian e que son merecentes dun tratamento aparte. Estes son o
problema nacional, moi sentido, e que terá unha
influencia moi grande nas eleccións, e máila estructura demográfica de Galicia, cun grande predominio do campo sobor da cidade, o que facilita a esistencia dunha estructura caciquil moi
arraigada nalgunhas aldeas e vilas.

RESULTADOS DAS ELECCIONS
As eleccións desenroláronse en Galicia con
normalidade, a normalidade que dalgún xeito
daba o desplegue de forzas que o goberno ordenóu en prevención de incidentes.
En Pontevedra triunfóu o F.P.. Votóu o
58,6% do censo. O candidato que máis votos
obtivo foi Castelao, do partido Galeguista, sendo
elexidos tamén como membros da candidatura
triunfante do F.P., 3 de Izquierda Republicana, 3 do
PSOE, 1 agrario de esquerda, 1 comunista e 1
da Unión Republicana. O comunista (Gachinero)
sería o único deste partido elexido en Galicia. ( 1)
Na Coruña votaría o 70,6% do censo e,
coma en Pontevedra, triunfaría a candidatura de
F.P. O candidato con máis votos sería Casares
Ouiroga de 1.R., elexido polo F.P. xunto a 5. do
seu partido, 2 do P. Galeguista, 2 de U.R., 2 do
PSOE e 1 independente de esquerda.
As eleccións de Lugo terán l,mha característica que as diferenciará das do resto de Galicia e
aínda das do mesmo Estado. As esquerdas non
presentaron unha candidatura de F.P. En vez
dela creóuse unha coalición Republicana de
Centro- Esquerda . O mesmo P. Socialista publica
unha nota nas datas inmediatamente anteriores,
nas que se di que: «as especiales carateristicas

que presenta a loita eleitoral da Provincia de
Lugo aconsel/a ... non presentar candidatos propios e prestar todo o apoio posíbel aos partidos
Republicans de ezquerda>>. (2) Quedaba así libre
o camiño prá candidatura de coalición, que

O 16- de febreiro cúmplense 41
·anos do triunfo do Frente Popular nas
eleccións lexislativas do 36. O triunfo
conseguido nas urnas seria matado
máis tarde polas armas. Esto fai que
41 anos despóis se estean a seguir
plantexando dende as esquerdas as
mesmas ou moi semellantes reivindicacións politicas que o triunfo do F.P.
prometia traguer. Cicáis esto lle dea a
este informe histórico unha actualidade que doutro xeito non terfa.

triunfaría, e que estaba formada por dous candidatos de l.R., un de U.R. e cinco centristas.
En Ourense vencerían as dereitas, mais nunhas circunstancias tan especiáis, que coido non
merecen tratar de triunfo a súa elección. A candidatura do F.P. estaba formada por dous membros de l.R.dous do PSOE, un de R.R., un Galeguista, e un comunista.

AMAÑA-LAS URNAS
Se ben as eleccións do febreiro do 36 son
consideradas pola maioría dos autores, coma as
que con máis normalidade democrática se fixeron en España, esto non quita que se intentara,
CASTELAO, CO rrSTAFF)) DO PARTIDO GALEGUISTA
fundamentalmente no campo, onde a vixiancia
A pouco da creación do Partido
dos Partidos era máis difícil, amaña-las eleccións. Mais se en todo o estado os «pucheirazos»
número de sufraxios có correspondente ás papecaraterízanse polo uso Eia violencia (presións,
letas lidas. E sobres nos que ó ser abertos aparebandas armadas etc.), en Galicia o fraude que se
ceron, actas firmadas en branco.
practica normalmente é moi peculiar: trátase,
sobor de todo, da simulación, é decir, non se
OS CACIQUES DA DEREIT A
realizan actos de coacción durante as eleccións;
Ademáis destas probas falóuse tamén da
agora ben, no intr'e posterior a estas, é cando se
imposibilidade de chegar nun día de tronada
amañan as actas pra cambea-lo sentido electocomo aquel dende algunas zonas ás mesas elecral. Como di un diputado: «En Galicia no actuan
los matones, actuan: los prestidigitadores)). (3) toráis. Basilio Alvarez chegóu a decir que eran
Anque en tódalas provincias galegas hai os decesete os caciques 6 servicio de Calvo Sotelo
seus máis e os seus meno.s. Por exemplo, os vo- . e Gil Robles. A resposta de Calvo Sotelo non
alude a estas impugnacións, simplemente pide
tos de Lalín foron retidos durante catro días na
prá provincia de Ourense a mesma lasitude que
estafeta de correos, e parece demostrado que
pra outras. E é verdade, esa lasitude vaille ser
foron estes votos e outros conseguidos do mesmo xeito os que lle deron o triunfo a Portela. (4)
Foi en Ourense onde o pucheirazo foi máis descarado e evidente. Esto, xunguido a que o beneficiado polo fraude fora Calvo Sotelo, fixo que o
caso desta provincia se discutira apaxioadamente nas Cortes. Neste debate interviñeron pola
candidatura do F.P. Martínez Risco da l.R., e
máis Alexandre Bóveda (P.G.), xunto con Basilio
Alvarez do Partido do Centro. O resume das pro:
bas que presentaron prá impugnación foron as
seguintes:
- A elección foi .manipulada claramente en
236 seccións, utilizando o método de descartar
tantos por cento fixos (5% e 10%), pra así cubrilas baixas por morte e ausencias. Risco chamóulle a esto «matemática caciquil».
- Pregos indebidamente escrutados, máis

do Frente Popular
BENXAMIN CAMESELLE MENDEZ
ten, non se declaran nunca claramente sobor de
Galicia. Así o P. Socialista, di Castelao «non sabemos se recoñece o caraiter nacional de Galiza
e por declaración repetida dos seus líderes ternos dereito a creer que, práiticamente, ainda
non estimaron o problema das nacionalidades>>.
De l.R. xa sabémo-las verbas de censura que
merecéu por parte de Castelao o discurso de
Azaña na Coruña, a quen consideraba influído
por Casares; que non defendéu xamáis, segundo
el, os anceios autonomistas de Galicia. (6)
Se deica agora, somentes talamos dos as. peitos concretos das eleccións, coido que compre que se vexa o por qué dese triunfo, se foi
como despóis dixeron as dereitas cuestión de
sentimentalismo ou é que o programa de F.P.
era unha resposta válida ós tremendos problemas das clases populares naqueles intres. Vexámolo.

O PROGRAMA DO F.P.
Os dous anos do goberno radical cedista caracterizáronse no plano político, polo seu permanente estado de escepción: as folgas por revindicacións económicas foron bárbaramente sofocadas. As agresións e asesinatos de obreiros e esquerdistas polas bandas fascistas eran un fenómeno normal. Así como, a persecución e clausura dos centros e organizacións obreiras e supre-

concedida ó señor Calvo Sotelo. A comisión de
actas decide no derradeiro intre dar por válidas
as eleccións, eso sí con 106.000 votos nulos.
Esta, outra chambonada, sería o segundo «pu cheirazo» feíto nas eleccións de Ourense. Esta
vez coa complicidade de l.R. coa dereita, pesia
as protestas dos socialistas e comunistas e, sobar de todo, de P. Galeguista, que asegún conta
Castelao en <<Sempre en Galiza>> «Alí, nas Cortes,
fomos testigos do pucheirazo máis escandaloso
que inventóu a picaresca caciquil d~ Hespaña,
repartíndose o censo de Ourense entre Calvo
Sotelo e os republicáns. A impugnación das actas de Ourense tiña por obxeto exclusivo diñifi car a vida política daquela provincia, ... e facer
respetar a vontade do pobo». (5)

O PROBLEMA NACIONAL
Respecto ó problema nacional, o pacto suscrito entre o partido Galeguista e esquerda Republicana; que talaba de republicanización de
Galicia, autodeterminación política e dignificación da vida política de Galicia, foi tamén a base
do programa do F.P., que chegóu ó cumio co
triunfo no plebiscito do 28 de Xuño do 36, no
que se votóu o estatuto pra Galicia . Se
considerámo-las opinións do P. Galeguista como
punto de partida (antiimperialismo, federalismo)
vemos que somentes o P.C. ten unha postura
consecuente cara á autodeterminación; mentres
que os outros partidos, anque de palabra o acep-

hasta 1,50 prós homes e 60 céntimos prás mulleres e trouxéronse obreiros portugueses como
medio de rompe-las folgas. Mentres se votaban
millóns prós cregos e prá policía, descenderon
as obras públicas («Ley de Restricciones») e o
paro real estaba perto do millón e medio.
Pro foi no campo onde a política das dereitas foi máis antipopular: coa «Ley de Arrendamientos Rústicos» ( 1935) cen mil familias foron
desahuciadas das súas terras. Coa «Ley de Yunteros» { 1934), trinta mil familias con xugadas e
sen terr·as foron espulsadas dos campos estremeños. A «Ley de Trigos» ( 1935) fai mal vendela colleita dos pequenos propietarios. · (7) Son
xunto coa conxelación de créditos os puntos que
resumen a política do Goberno pró campo.
Ante esta situación que plantexaba uns problemas sentidos pola mor parte da poboación, o
F.P. soubo construír un programa , que, anque
·non radical, daba unha saída a todos eses problemas. A amnistía, pra rematar coa situación
dos represaliadqs. A reforma fiscal, control sobor
das fuxidas de capitáis, xomadas de oito horas
etc., pra rematar co deterioro económico das
clases populares. Pró campo pedíase a reforma
agraria. Prás nacionalidades, o estatuto de autonomia. E en derradeiro lugar, ante o perigro dun
golpe de Estado Monarca-Fascista, chamábase
á defensa da República, ó desarme das bandas
fascistas e ó control popular do exército.
Se observamos a historia deses días, vemos
(salvando as distancias e as diferencias que hai
entre un prefascismo e un fascismo procurando
cambear de rostro) un tremendo paralelismo entre a meta que as forzas populares de entón e as
de agora tiñan plantexado, que é, e era, o logro
da normalización democrática coma primei.ro
paso pra logra-los seus obxetivos. A coincidencia ou non no programa pra conseguir esa normalización é unha cuesti·ón que coido merece un
debate. (8)

( 1)

Os datos están tirados fundamentalmente de «Las

elecciones de 1936>; de Javier TUSELL
(2)
(3)

sión da súa prensa. Esta situación víase agravada despóis do movemento insurrecional de outono do 34 con máis de .100 condeados a morte,
3.000 presos e torturados e milleiros de desterrados. Nesa situación posibilitaría no económico, e, aproveitándose da indefensión dos obreiros, os patróns levaron adiante a anulación dos
logros conseguidos no primeiro bienio, política
feíta coa colaboración do Goberno e do Parlamento. Por exemplo, anularon a lei de términos
municipáis permitindo o uso de man barata de
forasteiros. A lei de xurados ·mi.stos foi modificada, esmagando con eso as bases de traballo elaboradas no 1.932 polas organizacións obreiras.
Os salarios dos obreiros baixaron nas cidades de
1O e 12 pesetas a 5 e 4, no campo de 6 e 9,

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

TUSELL. Op . cit. páx. 131 . Tomo 1
O diputado é Guerra del Río e fai esa afirmación ó re ferirse ós datos de Lalín. «Diario de sesiones de las Cortes» l-Vl-36 . páx. 131-132.
Contado por Guerra del Río. Fala tamén da colaboración gubernamental pró «pucheirazo».
Tódolos datos que manexo pró caso de Ou rense están
tirados do libro de TUSELL e de «0 Estatuto galega» de
X. Vil as Nogueira . páxs. 17 4 - 186, amáis das opinións
de Castelao en «Sempre en Galiza»
Encol do problema nacional consultéi «Sempre en Galiza» de Castelao.
Os datos encol da situación económica están tirados
de «La 11 República» de M . Tuñón de Lara . de G~orges
Jackson ((Historia de la República y de la Guerra Civil
Española », e sobor de todo dos artigas de Xosé Diaz
publicados en «Correspondencia internacional», marzo
e abril do 1936.
O programa do F.P. está publicado enteiro na obra ci tada de TUSELL. Apéndice IV

Lobishome é o home que padece a desgracia de verse transformado, por enriba das súas forzas, en
lobo. Esta fada venlle xeralmente
por tempadas durante sete (ún dos
números máis feiticeiros do calendario) anos, sendo raro que, de
cada volta, lle dure a tolemia máis
de quince días seguidos. Por ter
medo da luz, polo día agáchase,
sendo polas noites cando se tira a
quen sexa, pra saci.a-la fame de
sangue. Todo paisano sabe que as
noites da lúa chea envolven a terra
dunha quentura estraña, clima perfecto pra que o lobishome se sinta
dono de canto se move, de tódolos
camiños.
Segundo a tradición oral galega,
a maldición de lobishome pode virlle a ún por algún malollo botado
polos enemigos ou por bruxeria.
Tamén pode ún rematar en lobishome coma castigo dunha soberbia
tirada contra do ceo.
A maldición máis peoriña de todas é a que lle metan enriba os país
ou algún vello: aunque fora nun
arranto de xenio, anque o arrepentimento fora alí mesmo, xa non hai
saída; e, a fada de lobishome hai
que levala hastra que se cumpla,
que veñen sendo, en xeral, sete
anos. Esta maldición é moi grave,
xa que os país ou os vellos son os
depositarios dos deuses familiares;
e revolverse contra dos seus é revolverse contra do seu propio sangue.
Dise tamén que ten de ser
home- lobo o sétimo ou noveno filio
dos mesmos país que non tiveran
rapaza polo meio. Do mesmo xeito,
será meiga ou peeira de lobos (moza que, sen perde-la súa figura humana, vive cos lobos, facéndose a
xefa da manada) a sétima ou a novena rapaza dunha familia sen
varóns.
Pra volverse lobishome, o maldito vai ó monte e, núo, tírase pola
terra e danza hastra xurdir con figura de lobo. Así, este home repite un
vello rito da relixión totémica: revolcarse polo chan é voltar ó ventre
da nai terra pra recoller dalí unha
forza divina. Outras veces, as menos, o maldito agacha a súa figura
debaixo dunha pel de lobo.

Ser lobishome é hoxe unha maldición que, por moito que un non a
queira, haina que cumplir. Prós sociedades primitivas, antes da chegada do cristianismo, a cousa era talmente ó reves: o lobo é un dos
animóis totémicos móis antigos e lexendarios. Os pobos primitivos fadan danzas móxicas diante do «totem» do lobo, pra trocórense en
bestas da mesma natureza có do animal adorado; tamén é costume
moi espallada por homes de lobo, co que os guerreiros tomaban forzas deste animal. Logo, o cristianismo, con súa teima de considerar
coma demos ós deuses paganos, cravóu no corazón da xente a crencia
de que era unha maldición o que nacéu sendo un xeito de conectar ca
divinidade.

Historias do lobishome

A divinidade
salvaxe don
home maldito
A. L. MARIÑO
sangue lle sobe polo seu corpo e
avisa ós seus de que fuxan da xunta
díl, o maldito chora e láisase polas
súas victimas, tralos días de lobo.
O rescate deste estado de «lobem ia» non ven máis ca polo remate
do castigo. Con todo, no agro saben dalgunhas mañas pra que a
desgracia non prenda no corpo de
veciño ningún.
Cando o castigo ven de nacencia, o que compre facer, e haino
que facer alí mesmo onde nacera, é
bautiza-lo co nome de Bento e que
apadriñe o irmán máis vello. Roubarlle a pelica ca que se cobre e
queimarlla é remedio de moi bos
resultados. Pro a cousa millor din
que é facelo sangrar, xa que así sae
do seu corpo o sangue malo que lle

Sedento de sangue, o lobishome
ataca animáis e persoas, nas que
roe hastra non deixar máis cós
ósos. Vai moi seguriño de sí, xa que
sabe que non hai pau nin pedra que
lle poida atinar, nin arma branca
que o poida ferir. Contan os paisanos coma a máis dún que tentóu de
darlle un tiro, ou non lle disparóu a
escopeta ou , coa forza da súa mirada , o home-lobo fixo que o disparo
saíra pra tras , matando ó dono da
arma.
Dáse por certo que, anque perda
a razón, o lobishome non queda sen
memoria. Así, de xeito parecido a
cando xa sente coma a sede do

puxera por revolverse contra dos
pais ou dos vellos.
Con todo, e polo moito medo que
lle teñen ó lobo os paisanos, non
están moi, seguros destar artes,
pois ven que o lobishome non para
de matarlle-las bestas e maislos seres queridos. Por eso din que o millar é deixar que o tempo faga o seu
traballo, xa que se sabe que tentar
de remata - la fada antes do seu
tempo, sóio serve pra encabuxar
máis ó maldito: cada vez que lle fan
sangue ou lle queiman a pelica,
todo o tempo sufrido anúlase e ten
que comenzar de novo o tempo do
castigo.
Cando ún é atacado por unha
mala besta destas, o lume é o millar remedio pra facelo fuxir, por-

que, xa se sabe, non hai arma coa
que ún poida enfrentar a él.
A presencia mitolóxica do lobo
está presente en tódalas culturas:
en Grecia e Italia, na India e na China, a tradición fala de moitos casos
de peeiros de lobos, nenos criados
polos lobos. Nas culturas celtoxermánicas, ten máis ben relación
guerreira, na que a xente quere
apañar do lobo a súa forza e coraxe.
En Galicia, a tradición rural ten
estes dous casos -lobishome e
peeiro de lobo-, que mestura co
fondo arrepío que dá ver ou senti-la
figura do lobo; fera nocturna, endiañada, astuta, nunca farta, querendo ter sempre a boca chea, e
cuns ollos brillantes que dan moito
medo a quen o ve.

As lendas rurais repftense dun lugar a outro cas mesmas característica, sóio variando un pouco os personaxes ou os oficios.
Unha historia, moi espallada e
das que máis variantes hai, é a do
cazador, que sen poder mata-la
loba que perseguía, consigue cortarlle unha pata. Cando quere
mostra-la, ve que é unha man de
muller e que leva o ancel dunha
coñecida.
Outra historia repetida é a da rapaza que, senda xefa dunha banda
de lobos, axuda, ós homes atacados palas feras. A rapaza failles,
prometer secreto do que viron xa
que, cando o rompa, esa mesma
noite o que falóu demas aparecerá
morto.
O último caso de licantropía,
como feito asumido e vivido pala
colectividade galega, deuse por terras de Ourense, polos anos 18401850. Manuel Blanco Romasanta,
nado en 181 O, a uns kilómetros de
Allariz foi condenado a marte
-logo indultaríao a raiña Isabel
11- polo asesinato de tres mulleres
e os seus tres tillos, do dunha moza
e os de dous rapaciños máis, desaparecidos todos eles cando ían co
Manuel camiño de Santander, onde
se colocarían a servir en casas moi
boas. Manuel reconocéu as mortes,
pro defendéu que aquelo era culpa
dalgunha maldición que o convertía
en lobishome, non podendo deixar
de face-lo que fan os lobos. Tamén
contóu que nas súas fechorías,
axuntábase con dous malditos da
parte de Valencia, chamados Antonio e don Genaro.
A Manuel, vendedor ambulante,
mañoso coma poucos, dérenlle en
chamar «O home do unto»: din que
engañaba as mulleres pra matalas
e sacárlle-lo unto, que levaba a
Portugal pra vender a peso de ouro.

*

*

*
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Eiquí terminaba Galicia

A CULTURA GALEGA

«Moloch! Suciedade! Soedade! Fealdade! nenos
berrando baixo as escaleiras!
vellos chorando nos parques!
Moloch a cadea incomprensíbel!
Moloch onde os edificios son xulgados!
Moloch onde o pensamento é pura mecónica!
Moloch, as chamineas e antenas coroan as cidades!
Mo1och, os olios son mil fiestras cegas!
Moloch cuia ia lma é e leitricidade e bancos!»

A vida cultural galega , sin ser o
que debería , non é escasa. Indo os
fíns de semán polos Colexios Maiores , non é dificil atapar a Paco Rodríguez discutir co público sobar da
língua , á xen t e do Colexio de Arquitectos talar de Urbanismo, ao Fa cundo (O moneco de Antón , o ven trílocuo) talando de causas se rias,
ou a «Faíscas do Xiabre» erguendo
ao persoal coa «muiñeira de Chantada».

(Allen Ginsberg «Howl» (Oubeo)

Madrid:

O outro esilio

GAL/C/A, NOS
ARBRES DE MADRID

X. M. SANCHEZ PEREIRO

O viaxeiro que chegue á nova e
deshumanizada terminal de Chamartín en calisqueira dos espresos
galegas, cecáis se lembre dos non
moi lonxanos días en que a vella i
entrañable estación do Norte su poñía pouco menos que unha preparación a un mundo , cadea in comprensíbel , que agardaba , latexante , fara . Eran tempos en que as
estaciós da RENFE aínda non eran
plástico.
O emigrante que pisa por pri meira vez o asfaltado chan de Madrid , toma contauto axiña cun fenó meno común a todas as cidades
conforte emigración galega: a esistencia dunha rede estensísima e
insólita , omnipresente ás veces ,
unha verdadeira s.o ciedade paralela
e soterraña. Nembargantes, a colonia galega na capital do estado é
das máis espalladas, das menos cohesionadas.
O caso é que o recén chegado,
instalado xa, (xeralmente nunha casa-colmea a unha hora ou duas do
centro, con vertedeiros considerados «zonas verdes»). decátase, aos
poucos, que as súas raigañas, a súa
cultura (rural, na maioría dos ca sos). o seu xeito de vivir, son asoballados por un mundo agresivo
cunha cosmovisión, unha cultura
(urbán, erara). un idioma, mesmo
un aer distintos, por unha xente que
non entende que se vaia amodiño
palas aceras, que se berre nas rúas.

Nisa loita que xurde , dura e cotián ,
na que influien milleiros de varia beis, e que xamáis remata , vánse
configurando posiciós: uns pasan a
engrosaren isa caste de desleigados, chamados eiquí «madrillegos»,
(e outras causas máis feas nas poesías de Celso) , cuio galeguismo ra dícalles no bandullo, e os outros os
que saben que debaixo dos adoquins están as praias, constituien
casos como o de aquil tasista que
dempois de decirche que leva ca torce anos eiquí e que talas moi
ben o galega , acaba perguntando
«se non saberás de algún choio por
alá», ou como a xente que discurre
orgaizar os «I Campeonatos de Bi llarda» en plena universitaria .

DE VIÑOS
Chegado o intre de botar unha
cana ao ár (desacougante necesi dade en todos os sitios, e máis eiquí), a mocedade coñecedora i esperta ten duas opciós, perfeitamen te compatibels, por outra banda;
dunha parte os bares e mesós galegas, geleguizantes ou galegueiros,
e doutra, os «progres» en xeral. Nos
primeiros, abondosos, semellantes
a calisqueira dos ciscados palas
illas da emigración, con nomes
como «Breogán», «Enxebre», «Riomiño», «Antoxo», venden, por toda
a cidade, un ·anaco da terra aban doada a dous pesos a cunea; a súa

clientela está formada , xeralmente ,
por traballadores , saudosos sin
consola nin acougo, e outra fauna
diversa, coma determiñados fun cionarios do Estado.
Pra visitar os segundos, carecendo dun ambiente formado , mellaré
consultar calqueira «guía». Ofrecen ,
dende lago, un máis variado abano
que os anteriores ; hai dende restaurantes armenios até «creperies»
bretonas. Son inescusables, de todos xeitos, «Rama» e «La Vaquería»,
xunto con algús do «Argüelles pintoresco», pra catar o ambiente «depravado» e «pasón» (tamén a Praza
Maior, unha illa ceibe de viño e canciós até que chegan os municipáis). E
os vellos cafés:o «Gijón», o «Comercial», o «Metropolitano», e «Viena>>'
(fundado por un lugués), especializa·dos en estudantes ou intelectualidade, adoitados pra longas tertulias con
café con leite .... e logo a «Taberna de
Antonio SáncheZ» (a máis antiga de
Madrid), «Cuevas de Sésamo» (poemas nas paredes e pianista complaciente), «El último cuplé» (bar romántico), etc, etc. Craro que o máis gratificante son os qecobrimentos propios,
mentras ún pasea por isas rúas de
fiestras cegas, de antenas e chamineas que coroan a cidade.

Ademáis está a esmorecida «Au la de Cultura» do Ateneo , os actos i
esposiciós da galería «Sargadelos»,
e dous orgaísmos que esco menzan
con pulo : o Departamento de Cultura Galega do Club de Amigos da
UN ESCO e a Asociación Cultural
Galega «Lóstrego», funcionando
como pode na dura situación de
«en trámite» (non faltaría máis).
Praos amantes das emociós fortes
é recomendábel o «Seminario Galega» que se fai todos os martes na
Facultade de Socioloxía da Complutense (xunto á Presidencia do
Goberno) e que nos seus coloquios,
non aptos prá cardíacos, reproduce
fidelmente as movidas i edificantes
esceas da vida política de Galicia.
Hai, tamén , o chamado «Centro
Gallego», pro que dadas as súas caraiterísticas , non incluímos niste
apartado cultural, por razós que son
de doada suposición.
Asimesmo, pódese atapar un
posta de cerámica e libros galegas
no «Rastro», carteles e prensa dos
grupos políticos do país (UPG, ANPG , APG, PCG, maiormente) nas
facultades , chisqueiros coa inscrición «Galicia Ceibe» á venda nunha
festa de barrio , unha tertulia galega
no bar «Las Murallas», un grupo de
gaiteiros que ensaia todas as semáns, un señor que quer poñer
unha fábrica de «missiles» na Terra
(como se non chegara co caralla
das celulosas e da nuclear), un taller
de teatro esperimental galego ... Faragullas, actitudes, xestos que tenciona n erguer unha ponte cunha
realidade que manca e non se desexa distante, cunhas señas de
identidade que - algúns non
queren deixar esvair a ningún precio .

Ensaio xeral
Instantánea recolleita por un redactor gráfico de TEIMA no curso do ensaio da nova comedia que «o-noso-e-querido-país-irmán-unitedstates-of-america» está tentando de levar adiante en canto as fadas e máilos trasnos -xuntos
agora por primeira vez - fagan posíbel a entrada
de España na OTAN.
A pesares de que esto é moi posíbel e de
que os ensaios estánse a facer nunha localidade
galega perto de Vigo, fontes xeralmente ben informadas na nosa Terra aseguran que, ó millor,
os galegas non teñen demasiado interés en
«otaneizarse». E eso aínda que semelle o contrario na fotografía: O que pasa é que as tres mulleres que aparecen xunto da monxa son, certo,
«estras» ben pagadas.

..................... mnmmml

Os cartóns publicitarios, como se pode apreciar, están ilustrados polos dous esperantos de
moda: o castelán polo que nos toca a nós e o inglés polo que lle toca ó planeta terra, ese «planeta azul» (mentres non cambeen as cousas) das
nosas entreteas.

•••••••••••••••••

Paisanos

•••••••••••••••••
Don Pío, Pío ...
(asubiar)

Din que foi quen paríu -dito sexa no millar senso, con perdón- o nome «Lola» pró tabaco de marras. El, Cabanillas, asegura que
non, que non é certo, mentira: «Lola non é ninguén amor de mocedade». E nós ben que llo
eremos: As lolas do Estado, non se sabe ben
por qué, son grandeiras e tetudas -¿ teríamos
que decir seúdas?- e con certo cabreo de
por sí. Temperamento. O cal seria moito pra
don Pío, pío ...

CAITANO Por XAQUIN MARIN

Porque don Pío, pío, é un home cativo e
bo, ledo, sorrinte con certo arranque de paxaro
cantareiro. Un lince do franquismo «renovado»
aínda que el desminta esta acepción que,
coma quen di, toma coma de coña .
O certo é que, nas súas andainas pola presidencia da Tabacalera, Sociedade Anónima, o
fracaso chegóulle da man dun paquete que
nunca foi: «Mirlos», emboquillados, íase chamar. Un bo melro este don Pío, pío ... prós amigos a mandar. Algo de paxaro ten, non hai dúbida. Certo deixe de abellón.
Cordial, ás veces cabréase. Foi quen deu
nome ó que, hoxe, chaman algúns enterados
«solidaridade no cabreo»: era pra lle chamar,
dalgún xeito, á situación dos reformistas do
«franquismo tradicional» cando aquelo de querer e non poder no caixón cortesán dos millares tempos do xeneral, chamado «Caudillo» pra
se saber increbantábeis.
A don Pío, pío ... presidente do Partido Popular (PP) déulle unha vez por facer unha
mistura. Xurdíu, logo, o PPG: O cabo todo ficaba en paxaros co «pepegallo» por aquelo das
semellanzas.
A don Pío, pío, seica, non lle disgustan os
paxaros. Cousas do destino. Paxareira.

¡Ai, Portugal!
¿Por qué ehe quero tanto?
•••••••••••••••••

tamén hai augardentes moi xeitosas. E os precios son bos.
.
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•••••••••••••••••

¡ Bótelle un pulso! ¡ Co doado que é achegarse a Portugal un fin de semá !

•••••••••••••••••

Folgar

•••••••••••••••••
Denantes de ir o cine , por exemplo, achéguense a Viana do Castelo. O noso restaurán
recomendado chámase ((Os tres potes)), no
centro mesmo de Viana, perto da Cámara da
Vila. Con música popular portuguesa de fondo
pode pedir vostede uns entremeses variados ,
con moita aceituna verde e moura , xamón e
queixos do país; logo ven o «caldo verde»; un
bacallá á portuguesa , con moita cebola , feito
enriba das brasas ou un prato de arroz· con san ~
gue de porco e carne , ou cabrito ; de postre o
millor é o «bolo da casa», cafés e copas . Moi
ben de precio e, sobor de todo , un ambiente
xeitosísimo. O restaurán está feito nun forno
antigo, daqueles vellos tornos de madeira . A
louza é de cerámica popular, os panos das mesas tamén , allos e cebolas no teito, chourizos
pendurados das trabes de madeira. Amplo dabondo.
Aconsellamos , sen embargo, achegarse
con tempo porque os domingos hai moita xente , anque unha solución é sempre facer unha
reserva de mesa . Agora que chega o tempo da
lamprea , o restaurán prepara este peixe dun
xeito especial. A lamprea é o prato das beiras
do Miño, das terras do Condado en Galicia e as
do norte portugués, nos meses de febreiro e
marzo hastra que cantan os primeiros cucos .
Non pida as recetas porque non llas darán. E
unha medida da casa pra que volte ó domingo
seguinte. Sempre hai un prato novo pra sorprender.

•••••••••••••••••

~~~~~

•••••••••••••••••
Portugal ofrece ó viaxeiro do· domingo
unha chea de marcas de viños verdes, brancas,
rosados, ou tintos. Ben: esixa vostedes que llos
sirvan fríos porque, senón, perden toda a súa
bendita gracia. Se coñece marcas concretas,
un consello de amigo que sabe o que lle di,
vaia tamén ás marcas recoñecidas porque polo
medio hai moita trapallada. Ben certo.
Sonlle viños lixeiriños, ledos, moi axeitados prá sede, moi semellantes ós viños do sur
de Galicia, con pouco alcohol.. Unha proba
máis das terras irmáns. Ningún galego é estranxeiro na outra banda do Miño. Nalgún caso

Propoñemos hoxe ós nosos lectores (agora que se escomenza a traballar nas relacións
turísticas galego-portuguesas) unha escursión
urxente e domingueira polo norte do país veciño. As posibilidades son moitas. Outro día talaremos, por exemplo, das rutas das cerámicas, as toallas que se mercan por kilos en «Somartis» (Viana do Castelo) , etc. Pro o que nos
últimos tempos máis turra dos galegos, sobor
de todo de Vigo e Pontevedra, é o · pequeno
«perpignam> dos Bombeiros Vontarios de Vila
Nova de Cerveira , a uns 17 kilómetros da fronteira , na mesma estrada antre Valenca e Ca·
minha.

•••••••••••••••••
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•••••••••••••••••
A causa era ben doada pró número 8: Nós, do
murico de cartas chegadas á Redacción, escollemos
unha. Mal feita. Outra, mal feita. A terceira chegóu a
vencida e foi cando saíu o seguinte nome e enderezo:
Carmen López Carrera
c/. Sáenz Díez 50, 1°
Ourense
Somentes decir que nós agardamas coa garrafa
de viño.
Entre tanto, outro xogo. Pro non quere decir que
deixémo-lo encrucillado, non; sóio irnos variar un
chisco e polo de agora. Seguen os premios .
Velahí as solucións 6 numero 1O:

HORIZONT AIS:
1.2.3.4.S.· 6.7.8.9.-

TERRA
CEREIXA
ENSAIMADA
COS. OXA. OCA
MEL. ARADO. UÑA
AILUB. AMOSA
AEL. V. ISO
FAMENTO
RAREA

VERTICAIS:

2.3.4.S.6.7. 8.9.10.11 .12.-

CEA
EOLIA
CNS.LEF
TES. AULAR
ERAORB. MA
REIXA. VER
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Dábanno-lo seu
consentimento
Supoñer

3.
Os bombeiros en cuestión, que cheiraron
un negocio brillante mentres haxa censura en
España , fixeron boa propaganda por Vigo, Pontevedra, etc. A entrada é barata: 25 escudos
ou 50 pts. Alí mesmo dan uns programas com pletos das películ'as que se van pasar nos prósimos dous meses polo menos. Todas elas con
moitas «escenas chocantes», Emmanueles
(brancas e mouras), tangos parisinos, gorxas
fondas, esperiencias sesuáis, etc. De cando en
vez pasan tamén algún cine político, pro menos. Os ciclos de cine político son programados
xa dun xeito especial en grandes «maratóns»
de dous ou tres días.
Polo demáis vaia vostede preparado pra
atopar no pequeno salón cinematográfico as
caras máis coñecidas, os veciños que nin siquera sospeitaba que viñeran a estas cousas.
De volta, na fronteira, hai longas colas. Se quere facer reserva de entradas (porque a demanda é moita) o teléfono do teatro Marraca
Gon<;:alves é o 95315 de Vila Nova de Cerveira. Eiquí daránlle conta da programación das
prósimas semás. O negocio é o negocio; e os
cartos entran a mancheas na casa dos Bombeiros Vontarios.
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Arranxo
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SOLUCIONS:
1: Costumes.
2: Apoiábannos.
3: Supor.
4: Tentaréi.
5: Espido.
6: Lambisqueiros.
7: Abandonádeo.
8: Ordeo.
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UN POBO SOMETIDO A LOITA DE DOUS IDIOMAS ACABA POR NON SABER ESPRESALO QUE SINTE. (Na lectura vertical leráse); CASTELAO
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O «bertsolari» é unha das
manifestacións populares móis
fondamente enterradas na alma
do pobo e a cultura vasca. E a
improvisación, o home do pobo que de
acordo cunhas técnicas e
cónones tradicionóis pode
ensarillar coma lle pete unha
conversa, unha discusión encol de
calquera cousa que lle veña ó idea
ou lle suxira o seu auditorio,
empregando sempre o verso. Son os
herdeiros, nas culturas oróis,
daqueles meigos antigos que
tiñan o poder absoluto das palabras.

«BERTSOLARIS» AGARDANDO A SUA VEZ
O prímeiro po/a dereita é Xalbador, que mofréu hai uns meses durante o
seu homenaxe

O poeta coñece a arte da palabra. O poeta
pode non saber ler, non coñece-lo alfabeto, mais
coma aqueles rapsodas antigos ou os troveiros
medieváis sabe dos recursos e as artes pra
construí-la súa historia, o seu longo poema,
sempre novo, sorprendente, vivo·. O audit6lrio escoita ampampado ó poeta que vai turrando das
palabras, dos ritmos, da historia coma unha fonte antiga.
No seu libro «Literatura oral vasca)), Manuel
de Lekuona dá conta da importancia da improvisación (noutros tempos máis ca agora) nas manifestacións culturáis e literarias do pobo vasco.
Unha cultura sen fixar, sen alfabeto, difícil, resiste de país a fillos, de xeración en xeración por
tradición oral. Non é o caso somentes de Euzkadi. En Galicia hai probas deso tamén (velahí as
recolleitas de cántigas, ditos ou contos populares que endexamáis ninguén escribíu, pro que
manteñen un xeito, unha estructura determinada). O fenómeno está vencellado ás culturas
máis antigas, tamén ás que máis atrancos sufriron.

O poeta, o dono das palabras, o home capaz
de emprega-las verbas dun xeito especial, máxico, ten un lugar de privilexio nas culturas prebíblicas, no Islam e pre-islamismo, no clásico e
no pre-colombino. O poeta popular improvisa,
constrúe os seus mundos máxicos sen acougo, e
ó mesmo tempo, coma os antigos, transmite ós
seus tillos e netos, de xeración en xeración a arte
e máilas mañas de improvisar.

Euzkadi:

A MEMORIA DO POBO
En «Euskal-Herria» é unha realidade popular
e cultural viva, con moita vitalidade aínda, e pénsase que por moito tempo, o «bertsolarismo», o
arte do poeta popular, que improvisa diante do
seu auditorio, mostra das máis vellas raíces dun
pobo. Non hai máis que ollar prás festas dos pobos pra decatármonos da_presencia activa dos
«bertsolaris». «Xa pala súa difusión territorial, xa

pala consideración que pró pobo ten o tabulador, o poeta, o «bertsolarismo)) manténse con
moita vida. O naso «bertsolari)) é no seu illamen-
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EN V/LAS E ALDEAS, O TRAVESO DE HOMENAXES OU FESTIVA IS, O
«BERTSOLARI» REIVINDICASE ARREO COMA O POETA DUN POBO

DE PA/S A FILLOS
A técnica 6 traveso das xeracións

o(\')

......

to cultural e popular a imaxe máis alta do naso
país, a mostra máis coherente e pura da nasa íntima verdade popular», canta Xurxo de Oteiza.

A marxe da dimensión actual dos «bertsolaris», cando Oteiza fala de «imaxe máis alta»,
consciente ou inconsciente, está indo ás fontes
mesmas do papel do poeta nas sociedades máis
primitivas, nas sociedades e culturas analfabetas, non fixadas pala escritura. O poeta (o «bertsolari») é o dono das palabras, o coñecedor das
súas posibilidades máxicas, creativas, espresivas. O poeta ten lugar de privilexio, perta do Poder, poder de seu, anque sexa máis psicolóxico e
ideolóxico ca político. E a memoria do pobo, a
súa memoria viva que garantiza a conciencia do
pasado e, 6 mesmo tempo, a proxección cara 6
futuro, a permanencia.
·

LITERATURA ORAL
Fondamente vencellado ás sociedades agrarias, o «bertsolari» é reivindicado hoxendía no
seu país porque representa, nos tempos do alfabeto, a industrialización, o poder económico,
etc., a memoria das causas tamén, a memoria
do pasado e a testimuña da proxección no futuro.

~
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OS DONOS DAS PALABRAS

A súa condíción de literatura oral ó traveso
dos séculas conleva unha serie de características comúns, por outra banda, a literaturas semellantes: o artificio rítmico, a rima, ritmo, mesmo
o xeito de cantar segundo unhas normas en relación co valor estético da creación e, ó mesmo
tempo, coa idea de conservar e transmiti-la
obra; as mañas ou recursos pra enche-lo valeiro
que supón a falla de escritura que fixe as palabras e máilo propio estilo.
O poeta sérvese dunha serie de «apoios»,
frases, construccións ou adxetivos que lle permiten ir turrando do relato, do poema. Naturalmente outro factor fundamental é a memoria fóra do
común e longamente exercitada. As características, dentro da literatura oral, son moi semellantes ás de outras literaturas: a poesía árabe, os
«guslares» rusos, mesmo os xograres do Medioevo ou os «paiadores» arxentinos. Dentro
desta corrente está tamén o «bertsolari» vasco.

A HISTORIA
As primeiras testimuñas escritas dos «bertsolaris» veñen dos anos do medioevo. Trátase de
cántigas épico-familiares, con argumentos moi
concretos coma a marte dun xefe, a guerra, a
derrota dun enemigo, unha intriga de familia ...

Pro é no século XIX onde compre principiar unha
historia realmente documentada, cando se calle
o costume de facer imprenta-los versos nas follas voandeiras.
Algúns estudiosos distinguen varias etapas
no «bertsolarismo»:
Primeira. A xeración do «bertsolari» Fernando AMEZKETARRA (1800-1833) na que non
hai cáseque nada de literatura escrita. O xeito de
cantar é do máis popular e primitivo.
Segunda. XENPELAR e a súa xeración, dende 1833 a 1876, anos de ouro do «bertsolarismo» deste tempo. Eiquí atópanse os nomes de
máis sana: IPARRAGUIRRE, BILINTX, ETCHEHUN e BORDEL
Terceira. A xeración de P.M. OTAÑO (1876191 O) na que xa se pode fa lar dun «bertsolarismo nacional», é a fixación da linguaxe que emprega o «bertsolari» de hoxe.
Cuarta. A xeración de TXIRRITA, dende
191 O deica o 1935, nunha liña moi perta da tradición que, nembargantes, algúns intelectuáis
xulgaron con certa desestima.
Quinta. BASARRI e a súa xeración correspondente ( 1935-1965). Basarri propónse en
gran medida a posta o día do «bertsolarismo» facendo que a improvisación se axeite moito millar
ós cámbeos do tempo e ás posibilidades técnicas, recreando formas, preocupado polo contido
socio-cultural dos testas. Escomenzan a partires
de eiquí os primeiros estudios científicos eneal
do «bertsolarismo».
Sexta. Xa a xeración de hoxendía. Dende o
65 pra acó pódese falar dun «bertsolarismo»
máis lírico nalgúns, pro tamén máis social, que
adianta cada día e aliméntase de correntes prósimas, naJgúns casos mesmo da poesía de homes cóma Gabriel Celaya , Bias de Otero, Gabriel
Aresti, etc .

PERDA DA ESPONT ANEIDADE
Se comparamos o «bertsolarismo» actual co
de hai cen anos, por exemplo, a perda da primeira espontaneidade é clara. A improvisación , con
tódolos seus recursos, era o eixe mesmo do primeiro «bertsolarismo». Hoxe compre falar, sen
embargo, de técnicas máis estudiadas, maior
composición , etc. Perdéuse cicáis a axilidade
doutro tempo, aquela primeira rapidez imaxinativa do poeta analfabeto; pro gañóuse en fondura,
en esixencia e compromiso diante dos temas e
mesmo das formas, en perfección compositiva.
O «bertsolari» ven ser, 6 cabo do tempo,
mostra sobrevivinte dunha tradición vella coma
os máis antigos pobos e civilizacións, sobar de
todo aquelas máis vencelladas ó agra rismo anal fabeto. (Compre non confundir analfabeto con
acivilización ou acultura) . No País de Gales, na
Bretaña, na tradición celta ... En Galicia mesmo,
nalgunhas aldeas, ¿ quén non lembra ó «conte iro», a cántiga popular que ninguén endexamáis
escribíu nin fixo, o refrán, o romance , a narración? Este podería ser outro tema. No pobo de
Euzkadi, fondamente vencellado ás tradicións, o
«bertsolari» é o poeta popular, nacional, representativo, reivindicado cada día con meirande
intensidade, cada día máis presente nas festas
das aldeas, vilas, romerías , caseríos. E o pobo
mesmo quen racha a canta-lo ve rso dende as
súas propias raíces , dende a súa autoafirmación.

~~

Hai pouco que pas6u o tempo de
antroido. As manifestaci6ns
pre-teatráis ou para-teatráis
galegas teñen nesas datas unha
concentración especial que
afnda se manifesta nalgunhas
vilas e bisbarras do pafs.
TEIMA adic6ulle todo un número
6 antroido. Agora, o Departamento
de Estudios Teatráis da recentemente
creada «Escola Dramática Galega»
recolle neste traballo a paisaxe
completa dun dos elementos das
manifestaci6ns parateatráis
populares: a máscara.

As oríxes do teatro galego

Asmásearas
que él, ten que bailar moi ben. A roupa é un bó
traxe de seda negra da moda de comenzos de
século». (2)

Preocupados dende hai anos polo feito teatral galego, puxémonos a investigar nas formas
parateatráis do noso país. O longo deste tempo
ternos recolleito grabacións, testos, material
gráfico, etc., tanto personándonos nos sitios
onde af nda perviven estas manifestacións, como
percurando datos bibliográficos en diversas bibliotecas. Un elemento que forma parte de cáseque tódalas nosas festas é a máscara. Podemos atopala nos Reis, no Antroido, nos Maios,
etc.

Neutro grupo incluímo-las máscaras que representan unha determinada profesión, ás que
chamaremos oficios. Hai tantas que sería imposíbel dar conta de todas elas, pro cáseque nunca
falla un dentista, un ferreiro, un crego, etc. Estas
máscaras teñen por obxeto ridiculiza-lo oficio
que representan. Os traxes que levan reproducen choqueiramente os propios de cada oficio.
Lago ternos as uniformadas, entre as que se
atopan os gardas, que son os encargados de
mante-lo arde nas festas. Os de Vilaverde, cando ven a unha persoa traballando o día da festa,
lévana presa a unha adega onde terá que invítalos a unhas cuneas de viña pra conseguí-la súa
libertade. Neutros sitios preséntanse dous dacabalo, chamados lanceiros, que van vestidos de
militares diante dunha comitiva composta por
enmascarados, madamitos, e madamitas. As veces é unha compañía de soldados a que garda o
orde. Pro a millor mostra deste tipo de momadas
témola nos xeneráis, correos e centinelas dos
Altos do Ulla, dos que sería preciso talar máis
estensamente.

Interesa xa, dende o comenzo, distinguir entre máscara e carauta. Por máscara enténdese
un personaxe completo. Convén non confundilo
cun individuo disfrazado. Home e máscara, ambos a dous, convfrtense nun símbolo que terá un
p~pel, un comportamento determinado, sempre
e cando actúe como tal. A carauta limftase somentes á cara. No seu estado máis primitivo
esta última é neutra, composta, as máis das veces, cun anaco de lenzo ou unha pelica posta do
revés, cuns furados prá boca e os ollas; o seu cometido é borra-la identidade do individuo pra
que este poida obrar coa másima libertade.
En canto ás máscaras que poderíamos chamar espresivas, clasificarémolas en varios grupos:
No primeiro, teríamos as máscaras fustigadoras das que as características xeráis son as de
levar un aparello pra mallar na xente (un pau,
unha vexiga, etc.); chocas ou xóuxeres pra facérense notar. e unha carauta de feos rasgos, labrada, as máis das veces, en madeira. Agora
ben, a característica común máis importante é a
súa invulnerabilidade: ninguén pode volvérlle-los
paus que tan abondosamente reparten. A maoiría destas máscaras non podern talar e teñen
que espresarse acenando. O traxe cáseque sempre é de cores vistosas. Como exemplos, témolas carantoñas dos Reis, os céntulos e demos da
festa de S. Bartoloméu, os zamarreiros, cigarróns, choqueiros, etc. do Antroido; o irrio de
Pentecostés, e moitas outras das que a enumeración sería moi estensa.
No segundo grupo témo-las máscaras fustigadas, que son todas aquelas que viven pra
sufri-los golpes e aldraxes das xentes, sin se podéren defender. Como exemplo destas máscaras
témo-los maragatos de Laza, dos que Vicente
Risco e Xaquín Lorenzo din: «Levan traxes vellos,
ún diles leva unha albarda que trata de por aos
que encontra. A xente deféndese diles baténdolles con trapos mollados. Cando a xente logra

OS CIGARRONS DE LA.vi
(Foto cedida por Xesús Taboada Chivite)

poder aos maragatos cólleos pra enlafuzalos ou
emborquillalos, ou sexa, deitalos nun charco de
auga, e botarlles por riba trapos, mantas e cantas cousas vellas que non sirvan haxa na casa,
estrume ou toda sorte de porcalladas ( 1 ).
Moitas veces as máscaras fustigadoras e as
fustigadas aparecen xuntas, aínda que endexamáis se estabelece entre elas relación ningunha.
Así ternos que os cigarróns mallan na xente,
mentres que esta malla nos maragatos.

OS DANZANTES
Os danzantes, elemento indispensábel en
toda festa, son xente nova, ben vestida e que
teñen como rol o bailar. Como prototipo destas
máscaras poñerémo-los madamitos e as madamitas do Antroido, que se distinguen das outras
pola súa seriedade. Deles di Fraguas e Fraguas:
«Os mozos que millor bailan na parroquia van de
madamitos. Levan a cara tapada con caretas e
vestido, o millor que haxa na casa. Como adorno
locen todo o máis un faxín atravesado, anelos e
algunha cadea de ouro. A rapaza que fai parella
co madamito, chámase madamita e o mesmo

REPRESEN YACIONS DE ANIMAIS
Como representacións de animáis trataremos da morena de Laza, cicáis a máis popular.
Desta contóunos unha vella do lugar que «é un
pau formando a cabeza dunha vaca, cunha lingua, e veña a levanta-las faldas das mulleres, e
elas veña a tapar. E viña botando as formigas, as
cabaleiras, que non matan a nadie pero pican»
(3). Tamén ternos noticia por Nicolás Tenorio de
que en Viana do Bolo aparece unha máscara que
representa unha mula, que intervén nunha pequena farsa. Nós pola nasa banda, ternos ollado
representacións en figura de bois, cabalas, etc.
Anque esta división pareza unha miga arbitraria, permítenos ver cómo a máscara comenza
senda un elemento de ocultación, pra logo representar accións (mallar, sufrir, danzar) ou caracteres (forza, alegría), mesmo chegando a diferenciar socialmente os oficios, e hasta as xerarquías der:itro dun mesmo oficio.
1.- Vicente RISCO-Xaquín Lorenzo: «As festas do 3 de
Maio en Laza» Revista NOS nº 35 p. 13

2.- Antonio Fraguas e Fraguas: «Máscaras y sermones del
carnaval en Cotobad» Revista de Dialectología y tradiciones populares 11, 1946
3.- Recolleito en magnetofón por este departamento.
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Teatro
en Ribadavia

eeeLIBROSeee
F. Fernóndez del Riego. «POESIA GALEGA. DO DEZANOVE AOS CONTINUADORES». Antolox(a. Galaxia. Vigo, 1976. 324
póxs.
Xosé Landeira Yrago encetóu co seu Dos
devanceiros ao dezaoito un viaxe pola poesía
galega que este libro de Fernández del Riego
continúa. Trinta e tres autores fan unha mostra
representativa da producción e xeitos poéticos
ó longo do século XIX e nos primeiros anos do
XX. O libro principia con «A alborada» de Nicomedes Pastor Díaz ( 1811-1863) e remata con
poemas de Xosé Crecente Vega ( 1896-1 948).
Segue a mesma estructura do libro de
Landeira: os poetas son ordeados alfabéticamente nas súas biografías logo dun pequeno
limiar do autor do libro. No remate, a xeito de
apéndice, leva unha cronoloxía que vai dende
1811, datas de nacemento de Pastor Díaz e
Xoan Manuel Pintos, desfeita de Napoleón en
Albuera, muda das Cortes españolas a Cádiz e
publicación de Poesía e verdade de Goethe,
deica 1896 que nace Crecente Vega e lóitase
en Filipinas pola independencia.
«Este volume presenta, do xeito máis completo posíbel, o que a nosa poesía do rexurdimento ven sern, di Fernánde·z del Riego no limiar. Unha antoloxía (esto non é novo) sempre
é discutíbel, mais a presente propón unha recolleita moi completa e variada, representativa
de moitas posicións e traballos, dende as
nestas obras, difícies de escolmar, de Resalía,
Pondal ou Curros, hasta a mostra pequena, cáseque curiosa ou anecdótica na nosa língua de
don Ramón del Valle-lnclán.

Rafael Ninyoles. «CUATRO IDIOMAS
PARA UN ESTADO». Editorial Cambio 16.
Madrid, 1977. 258 póxs.
Ninyoles, profesor de Socioloxía na Universidade de Valencia, nado en 1943, autor
antre outras cousas de Idioma y poder social

(Tecnos, 1971) ou Estructura social y política
lingüística (Fernando Torres Ed. 1975), é un
pensador fundamental no eido da socioloxía
lingüística. No Estado Español, polo menos,
Ninyoles foi o primeiro en amosar claramente,
dende perspectivas científicas, as connotacións sociáis, políticas, mesmo económicas
das línguas en conflicto. O termo diglosia (frente ó bilingüismo) foi desenrolado pola socioloxía lingüística, que localiza nos diferentes nivéis de lingua os conflictos sociáis dos seus talantes, e o autor aplicóuno dende o primeiro
momento, dun xeito especial, á fala do seu
País Valenciá.
Neste novo libro, R. Ninyoles propón unha
nova reflesión encol do Estado Español e a súa
situación e problemática lingüística. As ideoloxías políticas dominantes, as clases sociáis, o
poder económico, as áreas industriáis frente
das agrícolas, migracións, etc., conforman a
historia, o presente das relacións e desenvolvemento das catro linguas do Estado. Conforman mesmo o seu futuro, que nestes intres de
cámbeo, adquire dimensións especiáis.
O libro merece cicáis tratamento aparte
que non lle podemos dar nestas catro liñas a
xeito de reseña. No remate o autor vai a máis:
propón alternativas pró Estado democrático. A
discusión do futuro democrático pasa pra Ninyoles pola normalizaGióndassituacións lingüísticas do Estado, situacións que compre escomenzar xa a discutir dende cada realidade concreta. Son varias as alternativas posíbeis. De
calquera xeito, pró autor «cicáis a máis coherente suporía a instrumentación dun modelo
de unilingüismo territorial nas rexións autónomas, combinado con garantías eficaces respecto dos sectores de fala castelá sobor da
base duns dereitos lingüísticos persoáis, e inserto nun programa socialista capaz de asumir
unha transformación cultural democrática e
estabelecer unha relación de verdadeira coigualdade e reciprocidade antre as distintas comunidades dun Estado español multilingüe»
(páx. 258). V. F.
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eee DISCOS eee
Carlos Cano. «A DURAS PENAS». Movieplay.
A canción andaluza, coma o pobo andaluz, anda á percura tamén dunha linguaxe propia,
persoal. Carlos Cano é un dos cantantes andaluces que ven traballando na creación dun movemento de canción á marxe do flamenco. E tamén ún dos integrantes do «Manifesto da canción do
Surn dos anos 69. Os te,.as están ben logrados neste disco, anque cicáis lle falle unha maior unidade. Compre suliñar a canción «Verde y blanca» que algúns mesmo coidan que podería se-lo
himno andaluz. X.S.C.
\.

O 30 de marzo remata o plazo de admisión
de orixináis pró QUINTO CONCURSO DE
OBRAS TEATRAIS «ABRENTE», dotado con
25.000 pts. indivisíbel, que anualmente convoca
a asociación cultural de Ribadavia, e fállase ó 17
de maio, «Día das letras galegas», polosmesmos
días de celebración da Mostra de Teatro Galego.
«Abrente» comprométese á pubricación da
obra que terá de ser inédita e escrita, naturalmente, en idioma galego. Os orixináis, mecanografiados e por quintuplicado, irán en compaña
dun sobre pechado no que figure o lema empregado polo autor co seu nome e enderezo no interior. Todo dirixido a «Agrupación Cultural
Abrente». Rúa de Oliveira, 2. Rabadavia (Ourense).
A Quinta Mostra de Teatro Galega comenza
o día 14 de maio cunha sóia condición: poderán
participar «todos aqueles grupos que estean a
traballar e se comprometan púbricamente a facelo por un teatro popular e esclusivamente en
idioma galego».

Un saúdo
a ccEnerueillada»
Saíu do prelo o primeiro número da revista
ENCRUCI LLADA. revista galega de pensamento
cristián. feita enteiramente na nosa lingua e que
dirixe o crego Andrés Torres Oueiruga. Sae á rúa
bimensual, cun corpo importante de colaboradores. unhas gañas grandes de enche-los valeiros
que ternos no país (enchelos dende Galicia e pra
Galicia) e 600 suscriptores xa. que son unha cifra importante.
Este non é mái's ca un saúdo. Dalgún xeito
ENCRUCILLADA é a espresión de correntes no
pensamento cristián galego. de carácter progresista. potenciadas a partires. sobor de todo. do
Concilio Vaticano 11. todo nun senso moi amplo.
Andrés Torres Oueiruga. Montero Santalla. Alfonso Magariños. Francisco Carballo Carballo.
Xosé Chao Rego .... son algúns dos primeiros colaboradores. O número ún anda arredor das
cuestións fundamentáis de nacionalismo e relixiosidade. cristianismo e compromisos cun pobo. O número dous prepárase xa cun título concreto: Fe e Nacionalismo. Un saúdo a ENCRUClLLADA. e adiante.
P.D. ENCRUCILLADA. coma nós. necesita
suscritores. O seu enderezo é rúa da lnsua. 35.
Canido. Ferro!. Son 600 pts. ó ano.

Enerueillada

(")

Revista galega de pensamento cristián ~
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NorJDalizaeión e
normativizaeión
do galego
O pluralismo ortográfico do galega é algo que
nos derradeiros tempos estoupa diante do lector,
que si por riba non é un «iniciado», nada de estrano
ten que se volva tolo no meio da feira de formas e
construccións -ás veces mal feítas e das que ninguén se ceiba-. Todo o cal para algúns é mostra do
ricaz da lingua e para outros, proba de inseguridade,
vacilacións, ou o que é peor, da «falla de entidade»
ou lerias semellantes.
Dende o meu probe ponto de vista - o dun aficionado acusado de ser un purista, con perdón, sóio
por andar sempre coa mesma teima, non deixa de
ser un grande problema, se non máis importante cá
normalización, sí polo menos parella a ela, o da normativa do galega. Sobre todo para os que se coñecen ou gastan chamárense «homes da. cultura».
Por iso a nova de que o Instituto da Lingua ven
de manter conversas con algúns escritores para trataren de achegarse a una posible normativa na escritura, debe ser ledamente acollida; canto máis
canto que a tendencia do Instituto ten sido -segundo opinión dalgúns - unha das que máis se
alonxóu da relativa unidade asistente, por mor
- disque - de facer máis sinxela a escritura ao asemellála á lectura. Cousa certamente discutible, pro
que non fai perder unha miga á importancia da tarefa do Instituto a prol do noso idioma.
Non son eu a persona máis axeitada pra encetar
un debate desta caste, 'pro xa que ningunha das nasas «vacas sagras» - e róubolle a espresión a alguén - se ten dignado abaixarse do seu altor, irnos
ver si se decatan da asistencia dunha chea de galegas famentos de solucións dos problemas que para
algúns non pasan de ser «formais». Os que ternos
seguido a traversa do GRIAL a discusión encol da
unificación co portugués, non podemos dicar contentes coa difusión por meios minoritarios coma son
sempre as revistas culturais. A cultura ha sair á rúa,
ha facerse cousa común ao pobo que é o seu criador
e o seu destinatario, á maioría dos mortais.

Carta~a

Normalizar a lingua, sí. ¿Pro qué galega? Velahí
a custión. Non se trata de poñerlle fronteiras ao
idioma, nin corsés, mais sí de chegarmos a un mínimo de coherencia, de acordo coque teñan que decir
os filólogos e os lingüistas, os escritores e o pobo
que conservóu a fala.
Particularmente penso que a futura ortografía
galega debera pasar polo entendemento antre as diversas «tendencias» actuais: ¿por qué non utilizar
certas formas portuguesas, polo menos as máis semellantes como «povo», «dúvida», «devern, a terminación do plural en «-ais», a forma «ao» pra as contraccións do artigo masculino, etc, etc.? ¿Vulgarismos ou cultismos? ¿nrar cara ao castelán ou cara ao
portugués? Son preguntas para os entendidos, para
que saian á luz con tódalas consecoencias, e non fiquen no parlamento de papel. Ainda máis trascendencia ten o tema cando sae por fin a primeira revista de información enteiramente en galega. Por certo
que non albisco a razón de escollar o método do
Instituto, ao meu entender, non o máis axeitado.
Todas istas preguntas débenas respostar os
«traballadores da Cultura» -fachendoso o nome,
non sí?- Por iso g6°stame a ideia, e coido haberá
que apoiala con tódolos folgos, dese Congreso da
Cultura Galega polo que unha orgaización política, a
Asamblea Popular -Galega, ténse pronunciado. Pro o
labor pertece agora ás forzas da cultura, e dende
aquí vai a elas unha chamada, aos políticos tocará,
ao mesmo tempo, facer que ise galega xa sen complexos -si é que alguén os tivese- chegue a tódolos recantos da nosa Patria.
Xoan Miguel Barros Dios
Tfno. 594251
Santiago de Compostela

NOTA DOS SUPERVISORES
LINGUISTICOS

a>irecció11.
ATENCION O PLAN MARISQUEIRO
Sr. Director de TEIMA: Permítame facerlle un comentario sobor da nota «Plan Marisqueiro, xordo,
cego e mudo», que aparece na páxina 12, do número
7 desa revista da súa direición.
O «Plan de Explotación Marisquera de Galicia»,
po-la súa importancia económica e social, paréceme
que merece un informe máis estudiado e meditado
dos que, na miña opinión, pouco benfadados catro párrafos que lle adican.
A misión da Comisión de Dirección, ven determiñada po-lo decreto 1238/1970, que penso convendríalle leer detalladamente ó autor ou autores da nota
mencionada. lgoalmente convendríalle leer as actas
das reunións e penso que falar cos distintos membros
da mesma. Non é misión da devandita comisión evaluar a potencialidade productiva dos bancos naturais.
A plantilla científica do «plan» (dez biólogos, un
dos cales é tamén abogado, e outro veterinario, un
químico e un inxenieiro agrónomo), non presentan
plas de investigación concretos de cara ós estudos
pra evaluar as poblacións dos bancos marisqueiros,
po-lo que lles son rexeitados.
Sendo éste un tema que creo coñecer, espero,
señor Director, cos outros temas que tratan na revista
fágano millar e non tan á lixeira. ¿Por qué non consultan ós seus asesores en Ecoloxía? ¿E que están sóio
pra poder darse Vds. «pisto»?
Saúdaos atenta.m ente.
Héctor Quiroga Lorenzo

Anque en moitas causas fundamentáis estamos
de acordo co noso comunicante, queremos facer
certas puntualizacións, pensando nunha carencia de
información por parte súa e de moita máis xente.
O publicado polo 1LG é un método de aprendizaxe do galega, que en certa maneira pretende normalizar, pro que, como se di ó comenzo só aconsella. Hai outros intentos coma o da RAG (así, non da
Lingua Galega), o chamado «postura lusista» e máilos de innumerabeis independentistas. Todos discutibeis e todos defendibeis.

Os nomes de Rodrigues Lapa, Ramón Piñeiro e
últimamente Montero Santalla e o mesmo catalán
Joan Coromines pouco decirán fora dos círculos de
enterados. Xunta deles, outros moitos, dende ortodoxos ou academicistas, deica innovadores ou lusistas, todos eles deben sair á conversa, que as súas
ideias sexan discutidas por tódolos galegas intresados. As institucións, e principalmente isa Universidade que sigue allea á terra e aos homes gracias
aos que esiste, deben coller nas súas mans a responsabilidade de conservar e fomentar tódalas actividades que atingan ao eido cultural galega.

Coidamos que non está moi ó tanto da postura
de Instituto, que non lle convence, cando non se decat6u de que nós non seguimos as súas liñas, senón
unhas elaboradas por nós, co consello de C. Casares, basándonos nas ideas das posturas devanditas
e na esperiencia de máis dun longo ano de encuestas pateando canto curruncho hai por Galicia adiante, por toda, tamén pola esterior.

Ouizaves pra alguén sexa unha parvada, diante
dos problemas que abafan a Galicia, plantexar éste,
pro na miña opinión non se pode erguer a bandeira
da normalización da lingua sen poñermos ao mesmo tempo en custión qué galega irnos normalizar. E
importante que recentemente, se teñan publicado
artigas coma os de Moraleja ou os semanais de
Harguindey, pro non abonda. Hai que chegar a un
encontro de tódolos estudiosos do tema, refugar
dunha vez as capeliñas, as «tribus», os dereitos de
antigüedade. E perciso poñerlle o freo aoque o profesor Carballo Calero chamóu na prensa hai pouco
«galega desenfreado».

Claro que todos querémo-lo que vostede
propón. E esa é a idea dos organizadores das xuntanzas. Nelas. están representados escritores, mestres, periodistas, lingüístas ... de tódalas tendencias
citadas máis arriba. Polo de agora, a cousa marcha
e é de esperar que teñamos axiña o que todos anceiamos. Claro que alí non están todos, pro hai causas que non son posibeis. O porqué da elección hai
que preguntárllelo ós organizadores, non só ó ILG.E
TEI MA, que emprega todas esas formas que vostede
propón na súa carta, acollerá sen discusións o que
saia de alí, por ben da lingua que estamos a defender.

Oceanógrafo-biólogo
A Coruña

P.S.: Disculpen o meu galega, non me-o insinaron na
escala.

A MILITANCIA POLITICA
DE CASARES
Estimados amigos: Na vosa sección «Fiadeiro», do
número 8, pubricades unha sembranza do Carlos Casares onde, co estilo acostumbrado na sección, porfiades na non militancia do Casares. Entre os defectos
de Casares non se atopa precisamente o ter unha actitude moma cara aos problemas políticos do país, e
os que o conocemos dende hai tempo sabémolo ben.
Se o Casares non milita hoxe en día en ningún partido político terá as súas razóns. As posicións políticas
dos partidos nacionalistas galegas non son, penso eu,
nin tan nidias nin tan convincentes para que o compromiso político teña de pasar necesariamente pola
afiliación a un grupo determinado. Pero agora, que
con frecoencia enterámonos da asistencia de fervorosos loitadores antifascistas que ninguén sabía deles,
ternos de lembrarnos da época en que a práctica política discrepante coa oficial pasaba pla clandestinidade, o sobresalto e o risco continuo.
Casares militóu entón activamente, con todas as
consecoencias, coma nacionalista, demócrata e socialista. TEIMA debería de sabélo.
Prégovos a pubricación desta carta. Cos meus
saúdos.
Fausto Dopico
PNN da Facultade de Económicas
Santiago de Compostela

Se quere seguir tendo
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BOLETIN DE DOMICILIACIO

DOMICILIO

BANCARIA

POBOACION
PROVINCIA

Nome e apelidos ........... .

PAIS

Sr. Director de ................................. .

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA
(Semanal)

ANUAL
PENINSULA IBERICA

1872 Ptas

SE-MESTRAL

Axencia ......................................... .

936 Pta ..

EUROPA
CORREO ORDINARIO

2 080 Ptas

1 040 Pta'S

CORREO AEREO

3 120 Plas

1 560 Pta

CORREO ORDINARIO

2 080 Ptas

1 040 Plas

CORREO AEREO

4 500 Plas

2 250 Plas

RESTO DO MUNDO

O TALON ADXUNTO N.
XEITO DE PAGO

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta libreta
n. ª............................ ... atendan o recibo que anualmente
semestralmente presentáralles Sociedade Galega d€ Publi

0

O XIRO POST AL N °
IMPOSTO EN

SEÑORES:

DATA

cacións, S. A. pró pago da miña suscrici6n á revista Tt/MA.

O CONTRA REEMBOLSO

Atentamente,

---------------------

SARGADELOS,
UN CENTRO DE INVESTIGACION E
INDUSTRIA NETAMENTE GALEGO
~
o

A PLANIFICACION INDUSTRIAL COMO · TRADICION INAUGURADA FAI 200
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO . IBAÑEZ NA SIDERURXIA E NA CERAMICA
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7 RAZOS SOCIO-ECONOMICAS DO NOVO SARGADELOS
1 -

2 J 4 5 6

TRANSFORMA MATERIAS PRIMAS DA MESMA BISBARRA ...
... QUE MANUFACTURADAS ADEQUIREN 200 VECES MAIS VALOR QUE VENDENDOAS SOIO
BENEFICIADAS.
A MAN DE OBRA E NUN 100 % DA MESMA BISBARRA.
UBICADA EN MONTE BAIXO NON ELIMINOU CULTIVOS APROVEITABLES, NIN TROUXO
COMPLICACIOS ECOLOXICAS.
A INVERSION POR POSTO DE TRABALLO FOI DE 300.000 PESETAS.
O DESIÑO E A fECNICÁ QUE UTILIZA PERTENECE A INSTITUCIOS REIVINDICADORAS DA NOSA
CULTURA DIFERENCIAL COMA SON

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA@})
SEMINARIO DE ESTU,r.D IOS CERAMICOS (t)
7 -

AS POSIBILIDADES
COMENZOS.

DA

EVOLUCION

DE

SARGADELOS ATOPANSE

APENAS

NOS

complexo de industria, investigación e formación que agrama en sargadelos

EDIC-105 DO CASTRO
SADA - A CORUÑA.

Libros

Tlfno. 62-02-00

- PROBLEMAS DA CULTURA GALEGA, en gal ego ou en galego/castelán.
~
-PROBLEMAS DE DESINO, COMUNICACION, ARTE E INDUSTRIA, en galega e· en castelán.
N

-PROBLEMAS TECNICOS PARTICULARES DA CERAMICA, en castelán
Cadernos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA
-do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

SEUS

