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esmagadora namentres o fascismo de sempre, o
que fixo desta Terra o que é -unha desfeita-,
organízase paso a paso instalándose no mesmo
miolo das nosas entrañas e logo de lava-los fuciños sen máis.
Somentes, de cando en vez, a cruda realidade traballa por esclarecer e darlle ventos a este
carnaval tenebroso que teima por non se sair de
nós nunca xamáis: Sóio ás veces, coma no caso
de As Encrobas, cando o pau faise dono e señor
da nosa esistencia, diante do pobo real as sofisticadas forzas políticas galegas abren os ollos
pra mirar no arredor. Galicia, señores, é diferente: Pro non tanto ... Perto de tres millóns de galegos agárdanse a sí mesmos, agardámonos, capeando o temporal ano tras ano por ver de recuperarnos e recoñecernos en tanto o cumio tabernario dalgúns políticos permanece ensimismado.
Os feitos claman ó ceo: Todo semella indicar que o máis livién respiro do campesiñado,
por exemplo, é dabondo pra despertar. Hastra
agora foron sopapos con guantes de coiro acolchado, señores, que aínda doendo non esnaquizari. Señores políticos galegos: ¿Irnos a ter que
agardar polo gran puñetazo final? Unidade,
señores ... Unidade, se fan o favor.
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Lois Madano Bastos: un minusválido marcha_sobre Xove .
Conversa

pelles illérices
~ Catalun.ya: síes e noes a larra~ dellas.
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«G»: incomunicar Galicia

¿E ilegal a espropiación das
~ Encrobas?
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Informe: o aforro galega. En
dez anos, leváronnos 50.000
millóns.
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Baldomero Cores (Puerto Rico)
Fernando Pereira (Montevideo)
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Este país noso, Galicia, namentres o exemplo de cataláns e vascos -dende os grupos
máis radicáis hastra a mesma máis insistente
moderación- é un golpe día a día teimando na
necesidade urxente da unión, este país, noso semella ter sido tomado polas forzas do antroido.
Namentres os recursos potenciáis, a vida mesma, de Catalunya e máis Euzkadi perfílanse hora
a hora por ver de despertar dunha por todas a
súa propia memoria colectiva coma nacionalidades diferenciadas, os organismos políticos nacionalistas galegos mallan tamén hora a hora na
mesma idea por ver de sacralizar unha verdade a
medias: «Galicia é diferente».
Cando foi somentes unhas poucas semás
ninguén era «electoralista» e o máis sinxelo xeito
de plantexar as eleccións que se aveciñan considerábase nesta banda do Estado coma mostra
de «escarnio e maldizern, hoxe, cada segundo
que pasa, cada quén tira pola súa bandexa por
aquelo de millorar a súa presencia publicitaria. A
palabra «eleccións» xa non é obxeto da novísima
«caza de bruxas» mais convoca, aínda, ó disparate: A desintegración, ó atomismo e á esfolia do
que, algún día, poidera chegar a se convertir no
gran frente electoral de Galicia. Unha situación
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~~Madrid: problemas en Cara~banchel.
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A xuntanza do Consello Nacional Palestino
Dossier: as outras enerxías.

A XENTE: Herminia
E as habituáis seccións de Fiadeiro, Vieiras, Cultura e Car.tas
a Dirección.
Portada de VI LASO

Aparelladores:

enseña-la súa propia profesión. Normas e plans
prós que non s_e consultóu .ª ningué~: ni~ estudiantes, nin profesores, nin profes1oná1s. Por
exemplo, as conclusións destes últimos no C?ngreso celebrado recentemento non foron miradas en absoluto.

Loitaa
porta pechada

¿Cáis son as reivindicacións? Os _plans de
estudios téñense que adaptar á real1dade do
sector da Construcción e á realidade galega, e
pra esto é imprescindíbel que ~exan elaborados
por comisións mistas de estudiantes, profesores,
profesionáis e mesmo constructures. A profeDe antidemocráticas, clasistas, irracionáis, e
sión de aparellador -prá que se ~ropón o n~vo
contrarias ós intereses do pobo galego, califican nome de inxenieiro da construcción- precisa
os estudiantes de Arquitectura Técnica da Esca- , dunha clara definición de funcións. «Non podela da Coruña ás últimas medidas tomadas polo
mos -decían a TEIMA- seguir sendo arquitecM.E.C. en relación coas carreiras técnicas en xetos pequenos». «Hai moitos -~ngadían- i_nteral, e de aparelladores, en particular. Despóis da
resados en tersiverxa-la nosa lo1ta, e están divulanálise das ardes ministeriáis pasóuse á resposgando que estamos en paro por9ue non P?~e
ta -na que participaron tamén profesores- e
mos acceder a arquitectura superior. Nós reivinque consistíu nun principio en paros até chegar
dicamos unha función específica pró aparellaó peche na Escala -xunto con outras trinta de
dor: que leve a execución da obra , que sexa restodo o Estado- durante dous días.
ponsábel de que a edificación teña a maior calidade ó menor coste».
O chamamento ó peche responderon máis
de cen estudiantes da Escala. Representantes
do alumnado dixeron a TEI MA que era un ha cifra importante tendo en canta que as datas
-tempo do Antroido- non eran moi boas. O
peche estaba super-organizado e en todo intre
o funcionamento foi perfecto. Estabelecéronse
comisións de hixiene, de seguridade, de información, de actos culturáis... Fixéronse aulas
abertas sobor de temas tan de actualidade coma

~
Nas Rías:

ESTUDANTES DE
ARQUITECTURA
TECNICA

EN LOITA
o femenismo, a problemática nacional galega,
As Encrobas, e específicas da Escala, como é o
seu propio funcionamento, a relación cos colexios profesionáis, o plan de estudios ... Cine e
música e a celebración do antroido o martes
axudaron pra que o personal pasara o millar posíbel a reclusión voluntaria. Numerosos profesionáis se interesaron polo desenrolo do peche
- algúns participaron no mesmo xa que o chamamento era estensíbel a eles - , así coma comisións doutros centros.
¿A qué se debe un ha resposta tan forte? Os
estudiantes de aparelladores entenden que o
problema é suficientemente grave coma pra non
andarse con miramentos. Na Orde Ministerial do
16 de nadal -que seque a outras coas mesmas
características - danse ·as normas pra un novo
plan de estudios que estabelece unha duración
de tres anos, vinte asignaturas en .total, e trinta
horas lectivas á semá. Ademáis, por unha sentencia do Tribunal Supremo suprimfuse o curso
de adaptación das escalas de aparelladores ás
de Arquitectura superior. Hai máis: a lei esixe
doutorado pra poder dar clases nas escalas, é
decir, que moitos aparelladores non poderán

As camelias
fo ron bermellas

Celebróuse xa a XIII edición do Concurso
Esposición Internacional da Camelia «Flor das
Rías Baixas», unha mostra itinerante que se sucede por riguroso turno entre a capital , Vig?, e
Vilagarcía. Debe ser porque causas de mo1tos
non chegan nunca a nada -di o noso corresponsal Guillermo Campos- que a most~a ven
te-los mesmos ingredientes que dende ha1 trece
anos. Sendo como é unha esaltación , o que menos se lle ocurre á Diputación -que é a que
máis cartas pon, pro tamén a que máis gloria leva - é artellar, por exemplo, uns xogos floráis.
Pra empezar, claro. E claro, tamén, o certo é que
de poesía e de galega entende ben pouco a
Diputación: non se lle poden pedir peras o ulmeiro».
O caso é que, en pleno trafego pre-camelia,
xurdíu en Pontevedra un xardfn de camelias bermellas chamado oficialmente «Unión Local do
Sindicato das Comisións Obreiras». Máis vale
tarde ca nunca, cando xa hai locáis nas ramas do
metal, artes gráficas, construcción, comercio e
sanidade xunta das grandes empresas coma
Celulosas, Tafisa, Pontesa e Telefónica. A xente
das CC.00. tenta de se mover «moito e ben
-segundo declaran a Campos- na percura
pra tódolos traballadores galegas por unha vida
na dignidade».
Xa que talamos, neste reconto de flores e
camelias bermellas, TEIMA recollfa polos mesmos días que, a pesares de que o pasado oito de
xaneiro se presentaran os estatutos e demáis documentación prá constitución da Asociación de
Amistade .Galicia-Cuba, aínda non se sabe nada.
Nada de nada, namentres a devandita Asociación non é, que digamos, un xeito de dragón que
· vaia queimar co seu alento ó esquisito e variado
verxel pontevedrés: trátase, sinxelamente, dunha Asociación de amigos de Cuba ós que non lle
molestan nin cheiran mal as benditas barbas de
Fidel Castro, con perdón. Os obxetivos son o intercámbeo cultural e a colaboración prá comprensión dos respectivos problemas socioeconómicos dos dous pobos. A sede provisoria está en
Vigo e consta de dezasete membros fundadores de distinta ideoloxía. E a primeira Asociación
do Estado que basea os seus principios na amistade co pobo cubano.
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CorreOS
e Telégrafos:

Poñersea
camiñar, xa
Coma primeiro paso cara á integración futu ra nunha Coordinadora estatal , nos primeiros
·días deste mes tivo lugar -nos locáis de Cart ería da Administración Cent ra l de Correos en
Santaigo- unha asamblea a nivel do País Galega. Nela participaron perto de sesenta representantes das sete Xuntas Provinciáis de Correos e
Telégrafos (Coruña , Lugo, Ourense, Pontevedra ,
Ferro!, Santiago e Vigo) e chegóuse , por unanimidade, ó acordo da creación dunha Coordinadora galega .
Decidíuse nomear un Secretariado Provisional composto por catorce representantes , dous
por cada unha das Xuntas devanditas (ún por
sector, Correos e Teléfrafos). Tratábase da pri meira asamblea logo da cal se reunfu o Secretariado Provisional pra fixar unha nova data pra
outra xuntanza, o dazaséis de marzo. Os seguin tes pasos son , pois, a constitución formal da
Asamblea de representantes galegas e a elección do Secretariado Permanente ; discusión das
aportacións económicas cara a creación dun
fondo común; discusión da plataforma reivindi cativa e rogos e preguntas que tentarían de
poñer enriba. do tapete a máis diversa problemá tica .
No caso de que foran aprobados tódolos an teproxectos que no seu día terán de ser presentados, nese momento quedaría constituida automáticamente - coma órgano supremo a
Asamblea de todo o Colectivo xunto coa Secretaría Permanente, coma órgano delegado daquela, cesando o Secretariado Provisional.

Diseutíbel autopista
No número 11 de TEI MA, na reportaxe
de Guillermo Campos publicada nas páxinas
14 e 15 («Os labregos pasados polo tubo»), o
párrafo final viña decir: «A outra é a propia
autopista do Atlántico coma necesidade común e indiscutíbel, necesidade que ninguén
pon en dúbida». Todo o contrario, o nos·o corresponsal en Pontevedra quería decir xusto ó
revés. E decir, Campos pon en dúbida, seriamente, a indiscutíbel necesidade da autopista. As causas claras, coárasenos un coello: 9s
duenda~ do pre!o.
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Comisión lahrega das Enero.h as:

«Loitamos en
galego»

Facer das Encrobas un caso illado ou convertilo nunha anécdota ocurrida nun val de Galicia é, por unha parte, descoñece-la propia
historia do conflicto, e, por outra, non
descrubri-la esencia do que está a ocurrir neste país nin o significado da resposta unánime .
dun pobo. «Coa nosa loita -dixeron a TEI MA
os membros da Comisión dos labregos de As
Encrobas ó longo dunha entrevista feita mentres prosiguen as negociacións- estamos a
rachar cadeas que nos viñan asobal/ando a todos, porque anque estamos loitando polos nosos intereses loitamos tamén polo problema
global do agro galego, por chegarmos a facer
un sindicato naso, levado polos labregos, sen
caciques polo medio e sen oportunismos coma
da Cámara Sindical Agraria que en ningún intre servfu ós intereses dos labregos senón todo
o contrario».
«Tres das nosas reivindicacións -dixeron
cando se lles pedíu un balance das negociacións- foron xa satisfeitas: recoñecemento
oficial da nosa representatividade, que até
agora nos negóu a empresa; suspensión das
ocupacións proxectadas; e solución do problema dos caseiros. Queda un cuarto punto que é
o máis importante e que propiamente é a solución: traslado de poboación, indemnizacións,
postos de trabal/o prós mozos, pensións prás
persoas maiores... pra cada cuestión destas
queremos un documento il/ado e logo un documento en conxunto pra todo o problema xeral. Podimos tamén que por parte do goberno
civil se faga mención oficial sabor do que nos
sucedéu - represión, detencións, etc. - no
que se diga que foi por defendérmo-los nasos
intereses».
O do traslado de poboación é cecáis un
dos problemas máis dificeis de resolver. Os labregos entenden que xamáis a comunidade
pode ser posta en perigo. «Dixeron que era moi
dificil e propuxeron coma solución - concretamente o mediador Garcfa Agudfn- facer seccións que é tanto coma dividirnos, disgrega-la
comunidade. Cremas que como precedente
serla funesto xa que mesmo desprecian a lei
de traslado de poboación na que se di que hai
que trasladar a toda a comunidade. Nós non
queremos un traslado coma o de Portomarfn
que, ó fin e ó cabo, é humillante, que levaron á
xente a casas que pouco teñen que ver co medio rural... O noso val era fermoso, témolo moi
dentro do peito, e queremos outro igual».
O problema das Encrobas chegóu verdadeiramente á rúa. Poucas veces houbo unha
sensibilización e unha solidaridade tan forte na
Galicia contemporánea. Este feito ten tamén
un reflexo na vida política, no debate entre os
distintos plantexamentos. E indudábel que,
neste intre, moitos olios están atentos á. loita
das Encrobas, o que pode supoñela potenciación dunha alternativa galega e os labregos
son conscientes delo: «Nós, os de Encrobas,
coma outros pobos, sabemos loitar en galega
e nada máis. Como galegas, fa/amos en galega, pensamos en galega, e loitamos en galega.
A xente escomenzóu a entender esto a partir
da manifestación de agosto, que veu xente de
Navia, de Laño, de Xove ... Dende ese intre é
cando a xente toma conciencia do problema
xeral de Galicia. De ah! veu tamén a necesida-
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Congreso da
F S G (PSOE)

Os «compromisos»
pra despois
das eleeeións
Case maratonianas foron as sesións do congreso
-o primeiro na legalidade- da Federación Socialista
Galega do PSOE en Santiago. Contabilizáronse máis
de trinta horas de traballo nas que se aprobaron doce
ponencias e se escoitaron os discursos do secretario
xeral do PSOE, Felipe González, de Alfonso Guerra e
Angel del Pino. Un dos quince membros da comisión
executiva elexida, o segredario político, Andrés Eguibar, dixo a TEI MA que se dera fundamentalmente
unha grande participación de tódolos delegados»
( 150): Houbo diferencias máis de matiz que se solucionaron sin estridencias e que en todo caso non repercuten na polfttca da FSG (PSOE).
Eguibar destacóu a proposta do «compromiso político galego» ás forzas políticas galegas. «Vémolo
como un xeito de defender con carácter postelectoral, a redacción dunha nova constitución que
deberá ter carácter federal tendo en conta a dificulta,de actual de apertura dun proceso constituinte galego
ou outra forma do dereito de autodeterminación».

VALCARCE:
UN CREGO E UN POBO

de dun sindicato labrego e galega». Un dato a
ter en conta neste senso -e que aparecéu
confundido nalgunha prensa de Madrid- é a
presencia nesta loita de Comisións Labregas.

Nalgún intre das conversas houbo moita
tensión arredor do mediador -que foi nomeado polo gobernador civil- García Agudf n,
abogado do Estado e secretario xeral do Partido Popular Galego (PPG), 6 referirse este a
unha politización do problema. «Se ese señor
lle chama facer polftica a defende-los intereses
do campo contra os intereses do capital monopolista, pois é certo que estamos facendo po/1tica. Se se retire á polftica no senso que tamén
se pode utilizar (manexo, oportunismo ... ) está
completamente equivocado. Os labregos das
Encrobas sempre soubemos onde iamos. O
único que politiza é el cando presid~ a mesa e
tira esa directa. Pensamos que quere sacar
partido desto prá súa polftica».
Foron tamén tema da entrevista as maniobras da empresa pra dividir ós labregos e o
longo camiño pra conquerilo recoñecemento
da Comisión. Mesmo chegóu a promoverse
por parte da empresa -a traveso de comidas,
promesas e demáis- unha comisión pantasma que o pobo rexeitóu. «A xente xa non se
chupa o dedo». Falamos daquel martes 15, das
detencións ... «Na cadea estivemos cos presos
da UPG que, por certo, nos convidaron a cea-la
primeira noite».
Na conversa está presente Ramón Valcárcel, crego de Sésamo, aínda que tamén os de
Encrobas lle chaman «O noso cura». «Moitos
cregos decfanme que eu facfa polftica ¿e eles
qué fan ?. Critican que eu levantara o puño,
eles que anos atrás facfan o saúdo fascista con
tanto gusto».

Eguibar confirmóu tamén que a FSG (PSOE) xa
empezara os contactos bilaterais con algunhas forzas
políticas. «Algunha, dixo, respondeu positiva e moi rápidamente á chamada».

O TELEGRAMA DO P.P.G.
Hai que decir que ó marxe dos telegramas dos
partidos socialistas portugués e francés e a presencia
dunha delegación do Partido Socialista Portugués e
outra da Taboa Democrática de Galicia, o Partido Popular Galego foi o único que envióu un saúdo ó congreso (outro tanto fixera a FSG (PSOE) no congreso
do PPG). Eguibar enxuicióu así este feíto: <<As coincidencias son bastante fondas, case identificabeis entre
os dous grupos, de cara á elaboración dunha nova
constitución».
O congreso acordóu someter tamén á consideración e estudo das forzas políticas galegas unha alternativa federal, aínda non coñecida no intre de redactar esta información. E reconocéu «o feito irreversibel
e histórico dos principios e institucións do Estatuto de
Autonomía do 1936, coma reivindicación mínima na
normativa electoral e principios constitucionais».

AS LISTAS, NESTE MES
De cara ás eleccións, non houbo novedades. O
partido presentará a súa candidatura única en solita- .
rio. «A campaña empezará deseguida e a FSG (PSOE)
presentaráse nas catro provincias galegas, levando a
súa presencia a pobos, vilas e aldeas. Consideramos
que a campaña ten que ser tamén de concienciación e
non sóio de presencia política».
As listas estarán preparadas a finales deste mes
de marzo. «¿Qué si ternos liberados? O que poido decir é que todo partido que funcione con boa organización, necesita xente adicada en esclusiva». Andrés
Eguibar tampouco foi moito máis esplícito ó perguntárselle polos recursos económico. «Esperamos estar
á altura das circunstancias, polo menos pra ter unha
presencia activa, ainda que non teñamos tantos medios coma outras forzas». Con todo eso, a FSG (PSOE)
espera «se-lo eixo da alternativa socialista en Galicia».

Cada semá:

· Eseolas de Idiomas ·

De novo

Falarlle en
cristiano ó Estado

as deteneións
Detida xa hai perta de dez días, cando pechamos estas páxinas, María Luz Maset Catalá
permanece detida na Comisaría de Policía de Vigo. Detida en Tui cando tentaba cruza-la fronteira con Portugal, deseguida foi confinada nas devanditas dependencias policiáis.
Seica, contra María Luz poidera haber unha
requisitoria vencellada a unhas supostas relacións súas co FRAP (Frente Revolucionario Antifascista e Patriótico). A reclamación, neste senso, estaría aliñada ás dilixencias que levaron á
desarticulación do aparato do PRAP e a detención e posterior execución de José Luis Sánchez
Bravo e máis Humberto Baena o 27 do setembro do pasado 1975.
Entre outras organizacións, a Asociación
Galega da Muller protesta, unha vez máis, suliñando que María Luz estivo incomunicada na
Comisaría por espacio de dous días e «aínda non
se teñen -salienta- razóns oficiáis eneal da
súa detención e posterior retención».

CABODANO PERIGOSO
Polo demáis, trece militantes da Liga Comunista Revolucionaria (LCR) foron detidos e conducidos á Comisaría santiaguesa na pasada
semá cando estaban a colocar cartéis en diversos lugares de Santiago co gallo do primeiro cabodano dos sanguentos acontecementos de Vitoria. Os cartéis levaban a lenda «Vitoria, irmáns,
nós non esquencemos».
Nas dependencias de Orde Público inform·á base, pouco despóis, que os trece estudiantes
non se atopaban detidos senón, pola contra, retidos namentres se estaban a determina-los respectivos antecedentes de cada ún . E probábel,

AGARDANDO HA/ TEMPO

xa que logo, que cando estas liñas saian á rúa os
trece mozos se atopen xa en libertade, logo de
chegadas as pertinentes instruccións de Madrid
ó respecto.
Neste contesto, nove forzas políticas facían
público naqueles intres un comunicado co título,
tamén, de «Vitoria, irmáns, nós non esquencemos». A nota, firmada por LCR, MCG, PSG, PCG,
PCU, APG, PTE, PSPG e FSG, PSOE, teimaba referíndose a Vitoria: «A pesar destes mortos e de
tantos outros mortos pola libertade, os traballadores galegas e dos restantes pobos do Estado
español estánse a ver outra vez marxinados». O comünicad0 sinala, logo, a necesidade de seguir na
loita «hastra acada-la verdadeira democracia en Galicia e no resto do Estado, situación que pró pobo '
galega únicamente é posíbel dentro dun marco de
autogoberno galega e democrático».
Tr.átase, pois, dunha nova chamada ó Goberno presidido polo señor Suárez cara á posta
en punta da amnistía total e da libertade sen esclusión de tódolos partidos políticos. Do mesmo
xeito, os nove firmantes reclaman o esclarecemento e xuicio prós crimes fascistas.

Estaleiros:

Obreiros superesplotados
Senda nomeada unha comisión de estudio con representantes do País
Vasco, Valencia , Mallorca, Cartagena, Andalucía, Asturias, Santander e
.Galicia, na xuntanza que as Comisións Obreiras do sector de estaleiros levaron adiante en Ferrol no derradeiro domingo de febreiro chegóuse ·á necesidade da creación dunha Cáordinadora de Estaleiros prá elaboración
dun plan eneal da situación xeral e dunha plataforma común a nivel do Estado.
Tratada a problemática da construcción naval, na xuntanza púxose de
manifesto que a maioría das empresas plantexan crise de traballo por falla
de novas contratos. Segundo as CC.00., esta situación é aproveitada palas empresas do ramo pra chegar ó plantexamento de espedientes de crise, regulación dos pastos de traballo e reestructuración das plantillas, entre outras causas.
As CC 00 suliñan que o devandito válelle ás «Compañías Auxiliares»
(CC AA) pra despedir ós traballadores ó remata-lo contrato de traballo:
«Estes compañeiros son os que, en definitiva , sofren as primeiras consecuencias xa que -engaden- as CC AA serviron sempre ás empresas
principáis como válvula de escape diante dunha falla momentánea de traballo, que se ven a dar ó non haber unha previsión organizativa consecuente».
Salientando a falla de perspectiva do Goberno e das empresas nun
sector tan importante na industria española, na xuntanza atallóuse o
tema das condicións de seguridade e hixiene tendo en canta o alto índice
de accidentes. Segundo desto, os comités de seguridade e hixiene «son
controlados palas empresas cando, pra darlles maior efectividade, debe-

Madrileños, vascos, cataláns, valencianos e
aragoneses -cáseque tódolos pobos do Estado- acudiron a Coruña o pasado 26 de febreiro
pra constituir, en comandita cos coruñeses, a
primeira coordinadora estatal de escalas oficiáis
de idiomas. Era un dos intres decisivos na longa
loita que, paralelamente á dos penenes, mantiveron e manteñen aínda os profesionáis políglotas.
Profesionáis que, por outra banda , veñen
arrastrando dende hai tempo problemas aparentemente intraducíbeis pra os oídos dos organismos do Estado. Nembargantes, eles téñenos
claros dabondo coma prá ir a folga. Amén da
inestabilidade no emprego -común ó resto dos
seus compañeiros- os profesores de idiomas
han de enfrentar atrancos específicos tais como
o non saber esactamente onde se atopan. «Depender, dependemos do director de personal do
Ministerio de Educación -dixo a TEIMA un dos
seus voceiros- pro non ternos claro si se nos
pode .encadrar na ense~anza especializada ou na
formación . profesional. Dende logo, rexeitamos
totalmente esta última solución».
A falla de valor práctico do título que facilitan as escalas é outra das razóns que veñen manexando os profesores nas súas negociacións co
Estado-patrón. Pro cecájs o máis importante de
todo sexan os métodos de contratación de persoal das Escalas e a conseguinte división de categorías. En principio, tódolos que traballan nas
E.0.1. teñen consideración de «asimilados», ben
a numerarios, ben a ausiliares. Sucede que estes
últimos -os penenes- son abafante maioría
no total: tanto é así que somentes esisten numerarios exercentes nas escalas de Madrid e Valencia. Os demáis han de cargar co coeficiente máis
baixo de entre tódolos ensinantes.
Tal estado de causas dou orixe a paros aillados - sen conesión inicial entre sr - en catro
escalas. Dende aquela (25 de xaneiro) deica hoxe, o conflicto foise intensificando, coa forma ción da coordinadora como resultado final. Agora somentes queda por coñecer a resposta ofi cial á táboa reivindicativa que foi elaborada na
Coruña. Por unha vez.

rían estar ·controlados directamente polos traballadores e ter un verdadeiro
carácter executivo»
Logo de analiza-la situación, as CC 00 referíronse á actual reestructuración das plantillas que se está a levar adiante, tamén, sen a participación
dos traballadores xa que «a idea das ·empresas -engaden - é eleva-los
ritmos de producción en base a superesplotación dos obreiros».

xaba «moito .que desexarn á vista dos resultados
«tanto nos aspectos asistenciáis -segundo recollemos de tontes perta da Xerencia do Centro- coma laboráis». Xoan Andrés Carballo
víñase, pois, a sumar ó que xa é unha cadea plenamente automatizada: os despidos en Conxo.
Cando o 17 de febreiro se instalaba a ban. deira, pouco tempo ía pasar pra que as respostas oficiáis fixeran senti-la súa constancia: A Xerencia ordenaba, de inmediato, a súa desaparición. Logo, a comunicación do despido do señor
Carballo facía especial fincapé no feito de que, á
hora da colocación da bandeira, aquel atopábase
fóra do horario do seu traballo: «Non esistían
razóns de traballo ningunhas -dixo a Xerencia- prá súa presencia alí».

A RESPOSTA DE CONXO

Conxo:

A sistematizaeión
dos despidos
Relacionando o feito coa colocación dunha
bandeira cun cativo testo («Solidaridade Enerobas»), a Dirección do Siquiátrico de Conxo despedía ó ausiliar Xoan Andrés Carballo. Poucos

días pasaran dende que tora tamén despedido,
' pola non renovación do seu contrato, o doctor
Ramiro Tato Fontaíña. O espediente do señor
Tato, segundo as valoracións da Dirección, dei-

¿Eleetrifiea-Io agro?

As espropiaeións
deCée
«E inadmisfbel que as nosas fincas cheguen a
ser atravesadas por tres liñas de alta tensión paralelas, prósimas e a moi pouca distancia unhas doutras. Ademáis teñen, unhas e outras, a mesma ou
equivalente orixe ou destino». Tal veñen decir, sempre as centráis eléctricas no medio, os veciños do
municipio de Cée, moitos deles abocados a un novo
proceso de espropiación diante da instalación dunha liña de alta tensión proxectada por «Eléctrica del
Jallas, Sociedad Anónima».

ministro de enerxía ás factorías da empresa «Sociedad Española de Carburos Metálicos, Sociedad
Anónima». Se ben cando pechamos estas páxinas
non poido ser aínda certificado este estremo, a instalación doutra liña de alta tensión poderla estar baseada nas novas necesidades de Carburos Metálicos que, como se sabe -ver TEIMA, número 4: «A
historia negra de Cée»-, está a amplia-la súa capacidade productiva coas novas instalacións de Dumbría.

Os veciños directamente afectados son dos lugares de Lobelos, Morancelle, Xallas, Pereiriña e
máis Cée e Brens. As liñas asistentes pasan pegadas {is vivendas ou mesmo por enriba delas a pouca
distancia namentres os veciños de Pereiriña, por
exemplo, pregúntanse a conto de qué ven a liña xa
asistente de Carantoña a Brens se se quere instalar
outra, dende Pontellos a Molinos, co mesmo recorrido: «Todo elo -recolléu TEIMA dalgún dos afectados- cando nos cortan a luz cáseque tódolos días».
«Electra del Jalllas, Sociedad Anónima», é unha empresa filial e está especialmente encamiñada ó su-

BANESTO (Banco Español de Crédito) é un dos
grandes accionistas da «Eléctrica del Jallas», namentres FENOSA está a suministrar enerxía -a
atraveso dunha liña · que recolle enerxía do Tambre- cara ás ampliacións devanditas en Dumbría.
«0 certo é -din os veciños- que co gallo da electrificación rural estánnos a espropia-las terras e seguimos sen ter luz dabondo cando a ternos na casa».
O caso estriba no feito de que as espropiacións
caen, precisamente, en lugares onde se está a levar
adiante a concentración parcelaria con moitas das

O primeiro de marzo, coñecida a comunicación de despido, medio centenar de traballadores do Siquiátrico manifestábanse diante da Xerencia. O xerente, señor Porto Anido, logo de
ameazar cunha chamada ás torzas de arde público negóuse, en principio, a recibir a ninguén que
non tora enlace sindical. Minutos despóis accedía, nembargantes, a recibir unha comisión de
seis representantes esixindo, pola contra, que os
demáis se disolveran. Acababa de ameazar, tamén, con despedir a dous dos traballadores manifestados logo de responsabilizalos da manifestación.
Logo de salientala pertencia do señor Carballo á súa organización, a Unión de Traballadores da Sanidade de Galicia (integrada na ilegal
AN-PG) tiraba da interpretación dos feitos o motivo do despido. Segundo a UTSG, o verdadeiro
motivo atopábase na «loita que este compañeiro
ten levado na empresa pola defensa dos intereses dos traballadores e pola defensa dunha sanidade ó servicio do pobo galega».

fincas da zona. Os vecinos interesados coñecen,
dende hai tempo, as novas parcelas provisonáis se
ben afnda non lles foron adxudicadas. Agora «Electra del Jallas» está a espropiar ós antigos propietarios das fincas «polo que nosoutros -din en Pereiriña- serémo-los máis danadas».
«Non é un argumento válido -salientan- que,
prá millora da electrificación rural, que se alega
coma causa da espropiación, sexa necesaria a asistencia de tres liñas. A millora da que se tala poderíase atopar, sinxelamente, reforzando as liñas que xa
hai, cousa que ben nos compre dado a escasa voltaxe de que dispoñemos». Polo demáis, non se foron
buscar -á hora da colocación dos postes- os lugares menos perxudiciáis prás fincas.

Soeiedade
Hai uns poucos días, celebróuse na Maxistratura do Traballo de
Vigo, un xuicio por despido dunha
traballadora .duns grandes almacéns. O feito é, xa de por sí extraño, pois que o centro non ten
costume de se meter en lerias de
xuzgados que poidan empañar
diante do público -o posíbel ou
actual cliente- a súa imaxe de organización perfecta. Pro, o que é
aínda máis estraño é a razón alegada pró despido: nunha compra
persoal que a traballadora fixera
dentro da empresa, pagara relixiosamente un ticket no que había un erro de 20 pesetas. A empregada foi acusada de roubo voluntario de 20 pesetas.
¿Un pretesto? Evidentemente.
A razón aparente de despido é esta. A razón real habería que
busca -la, cicáis, na negativa da
empregada ós teimosos requerimentos do encargado de sección: caricias furtivas, ten tos de
lle desabotona- la blusa, insistencia de palabra ... A partires deiquí,
os feitos son os de sempre. A empregada foi trasladada unha e outra vez de posto, reprendida á
máis pequena impuntualidade ou

A «píldora», dada a súa composición , non é un tratamento esclusivamente contraceptivo. . Pra
toda unha serie de doencias xinecolóxicas, pode ser indicada, dende o punto de vista médico e terapéutico.
As indicacións da píldora son
múltiples. Nós trataremos de resumir as que coidamos máis habituáis, p. ex:
-incapacidade permanente
na reproducción (esterilidade funcional e endocrina). O nome técnico, irá sempre antre parénteses.
- pérdidas sanguíneas procedentes da cavidade uterina , motivadas por desarreglos de tipo endrocrino (hemorraxias funcionáis
uterinas ou metrorraxias).
- dor coa regla , sobor de todo
en adolescentes, mulleres novas,
(dismenorrea esencial ). Estas dores poden aparecer dende a primeira regla (dismenorrea primaria) . En calquera dos dous casos,
a milloría, pode ser importante.
- fortes dores de regla , ó
apare ce- lo tecido que recobre o
útero nou t ros lugares. As dores
na m enstruación son un síntoma
desta doencia chamada «endometriosis>>. A capa que recobre o
úte ro é o endometrio.
- molest ias xeralizadas coma
dor de peit os, de xenitáis, nerviosidad e, et c. etc. , (tensión premenstrua l) .
Ou tras indicacións da píldora ,
po den ser : a necesidade de
desplaza-la regl a, p. ex., nunha
operación quirúrxica , na fal t a de
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descoido, e sobre dela exercéuse
unha vixiancia cismosa en percura dun motivo convincente de
despido. ~
O feito é menos insólito do que
poida parecer. Certamente, non
esiste ningunha cláusula nos contratos que abrigue á muller traballadora a realizar prestacións sesuáis cos seus xefes ou cós encargados de persoal. Pro unha cousa
é por onde vai a lei -estamos no
século XX, lonxe xa daquelas épocas nas que o señor se permitía o
dereito soberano de desflorar ás
virxes do seu feudo- e outra cousa
é por onde vai a vida. E na vida ,
na vida cotiá e int~rna deses mesmos almacéns, as xóvenes traballadoras son desfloradas arreo coa
palabra: «parece que venís c;:iel
monte. Las mujeres gallegas no
sois nada modernas ... » sinxelamente por non se «deixar facern o
gusto do xefe ou encargado, máis
moderno, máis adiantado, dono
en última instancia dos seus postas de traballo.

Na vida cotiá e interna de moitos centros onde predomina persoal femenino repítense tamén,
unha e outra vez feitos semellantes. «Míroche o enfermo se me
das un bico», decíalle un médico
especialista de garda a unha médica de urxencias dun centro sanitario. Unha e outra vez -non é o
caso de vir eiquí con máis exemplos- a muller traballadora ou
calquera cidadá que simplemente
pasea pola rúa pódese sentir obxeto de delicias similares.
Na antiga Grecia esclavista lapidábase á muller adúltera, na
China anterior á revolución a mu ller levaba os pés vendados en sinal de sumisión ó home. Nos países árabes de hoxendía ,
estírpaselle-lo clítoreis ás mulleres vírxes en recoñecemento esplícito dunha única sesualidade: a
masculina. E non hai moito máis
dun cento de anos, Napoleón Bonaparte -liberté, egalité e fraternité incluidas- decíalle ó seu
consello de estado: «Un home ten

de ter un imperio absoluto sobor
das accións da súa muller: ten dereito a decirlle: señora, vostede
non sairá; señora, vostede non irá
ó teatro; señora·, non veredes a tal
ou cal persoa; é decir, señora pertencédesme en carpo e alma».
Entre estes feitos e os que se
dan acutalmente na nosa época
hai somentes unha diferencia
histórica e cultural, unha diferencia entre civilizacións. Pro baixo
de todos eles agáchase unha
mesma relación: a opresión da
muller por parte do sistema dominante , e a opresión da muller por
parte do home. Unha opresión da
que a cuestión referente ó sesual
non é mais ca unha parte.
E evidente que cando esta
opresión se exerce sobre da muller traballadora , o feito é aínda máis
indignante. A opresión do home vai
estrictamente vencellada neste caso
á opresión do patrón.
Sei, pra rematar, que o tema é
polémico e que precisaría dunha
esplicación máis fonda . Pro, poisque estamos nunha etapa de clarexamento, vaia esto por diante , e
cóllanse simplemente como inicio
deste clarexamento.

Sesualidade
Os diferentes métodos eontraeeptivos.
A píldora (e 111).
Os casos de contraindicación
regla (amenorrea), cando ten lugar a retirada da regla (premenopausia), nas dores de peitos (hirsutismo), certas alteracións dermatolóxicas ·producidas por unha
inflamación das glándulas sebáceas (acné), etc. etc.
Esisten diferentes técnicas de
administración dos contraceptivos. Normalmente como decíamos no número 1O de TEIMA, «a
píldora é o método máis efectivo
se se toma correctamente , cada
día á mesma hora, durante tres
máis de cada catro». Non embargantes, nun principio a píldora somentes estaba composta de hormona xestáxena , que se tomaba
durante 21 a 23 días. As irregularidades que provocaba na menstruación, fixeron deixar esta técnica. Outras maneiras de utiliza-los
contraceptivos son: a mesma dose , pro sen interrupción, hastra
que apreza unha hemorraxia , método este abandoado pola sobredoses. Unha variante deste sistema é o aumento progresivo da
mesma dose ininterrumpidamente. Polo xeral non aparecen hemorraxias (sóio unhas poucas reglas ó ano), pro a sobredose dos
derradeiros días non aconsella
este mét odo.
Do que máis ou menos a xente
ten conocemento é de que esisten as píldoras en forma de indi-

ción, que acumulada no organismo, iría liberándose lentamente.
A indición faise antre o séptimo
e décimo día do ciclo. Ventaxas: a
súa comodidade polo feito de
evita-lo esquecemento na toma
das pastillas. Inconvenientes: os
ciclos son en xeral máis pequenos
e as pérdidas intermenstruáis son
máis frecuentes. Tamén existen
indicións pra tres meses. O método é seguro, pro son frecuentes
as hemorraxias por falta de hormonas, e crea inseguridade en re lación á data tanto da ovulación
coma da prósima regla.
Un método novo é o da píldora
que somentes se toma o día 25
do ciclo, e outras píldoras que se
toman ás doce horas despóis de
ter relacións sesuáis, compostas
de fortes doses de estróxenos,
que actuarían sobar do útero
transformando o endometrio, impedindo a implantación do óvulo
e sobordo corpo marelo (ver TEl MA nº 1O) que ten por función
· mante-lo embarazo. Estas derradeiras píldoras, son pois, máis
abortivas ca contraceptivas.
A indicación e control médico
dos contraceptivos, neste caso,
das diferentes formas oráis, é estraordinariamente importante, no
senso da súa eficacidade, prevención de riscos e accidentes máis
serios.

absoluta , nos que non debe recomendarse a contracepción oral
son : a) historia de episodios trom boembólicos, b) doencias severas
do corazón, c) certas alteracións
do sangue (anemias dos componentes celulares do sangue), d) icteria ou enfermedade que produce unha retención da bilis nos
conductos do fígado, e) tumores
malignos que se desenrolan pola
acción hormonal , f) doencias agu das do fígado, g) doencias graves
do fígado (historia de cirrose biliar) .
As contraindicacións relativas
e que requiren unha supervisión
médica o recetárense os contra ceptivos (píldora) son as seguin tes: a) varices, b)epilepsia, c) mal
funcionamento das diferentes
pezas que compoñen o ouvido
(otoesclerosis), d) fortes dores de
cabeza (migraña), e) tumores benignos do músculo uterino (miomas), f) cámbeos ou fluctuacións
do estado de ánimo (depresión),
g) diabetes ou prediabetes, h) hi pertensión , i) doencia cardía
reumática j) nódulos dos p
de orixe no ·aclarado k) obe
1) hepetite infeciosa pr
doencia dos riñóns , n
contacto, e ñ) profir·
No prósimo TE
remos talando
dos contracep

ECONOMIA
Cando se fala de economías subdesenvoltas coma a galega adóitase
facer referencia á «dependencia» ou
«dualismo» económicos. E incluso a
ámbalas dúas causas, como se fosen
o mesmo. As consecuencias teóricas
e empíricas dun plantexamento ou de
outro son distintas, na mesma medida en que o son estes dous modelos.
A meirande parte dos estudios fei tos deica agora sabor do subdesenvolvemento , e incluso os referidos á
realidade socio- económica de Galicia ,
empregan o enfoque do «dualismo» e
a «modernización». O dualismo socioeconómico supón sementes a esistencia dun sector tradicional e esta cionario, predominantemente agrícola e rura l, coesistente con outro máis
dinámico, moderno , industrializado e
urbán, baixo un sistema político único. Este modelo mantén ademáis a
esistencia dest es dous mundos sepa radamente . En consecuencia, o cre cemento económico ten de producirse mediante a modern iza ci ón do sect or subdesenvolto seguindo as pautas
económicas, socio- cultu ráis e psi colóxicas propias do sect or moderno
e típicas das socied ades acci dent áis.

¿Dualismo eeonómieo
en Galieia?
XOAN X. SANTAMARIA CONDE
Pro resulta que este enfoque é deficiente pra esplicar, por exemplo, o
atraso económico de Galicia non imputábel ós supostos da falta de espírito empresarial e individualismo do
campesiñado galega, poñamos por
caso. O espírito empresarial, coa súa
finalidade de lucro, é propio das empresas capitalistas; pro non de economías que, coma a do mundo rural galega, presentan aínda rasgos precapitalistas coma o do autoconsumo .
Rasgos que, algúns deles e non todos, teñen de ser potenciados a pral
dunha economía agraria moderna e
comunitaria ; e non precisamente
como reflexo da empresa industrial
capitalista senón que facilitando a
súa tecnificación compatíbel cos distintos xeitos de traballo comunitario
vixentes aínda en Galicia o mesmo

que tradicionáis e evidentes. Precisamente estas tarefas en común con
ocasión de «colleitas» ou «mallas» así
coma a esplotación dos montes de
man común, -de propiedade orixinaria das parroquias como entes saciáis
anque non o son pró Dereito administrativo- son as que desminten a
esistencia dese individualismo de que
ás veces se fala. O minifundio, por
exemplo, non é consecuencia do individualismo suposto dos galegas,
senón da pulverización do naso chan
pala aplicación do dereito común e a
falta de vixencia dun dereito foral ga'""
lego moderno. A compilación do Dereito foral galega esiste, de escasa ou
nula influencia no xeito de vida rural,
non é máis ca unha serie de institucións consuetudinarias arcaicas que o
que precisan son unhas canles pró

seu desenvolvemento e evolución . A
economía galega non está só atrasada senón tamén subdesenvolveita e o
subdesenvolvemento esplícase pala
esistencia de outras economías desenvolveitas. Do contrario cairiamos
na mesma falacia que xorde ó
entende-lo desenvolvemento coma
un mero ere.cemento económico, preferentemente industrial, e que· non
propicia por sí so un cámbeo social
que millore, entre outras causas, a
distribución da renda ou producto do
país. Cámbeo social que diflcilmente,
por non decir imposíbel se pode acadar nunha situación de dependencia
coma a nasa.
Nós, xa que lago, entendemos que
o modelo do «dualismo» é insuficiente
pra esplica-lo naso atraso e subdesenvolvemento. Optamos, polo tanto,
polo modelo da «dependencia» e «colonialismo interiorn. Porque non se
pode deixar de ter en canta esa dependencia da nasa economía con relación á española ó traveso dos enclaves de penetración capitalista esistentes na nasa terra. A todo esto referirémonos na prósima ocasión.

IGREXA
Hai causas que xa corren o risco
de cheirarlle á opinión pública , e tal
semella ser a da relación entre a fe e
a política . En España , polo característico destes anos, a causa política foi
medrando hastra ferver mentras a fe
foi perdendo clientela , ou polo menos
a práctica relixiosa , Dalgún xeito tamén se foron confundindo as duas
esferas partindo do presuposto - moi
válido pro dabondo indiferenciado de que «creer é comprometerse». Si
na década dos 55- 65 o eslogan dos
cristiáns progresistas foi a palabra
«testemuña», partindo dun contesto
persoalista tomado da filosofía esistencialista , na década dos 65 - 7 5 foi se facendo camiño a antropoloxía política e gañóu terreo a palabra «com promiso».
O perigo das palabras- eslogan
consiste na sua mesma forza simplificadora. Xa pasóu cando Carlos Marx
descubríu a base económica das rela cións sociais; él mesmo tivo que decirlle á sua muller - en cartas de
amor e de humor- que o seu «contrato» amoroso non era económico,
senon gratuito. Hoxendía hai cristiáns
tan esclusivamente polarizados na vi sión polítka, que chegan a despreciar
todo aquelo que non sexa compromiso político activo e militante. Se ven
senda certo - como eslogan simplicador e certeiro - que todo na vida é
política, tamén o deberá ser que non
todo é reductible á militancia política,
e menos de partido. A palabra «compromiso» non debería ser hipotecada
neste último senso .
Paréceme, non embargantes, que
un creente deberá ser moi lúcido á
hora de analizar un ha causa: que no
mundo en que vivimos (é decir, hoxe
por hoxe, e non como afirmación metafísica), sementes parez que haiba
dous modelos políticos nos que
- queiramos ou non - estamos to-

CAPITALISMO E FE
¿SON COMPATIBEIS?
XOSE CHAO REGO

dos encadrados : o modelo capitalista
e o modelo socialista. Os diversos
partidos non fan máis que achegarse,
con maior ou menor pureza , a un ou ó
outro modelo. E non é moi discutíbel
o feíto de que a lgrexa se ten achega do - esclusivamente no seu vértice ó modelo capitalista. E certo
que tencionóu melloralo dulcificando
os seus abusos , pro sin rexeitalo ,
como ten feíto co modelo socialista.
A sua función foi «moralizante», na
liña dun paternalismo gremial do An tigo Réxime.
Esto é grave dabondo. Non se
pode decir que do Evanxelio saia directamente o socialismo de Marx.
Non esquenzamos que cando lémos a
Biblia escomenzamos lembrando que
foi «naquel tempo ... » Pro o que sí podemos afirmar é que hoxe o modelo
socialista ten maior sintonía cos valores do Evanxelio de Xesús que o capi talismo. 1 ese pode ser o drama:
maior sintonía co Evanxelio, o socialismo vive tensións máis fortes que o
capitalismo coa ideoloxía católica
(teoloxía tradicional). Por este motivo,
moitos estudosos do marxismo descubriron na lectura evanxélica o que
eles chaman «a causa de Xesús» e
atoparonse interpretados. Vai senda
hora , xa que lago, de reivindicar a
compatibilidade entre a fe e o marxismo i, en troques, de pór moi en dúbi da (pra mín nin siquer é dubidábel)

que a fe e o capitalismo sexan compatíbeis. O problema maior non é si
os partidos se amasan «ateos» ou ma terialistas, senón si obxetivamente
asumen a causa do oprimido , que é a
causa de Xesús.
A remates de xaneiro os bispos da
Comisión permanente tiveron unha
xuntanza. Falaron máis concretamente que nunca contra do capitalismo,
pro aínda lle puñeron sordina ó marxismo . Polo demáis, non admiten a
militancia activa , o liderazgo político
dos cregos. ¿Por qué non? Particularmente, paréceme moi arriscada, pro
destas causas endexamáis se pode
falar dende princ1p1os universáis.
Cada caso é concreto e cada persoa
haberá asumir a sua responsabilidade
dacordo coa sua circunstancia. Si se
dí que o compromiso do crego involucra a toda a lgrexa ou divide aos figreses, esto sementes pode sinificar
que aínda hai escesivo clericalismo.
Que o crego é un persoaxe e os fideles menores de edade. Coñezo cregos
militantes que non condicionan aos
seus veciños máis que nun senso: a
loita pala xusticia. Condicionamento
esencial ao Evanxelio. Coñezo a moitos máis a quen a sua neutralidade lévaos a apoiar o modelo capitalista e o
desorde establecido. Eso sin recurrir
ao tópico dos bispos nas Cortes e outros órganos oficiáis.

Sementes despóis do devandito,
me astrevo a facer unha lixeira crítica
ós cristiáns que militan no partido comunista español. E unha corrección
fraterna e retírese ao intento de aparición pública o 21 de xaneiro, cando o
coloquio lles foi suspendido en Madrid. Fixeron un comunicado á prensa
na que decían que habería uns 400
cristiáns no partido, dos que unha ducia eran cregos, ademáis de perta de
30 cregos simpatizantes. Que saibamos, ningún partido deica o intre
fixo semellante declaración. O que
non impide que dende movimentos
cristiáns táis coma Cristiáns polo Socialismo (no que hai moitos membros
do P.C .) ou lgrexa Popular se clame
pala compatibilidade entre fe e marxismo. 1 esto é o que queremos decir:
que o ámeto de proclamación da fe
non é un partido, senon a lgrexa , cuia
plataforma confesante ha ser un movimento de lgrexa , por exemplo o
CpS .
Se deica agora lle vimos botando
en cara á democracia cristiá a sua
confesionalidade, non haberemos de
cair no mesmo perigo. Quizaves os
cristiáns-comunistas (e caído que hai
que suliñar a total libertade pra selo)
veñan carregando co peso do doble
dogmatismo das duas «igrexas», o
Partido e a Católica. Quizaves tamén
teñan presa , sin decatarse delo, de
«secularizarse» das suas anteriores intransixencias, «confesando» os valo res da outra parte. Todo esto qu~ rº (P
pensar, denantes que cometer a 1
xusticia de supór - como xa alg ú
fan - de que se trata dunhas
electoráis.
Coide , non embarga
que táis cristiáns m er
rande respeto e a
que non comp art
tidista .

~
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Que o Pafs Galego vense descapitalizando secularmente, é un
feito incontrovertfbel e salientado por numerosos estudiosos de
economfa. Que a responsabilidade do sistemótico despoxo da ri_q ueza galaica corresponde enteiramente a oligarqufa capitalista,
ó traveso das súas estructuras
monopolfsticas, constitúe outro
feito perfectamente demostróbel.
Se tradicionalmente o Pafs Galego foi oprimido por un capitalismo feudal e caciquil -mantendo ó pobo unha ignorancia e
nunha miseria que facfa obrigada a emigración- non pode decirse que a situación mellorara
despóis do ascenso da clase polftica franquista e do seu principal
valedor, é decir, a oligarqufa financieira.

Aforro galego

Leváronnos
50.000 millóns
en dez anos
Deica hoxe, a distribución provincial das inversións realizadas,
tanto polas institucións crediticias
do sector privado (Bancos e Caixas
de Aforro) coma do sector público
(Administración Central, Corporacións Locáis e máis Entidades Oficiáis de Crédito), é nuns cantos casos mantida en secreto, mentres
noutros somentes se fai pública
dun xeito parcial e de cando en
cando.
Se a Estadística oficial española
toma o traballo de publicar, disgregando por municipios, o número de
suicidios que houbo cada ano, e
tampouco ten inconveniente en informar, con grande detalle, do número de abortos (?) que anualmente se producen, é sospeitoso dabondo que manteña o máis absoluto silencio encol dalgo tan esencial
como é a participación de cada provincia no reparto das inversións. Os
motivos son obvios e avalan as
consideracións que antes sinalabamos.

O que se pretende neste traballo
é precisamente rachar, ó menos en
parte, -o circo vicioso de termos
que empregar argumentos intuitivos por falla de dato estadísticos
contundentes. A cuantificación que
se presenta a continuación realizóuse recurrindo a varias fontes
distintas ( 1 ),- tódalas ca is ofrecen
información parcial -e completando algunhas lagoas con estimacións baseadas en datos indirectos.
O resultado desta agregación foi
logo contrastado con criterios máis
xeráis, obténdose eisí un intervalo
amplo dabondo e fundado coma
pra xuzgarmos qué encerra no seu
entorno a realidade que se busca.
O froito deste traballo sería, lóxicamente, o determina-la balanza de
movementos de capital entre o País
Galego e o resto do Estado español. Perante a imposibilidade de
chegarmos a este obxetivo coa información disponíbel, buscamos
unha aproximación, consistente en
establecer, pró decenio 1964-

1974, o saldo entre os recursos
captados en Galicia polo sistema
bancario e as inversións crediticias
realizadas no País polas institucións que integran o devandito sistema.
A conclusión obtida permite afirmar que no citado decenio -precisamente o de máis grande crecemento cuantitativo e cualitativo da
economía española- o País Galego sufríu unha descapitalización,
por déficit na inversión crediticia,
comprendida entre os 45.000 e os
50.000 millóns de pesetas ( 1 ).

( 1)

Boletlns Estadísticos do Banco de España. Blances e máis Estadlsticas da
Banca Privada.-· Consello Suprior
Bancario.- E Instituto Nacional de
Estadistica.- Anuarios.- Estudios de
Desenrolo rexional das Caixas de Aforro Confederadas. Memorias do Crédito Oficial. Renda Nacional de España e
a súa distribución Provincial.- Banc,o
de Bilbao. Contabilidade Rexional

Agora ben, todas estas consideraci6ns, xeralmente presentadas en base a unha realidade
palpóbel, cuantiffcanse de cando
en vez, por mor fundamentalmente da dificultada e móis da
laboriosidade que entraiia o poder xuntar, cun mfnimo de fiabilidade e ar homoxéneo os datos
estadfsticos que compren. Un especialista vasco na materia
-que prefire non firmar por
raz6ns profesionóis- aporta por
primeira vez datos encol dun dos
principóis problemas con que se
enfrenta Galicia hoxe. Eis é o
principal valor deste traballo.

Di to doutro modo, a oligarquía
-tanto a da casa coma a de fóra
que dirixe e controla as institucións
crediticias, no curto espacio de dez
anos transferí u a outras áreas xeográficas entre un 32% e un 40%
dos aforros do País Galego; aforros,
neste caso, pertenecentes na sús
meirande parte ó pobo traballador
-en grande parte duramente
gañados na emigración- xa que o
aforro familiar de Galicia cobre o
82,2% da súa formación interior
bruta de capital, cara a tan só un
27,3% pró conxunto do Estado Español, segundo a Comisaría do Plan
de Desarrollo.
de Galicia.- Comisaria do Plan de Desenrolo. Informes Anuáis do Ministerio
de Industria. V. Semá Económica Internacional.- Mundo.- Revista «Información».- Cámara de Comercio de
Bilbao.- «Cambio 16» Abril 1972. «La
Voz de Galicia».- Julio de 1975.lnformes Anuáis do Banco de Bilbao.
Informes Anuáis do Banco Central.
Servicio de Estudios do Banco Urquijo.

0
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Período 1964-1974

457 OFICINAS BANCARIAS CHUCHAN
O AFORRO GALEGO
Describiremos a continuación o
papel que directamente veu xogando cada unha das institucións crediticias nesta «legal» fuxida de capitáis.
Polo que se retire á «Banca privada» -másimo instrumento de
dominación da oligarquía española- que no País Galego mantén
(2) un total de 457 oficinas (contando sucursáis, axencias e máis
oficinas centráis), e que son equivalentes ó 8 , 13% do total esistente, é
sintomático que no argot bancario
se as denomine «prazas de pasivo»,
querendo significar con esto que a
sús finalidáde primordial é a capta-

GALICIA
ESPAÑA

ción de depósitos e non a inversión
de créditos.
Como resulta que a propensión
ó aforro ten un nivel elevado no
País Galego, e como queira que
unha grande proporción son efectuados polo pequeno aforrador, os
Bancos sementaron o País de guapas oficinas, pra que ningún galego, por remota que sexa a súa residencia quede sen «o sacrosanto dereito a gardar seguro o seu diñeiro»,
como diría un xagaz banqueiro.
Vexamos, pois, cal é a escala de
proporcións -con relación a España- entre a Renda, Depósitos
na Banca e número de oficinas no
País Galego.

Incrementos Depósitos
(millóns de 'pesetas)

Incrementos Créditos
(millóns de pesetas)

80.351
1.814.413

38.568
1.580.516

Galicia/España(%)

Esto quere decir que mentres
Galicia contribuí u, no decenio, cun
4,43% ó aumento global dos depósitos bancarios, so mentes percibí u
o 2,44% dos créditos otorgados
pola Banca privada. Se esta tivera
actuado con neutralidade «rexional», invertindo fondos en cada
área coa mesma proporción que
capta recursos (2), a Banca debera
ter invertido en Galicia, ó menos, o
4,43% do aumento global de créditos, é decir, 70.017 millóns de
ptas. A difrencia entre esta cuantía
e inversión crediticia realmente le-

4,43

2,44

vada a cabo constitúe, polo tanto,
unha perda neta de recursos que,
sendo captados no País Galego, foron invertidos noutras áreas do Estado Español. Este déficit de inversión cabe cifralo, pois, darredor dos
31.500 millóns de ptas.
Pra máis «inri» debe salientarse
que, a pesares da propagan.da «rexionalista» dos Bancos galegos, a
mor parte destes, e especialmente
os máis grandes, contribúen a esta
depredación con idéntico ímpetu
cós nomeados «Bancos Nacionáis».

( 1)

Escluindo os efectuados en moeda estranxeira .

(2)

O incumplimento desta proporción, que pra anos concretos poidera ter algunha xustificación , carece totalmente dela cando se considera un amplo periodo de tempo, como é
un decenio.

SOMENTES DOUS BANCOS INVERTIRON
MAIS DIÑEIRO DO QUE SE LEVARON
Eisí, e dacordo cun estudio que
encol do tema publicó1.,1 «Cambio
, 16», a proporción que representa a
inversión crediticia que realizan os

Bancos con oficinas en Galicia en
relación cos recursos obtidos na
mesma, presentaba no 1971 os seguintes coeficientes:

Bancos

lversións/recursos

%
Vizcaya .................................................................. . 107,7
Bilbao .................................................................... . 102,2
Popular .................................................................. . 94,2
Exterior .................................................................. . 64,1
Madrid .................................................................... . 63,7
Hispano-Americano ............. ....... . . .... : ......................... . 43,0
Mercantil e Industrial ................. ................................ . 37,4
Central .....................................................·.............. . 36,7
Español de Crédito .......................................... . ........ . . 30,8
Santander ....... .. .. .. .................................................. . 29,8
11, 1
Herrero .................................................................. .

PARTICIPACION DE GALICIA NO TOTAL ESPAÑOL (en %)
Renda nacional

Depósitos
Banca privada

Oficinas
Banca privada

A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

2,21
0 ,69
0 ,76
1,82

2,41
0,84
0,75
1,61

3,24
1,37
1,26
2,2 6

TOTAL GALICIA

5,48

5,61

8, 13

Echeverrf a ............................................................... .
Simeón ................................................ .................. .
Noroeste ........... . ........................................ ... .......... .
Nogueira (Abs. Central) ............................................... .
Perfecto Castro .............. ; .... ...................................... .
Pastor ................ ... ................................................. .
De Soto axe Galicia) .................................................. .
Crédito ~ Inversiones .................................................. .
Vigo (Hoxe Galicia) .................................................... .

Tódolos cálculos fixéronse en valores constantes, verquendo tódolos valores anuáis a
pesetas do 1974.
(2)

De non sinalarse data concreta , os datos refirense a fináis do 1974, co fin de poder realizar comparacións homoxéneas.

(3)

A Renda Nacional está tomada pró ano 1973.

Evidentemente, esiste unha desproporción moi acusada entre a
porcentaxe de participación na
Renda ou nos Depósitos e o correspondente ó número de oficinas,
desproporción que tamén se dá,
pro nun senso inverso, nas áreas
desenroladas e máis nos grandes
núcleos urbanos. Por outra banda,
e en boa lóxica, pra realiza-la actividade inversora non compre ter un
grande número de oficinas.

Pra calcula-la «distracción» de
fondos que a Banca privada lle fixo
ó país Galego no decenio a que nos
estamos a referir, tomáronse, por
unha banda, os incrementos de
depósitos bancarios ( 1) en Galicia e
máis en España; e doutra, os incrementos na inversión crediticia (carteira de efectos e créditos) da Banca privada, tamén con relación a
Galicia e a España.

80,4
69,1
64,9
63,9
62,7
56,3
40,3
33,8
31,6
50,7

Aga os Bancos vascos e máilo
Popular, que aportan lixeiramente
máis o igual ó que detraen, a «Gran
Banca» presente no País (Hispano,
Central, Banesto e máis Santander)
trasvasa a outras zonas cáseque os
dous tercios dos recursos que lles
confían 'os galegos.
Algo semellante pasa cos Bancos de certa importancia con domi( 1)

cilio social no País (Pastor, Galicia,
Crédito e Inversiones e máis Noroeste), tránsfugas de máis da mitade dos depósitos realizados polos
seus paisanos. Se non tora porque
xa sabemos dende o berce que a
oligarquía capitalista non ten patria
ningunha, chamaríamoslle a esto
cinismo, e ademáis da peor especie

( 1 ).

«El Ideal Gallego» publicóu posteriormente un artigo de réplica, no que se defendía, con
argumentos tais coma a eisitencia da Funaación «Pedro Barrié de la Maza» a actitude
pro e pra Galicia do Banco Pastor; nembargantes, os datos que se aportaban non desmentían o coeficiendo do 56,3% de nantes citado, xa que ·-floritura ap¡:¡rte, non se sinalaba o destino provincial da súa inversión de cretas.

~

(Pasa a páx. seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

CAIXAS DE AFORRO:
DATOS

FALLAN

Polo que se retire ás «Caixas de
Aforro», e máis · concretamente á
Confederación, tamén foi posíbel
detectar un important~ déficit de
inversión, se ben neste caso o
cálculo é menos fiábel.
O incremento esperimentado
durante o decenio nos depósitos
detentados pola Federación de Caixas de Aforro de Galicia, estimóuse
nun 59.000 millóns de pts . .

Cabería alegar que unha parte
destes fondos revertirá de novo ó
país ó traveso das inversións crediticias das Entidades Oficiáis de Crédito, -que se nutren dos coeficientes de inversión de Bancos e Caixas-, así coma por intermedio das
inversións das empresas públicas
(INI especiªlmente) e máis da Administración do Estado. As correspondentes ás E.0.C. estímanse a
continuación, ·en tanto q~e as restantes é prácticamente imposíbel
correlacionalas cos fondos desviados do País polas Caixas.

Unha comprobación -anque
· somentes sexa estática- da aproDado que a reglamentación le- simación á realidade mediante o
gol veu esixindo das Caixas o manmétodo indirecto empleado obténtemento ·duns coeficientes. de Caixa . seó analiza-la distribución real (pue Garantía equivalentes ó 20% dos blicada polas Caixas de Aforro Conrecursos alleos, e que un 40% des- · federadas) da inversión por Federates recursos necesariamente han
cións rexionáis. Resulta así que, a
destinalos á suscripción de fondos fins do 1973, a Federación de Caipúblicos do Estado e valores análo- . xas de Galicia presentaba un saldo
gos (Títulos de renda fixa calificana súa Carteira de Préstamos e
dos polo Ministerio de Facenda,
Créditos por valor de 33.904
bonos de Bancos Industriáis e máis
millóns de pts., e un saldo na Carobrigacións do INI), todo o , cal é teira de Valores · por unha cuantía
doado supor que nunha moi peque- · de 30.445 millons de pts. Este últina cuantía reverque en Galicia, somo valor representa, efectivamenmentes resta un 60% como fondos
te, o 47% dos recursos alleos
«potencialmente» invertibeis no
-descontando o 20% de coefiPafs ó traveso dos créditos libres e
cientes- constittuíndo os fondos .
vinculados.
que «saen» de Galicia. Pola súa parte, o importe da Carteira de PréstaPolo tanto, . se do aumento dos
mos, supón o outro 53% dos recurrecursos depositados (59.000
sos captados no País, proporción N
millóns), de tráese o 20% de coefidabondo achegada á utilizada prá .~
cientes legáis, ( 11.000 millóns),
nosa estimación anterior.
.~
supónse que da cifra restante destiE
interesante
salientar
eiquí
a
nóuse a inversións no País a totalidade dese 60% de libre disposición, distribución por sectores que, no
devandito ano, presentaba a Carteiresultará que, nos dez anos, increra de Créditos da Federación de
mentaráse a inversión da FederaALGUNS VOLTAN XA O CALCETIN. ..
Caixas de Galicia. A aplicación, en
ción Galega en 28.300 millóns de
porcentaxes, dos citados 33.904
pts. en tanto que 18.900 millóns
millóns de créditos, era a seguinte:
sairían do País.
Anque resultaría moi suxestivo o
entrar a analizar esta distribución, a
falla de tempo e de espacio obrígannos a deixalo pra outra millor
ocasión .
.SECTORES

% do total
de .créditos

AGRICULTURA ..................................... ·...................... .
INDUSTRIA ............................................................... .
COMERCIO ............................................................... .
VIVENDA .................................................................. .
PARTICULARES E VARIOS ............................................ .
TOTAL .................................................... .

Compróbase eisí como, a pesares da tan mencionada vinculación
das Caixas ó sector primario, este
pouco máis recibe ca un 10% do
total do crédito, que se dirixe esen-

10,3%
43,2%
7,7%
27,7%
11, 1 %
100,0%

cialmente ó ·campo industrial. A
discriminación é aínda meirande se
se ten en conta a distribución do
Producto Interior Neto do País.

Finalmente, e pra completa-lo
cadro de actuación no País das institucións crediticias, estimóuse o
déficit de inversión correspondente
ás Entidades Oficiáis de Crédito.
Durante o decenio de referencia,
o aumento de créditos concedidos
a Galicia polas E.O.e. evaluóuse
nos 9.500 millóns de pts., o que representa un 5% do aumento global
na actividade crediticia das Entidades. Tomando como módulo -

INSTITUCIONS

En consecuencia, non é unha tolería afirmar que, cando menos, as
Entidades Oficiáis de Crédito, deberan ter aumentada a súa inversión
crediticia en Galicia con outros
4.500 millóns de pts.
Agregando e redondeando os resultados parciáis hastra eiquí obtidos, resulta o seguinte déficit na inversión crediticia: (1964-1974):

DEFICIT DE INVERSION

(millóns de pesetas) .

DISTRIBUCION SECTORIAL DO PRODUCTO

GALICIA
ESPAÑA

evidentemente moi imperfecto- a
participación do País na poboación
total de España, que é do 7 ,5%,
unha distribución do creto «neutral»
co devandito módulo implicaría,
pró período, un volume de 14.000
millóns de pts.

Primario

Secundario

Terciario

20,4%
12,2%

31,6%
36,9%

48,0%
50,9%

BANCA PRIVADA ................................·.. ·..................... .
CAIXAS DE AFORRO ................................................... .
ENTIDADES OFICIAIS ................................................. ..

31.500
19.000
4.500

TOTAL ........................................................
.
1

55.000

25.000 POSTOS DE TRABALLO
PERDIDOS
Unha forma indirecta de
comproba-la cifra eisí obtida consiste en tira-la proporción entre o
aumento total (no sistema bancario) de depósitos en Galicia e máis
en España, que pró citado período é
do 5,51 %,·e aplicar esta proporción
ó incremento global de créditos en
toda España. Neste caso, o País
percibiría un aumento na inversión
crediticia que se cifra nos 12.000
millóns de pts., que comparando
cos 75.000 realmente contabilizados, bota un déficit de 45.000
millóns.
Dado o indirecto deste cálculo,
esplícase o que se obtivera un déficit dabondo máis pequeno, que
pode tomarse coma estremos inferior do intervalo no que certamente

POLOS
A CORUÑA
VIGO
VILAGARCIA DE AROUSA
TOTAL
(1)

se encerra a evasión de capitáis,
polas institucións de créditos realizada no decenio de referencia. Pra
meirande comodidade na esposición, tomaremos .déndesde agora
unha cifra intermedia, é decir,
50.000 millóns de pts.
¿E qué poden significar eses
50.000 millóns ?: pois nada menos
ca dous -tercios do aumento na inversión crediticia contabilizados na
década, ou tamén, o 63% do aumento real esperimentado pola
Renda de Galicia.
Aínda máis concretamente e tomando coma referencia as inversións - un has previstas e outras
realizadas- nos Polos de Desenrolo actualmente esistente no País,
resultan do mesmo orde de magnitude que os fondos enviados fóra
do País polas institucións de crédito.

INVERSION (1)
(millóns de ptas.)

POSTOS DE TRABALLO
(número)

11.530
10.473
28.476

5.006
15.152
5.101

50.479

25.259

No polo de A Coruña, trátase de inversión xa realizada pro non conclufda; nos outros
dous, é inversión prevista, e xa realizada en parte.

O COLCHON DE AFORROS

Uñha institución pre-bancaria

En fin, se eses 50.000 millóns
procedentes do aforro galego se invertiran no País, poderíanse crear
-e estaren en pleno funcionamento- outros tantos Polos, de características semellantes, ós hoxendía
esistentes, coa conseguinte implantación de máis de 25.000 postos de traballo.
Esto cftase únicamente a modo
de exemplo; o normal é que os devanditos fondos se distribufran entre os distintos sectores de actividade.
Pra rematar, convén lembrar
que, nese mesmo decenio, a participación de País Galego na Renda
total de España esperimentóu unha
disminución (5,86% en 1964 a
carón do 5,48% en 1973), ou o que
é o mesmo, a Renda de Galicia medróu a menor velocidade cá do conxunto español.
A esplicación é clara. Quen pode
e debe invertir no País, ou estívoo a
facer únicamente 6 nivel mínimo
pra mante-lo capital seguindo o
mesmo plantexamento polo que se
conteñen os salarios da clase traballadora no mínimo de subsisten(2)

· cía, detraendo os resto
pra invertilos co intocábel en erio
da másima rendabilidade no mínimo tempo posíbel noutras áreas
máis desewoladas ou nas que xa
dispoñen de industrias e máis negocios en marcha.
A súa vez, o mesmo mecanismo
é operado pola oligarquía no interior do propio País (2); así, Lugo e
Ourense descapitalfzanse nunha
meirande proporción ca A Coruña e
Pontevedra, ó tempo que as zonas
ruráis son desposadas en beneficio
dos núcleos industrializadas. En fin,
é a lei da selva da «economía de
mercado».
De tódolos xeitos, que ninguén
vaia pensar que o País Galego é o
único que está a sufrir -anque sí
dos que máis duramente- os rigores da oligarquía capitalista; outros
Países e outras rexións do Estado
español, en grado distinto e por
motivos de moi diversa índole, víronse discriminados -cando non
tamén políticamente- en proveito
único e esclusivo do capital monopolista (e, por suposto, a máis grande gloria de Deus).

Tendo en conta o movemento global, pra un ano concreto, de capitáis (privados e
públicos). e dacordo cun estudio realizado polos economistas Andreu e Alvarez, A Coruña e Póntevedra serfan receptores de transferencias de capitáis, mentres que Lugo e
Ourense terfan transferencias negativas.
~
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María del Carmen Parada, no
primeiro intento sistemático que
aparece de crítica de televisión
dende Galicia (Hoja del Lunes, Vigo), preguntábase hai poucas semás que é o que pasa no Centro
Rexional de RTVE en Santiago.
Chamáballe a atención o feito de
que o programa diario Panorama
Galicia non se tivera apenas ocupado de temas tan importantes da actualidade galega coma a ocupación das terras das Encrobas e razoaba someramente encol ·das posibilidades do medio nos actuáis
tempos.

.CAMBEAR PRA PEOR
A periodista viguesa non facía
realmente máis ca recoller un estado de opinión -e de inquedanzaque esiste hoxe en Galicia. ¿Qué
pasóu, qué pasa no «Centro Rexional» dende o cese do seu antigo oirector Luis Mariñas? Unha cousa
está clara, as cousas cambearon radicalmente no traballo informativo
que está a facerse dende a pequena pantalla. E cambearon sobre
.todo a nivel do trata mente específicamente non galego que se está
dando a ese traballo xa que hoxe,
máis ca nunca, nótase o divorcio
entre o que sucede e a visión ou a
esposoición que do acontecer se fai
dende a IV. Un sensíbel proceso de
incomunicación galega podíase decir que está en marcha progresiva
dende que chegóu Eugenio Pena á
dirección do Prado del Rey (Alvite)
galego.
Parece ser que a nova marcha
das cousas motivóu a dimisión de
dous dos profesionáis que máis directamente traballaron con Ma-

riñas nos últimos tempos. Primeiro
foise Xosé María Palmeiro e logo
Perfecto Conde, ámbolos dous colaboradores destacados no proceso
galeguizador que inicióu e desenrolóu mentres poido o anterior director. Palmeiro, aparte do seu traballo
como redactor do programa, foi o
único "locutor decente de galego
que tivo até agora a Televisión.
Pola súa banda, a Conde debíanselle os comenzos dificeis desa locución e a poste en marcha de iniciativas que, coma a serie «Os municipios», tiñan de dar xogo se se seguiran. Todos eles, cun equipo de
corresponsáis de que Xosé Antón
Gaciño tivo que saír por causas
alleas á sús vontade, promoveron
un intento válito de saca-las cámaras á rúa e mostrar a través da pantalla unha cara do país que non fora
totalmente diverxente coa realidade.

CAZA DE MEIGAS
Segundo as nosas noticias, esta
tentativa chegóu ben logo con dificultades gordas. Algunha primeira
autoridade provincial que hoxe xa
non está no poder, algún que outro
peixe gordo de caciquismo fascista,
perxonaxes de bambolina que se
ocultaban tras de certos cortinóns
administrativos coutaron, mediante
denuncias que entraron ás veces no
terreo da paranoia, a sempre incipiente liberalización da 1V galega.
Sen que os afectados souberan endexamáis por qué, hoube mal disimuladas cazas de meigas («o Centro de Santiago está cheo de roxos», chegóu a decir alguén na ca-

pital) que tiveron as súas primeiras
manifestacións na conxelación dun
dos membros do equipo ó que se
lle prohibíu saír en pantalla durante
algún tempo en 1976. «Coa marcha forzosa de Mariñas -esplicóu
a TEIMA Perfecto Conde- as cousas empezaron a ir cada día peor. O
novo director realmente ten confesado preocupación por desenrolalo Centro pro, até agora, a súa vontade non se fixo realidade. Mostra
máis preocupación por certos aspectos esclusivamente formáis e
técnicos e nqn ten moita idea de
cómo debería facerse hoxe unha laboura informativa a fondo, tal como
van as cousas en Galicia. A march.a
de Palmeiro, mermóu ademáis as
poucas posibilidades que había de
facer televisión en galego. A Pena
parece importarlle pouco ademaís
esto, a xulgar pola maneira como
resolvéu a cuestión polo de agora;
Ahí quedaba pouco que facer, despóis de todo o que pasóu. Os responsabeis da realización do progr.ama sóio teñen ollos e orellas pró
fútbol e pra algunha que outra folklorada».

NOVA ETAPA
Eugenio Pena, nunha entrevista
que concedéu a este revista, falóu
de que ten grandes proxectos inmediatos. «Faréi varios programas
semanáis adicados á cultura, ós temas sociáis, reportaxes, etc. Algúns
deles estarán dende logo en idioma
galego. Non estóu seguro de que se
deba facer todo en galego porque
eu penso que en Galicia hai un corenta por cento de xente que non é
galega e a ela hai que mostrarlle tamén o que é a nosa terra». Dixo tamén que el viña pra facer frente
unha etapa nova, a terceira, da te-.
levisión en Galicia e non dudóu en
calificar de moi superior esta nova
xeira. «No futuro esto será -dixo- un centro de producción dalgunha maneira, amáis de seguir
cumplindo a súa función de atender'
ó servicio informativo prás cadeas
nacionáis». No tocantes á súa postura cara á dirección do cotarro,
afirmóu que a única política que
está disposto a facer é a de non facer política. «Eu son un profesional
-dixo- e non quero que se faga
política na televisión. A política
aquí hai que deixala detrás da porta
cando se ven traballar ó Centro. O
único que me interesa é facer unhé!
televisión profesionalizada».

FRAGAVISION
Polo de agora, algúns espectadores sorprendéronse do alarde informativo que lle adicóu ó recente
viaxe político de Fraga lribarne.
Máis de catro minutos no primeiro
día e considerabeis espacios nas
dúas xeiras seguintes, ofrecendo
sempre información gráfica de primeira man. Nos mesmos días o seu
programa non se enteróu da visita
a Lugo do socialdemócrata García
López mentres que, semás máis
tarde, os congresos de Partido Popular Galego e da Federación Socialista Galega do PSOE tiveron
sóio medidas referencias. <<A Fraga
-escoitóu opinar TEIMA- a 1VG
deulle tratamento de xefe do Estado namentres lle esquenceron totalmente outras cousas coma a
presencia galega nas negociacións
co Goberno e temas de actualidade
diaria».

ANDAR A VELAS VIR
O caso máis chocante, nembargantes, foi o dos sucesos das Encrobas onde chegaron unha semá
antes as televisión europeas (a
francesa e a alemana). Nos primeiros días Panorama de Galicia limitóuse a ler parte dos periódicos da
Coruña en off sobre imaxe que non
tiña nada que ver co choio. Polo demáis, desaparecéu totalmente un
certo esprito liberal que adequirira
o programa ó longo dos dous últimos anos e máis parece encamiñarse agora hacia unha desgaleguización integral na que perdéu
tempo de emisión e dende logo
moita garra a información feita en
galego aínda que Pena afirmóu a
TEIMA que pode demostrar que se
lle adica agora moita máis atención
ó galego.
E cousas novas, en fin, sóio houbo até agora a aparición dun longuísimo espacio deportivo (de hora
a hora e media) que se emite os
luns pola tarde en castelán e que xa
foi severamente criticado pola súa
realización. Anúnciase agora un
novo equipo de traballadores e novos locáis no pazo municipal de
Santiago. Veráse se definitivamente os cámbeos van quedar en proceso de incomunicación galega ou
se a Televisión se decide a enterarse tamén en Galicia de que irnos
indo hacia a democracia.
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A mañá na que un redactor e un fotógrafo de TEIMA chegaron a Baldaio -na costa bergantiñá, a uns 7 km. de Caión e 11 de Carbal/o-, un
vello mariscador, Xosé Esmoriz, estaba declarando ante o xuez en Caión
por un dos innumerabeis «incidentes» que están a pasar no lugar. A mesma hora, dous números da Garda Civil entregaban ás portas das casas de
Lema e Sambade unhas papeletas de citación co obxeto de «prestar declaración en expediente judicial núm. x, que se le instruye por hurto de almejas, y darle lectura de cargos, acompañándose pasaporte para que viaje
por cuenta del Estado». Os mesmos gardas seguirían ós enviados de TElMA cando fan fotografia-la marisma e os areáis de Baldaio e pedirfanlle-la
documentación. ¿Qué é o que está a pasar en Baldaio?

A MORTE
CHEGOU O MAR
Durante o vran, safan diariamente de noventa a cen camións
cargados de área que se vendía a
1 50 pesetas o metro cúbico. A xente que chegaba á que foi unha das
praias con máis sona de costa tiña
que coller o portante e da-la volta:
non deixaban pasar. Quedaban xa
poucos parrulos e aves acuáticas.
Moitos peixes aparecían mortos. As
augas desplazadas anegaron parte ,
do lugar, mesmo unha fonte de boa
auga doce e outras partes da marisma ficaron secas ou con menos
auga da algúns necesaria. Plásticos
e desperdicios amontoáronse nas
beiras. Pro esto son sóio resultados
dunha historia xa valla anque cáseque descoñecida.
Baldaio -a praia, a maris..:
ma- foi sempre libre e a esplotación do marisco foi sempre comunal. Contan os vellos que aló polo
ano 1856 a parroquia tivo un pleito
con Facenda e que o fallo -dado
pola Audiencia de Pontevedra- foi
favorábel ós veciños. Por exemplo,
a Forestal respetóu esta propiedade. Arredor do ano 48, un grupo de
persoas conseguí u un ha concesión
e comenzóu a face-lo peche da corrente natural -que comunica mar
e marisma-, pra xa máis adiante
adicarse á estracción de area. Eran
un grupo de socios, sendo Xosé Canedo Palleiro e Manuel Gesto Barbeito os principáis. A parroquia
reaccionóu unida xa entón e foi entregada un ha protesta - redtictada
por un abogado- ante a Comandancia de Mariña. Protesta que non
tivo nungunha resposta. Esta primeira etapa da estracción remataría nos anos 66-67 por orden da
Comandancia. Neste intre participaba xa da sociedade Adolfo Ferrei ro García, quen é hoxe protagonista principal.

PROHIBILO TODO
A segunda etapa na estracción escomenza no 71 . Agora a

causa xa non é tan primitiva, todo
está máis «industrializado», fanse
pistas, o tránsito dos camións é
continuo... O home forte agora é
Ferreiro. Poñen a seis gardiáns privados e un encargado, un tal Salinas. Moitos cartéis de «Prohibido el
paso» e «Prohibido mariscar» arrodean a zona. Pouco despois de postes aparecérán tirados no chan.
Sóio un fica en pé: é de ferro e está
cravado en cemento. Despóis de
xuntarse, uns douscentos veciños
deciden para-las máquinas e a estracción, e durante oito días todo
está parado. Ofrécese como «mediador» o alcalde de Carballo quen
promete 1O pts/m. se os veciños
permiten que siga o traballo. «Nós
-esplicaron varios veciños a TElMA- dixemos que non queríamos
negocios senón xusticia. Voltaron á
estracción protexidos pola Garda
Civil>>. Catro veciños tiveron que pagar multas de tres mil pesetas por
deteren os camións.
Nesta segunda etapa, os incidentes son continuos. Moita xente
da zona vivía gracias ó marisco, ó
peixe, pra outros era unha axuda insustitufbel. Veciños hai que tañen

que escoller entre a fame ou aventurarse. Porque, hoxendf a, mariscar
en Baldaio é correr un serio perigo.
As escenas de vixiantes encañonando a mariscadores sorprendidos, a «desaparición» de roupa cando alguén quere bañarse, as ameazas ... A TEIMA falóuselle de malos
tratos e palizas. Despóis, as multas
son pan de tódolos días. «Persfguennos por mariscar, por mariscar
nunha praia que sempre foi do pobo».
O ·día 7 un socio da empresa
encañonóu a un veciño de Sambade, Xosé Esmoriz, por considerar
que éste fa mariscar. O día 8 poi a
noite viñeron de vixiancia catro gardas civfs e catro gardiáns, produc f n do se serios incidentes ó
sorprende-la xente -que, ó parecer, non· era de Sambade- no marisqueo. «Eu fun pedir 6 cuartel de
Caión que levantaran atestado do
sucedido o día 7, que me encaño-.
nóu un socio cando eu sinxelamente fa pescar. Alf dixé"ronme que non
me podían atender até a tarde. Voltéi pola tarde e dixéronme que o
sarxento non estaba até as doce da
noite, así que o deixéi... En cámbeo,

citáronme decindo que eu participara nos incidentes do día 8. Xa
ves».

O QUE FOI BALDAIO
Os veciños contan con mágoa
o que foi Baldaio. «Mira, dende aquí
mesmo vfanse erguer nubes de patos, de aves de tódalas clases ...
lgualiño que o que se ve no «Planeta Az1:1-I» ese da televisión. Agora as
crías morren. Igual pasa co peixe.
Trocaron as correntes naturáis, as
que Deus puxo e agora as augas
cheiran mal e están cheas de mosquitos. Algúns rapaces . fóronse
bañar no vran e chegaron cheos de
bochas ... ». Tamén teñen claro o que
debía ser Baldaio: «Pedimos que se
nos devolte a praia, que sexa libre
pra que nela se poida bañar quen
queira, que todos poidan vivir esta
beleza. Ffxate como era antes Baldaio que na praia· había augas detódalas temperaturas, nun lado auga
quente, neutra templada ... Queremos que Baldaio non sexa un negocio particular, que Baldaio non sexa
desfeita, que Baldaio volte ser pró
pobo». O berro é ben espresivo:
«i i Salvemos Baldaio 1I».

Milleiros de galegos
como vostede
están lendo
este anuncio.

Milleiros de galegas que comparten con vostede unha inquedanza
polos problemas e o futuro do seu
país.
Milleiros de homes que constituien si dúbida ningunha o sector
mais concienzado do naso pobo ...
Por eso, cando vostede decide
anunciarse en TEI MA non está a
facer un gasto sen outra contrapartida que a satisfacción persoal
de apoiar unha causa.
Está a facer a inversión maís ren-

tábel prá súa empresa:
a publicidade.
¿ lnterésalle dar a coñocer os seus
productos?
¿ Quere millorar a súa imaxe
empresarial?
TEI MA ofrécelle un canle. Non o
desaproveite.
As nosas tarifas e condicións de inserción serán
pra vostede un motivo de agradable sorpresa.
Pfdaas á súa axencia habitual ou ó noso Departamento de Publicidad.
Rúa do Hórreo, 94 Santiago.

Apenas falla xa ningunha voz no concerto de denuncia das Encrobas.
Non embargantes, tiai un aspecto moi pouco tratado no desenrolo xeral do problema: a legalidade das espropiacións. Del ocúpase no traballo que sigue -xustamente pra poñer en cuestión esa legalidadeo inxenieiro de Minas e director dun coñecido grupo mineiro Luis Pardo
González. A súa aportación o tratamento do tema introduce un novo
factor polémico nun caso ~ue, coma o das Encrobas,· conquer(u solidarizar a moi amplos e distintos sectores do pobo galego.

.

.•• NOSOTROS LES METIMOS POR DELANTE UN EGH.JIPO
KE60CIADOR. LES ME TI MOS POR DELANTE
UNOS PR ECI OS J U S TOS. L f S METIMOS POR DEL~NTf ...

¿Foi legal
a oeupae1on
das Enerobas?
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O suscri bint e, en xusta solida ridade cos ve ciñ os das Encrobas - Cerceda (A Coruña) , e por inor do
crim e social que os abafa , vese na
obriga moral de face - las seguintes
puntuali zacións :
Os veciños das En~robas , correspóndelles por mor de lei huma na e divina , o cámbeo de poboación ; e o que esto non llo fixeran xa ,
despóis de telo esixido públicamente ó traveso de tldolos medios de
comunicción social , e até a berros
polas prazas e rúas públicas, facendo chegar este seu interés, ás máis
altas Autoridades da Nación; ¡ énchenos de vergoña , a propios e
alleos!
Todos, de maneira impasíbel, tomos testigos presenciáis de cómo
unha bisbarra da Galicia , As Encrobas, parroquia e institución natural
efectiva, coma unidade de vida social e poder popular, loitaba no desamparo, encarada co capitalismo
asoballante; e esto, ó negárense a
que lle sexan espoliados uns bens
da base da mantenza da totalidade
das familias que a compoñen.
Eisí o clamaban seis cregos, seis
apóstoles, anunciadores da boa
nova do evanxelio, no xornal «La
Voz de Galicia» de data do 11-2-

77.
. Con este carís as cousas, chegamos á tristura que nos tro.u xo o noxento feito do quince de febreiro
actual, en que Lignitos de
Meirama-FENOSA, apoi.ados na
razón da forza puideron conseguir

ocupa-los terreos , no seu cuarto intento.
Pro, como os fins non xustifican
os medios, esta ocupación ¿ terá
validez xurídica ou non? Coido que
non .
O caso que lembro, amosa as
seguintes preguntas: os labregos
afectados pola espropiación dos
Lignitos de MeiramaFENOSA veñen, dende o mesmo intre de escomenza-la tramitación de
espediente , pedindo o cámbeo de
poboación ; e este é un dereito que
lles corresponde; ¿ ou non? Coi do
que sí, posto que así se atopa regulado no CVAP9TU LO V da vixente
Lei da espropiación forzosa ; en
consonancia cos artigas 104 ó 11 8
do seu Regramento , máilo estabelecido polo Decreto Lei do 2 1 de
xaneiro do ano 1955.
Pois, no artigo primeiro do lembrado Decreto impónse que :
«... La Entidad u Organo expropiante , antes de proceder al just iprecio, remitirá inescusablemen te
al Instituto Nacional de Colonización ( 1) relación nominal de los vecinos que han de ·ser trasladados ...»
¿ Cumpríu Lignitos de Meirama ,
S.A. FENOSA, con esta inescusábel
obriga? Coi do que non , pois con elo
produciríase un alongamento ou
delongamento de catro ou cinco
anos na ocupación dos eidos, e
máis medraría o coste da espropiación, cousa que non convén ó ente
espropiante.
Mais, no artigo segundo do devandito decreto, tamén se estabelece:
«... el Instituto Nacional de Colonización, teniendo en cuenta los
datos que figuran en _la relación y
cuantos puedan proporcionarse en
los informes que al efecto solicite ,
estudiará el problema social que a
su vez se planteare, así como la posible solución del mismo, mediante
el traslado de las familias afectadas
que voluntariamente lo soliciten a
las zonas de regadío en las que el
Instituto desarrollara su actividad o
a las fincas qu.e al efecto adquiera
por compra voluntaria o por expropiación forzosa, conforme a las normas que regulan la actuación de
este Organismo, en los casos de
expropiación por razones de interés
social».

Tamén no artigo terceiro do Decreto a que nos vimos referindo, a
lei impón:
«... la propuesta del Instituto será
sometida , en todo caso , a la aprobación del Consejo de Ministros, y
si la misma se acepta, el Instituto
requerirá por conducto de la Alcaldía respectiva a los cultivadores
personales afectados por el expediente para que manifiesten , en término de quince días hábiles, si desean ser trasladados a las fincas de
este Organismo para su instalación
en las mismas».
Mais no artigo cuarto do devandito Decreto, mándase:
«... la instalación de las familias
que acepten el traslado a las fincas
o terrenos del Instituto Nacional de
Colonización se hará por el mismo
discrecionalmente , teniendo en
cuenta las circunstancias que concurran en cada caso y procediendo
a adjudicar a cada uno lotes o parcelas de terrenos de independencia
económica que puedan servir de
base a la constitución de patrimonios familiares» .
Mais no artigo quinto do Decreto do que estamos a falar, tamén se
institúe:

· «... para la amortizadón del valor
de los bienes que se adjudiquen a
cada una de las familias trasladadas, el Instituto Nacional de Colonización destinará en primer término
unha cantidad comprendida entre

el 80 por 100 y el importe total de
lo que cada expropiado deba percibir como precio o indemnización de
todos los bienes que se le expropien; entendiéndose subrogado el

Instituto en los derechos de los expropiados que voluntariamente hu-

bieren solicitado el traslado a que
se refiere el artículo 3° del presente
Decreto; a cuyo efecto éstos, al formular la petición, habrán de conferir por escrito a dicho Organismo su
representación, para que éste actúe
en nombre de los mismos en el expediente expropiatorio, desde que
se inicien las actuaciones para determinar el justo precio hasta el mo-

mento del pago, que habrá de hacerse directamente al Instituto».
Os preceptos legáis que deixamos anotados, non concordan pra
nada coa conxominada tracaburrada que, baixo o título «la verdad
sobre los terrenos de Meirama»
Lignitos de Meirama, S.A. FENOSA, publicóu no xornal «El Ideal Gal lego» de data 18-2-77 , páxinas 6 e
7; a que, ó ser un ha media verdade
resulta a mentira máis fea.
Tampouco compaxina co lexislado sobordo particular, canto a este
caso dí, a nota publicada por Lignitos de Meirama , S.A. FENOSA, no
xornal «La Voz de Galicia» da data
20-2-77; mais, cos debidos respetos diréi que tampouco encaixa o
arbitra xe que di, proposta polo
Esmº Sr. Gobernador; pois esta tracaburrada que se creóu polo feito
de t eima r facer unha espropiación a
sangue e lume, non se afinca nos
cartos, senón no .problema humano e social do cámbeo de poboación ; por esto, a dita arbitraxe debe
será percura de consegui-la nulidade do espediente espropiador,
traéndoo ó intre en que se cometeron os vicios ou falcatruadas que
produzan a súa nulidade, t ramitándoo de novo polas canles legáis,
coma en calquera país civilizado.
Coido tamén , xa pola identidade
do caso, xa polo int erés social que
encerra , sería do meirande interés
un pronunciamento a facer polo
Colexio de Abogados da Coruña.
Teimo tamén sobor de que eiquí
a intervención do ministerio fiscal é
do meirande interés; esta posibilidade está contemplada polo artigo
562 do Código Penal, que reflexa
un aspecto da proxección práctica
da función social da propiedade,
nacida tanto da necesidade de
coordina-lo dereito do propietario
cos dereitos dos demáis, coma da
subordinación do interés individual
ós intereses colectivos.
Neste intre, a función do ministerio fiscal adquire un meirande interés, posto que ten de contemprala aplicación dunha norma penal
que , de forma directa ha facer relucir un claro aspecto do interés social que a aquel compre defender.
A actuación do ministerio fiscal
compre sexa enérxica , actuando
pola súa conta cando algún destes
feitos conoza ou sospeite, sen agardar a recibir queixa dos mesmos;
pro, sóio eisí, pode darse xusto
cumprimento ó que dispón o número 6° do artigo 2° do Estatuto do
Ministerio Fiscal.
(1)

Hoxe , «Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario», que se creóu pala
Lei 35/ 1971 do 21 de xullo

Con 111
ccobxe

O pasado luns, se as cousas non se torceron, Luis Mariano,
minusvólido, de 22 anos, bot6u a andar dende A Guarda
camiño de Xove, coas súas muletas, cunha mochila ós costas, un chuvasqueiro, algúns cartos no peto e a súa solidaridade cos labregos e mariñeiros de Xove, con todos aqueles que estón en contra da central nuclear que queren
chantar en Regodela.
Celulosas, nuclear, saltos ·eléctricos, espropiaci6ns ... son
coma pantasmas que andan nos últimos tempos enriba
de n6s e son noticia nos periódicos.

de

«A xente, sen embargo, axiña esquence as noticias. A xente
non ten memoria. E eu saio pra lles lembrar que os problemas
están ahí, seguen en pé», dixo Mariano Bastos a TEIMA de-

nantes de sarr. E o primeiro acto destas caracter(sticas
que se dó antre n6s. O seu protagonista (traballador en
Vigo, que se ten distinguido pola seu labor a prol dos dereitos e reivindicaci6ns dos minusvólidos) viña matinando
na idea dende habla meses, sen decirllo cóseque a ninguén, «pra que non ma botaran abaixo».

«E o meu berro persoal, a miña
loita illada se queres, pro significativa diante da impotencia, a ignorancia, a nugalla, a indiferencia ou
o esquencemento que atopo ó meu
arredor. ¿Qué sabe a xente dunha
central nuclear? ¿Ouén informa á
·xente, á opinión pública? A alguén'
lle interesa moito que esa opinión
pública non teña opinión, porque é
o mesmo que non ter posibilidade
de resposta».

bros inferiores. Ten 22 anos, nacéu
en Vigo, trabal/a na sección de decorado da empresa «AlvareZ)), en
Cabra/ (Vigo), dende hai sete anos
que deixóu de estudiar porque, aínda que ninguén dixera nada, na familia necesitaban os cartas pra saíren adiante e había que botar unha
man.
L.M. ¿Atopar traballo na miña
situación? Eche un problema
moi complexo. As leis din unhas
Esta conversa foi recolleita uns · cousas, pro a realidade non é a
mesma. Se as empresas respetaran
días denantes de comenza-/a marou fixeran caso do que din as leis,
cha. Sempre esiste a posibilidade
ou do que aconsellan encol do trade que algún atranco, algún probleballo prós minusválidos, non debema de última hora, o que sexa, bote
ría ser máis difícil ca nunha situaatrás o proxecto. Pro de ca/quera
xeito -pensamos nós-, a idea, a ción normal. Pro a realidade e moi
dura, xa digo. Eche un problema
iniciativa está ahí, nos mapas que
moi complexo que cicáis pagaría ~
Mariano abre enriba da mesa, as
pena tratar con máis vagar noutra
liñas bermellas seguindo os puntos
ocasión. Hoxe nori estamos a talar
onde se pode facer un alto, as hodesto.
ras de saída, a tenda de campaña
por se non topa teito baixo do que
T. Estamos a fa/ar de Xove. ¿Por
se meter.
qué Xove?
L.M. Eso mesmo digo eu: ¿por
T. ¿E se non chegas?
qué Xove? ¿Por qué esta impotenL.M. Vou chegar. Estóu seguro cia nosa? O motivo da miña decide chegar. A idea bule dentro de sión de botarme a andar ven dado
min dende hai tempo e téñocha
cicáis polo silencio, a pesares dos
ben preparada. De calquera xeito ...
comunicados, a pesares dos inforsempre hai posibeis problemas,
mes técnicos e das accións ás veclaro, atrancos, dificultades... non
ces desesperadas de partidos polísei; mais o feito mesmo da saída, ticos galegas (non todos), que hai
da longa camiñada e o que signifiarredor dese proxecto de central
ca, coido que paga a pena, ¿non si?
nuclear que queren chantar na ensenada de Regodela. Un proxecto
«¿POR QUE XOVE?»
que leva tódalas miras de se trocar
en realidade. Frente ó gran aparello
luis Mariano Bastos é minusvádo capital e do poder económico,
lido dende os catro anos, parálise
esas accións de protesta que deica
poliomelltica, paraplexia dos memagora se fixeron (algunha manifes-

tación, conferencias, mesas redondas, etc) amósanse pequenas, cativas diante dunha opinión pública
mal informada encol destes temas
coma doutros.

HOME-ESPECT ACULO
L.M. A oposición fai o que pode,
claro. Pro compre ir a máis. Sóio
cunha grande resposta da opinión
pública pódense parar estas causas, porque ... por exempro: ¿qué
fan os «políticos galegas» (ponlle
comillas) que din representar a este
país en Madrid hoxe o mesmo que
hai dez, vinte, trinta anos? Nestes
intres hai outros factores máis lucrativos e rentabeis pra eles que
non son, evidentemente, ser vocei-

ros dunha preocupación e sentir
popular. Eles ·andan ó seu, a outra
cousa, que pode se-la polftica pra
chegaren a diputados, saír nunhas
eleccións, etc. etc, o mesmo ten.
Neste senso, eu autocalificaríame
de «home-espectáculo», se queres.

T. ¿Qué é eso
espectáculo?

de «.home-

L.M. Son consciente do que quero: chama-la atención, facer ouvi-lo
problema ó traveso da <<0rixinalidade» da miña marcha, berralo canto
máis alto millor. Son consciente tamén de que as miñas condicións fí-
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tuletas e 22 anos:
~tivo-Xove>>

kilómetros
solidaridade

sicas axudan a esta idea. Pro o importante son os obxetivos. En Xove
va·n chantar, se alguén non o para,
unha central nuclear. O capital ten
os seus propios e poderosos aparellos de propaganda. ¿Cáis son os
dos labregos, os dos mariñeiros de
Regodela que perden a súa economía, os da opinión pública en xeral?
Nós ternos que aproveitar tódalas
posibilidades, botar man de toda a
imaxinación posíbel, porque as batallas endexamáis están perdidas
hastra que se perden definitivamente. E esta ven se-la miña aportación pra que se non perda.

ESPERIENCIA
EN MONTAÑISMO
O «viaxe)) empeza na vi/a da
Guarda, na raía con Portugal, e está
pensado (eso di, polo menos, Luis
Mariano) en etapas diarias de 25
ou 30 km. En total ten calculado
arredor dos 270. Uns doce dlas,
máis ou menos, pra chegar a Xove.
No intre de sal-la nasa revista (venres), Mariano Bastos deberla andar,
se as causas non se torceron e
sernpre segundo os seus cálculos,
xa na provincia de A Coruña.

AINDA DECIMOS
QUE NON
<ffeño ·un ha esperiencia importante en montañismo -di-, camping, marchas, etc. Mesmo, aínda
que semelle unha trola nas miñas
condicións físicas, teño feito algo
de escalada. Pódenseme abri-las
mans nos dous primeiros días quizaves, pro estóu seguro de chegarn.
O ano pasado, Mariano Bastos
gañóu, xunto con outros compañeiros minusválidos, o «Primer Premio

Nacional de Radiodifusión SEREM,
75>), por un ha serie de programas
eneal da problemática dos minusválidos que pasóu radio Popular de
Vigo. Non é esta, pois, a primeira
teima. Todo o peso da marcha vai
nos brazos, que se apoian nas muletas. O certificado médico fa/a no
seu caso dun grau de minusvalía do
33 por cento. Dende quince dlas
antes comenzóu unha serie de
exercicios preparatorios pró viaxe:
exercicios de brazos principalmente, deixóu de fumar. Ten callos nas
mans de ir enriba das muletas.
«Os 14 anos rompín xa uh brazo
facendo montañismo, pro esto estanos a levar fóra do tema. O tema
é outro ... »

T. Denantes fa/abas da impotencia dos grupos pollticos frente 6
proxecto estatal de chanta-la central nuclear de Xove. ¿Puxécheste
en contacto cos grupos? .
L.M. A medias ... Cáseque non.
Faléi con algunha xente pra pedir
apoio máis ca nada moral, porque
son moitas horas de andar sóio, o
tempo non é precisamente o millor
(pro non dispoño doutras datas: pedín dazaseis días de vacacións na
empresa) e ún agradece que o esforzo teña unha repercusión, que
sirva pra algo. Agora ben, non sóio
con xentes de partidos ou grupos
políticos. Faléi, sobor de todo, con
aquelas persoas capaces de entenderen o problema, por qué eu fago
esto.
Dende hai tempo veño preocupándome polo tema das centráis
nucleares, recollendo información
do que se está a facer noutros países, datos, opinións científicas. E
pregúntome, dende a nosa realidade galega, ¿é necesario esto? ¿é
necesario tanto risco, tantas perdas
sociáis? Non son ningún especialista. Por e utra banda, TEI MA publicóu un número sobor deste tema
xa e non vou repeti-lo que alí dixestes. Pra min esto é un acto total de
protesta: poi a situación do meu
país, polos labregos e mariñeiros,
por cómo se están a facer eiquí as
cousas, cómo se está a planifica-lo
noso desenvolvemento, a absoluta
falla de iniciativa pola nosa banda,
a nosa falla de poder...
¿Pra qué queremos agora enerxía,
se hoxendía vendémo-la mitade do
que producimos eiquí? Sí, a enerxía
compre, pro ¿cál é o precio? Por
exemplo: As Encrobas. E vos tédelo
publicado tamén: a imaxe das aldeas famentas de electricidade,
que non poden encende-la radio e
as luces da casa porque selles vai a
tensión; pro teñen un salto eléctrico, que lles espropióu rio seu día as
terras en nome do progreso, á beira
mesma da porta. ¿A quén beneficia
un ha central nuclear?¿ E a quén beneficia a falla de planificación do
noso desenrolo, a falla de poder pra
nos planificar a nós mesmos? As
preguntas están ahí.
. Eu saio a andar pra que se non
esquenzan as preguntas nin os problemas. Todos sabemos que nesta
sociedade nosa, do que non se fala ·
non esiste. Un problema pode ser
moi grave, pro se ninguén o berra
ou non o publica nos xornais é
coma se non o houbera. Se tiver
nas miñas mans un periódico, se
cadra non me poñía a andar; pro
non o teño, e do que se trata, repito, é de que o tema se non esquenza, que se tale del. Eu podo facer
que se tale, que aínda decimos que
non.

O pasado 27 de febreiro debfa terse celebrado en Saint Cyprien
(Francia) un acto de apoio e homenaxe a Tarradellas por parte de
moitos cataláns. Non tivo lugar porque o ministro do interior francés,
señor Poniatowski, o prohibfu. So1péita1e que co acordo tácito do goberno español. A xuntanza trataba tamén de estimular 6s partidos
remisos a adherirse 6 «Organisme Consultiu de la Presiden.cia de la
Generalitat». Agora mentres boa parte dos partidos. cataláns critican
duramente a Madrid, seguen 01 contactos. COSTA CLAVELL dá con ta
deste novo paso dado pola polftica catalá.

Catalunya

Sís e nons
a Tarradellas
Os sesenta representantes de vinte
partidos, tres centráis sindicáis e tres
organismos unitarios axuntados co Presidente, Josep Tarradellas, na localidade francesa de Saint Cyprien, parto de
Perpinyá chegaron ó acordo de crea-lo
«Organisme Consultiu de la Presidencia
de la Generalitat». O novo organismo fa
constituirse definitivamente o pasado
día 23 de febreiro, pro o acto foi adiado. Quedaron fóra deste acordo os comunistas do Partit Socialist Unificat de

contesto catalán, á posición das forzas
catalás que apoian á Comisión dos Dez
(agora xa «dos nove») ou comisión. negociadora da oposición a nivel do Estado Español co Goberno .Suárez. A situación de Jordi Pujol, «impulsorn desas
negociacións en Catalunya, é agora
moi delicada. Se non se adhire ó acordo de Saint Cyprien, a súa postura catalanista vai ser posta en entredito, e se
ratifica o acordo perderá o apoio que
hastra agora lle ven prestando o PSUC.

Por outra banda, o PSUC opónse a
que Catalunya negocie por separado co
goberno. Apoia firmemente á comisión
dos nove «por medio da cal -especificóu o PSUC nun comunicado feito público pouco antes do acordo de Saint
Cyprien- tense aberto unha vía de negociación directa de Catalunya co Goberno, que permite avanzar cara á recuperación das libertades nacionáis de
Catalunya, inseparábel das libertades
democráticas en toda España ». E a forza do PSUC en Catalunya é moi considerábel. A do PSOE parece ser menor,
pro de tódolos xeitos, tampouco deixa
de ser un obstáculo ós proxectos dos
aliados de Tarradellas, moi digno de ser
tido en conta.

DIFERENCIAS VIVAS
¿ Vanse radicaliza-las posicións dos
partidos ~specfficamente cataláns e as
dos chamados partidos sucursalistas?
Poidera ser se non se atopa o medio de
arranxa-las diferencias polo que atañe
ás negociacións co Goberno. O enfrenta mento non é desexábel de ningunha
maneira, xa que sóio favorecería ás forzas antidemocráticas que en Catalunya
-coma en tódalas partes- están ó
axexo, dispostas a estrangula-lo proceso democratizador sexa como ·sexa.

PSUC, PSOE e PSP recoñecen a Tarradellas coma Presidente e afirman
que ten un papel presidencial a xogar,
pro sóio despóis de que os partidos
teñan acadado a restitución da Generalitat. Son os partidos -segundo a posición do PSUC, PSOE e PSP- os que
teñen que negociar co Goberno, ó marxe do que decida Tarradellas. Este, con-

p•ll••
illérices
querida a restitución da Generalitat,
ocuparía o posto de Presidente dun goberno provisorio hastra as eleccións pra
un Parlamento catalán. Tarradellas non
está de acordo e agora, co respaldo do
«Organisme Consultiu de la Presidencia
de la Generalitat» e a forza que lle dan
os partidos e centráis sindicáis firmantes, vai ser moito máis difícil concilia-la
súa postura coa dos seus discrepantes.
As espadas están en alto e sería moi de
desexar que unha negociación a fondo
as fixera voltar ás baiñas.

UN PARTIDO MAIS
. Dende o pasado 28 de febreiro, o
panorama político catalán conta cun
novo grupo político. Trátase da «Esquerra Nacional», grupo escindido do
«Partit Socialist Congrés», de Joan Raventós. E unha facción minoritaria que
se sitúa máis á esquerda deste grupo.
Insiste con forza nos seus plantexamentos marxistas e nacionalistas. E posfbel que tivera moito que ver nesta escisión ese tira e afloxa que o partido de
Raventós ten co PSOE de Felipe González ...

Cor.respondeneia

O Estado, violado
X.P.

JOSEP TARRADELLAS

Obsesión por un organismo unitario
Catalunya, e máila Federación Catalá
do PSOE. Os líderes de Converxencia
Democrática de Catalunya, Jordi Pujol,
e de Unió Demócrata Cristiana de Catalunya, Antón Canyellas, tampouco
estiveron presentes na reunión, á que
enviaron únicamente representantes
sen mandato pra tomar un acordo. Están polo tanto, fóra.

BAZA PRA TARRADELLAS
O testo do documento constitúe
unha boa baza política pró Presidente
Tarradellas, xa que nel especiffcase claramente a adhesión dos firmantes á
institución da Generalitat e máilo seu
Presidente, e están acordo coa volta
deste denantes das prósimas eleccións
xeráis. Trátase dunha alternativa, un
reto político de moita trascendencia no

Hai que decir que xa perdéu o apoio do
Partit Socialist que preside Joan Raventós.

UN ORGANISMO UNITARIO
Os partidos calificados de tarradellistas decantanse cara á formación
dunha «única veu pactant», é decir, dun
organismo unitario -o agora creado
en Saint Cyprien- que protagonice en
nome de Catalunya as negociacións co
goberno Suárez, ainda que paralelamente o Principado siga representado
na comisión dos nove.
A verdade é que nin o goberno parece amosarse moi partidario que diga"'
mos desa conxuntura, nin hai moitas
posibilidades de que a Generalitat sexa
restabelecida denantes das eleccións.

Novas denuncias aparecerán
con toda seguridade nos prósimos
días confirmando algo do que moita xente desconfiaba: a violación da
correspondencia. A revelación feita
por Gabriel Plaza en «El Ideal Gallego» en relación con Lugo, servíu pra
que se erguesen outras voces e outros escritos noutr'as provincias. A
cousa chegóu xa a Madrid e agora
sabemos que, como decfa o poeta,
«aquí non se salva nin Deus». Sabemos por exemplo que había un servicio especial de violación prá correspondencia do aeroporto de Barajas. Algúns empezan a esplicarse
a causa do retraso de determinadas
cartas ou a non chegada doutras. E
asombroso pensar que todo esto se
facía xa dun xeito cáseque mecánico, de maneira que se lle daba ran.i.
go de lei a un feito prescrito pola lei

mesma. Funcionarios especializados, postos alf pra eso, abrían e pechaban nos sobres coa intención de
apoderarse dos secretos, as revelacións, os proxectos e as tristezas
dos homes e as mulleres deste
país.
Non hai aclaracións oficiáis aínda. Ninguén abríu a boca pra safr ó
paso das denuncias. E urxe facelo.
Ou non decir nada e desartellar por
completo esa rede de particularísimos espías pagados co diñeiro e o
traballo dos espiados. Sería o millor
despóis desta operación de posta ó
descuberto da praga. De entrada,
xa é unha satisfacción prós cidadáns que se digan estas cousas en
voz alta. Con nomes. Con todo. E o
que veña.

Descontento agrario

Tractores e protestas
nas estradas
Sen dúbida, a movilización máis importante nos últimos días foi a dos agricultores de parte das provincias do Norte do país, formando cos seus tractores colas de máis de vinte kilómetros pra espresa-lo seu descontento coa política agraria
do goberno. Ocurríu ó mesmo tempo que os tractores saían á rúa todos xuntos en
Burgos, León, Navarra, Logroño e Vitoria, os xornaleiros de varias localidades de
Andalucía celebraban asambleas e manifestacións e os labregos das Encrobas seguían firmes na súa postura contra unha empresa privada. Trátase , claro está, de
situacións e circunstancias diferentes nos tres casos. Pro tamén é certo que hai

O CAMPO ESIXE
Os problemas chegaron xa á rúa

un denominador común en todo esto: a progresiva toma de conciencia por parte
dos campesinos dos seus problemas e, e esto sí é importante, a esplicitación deses
problemas e a esixencia sen máis voltas de solucións axeitadas.

SINDICATO PROPIO
Non hai máis que ver por exemplo as reivindicacións dos campesinos do tractor
pra comprender que teñen motivos dabondo pra estar moi pouco tranquilos e satisfeitos. A política de precios, a seguridade social , a representatividade sindical e a
situación social no campo son puntos permanentes e irrenunciabeis dos seus escritos e declaracións. «Non queremos que suban os precios dos productos agrícolas,
teñen declarado á prensa , queremos unha coordinación con tódolos traballadores e
cos consumidores en xeral e que o Goberno controle ós intermediarios». Os campesinos afirman tamén que non lles sirve pra nada o sindicato vertical. «Queremos
un sindicato campesino propio», dixeron . Os feitos deberían facer meditar ós responsabeis da política agraria do Goberno, ós que nomeados a dedo ocupan aínda
as poltronas nos organismos «agrarios». Entre outras causas, porque xa de entrada
os campesinos esixiron a dimisión de tódolos cargos das «Hermandades de Labra dores y Ganaderos» e das «Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias». Acúsanos nada
menos que de vivir de espaldas ós problemas agrarios. Tampouco queren saber
nada nin con Mombiedro de la Torre, Presidente da «Hermandad Nacional de La bradores y Ganaderos», nin con Bailarín Marcial , promotor dunha chamada «Alian za Regional Agraria».

REUNIRSE E DECIDIR
Están a saír de golpe tódolos problemas amontonados ás costas dos campesi nos en moitos anos. E un bo siñal porque a situación ten que ser abordada e resalta por quen leva moitos anos soportándoa. Sen consellos nin paternalismos interes1dos. Non é estraño neste senso que unha das reivindicacións fundamentáis sexa
a de libertade de reunión e de organización de cara á formación dun sindicato cam pesino . Tamén se reclama unha seguridade social completa e cunha única categoría ; ambulatorios e asistencia médica nas cabeceiras de bisbarra , instalacións escolares de ensino medio e formación profesional e precios millares. Os agricultores
da Rioja teñen ademáis outro motivo de protesta, de especial resonancia en Galicia
nestes momentos, a política de espropiacións que se leva a cabo naquela zona
pra poder face-la autopista do Ebro .
Estamos frente a un movemento agrario que pode ir tomando outras proporcións e outros derroteiros. Non está claro que vaian chega-las solucións pedidas.
Hastra agora o único que atoparon os agricultores foi a actuación das forzas da
guardia civil, tratando de que se retirasen os tractores das estradas. Houbo máis de
catorce mil tractores nesas manifestacións pacíficas.

NO SUR, OS XORNALEIROS
Mentres tanto , no sur, en Andalucía os xornaleiros celebran manifestac;ións, esi :
xindo entre outras causas, o reparto das terras que o IRYDA ten nas marismas (Lebrija). Tamén se denuncian as escesivas declaracións de cotos de caza que deixan
automáticamente inservibe is pró cultivo, moitas hectáreas de terreo. O feito é especialmente grave nunha zona de paro estacional e paro xeral. Frente a todo esto ,
espérase que o Goberno ofreza algunha resposta. A chamada «cenicienta» da economía española empeza a cansarse . Pouca rentabilidade, superesplotación , inversións cáseque nulas, falta de servicios necesarios. O vaso está a reverquer.

Os sucesos ocurridos na codea madrileña de Carabanchel e o traslado
de presos a outras prisións e penóis d(as atrós, chamaron a atención
da opinión pública. ARTURO RUIBAL analiza e esplica os feitos e os
antecedentes da situación.

Madrid

Penúltima revolta
dos presos
de Carabanehel
Carabanchel voltóu a ser noticia
no xa de por se penoso panorama
penitenciario do Estado Español.
Os últimos sucesos foron particularmente graves. A forza pública
patrullóu nos arredores da cadea ,
un helicóptero sobrevoóu a zona ,
mentres embaixo había ordes taxantes prohibindo visitas, comunicacións e entrega de paquetes. Un
grupo de presos «instalárase» na terraza mostrando pancartas dende
as que se pedía «amnistía» e «libertade».
A orixe prósima de «non pasa
nada», segundo fontes da Dirección
Xeral de lnstitucións Penitenciarias
hai que poñela na orde recibida alí
pra levar a cabo unha conducción
especial ás dúas da madrugada. A
resistencia foi tan grande que a
operación non remataba hastra
doce horas máis tarde. Algúns familiares que acudiran aquela mañá
á cadea pra efectua-las visitas de
costume , poideron asistir á saída
dalgús camións dos que saían berros de «socorro», en tanto que un
comunicado lanzado polos ocupantes do camión era interceptado
pola forza pública.

PECHES E FERIDAS
O destino das conduccións eran
as cadeas -penáis- de Ocaña e
Zamora, a onde eran levados algús
presos prevent!vos -en contra incluso da lexislación vixente que
prohibe espresamente o internamento en penáis daqueles presos
que estean pendentes de xuicio-,
considerados como «molestos» polos funcionarios e «valiosos» polos
seus compañeiros.
A consecuencia destes incidentes, fóra da cadea, os familiares dos
presos protagonizaban un peche
nunha igrexa dunha barriada. O
mesmo tempo, dentro, algúns presos facíanse varios cortes en diferentes partes do corpo . Algúns deles, logo de seren atendidos no
Hospital do centro, tiñan que ser
trasladados a un centro sanitario da
cidade. A tensión no interior da cadea é de estrema gravedade. Non
houbo ningún comunicado oficial e
sóio se sabe que no Ministerio de
Xusticia manifestaron non ter noticias de ningunha «anormalidade» e
que o Director Xeral de lnstitucións
Penitenciarias atópase fóra de Madrid.

OS OBXETIVOS DA COPEL
Todo esto ven coincidir co relevo
rexistrado na dirección do centro
penitenciario de Carabanchel. O
home que rexe os destinos da cadea foi acollido con grandes mostras de xúbilo polos medios de comunicación, a causa de certos contactos mantidos cos reclusos. Sen
embargo, a súa actuación limitóuse
a un saúdo cordial, polo que os presos viron a oportunidade de plantexar unha serie de reivindicacións
pendentes.
Pra moitos é un home dialogante, diplomático, con moita man esquerda, pro nada máis. Alguen confesábanos que non abonda boa
vontade pra resolver un problema
de estructuras.
Este home, a pouco de chegar a
Carabanchel, autorizóu un acto
Pro-Amnistía Total que levaron a
cabo os presos da terceira galería.
Nese acto presentóuse a COPEL
(Coordinadora de Presos en Lucha),
que ven actuando repetidamente
na defensa dos dereitos e reivindicacións de tódolos presos. Segundo poido · saber TEIMA, a COPEL
xorde coma Coordinadora de Prisións do Estado Español e quere organizar a tódolos presos conscientes da infrahumana situación que
se vj ve nas prisións, así coma da
fonda marxinación social que sofren. E un producto da toma de
conciencia de varios presos de diferentes prisións e penáis do Estado.

UNHA LEXISLACION
MAIS HUMANA
Integrada por tódolos presos do
Estado , independentemente da súa
mentalidade , crencias ... persegue a
supresión absoluta da lexislación
penitenciaria esistente, por outra
máis humana , a reforma á fondo da
lexislación penal ó servicio da oligarquía e alta burguesía, a sensibilización social da problemática
duns marxinados ...
A loita por todo esto esplica algo
do sucedido en Carabanchel días
atrás. Os funcionarios, ben armados e ben molestos tamén , entraron nas celdas pra cumplir unha
orde especial e inesperada que
agora todo o mundo, polo menos ,.....
oficialmente. ignora .
~ -~

República
Federal Ale"'ª"ª

Amériea Latina

Inflación máis que
galopante •

to). Uruguay, Brasil, México, Colombia e Perú bailan entre o 80 e ó 30
por cento. Ouédanse cativas as cifras do ano 1975 e non digamos xa
Marcada palas dictaduras de
as do período 1 9 7 O- 7 4.
signo fascista no interior e a depenParece olaro que nunha situadencia cara ó esterior, América Lación así únicamente pode talar de intina ven de bater unha vez máis tógresos, en serio, unha pequena par. dolos records na carreira da inflate da poboación. A ese sector serción. Xa quedóu rebasado con moito o calificativo de «galopante». Se- . ven os reximes militares, decididos a
combater todo tipo de reformas e
gundo un informe da CEPAL (Comitransformacións estructuráis por
sión Económica prá América Latitódolos medios. Algúns pensan que
na), o proceso inflacionario empeopode ser precisamente a economía
róu no ano 1976 e máis do oitenta
a que bote pola borda a algún que
por cento da poboación deses países
outro dictador de ocasión, á meditivo de aturar alzas continuas nos
da que o proceso se fai máis inaprecios. De ahí, a erosión das ecoguantábel e as clases medias se
nomías latinoamericanas e a gravíproletarizan sen remedio. E cuessima repercusión dos aumentos
tión de interpretacións porque tados precios nos xornáis dos trabamén se di que ás «multinacionáis»
lladores.
sáelles de momento menos caro
A media da tasa inflacionaria no
manter un panorama así. Parece
1976 foi de 67 por cento, a maior
certo esto, coma tamén o feíto de
de todo o planeta. A cabeza figuran
que as tasas inflacionarias seguirán
Arxentina (400 por cento de inflamedrando neste ano.
ción anual), e Chile, (260 por cen-

O Consello Nacional do Pobo
Palestino, unha especie de parlamento no exilio, celebrará unha
reunión entre o 12 e ó 1 5 deste
mes de marzo. Segundo un comunicado da O.L.P. (Organización prá
Liberación de Palestina), «esaminaráse a situación actual en tódotos
frentes e tomaránse posturas tácticas e estratéxicas».
O Consello Nacional é o órgano
supremo da O.L.P. e está integrado
por 2 70 membros, contando con
representación de tódalas organizacións militares palestinas e do movemento que actúa nas zonas de
Gaza e Cisxordania. O pobo palestino mantén a rebelión contra a
ocupación sionista dende hai once
meses, especialmente nestas zonas, en defensa das súas esixencias
de autodeterminación.
Non se oculta pois a importancia
que pode ter esta «cume» palestina,
que ten lugar despóis dos contactos múltiples e das visitas ós países
árabes e a Israel, do secretario xeral
das Nacións Unidas, Kurt Waldheim
e o secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vanee.

UNHA DIFICIL
CONFERENCIA
A propósito da visita de Vanee, o
informe da 0.L.P. subraia o feíto de
que Yaser Arafat negóuse no Cairo
a unha entrevista con él. Pra Arafat
está de mais a entrevista, mentres
o goberno norteamericano non reconoza á O.L.P. coma única representante lexítima do pobo palestino
e non admita o xa mencionado dereito á súa autodeterminación. Arafat en cambio, entrevistárase con
Waldhein, insistindo nestes dous

Outrade
""
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eon
""
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A instalación como refuxiado político en Gran Bretaña dun axente
do servicio secreto de Checoslovaquia que operaba na República Federal Alemana, trouxo novamente
ás páxinas dos periódicos «accidentáis» o tema dos espías e as espionaxes. Cantan as crónicas que o
señor Svetozar Simko traballaba
como periodista na Alemania de
Schmidt e engaden que case tódolos periodistas dos países comunistas levan en Occidente unha doble
vida desta caste. Todo aderezado
con outras declaracións e revelacións e golpes a unha organización
que trata de saber cántas máis causas millar do enemigo. Ademáis,
está o dato da «conversión» total do
encartado que foxe tanto do seu
oficio -un oficio, polo demáis, tan
antigo coma a historia mesmacoma do seu mundo. Pra máis, o
asunto veu cadrar cos ramalazos da

Oriente Medio

As loitas presentes
e futuras dos palestinos
puntos e na negativa da O.L.P. a
acudir a calquera conferencia que
se base na resolución 242 da ONU,
que non reconoce «os lexítimos dereitos do pobo palestino».
Ahí reside a clave pra un entendemento entre árabes e israelís.
Por debaixo das declaracións formáis de simpatía, apoio ou optimismo, latexa a incomodidade provocada por un pobo que sufríu golpes
de enemigos e de irmáns. As súas
posicións están claras, pro hai que
facelas viabeis e son moitos os interesados na discusión por moitas
razóns. Por eso o comité central de
Al-Fatah afirma unha e outra vez
que non haberá paz xusta no Oriente Medio mentres non se constitúa
o Estado Democrático Palestino en
todo o territorio de Palestina e que
«agora mesmo a loita armada é o
único camiño cara a unha paz xusta.
Son puntos que deberán perfilarse necesariamente se se quere chegar a organizar ó remate deste ano,
a conferencia de Xinebra. Pro as
solucións andan lonxe aínda e a situación non é moi diferente da daquela reunión da primeira conferencia de Xinebra en 1973. Entón,
coma agora, EE .UU. e Israel negábanse a admiti-la participación dos
palestinos. A actuación dos EE.UU.

sigue senda totalmente clara en relación con Israel. «Ninguén debe
poñer en dúbida o compromiso
americano coa supervivencia de Israel e os seus valores», dixo Cyrus
Vanee hai uns días.
A ·solución da formación dunha
soia delegación árabe prá conferencia de paz, suxerida polo señor
Waldheim, foi rexeitada inmediatamente pola 0.L.P., a pesares da indicación de que os seus representantes formarían parte da mesma,
por entender que deste xeito non
serían recoñecidos os dereitos nacionáis palestinos. A desconfianza
é moita.

CONDENA A ISRAEL
A atomósfera sigue enrarecida.
O pasado 1 5 de febreiro, Israel foi
condenado en Xinebra pola Comi sión de Dereitos Humanos da ONU.
A decisión foi aprobada por 33 votos a favor, tres en contra (Israel,
EE.UU. e Costa Rica) e a abstención de seis dos países do Mercado
Común Europeo. A condena está
baseada na violación por Israel dos
dereitos da poboación palestina nos
territorios ocupados. Segundo o informe da O.L.P. denantes citado,
prisioneiros palestinos en varias ca ~

RESTO
DO,
MUNDO'
«Carta 77» en tódolos países do
Leste e as referencias de Simko de
que a invasión do seu país palas
tropas do Pacto de Varsovia en
1968, botóulle por terra «as ilusións que lle quedaban».
E un bo golpe que non deixará
de ser aproveitado e orquestado, e
aínda poderá servir pra tapar outros
asuntos e outros «golpes». Pode
deixar a un lado, por exemplo, o
tema do suministro de dólares por
parte da CIA norteamericana a
unha lista de xefes de Estado e figuras políticas dos cinco continentes, que non cabería resumida nesta páxina. Os espías ás veces son
especialmente oportunos.

deas de Israel mantéñense dende o
15 de decembro de 1976 en folga
de fame en sinal de protesta palas
torturas e malas condicións de vida
a quese ven sometidos. Israel ten
na cadea . uns 1 5.000 palestinos e
das súas condicións de vida pode
dar algunha idea o feíto de que á
comisión de Dereitos Humanos da
ONU non se lle permitíu ningún
tipo de visita.

O LIBANO, UN FORNO
No Líbano a situación sigue senda tensa. Hai agora tres campamentos palestinos rodeados por
soldados do exército sirio das forzas de ocupación árabe. No Sur segue habendo combates entre as
forzas dereitistas libanesas, apoiadas pola aviación e a artillería israelí e as forzas palestinas e esquerdistas libanesas. Segundo a 0.L.P., a
operación estaría destinada á creación dun cinturón de seguridade no
sur do Líbano, formado palas forzas
dereitistas libanesas mantidas polos propios israelíes.
Demasiados asuntos pendentes
pra prepara-la conferencia de Xinebra. Agora todo son cábalas e hastra chegóu a suxerirse a posibilidade de que o Consello Nacional Palestino podería aprobar unha moción recoñecendo o dereito á existencia ó Estado de Israel. Haberá
que velo pra crelo, porque tendo en
canta as condicións reáis do pobo
palestino e a mesma decisión de
Arafat, respecto a Vanee, parece
pouco probábel unha decisión espectacular. Dificilmente poderán
saf r propostas conciliadoras do órgano supremo dun pobo que se alimenta de violencia.
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Agora que o asunto das Encrobas é triste· actualidade ;_unha actualidade
que se fai dclica- e cóseque constante tendo en conta outros casos- non
estaró de móis botar unha ollada ós alternativas que se ofrecen
xa ós actuóis sistemas enerxéticos. As tecnoloxfas «blandas» (derivadas do
aproveitamento do sol, do vento ou do mar coma fontes de enerxfa) comenzan
a entrar, por primeira vez, no terreo do concreto, superada-las
inicióis fases de utopismo. E neste marco onde se inscribe o traballo
preparado pra TEIMA por XAVIER ALCALA. Compre non esquecer, pesia todo, que
a(nda nos medios enerxéticos tradicionÓis, Galicia e m6is que superavitaria.
O das Encrobas, coma o de Castrelo de Miño, é un problema de importación.

As outras enerxías
Cando a Humanidade empezaba
a esquece-lo susto de Hiróxima,
cando co equilibrio do terror entre
os foguete dos ian.quis e os rusos
parecían remata-los maus tempos
da Era Atómica, viñemos a decatarnos de que estabamos inaugurando
a Era da Escasez.

Hoxe escasea todo, os medios
de esploración e investigación no
seu avance troxéronnos a conciencia da finitude de tódalas materias
que acocha a soterra. Sábese pra
cantos anos hai petróleo 6 actual
ritmo de estracción; pra cantos
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anos hai carbón; pra cantos uranio ...
Por elo a xente espabila. En países civilizados e con vontade de
mante-lo seu rol principal no concerto do Mundo, investígase a marchas forzada$. Neles, o capital, que
sabe do valor das dependencias e
os royalties sustanciosos, bota cartas a montes e mareas nos laboratorios onde se realizan ideas novas,
onde os conceptos cientít :r:os e
tecnolóxicos están a sufrí-las r::tdicáis mudanzas que impón a Conciencia da Escasez. Os que mandan
e queren seguir mandando andan á'
investiga-las fontes de enerxía
inesgotabeis.
As barraxes dos ríos veñen limitadas pola orografía, e implican en
moitos casos o asolagamento de
vales productivos. O petróleo e o
carbón que se queiman poden .ter
millares aplicacións na industria
petroquímica, producen fumes contaminadores e os seus xacementos
gástanse. O uranio non abonda e a
enerxía termonuclear implica importantísimos gastos de seguridade. Xa que logo percúranse alternativas: o vento, o sol, as mareas e
as correntes mariñas, as diferencias
de temperatura no mar, a materiavexetal combustíbel.

EIXO DO 4U€R>1Apo¡¿

TURBINA EOLICA DE EIXO VERTICAL

Están en xogo neste intre os
custos de producción dos sistemas
conversores de enerxía disponíbel

en enerxía aproveitábel, e os coeficientes de rendemento de ditos sistemas; trabállase tamén en métodos de acugulación e distribución
da enerxía. As estimacións indican
que, nos países de alto nivel tecnolóxico, de agora a fins do século
o total de enerxía obtida do petróleo e o gs natural decrecerá nun
50%, a obtida do carbón e a hidroeléctrica manterán as súas proporcións, a termonuclear aumentará
fortemente pra se estabilizar polo
ano 90, mentres que os novos sistemas van enceta los seus progresos arredor do ano 85 pra seguiren
crecendo durante o prósimo século
hastra sustituíren ós convencionáis ...
Ben, xa sabemos que neste benamado cú do mundo que é a Galicia nin a Universidade conta con
medios pra investigar nin as empresas de enerxía parecen dispostas a
invertir capital pra aseguraren un
futuro independente cando chegue
a crise definitiva dos combustibeis.
Porén, como exercicio de imaxinación, irnos presentar alternativas
posibeis nun país onde as forzas
brutas do vento e eas ondas son
unha constante, onde as horas de
sol, inda que irregularmente repartidas, son moitas máis das que
mostra o estereotipo que nos coubo dentro da «España cañí», e onde
as arbres e as algas medran de ma- ~
ravilla.
jj

(Ven da páxina anterior)

A ENERXIA DO VENTO
DD·DDO
DOOCJQ

Os adiantos da electrotécnia deron cabo da artesanía dos muíños
de vento. O baixo rendemento dos
trebellos mecánicos, a inconstancia
dos ventos e a falta de métodos de
acugulación nada podían frente ós
tendidos eléctricos. Pro todo é
poñerse a esperimentar e espremelos miolos:
Esperimentando e pensando, as
aspas dos muíños deron paso, primeiro, ás hélices d dúas pás (mesmo coma as dos avións) de eixe
orientábel na dirección do vento.
Despóis aparecéu a turbina de eixe
vertical que non precisa orientación: feíta de láminas curvas, na
zona central das cais o plano tanxente é vertical e sempre oblícuo á
dirección dos ventas, veñan como
viñeren. O último avance é a turbina chamada «superrápida», que vista ó lonxe lembra unha roda de bicicleta: un has cincuenta pás de aluminio soldadas ó eixe e a un arco
esterno. Vai colocada nun plano
vertical orientábel segundo a direción do vento, cunha polea tractora
a engranar no aro.
A potencia suministrada polas
turbinas é proporcional ó cubo da
velocidade do vento; portanto, pequenos aumentos desta velocidade
poden provocar «picos de potencia»
intercalados con «vales» correspon-

den~es a momentos de calma eólica. Como estas variacións non han
de coincidir coas variaclóns da demanda impónse un sistema de distribución e acugulación de enerxía:

AVó.J TEPE.DA

Actualmente pénsase en mover
coas turbinas xeradores eléctricos
trifásicos conectados ás redes de
distribucción esistentes, controlando a producción de xeito que cando
a demanda baixe a enerxía eléctrica
se utilice en producir hidróxeno por
electrolise e que este hidróxeno almacenado nos momentos de alta
demanda sirva pra queimar, producindo enerxía en centráis térmicas.
Un dos problemas electrotécnicos
en período de resolución é o de
manter fixa a frecuencia da alternancia eléctrica (50 hertzios) sexa
cal fora a velocidade do vento, sen
perdas de rendemento na conversión de enerxías: eólica en mecánica e mecánica en eléctrica.
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Un lugar de emplazamento idóneo prás turbinas ten de ser zona
despexada con ventos persistentes.
Podemos pois imaxinar ancorada
frente á costa unha cadea de boias
a soter torres de turbinas cos correspondentes xeradores conectados en paralelo a un tendido de cables submarinos que leven a enerxía cara unha estación terrestre de
control e distribución.
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A ENERXIA DO MAR

APROVEITAMENTO DAS DIFERENCIAS DE TEMPERATURA NO MAR
(CENTRAL TERMICA OCEANICA)

Na arte de tirar enerxía do m.ar
hai na actualidade unha importante
esperiencia e un proxecto caseque
de ciencia-ficción.
A esperiencia consiste en
aproveita-las correntes e as mareas: no esteiro dun río faise unha
barraxe con tuneis nos que van aloxadas turbinas opoñéndose ó paso
da auga; se as turbinas son capaces de aproveita-las correntes polos tuneis nos dous sentidos, -fluxo e refluxo-, ternos un sistema
de xeradores a traballar constantemente. A enerxía que fornece o sistema é proporcional á amplitude
das mareas e á superficie da enseada que pecha a barraxe; o· rende-

mento é función da lonxitude do dique.
No esteiro do río Rance, na Bretañ·a francesa, hai unha central mareomotriz con 24 grupos e turbinas
Kaplan (que traballan nos dous
sentidos) de 1O megavatios cada
un, totalizando 240 megavatios a
central. O sistema produce un 11 ,8
% da enerxía ó encher a marea
(contra corrente do río) e o outro
88,2 % ó esbalar (a favor da corrente do río). O rendemento total é dun
89,4 % (o outro 10,6 % pérdese no
conxunto electromecánico
turbinas-alternadores).
O que semella de ciencia ficción,
pro non por moito tempo (lembre-
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GRUPO XERADOR
EN CENTRAL MAREOMOTRIZ

mosque hai vinte anos tamén o semellaban as centráis nucleares e
agora velasahí), é a «central térmica
oceánica» que proxecta unha das
grandes empresas da enerxía nos
Estados Unidos. A idea consiste en
utiliza-la auga tépeda da superficie
mariña pra evaporar un líquido volátil (amoniaco) que ó se espandir
faga mover turbinas de baixa presión conectadas a xeradores eléctricos. A auga fría de nivéis inferiores -duns quinientos metros de
profundidade-, bombeada cara
arriba, serve pra condensa-lo vapor
propulsor das turbinas. O proceso
~
pode ser contínuo pois que as dife- ~
rencias de temperatura no mar non ti

varían, independentemente de que
haxa sol ou non. A enerxf a eléctrica
producida pode ser levada cara á

costa por cable ou ben utilizada pra
descompoñela auga do mar en
hidróxeno e osíxeno por electrolise.

A ENERXIA DO SOL
O aproveitamento da enerxía solar presenta hoxendfa tres solucións: unha caseira e dúas masivas,
a «terrestre» e a «orbital».

A solución caseira consiste, de
principio, en deseña-los edificios
usando as condicións climáticas e
topográficas do lugar pra reducir ó
másimo a enerxía utilizada no
acondicionamento das zonas habitabais. Despóis trátase de conseguir do sol o másimo desa enerxfa:
os sistemas en ensaio actualmente
son varios ; de entre eles podemos
salientar pola súa sinxeleza o que
consiste en face- lo teito da casa de
pranchas de cobre , baixo as que
circula auga bombeada, nun circuito que se inicia e remata nun depósito de distribución pra calefacción
e servicios.
As solucións masivas son as
centráis de enerxía solar. A tecnoloxía «terrestre» máis desenrolada é a
dos concentradores que, de diferentes xeitos, veñen todos realiza-la
idea de «perseguiren» o sol ó long_o
do traxecto diario, concentrando os
seus raios nunha determinada área
onde a temperatura se fai suficiente (uns 450° centígrados) como pra
producir vapor que mova unha turbina acoplada a un alternador.
O sistema máis elaborado prá
captación da enerxf a solar é a chamada célula solar, actualmente en
uso xa nas naos espaciáis e en pun-
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tos da terra a onde non poder
accede-las liñas convencionáis de
suministro. A célula é unha obrea
de silicio na que, polo mesmo proceso usado prós compoñentes
electrónicos de estado sólido (diodos, transistores, etc.), se difunden
dun lado impurezas «doadoras» e
polo outro impurezas «ac~itoras» . A
ámbolos lados, por fotoimpresión
faise unha grella de cobre que se
solda a uns termináis. O incidi-la luz
solar sobor da obrea aparece unha diferencia de potencial nos termináis.
Se estes se pechan por medio dunha
carga, comeza logo a fluir por ela
unha corrente continua (que alimentando un circuito electrónico aestábel
sempre se poderá convertir en alterna
de frecuencia normalizada a 50 hertzios).
Son varias as empresas que están a desenrolar un procedemento
barato prá fabricación de grandes
células solares, láminas que valerían pra cubri-los teitos das casas
ou pra construir centráis en zonas
soleadas. Calcúlase que o precio
destas láminas, en función da potencia suministrada a másimo rendemento, vai caír prósimamente a
unhas 40.000 pesetas por quilovatio, pra seguir baixando.
Pro a captación do sol desde a
superficie terrestre ten os invonvenientes do ciclo diario e a inestabilidade do clima. Pro elo, na América
todo poderosa estáse traballando
nun grande proxecto: a estación so-
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duns 7 quilómetros de diámetro,
que forma parte da central terrestre
donde a enerxía electromagnética é
convertida en eléctrica alterna,
cunha saída de 5.000 megavatios
de potencia.
O sistema traballará constantemente, salvo durante os eclipses
solares, que non representan máis
do 1% do-tempo pra un satélite síncrono coa Terra, coma o proxectado.
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O máis primitivo sistema de obtención de enerxía por transformación, a combustión da leña, representa de novo unha importante alternativa ós métodos clásicos xurdidos desde a revolución industrial
ós nasos días:
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TORRE S DE
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XERADOR TRIFASICO
DE FRECUENCIA
CONTROLADA .

lar orbital, un satélite en órbita síncrona, unha especie de volvoreta
xigantesca con áas de 9 por 11
quilómetros cubertas de células solares. No carpo da volvoreta, a
enerxía solar colleitada polas áas
convertiráse en enerxía electromagnética de altísima frecuencia
- no marxe das microondas.
O feixe de microondas producido
na antena do satélite é enviado a
unha antena colectora terrestre,

A idea nova consiste en facer
unha plantación de arbres e arbustos de rápido crecemento e no medio dela instalar unha central térmica «refinada», de alto rendemento.
Distribúense pola plantación vaias
cintas transportadoras cara á central e co adecuado sistema de regu-

!ación da masa vexetal manténse a
central alimentada ...
As algas representan aíndá unha
alternativa máis: facer plantacións
delas pra obter metano por fermentación.
O último neste campo da enerxfa
vexetal parece se-la obtención de
enrxía eléctrica directamente polo
fenómeno da fotosíntese: un novo
territorio virxe no que a ciencia vai
abrindo paso con grandes dificultades. Tempo ó tempo ...

A lenda de Herminia Elena Josefa Rodríguez-Borre! de Feijoo, nada
no 1897, escomenza aló polo vran
do 19, á volta de Londres onde estivera estudiando inglés. Todo o
mundo sabía xa que andaba atrás
da rapaza o tillo dun rei mauro,
dono de moitísimos pozos de
petróleo.
Nubar Gulbelkian -rebotado de
Bonn, facía estudios de Humanidades- e Herminia conocéronse nun
baile de debutantes no Hyde Park
Hotel. Esto foi no mes de Santos do
18 e hastra o vran seguinte unha
man chega pra canta-las veces que
os mozos poideron estar soios. A nai
e máila tía «Lala» turnábanse no
coidado da moza e na vixilancia do
mauro. As poucas veces que se
atoparon sos foi por causa da tía
que acostumaba a lles dar un chisco máis de confianza.
Cando Nubar Gulbenkian presentóuse na Coruña e os pais da
Herminia o primeiro que fixeron foi
leva-lo a Santiago a axionllalo diante da tumba do Apóstol. Con grande espanto da cidade, os amantes
saían a pasear dacabalo pala cidade, levando no meio un xeneral, tío
da rapaza.

BODA E DIVORCIO
A boda, coa total oposición das
dúas familias, foi no 1922, polo civil e en Londres. Tal era a tensión da
familia de Herminia -polo que supoñía dentro da sociedade galega
un casamento cun mauro, sen relixión católica que bendixese tal feito- que a nai e máila tía non paraban de chorar. Sóio calaron cando
Herminia lles dixo que, pra poñerse
a tono co seu disgusto, viña de
mercar un vestido negro de noiva.
O pai de Nubar que non ·t iña menor
cabreo, botóu ó tillo da casa e pechóulle ~ porta das súas empresas.
Nubar atopóu, por fin, traballo na
Shell -disque foi o pai quen
movéu os fías pra que tivera
ese traballo- e, sen cartas pra
montar unha casa como querían, o
matrimonio pasóu uns dous anos
vivindo nos millares hotéis de Londres e París.
Nubar era un home moi respetuoso palas formas saciáis, pro tamén ti_ña unha visión un pouco estrafalaria da vida: sempre de guantes e bastón, peiteaba pra arriba os
bigotes, menos cando era Coresma
que os tiraba pra abaixo. Dende que
casóu, levóu sempre na chaqueta
unha orquídea que, estivera onde
estivera, lle mandaban tres veces
por semá dunha floristería de Londres. O flor tiña que facer xogo co
traxe e como non había forma de
atopalas negras -esto era a cor
que quería prós traxes azúis das
reunións náuticas- metíanllas no
tinte. Como asiático tiña un senso
moi ceremonial da amistade, das
comidas coma rito de fraternidade.

Herminia, unha das mulleres móis míticas da aristocracia coruñesa
foi unha rebelde imparóbel. Dos anos vinte ós setenta non paróu d~
dar que falar a sociedade do seu tempo. Herminia era tan apasionada e esaltada vivindo que dende o púlpito dos Xesuítas non paraban
de falar dun demo que, vestido de muller,. toleaba a canto home había na Coruña.

1897-1971

Herminia, o demo
rebelde da
aristoeraeia eoruñesa
A.L. MARIÑO

xo; o derradeiro, foi un «Seat-600».
Os seus coches ían pala vida un
pouca coma a súa dona: un ha desfeita total, cheos de causas- lindísimas, de causas vellas e de patacas,
mazás e berzas que daba a quen
llas pedira.
Outras das grandes paixóns desta muller era o xogo: cando as casas decentes da burguesía remataban co poker, ela achegábase hastra os garitos xunto cos profesionáis ou tiastra as tabernas das aldeas.
Unha das causas que máis chamaba a atención no medio daquela
inculta burguesía na que ela vivía
era a súa afición ás antigüedades,
chegando a ter un verdadeiro muséu na casa. Por poucos cartas e
andando por toda Galicia, conseguía
auténticas maravillas senda
unha das primeiras persoas que coleccionóu cerámica da antiga «Sargadelos», cando as pezas se facían
segundo modelos chegados de Inglaterra.

E esto era algo polo que. non tragab~ ·
Herminia, cun grande amor á naHerminia: dáballe tan pouco gusto
tureza, foi a primeira aristócrata cocociñar coma aturalos vellos magruñesa en deixa-la cidade polo
nates e comerciantes.
campo. Mercóu dous pazos e alí ela
mesma sachaba patacas, recollía
A MORTE
Pouco a pouco, entre a estravamazás, munxía as vacas e rapaba
gancia tranquila de Nubar e a estraas ovellas. Tiña a casa chea de
vagancia esaltada de Herminia van
Herminia e máila súa nai sempre
cans, canto animaliño de deus atoaparecendo tensións . que rematan
viviron xuntas e a marte da vella foi
poba polos camiños. Unha vez tivo
no 25 co divorcio. En Cannes, Nuun golpe moi grande prá filla: velóu
unha moi forte rifa co conde de
bar namoróuse dunha cantante,
Priegue que non quería aparella-lo
o cadáver hastra a descomposición,
ocasión aproveitada polo Calouste
seu can coa cadela máis querida de
negandose ó seu enterro. Dende
Sarkis pra ofrecerlle dous · millóns
Herminia.
ese intre, Herminia replegóuse sode dólares a Herminia se se ía pala
bre si mesma e non recobróu máis
súa canta, deixando soios ó seu tiEspetóulle que cando a princesa
llo e máila cantante. Ela non acepta
Margarita casaba cun fotógrafo e · a súa perdida vitalidade. Deulle por
Balduino con Fabiola, a actitude do
e presenta unha demanda pública
pensar que estaba probe e non coconde amasaba moi pouca delicade divorcio: en Londres os trámites
mía máis ca codias de pan. Nos indeza.
son lentísimos e a causa remata en
vernas metía o «600» na sala de reParís, onde, entre o poder do pai e
cepcións da casa e alí dormía entre
Cando a burguesía vestía de too desinterés de Herminia, firmaron
a cadela e a ovella favoritas.
nos lisos, a ex-muller de Nubar ano divorcio sen firmalo o xuez. Recodaba con canto corido podía. Dunocíase prá muller o dereito a unha
Un día de febreiro, o criado atorante trinta anos levóu turbantes na
pensión de 300 dólares mensuáis,
póuna desangrándose e delirando
cabeza, foran de seda ou pano, e
cousa que na vida pasó a recoller.
e, lago de moitos esforzos, poido
quitóunos polos anos 60, cando a
Pouco tempo despóis, no 28, Herlevala ó hospital municipal. Cando
xente deu en decir que estaba calva
minia recollía tódalas súas causas e
por causa da tiña. Peiteóuse semHerminia despertóu e se veu entre
viña a vivir á Coruña.
pre de raia ó medio e cun moño por
aquelas mulleres acollidas pala betras, nunca tinguíu ou rizóu o pelo
neficiencia pública deu en berrar e
PROVOCA-LA BURGUESIA
nin tampouco se puxo pinturas pala
chamar polos seus tíos xeneráis.
cara.
Por fin, reconocérona e levárona a
Herminia, por liberal e divorciada,
A inmensa felicidade da velociunha sala onde -aínda terfa temfoi unha especie de bruxa na que a
dade era unha das causas quemáis
po de recibir flores- morréu coaristocracia coruñesa petaba contola volvía a Herminia. Primeiro fomesta pala fa me, na noite .do 18 ó
tado o seu conservadurismo pra
ron os paseos en bicicleta, causa
19 de febreiro de 1971.
tentar de esnaquiza-los novas temque poñía histéricos ós xesuítas; lapos. Ela, pala súa banda, provocaba
Na casa atoparon martas -de fame,
go, mercóu unha moto que non
canto quería á burguesía que a
catro ovellas e máila cadela, que estachegóu a guiar pala presión dos
arrodeaba e xogaba con ela a
ba posta nunha estantería. Entre meamigos que tiñan moito medo do
poñerlle espanto e inquedanza.
dia tonelada de la e palas caixas dos
que podería facer aquelo muller dazapatos, palas artesas e caixóns, dalí
cabalo dunha moto. Este medo viña
Abondaba con que a xente quisaían
xoias, diamantes, colares, ceráforma
de
conducir
de
Herporque
a
xera saber da súa vida cando andamicas preciosas e miniaturas. Na caiminia era moi súa senda todo un
ba polo mundo adiante sen control
xa forte do banco Herminia tiña garviaxe ó vacío ir con ela no coche.
ningún, pra que ela non parara de
dados os recibos da luz: Herminia,
decir que non poido casar en Es- Contase que unha vez, tras ir contra
coma sempre, non remataba de
o muro da entrada dun hotel, deupaña xa que non podería ir de branentende-los valores dunha sociedade
ca, ou que a Nubar amábao moito lle, toda solemne e ceremoniosa, as
na que cría a medias e que só a mechaves do automóvil ó porteiro pe«sobre todo, de cintura pra abaixo»;
dias
respetaba.
díndolle
que
rematara
de
aparca-lo
ou decía do home co que a quería
ben. O coche máis espectácular
lia-la burguesía, un viudo distinguiBibliografía: «Herminia». Victoria
que tivo foi o vello «Ford-T» do seu
do e elegante, que era moi «conforArmesto. «La Voz de Galicia» 1976 co
pai, un vehículo precioso, todo,
tábel», coma se dunha cama se trabranca e coas rodas pintadas de rotara.
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Santiago non é somentes a Catedral, a Casa da
Troia ou as rúas a secas. Nin tan siquera
é sóio eso e móilas aulas da Universidade e a
feira dos xoves. A vello Compostela é todo
ese -menos a Casa da Troia- e moito móis.
Hoxe é un mundo case pecho pra quen se
aprosime a ela con ollado superficial de
turista ou de pai de familia, que chega
nos fi.ns de semó pra ver se o seu fillo
estudia ou anda metido na polrtica

o
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Santiago
pra novatos
PERFECTO CONDE fixo este traballo.
Se se quer viño do bon, hai que
baixar hasta A Estradense, na rúa
do Hórreo, que é, coma o 42, das
poucas tascas a modo. O dono segue coleccionando o ABC dende
sempre e, no piso de riba, dan ben
de comer. As súas tertulias xa non
son o que foron.

O FRANCO ·

Os vellos decían que quen ía a
Santiago e non vía a Catedral, escoitaba a misa a medias. Hoxe, pódese engadir que o viaxeiro que
non fixo a ronda polo Franco (a rúa
deste nome que nada ten que ver
é:o Caudillo) e non probóu os seus
viñas é como se estivera no ceo e
non escoitara tangue-los anxos·.
Porque o Franco constitúe un verdadeiro eixe vital da Compostela
actual, coas súas perta de trinta tabernas, cafeterías ou restaurantes
que enchen cada portal, dende a
esquina da Porta Faxeira até ~on
seca. Dise que nesta rúa despácha nse cada ano moitos máis
moios de viño de Ribeiro ca todo o
que produce o Val, e aseguran os
bebedores afeitas que xa non hai
quen probe unha cunea de verdadeiro caldo.
Do que queda, a taberna do Corentaedóus, O Formigo, O Ribadavia, O Orense e o Mesón da Charca
son de máis notábel. Sobre todo, O
Corentaedóus, que é das poucas
tabernas que aínda quedan ergueitas en Galicia como é debido. O seu
dono Alfredo, que acostuma a gastar malas. pulgas cos clientes que se
pasan na troula, dá o viño a
beber directamente dende os bocóis; e pon mala cara cando alguén
lle pide auga mineral ou algo que
non sexa viño. Polo demáis, nin
caso fai se se lle piden copas ou caralladas, que é como dí el.
Pro a ronda das tazas -agora
. ponse de moda decir cuneas- non
remata no Franco. Compre unha
voltiña palas Algalias pra chegar á
Porcona ou ó Porrón e levar ó caletre unha mistela, por exemplo, que
aínda que non é bebida ortodosa,
quenta o peito.

O COMPANGO
En Santiago, pra enche-la tripa,
hal que encher primeiro a carteira.
Restaurantes, fondas, mesóns, etc.
ostentan precios que nada teñen
que envexar ós das capitáis de postín coma Madrid ou Barcelona. As
dúas casas Vilas, o Alameda, o Don
Gaiteros, a Tacita, e o relais do
Hostal son os lugares onde pode
vostede fartarse de boa comida, se
leva no peto por derriba das quinientas pesetas. En comparación
ós precios, é preferíbel que vaia ó
Don Gaiteros ou á Tacita. Os demáis cóbranlle por respirar. Todos
eles cómprenlle se busca, aparte da
comida, as relacións públicas.
Por menos precio e notoria baixa
da calidade alimenticia, cómese no
Franco, no Victoria, na Noiesa, no
Fornas e nalgún outro. Mención especial merecen O Asesino e máila
Estradense pola súa raigaña santiaguesa e o seu cheira a pote familiar. O Asesino resulta especialmente atractivo pra aqueles nostálxicos que queiran relembrar tempos estudiantís pasados, mediante
o palique coas donas da casa.

de -especialmente se é noitarego- ten diante de seu algunha
cousa que facer. Despóis da comi. da dea un garbeo pola cafetería
Azul, na rúa do Franco. Se vai cediño e atopa mesa, séntase a carón
da fiestra e contemple o persoal.
Aquelo élle unha verdadeira gaiola
da fauna política universitaria.
Pola noite, non deixe de toma-lo
café no Mayear, antiga catedral da
progresía, e a continuación tome a
primeira copa no Modus Vivendi.
Este é un dos lugares máis xeitosos
e belidos que se atopan na xeografía alcnhólica de Santiago, aínda
que resulta últimamente .un pouco
mustio. A ventaxa é que ten boa
música e que ún pode alí mata-la
histeria xogando · ós dardos, xusto
no recuncho por onde saían antigamente os cabalas (o local era denates unha corte de casa rica).
A segunda copa tómea no Laura,
pertiño do anterior, detrás do convento de Antealtares. Hai xente
nova amante da libertade, ácratas e
outros libertarios misturados con
algún comunista e noitaregos .de
difícil clasificación. En cando de
vez, igual que no Modus, caen por
alí algúns burgueses da dereita civilizada acompañados das súas do-

nas, coma o Pais Ferrín (do Partido
Demócrata Galega).
E, xa con dúas copas ou tres,
vostede verá. Sóio lle aconsellamos
que non busque . melros brancas
pois xa non quedan. Pode ir ó Johakín, o popular Kinito, onde escoitará da millar música de Santiago e
gozará do ambiente máis xuvenil e
menos artera de Santiago e, ó remate, poderá canta-lo himno galega co puño posto como lle pete. Se
quer ligar facéndose pasar por alto
excutivo dalgunha empresa colonial, vaia polo Liberty e teña coidado antes de que remate a festa (ás
veces voan as labazadas). Pra escoller quédanlle outros (don Juan,
Pop-Pool, Fontana, O Acuario) e, se
o reuma lle abriga a bota-las canas
ó ar sentado nun tresillo se non esquenza de que esisten o Corzo e
máilo Buho.
Xa dende ahí, serán as tres da
mañá, se non conta con algún amigo que o leve bebe-la derradeira
copa á súa casa, o millar é que vaia
pró hotel (en Santiago hainos bos)
e que Dios o colla confesado. Por
desgracia prós de Lalín, xa non lles
podemos decir onde xogar ó bingo.

A partir de ahí, das duascentas
pesetas pra baixo, se se quer xantar
en Santiago hai que mesturarse cos
estudiantes e gardarse de non padecer úlcera pois, outramente, os
aceites de relustre poden causar
estragos. Queda tamén a solución
de ir de autoservicio ó recén estrenado Bicos, sempre que se leven
lentes apropiadas pra neutraliza-la
asoballante cor marela das paredes.

O CACHONDEO
Logo de comido e bebido, voste-

O «CORENTA E DOUS»

_____________________________________________________...
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Mintireiro
verdadeiro / semá do
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Lúa mingua no Saxitario, ás 11 horas 35
minutos do xoves.
Coa merma da lúa, o sol tamén esmorece. O ceo, logo, entoldóuse e 6 amaina-lo
vento voltaron as augas a ateiga-los campos.
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PREGUNTA:
¿DAS CELUSOSAS?
ENCRUCILLADO
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HORIZONT AIS:
1.Cidade galega, antiga capital; 2.Demostraci6n de afecto. Normas legóis;
3.Crra da ovella (fem.). Tolo, parvo; 4.0 que vai no xugo pra termar do
tim6n. Aldraxan, murchan; 5.Estéril. ligara con cordas; 6.Nome de home;
7.Ugano con cordas. O revés, esc6iteno; 8.Cen, Primeira letra; 9. lnterxecci6n
pra afalar 6 gando. Artigo; 1O.Falda, saia. Realiza; 11.lifta. Animó is domésticos.

VERTICAIS:
1.Proxectil. Arrimar a un lado; 2.Val baixo do Miño. Marchaba; 3.lnstrumento musical de barro. lnterxección; 4.Contracción. Deus maior nórdico; 5.Que non ten
nada dentro; ... ; 7.Período de tempo; 8.Pronome. Deus Sol exipcio; 9 ..Abandoara.
Nota musical; 10 .. 0 revés, mineral radiactivo. O revés, nave; 11. Fama, renome.
Terreo fértil nun deserto.
Viño, seica, afnda queda d»bondo. Ou sexa, os premiados poden pasar pola
Redacción sen medo. Eso sf, con sede. Pra que lles preste:
Número 9: Xerardo Vázquez e Andrés; Residencia Santiago Apóstol; Bilbao 14.
Número 1O: Lurdes Arias Rodríguez; República Arxentina, 9-7° A; Santiago.
E a mandar. Namentres, a solución do encrucillado publicado no número 12 da
nosa revista:

HORIZONTAIS: 1. Posada; 2. Ulido; 3. l. lor. A; 4. Adaborp; .5. Rexer. Seino; 6. Atéi. loas; 7. Baixo. Balsa; 8. Raxeira; 9. O. Uns. R; 10. lrtas; 11. Rabenos.
VERTICAIS: 1. Rab; 2. Eta; 3. P. Laxeiro. R; 4. Ou. Deixa. la; 5. Ullar. Oxurb; 6.
Siob. Ente; 7. Adras. Bisan; 8. Do. Relar. So; 9. A. Apiolar. S; 1O. Nas; 11. Osa.
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Tricornios e Antroido

Saúdos musicáis
nadas coa
den.d e Suiza
oprimi·dos.

«Viva Galicia ceibe/viva sin emigración/por un goberno galego/autodeterminación». O día de Antroido os rapaces do Movemento Comunista
Galego (MCG) botáronse á rúa pra facer unha manifestación orixinal e fes.
Un grupo de galegos na Suiza,
teira .
O feito, ademáis, amosa que esto do «teatro de guerrilla» xa o tiña- concretamente en Aarau, leva
mos máis inventado cá troita esa que polo río abaixo vai de pé e quen a adiante un verdadeiro labor de espuidera coller, quena puidera coller. As Encrobas e o que alí sucedéu foi o pallamento do que está a pasar en
Galicia pra que a xente da emigratema da choqueirada. Sería interesante ve-la reacción do persoal da porra
ción,
pra que o personal non es-que curiosamente non aparecéu- de encontrárense os progres con triquenza a clase de tea que aquí se
cornio na testa e mirando con «mala leche» ...
corta ou nos tan cortar. Eles, co traballo de cada día, tan un pouco de
país naquela terra da diáspora. Editan un boletín informativo que chega a TEIMA xa con regularidade, e
no que, fundamentalmente, recollen novas e informacións relacio-

SÁBADO
A
NO

o

Blanco: de soio, nada
Freixanes falóu con BLANCO
AMOR, Eduardo, hai algún tempo
xa e atopóuno un chisco desazonado, coma canso : Eduardo vese cos

amigos nos cafés e escribe nos hotéis, achegando a mesa do escritorio á fiestra pra aproveita-la luz ó
másimo. Traballa polas mañás, érguese moi cedo e até as doce ou a
unha escribe: artigos prós xornáis,
algún pequeno ensaio, notas pró
seu prósimo libro (sempre hai un libro prósimo), un prólogo ...
«Vivo soio -dixo Eduardo daquela-. Hai quen pensa que os escritores nos mantemos do aire .
Esta cultura nosa non mantén por
sí mesma nin lles da de comer ós
seus escritores; penso que nin siquera lle interesan, somos unha especie de luxo ¿pra qué nos irnos
engañar?>>.
O resto saenos fóra-ialma:
Eduardo, ti non estás soio. Eiquí tes
unha chea de amigos que te admiran, que agardan novas túas. ¿Pra
cándo -agora que os rapaces de
. TEI MA andamos a atoparnos xa a
nós mesmos- algo prá nosa revista?
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As veces, como se ve, logo de
deixa-las ferramentas proletarias e
o coñazo da cadea de montaxe de
Centroeuropa, aínda lles quedan ós
nosos compañeiros folgos dabondo
pra lle botar unha baila por aquelo
de que se non diga. Pola nosa banda e con total unanimidade estamos dispostos a tomar calquera día
destes uns bos chanqueiros do ribeiro. E na Terra, claro. Entre os de
TEI MA, os de Aarau, e algún amigo
que ternos e que tanto nos quere,
irnos rematar con esta emigración
dos demos, pro xa.
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«Cicáis poidamos escomenzar a
falar en Galicia dunha poesía política e dunha poesía de resistencia
que cristaliza no grupo de comuni. cación poética que somos e que, ó
traveso dun plantexamento colectivo de creación, pretende normalizala poesía e devolverlle o seu posto
como elemento activo na construcción dun mundo novo, sen agardar
. sentados nun realismo políticamente rebelde, pro estéticamente conformista».
Engaden: «Os poetas de «Rompente» ternos moi claro que a realidade obxetiva d·a loita de clases e
da loita nacional determina as nosas ideas e os nosos sentimentos.
Hai que entender a «Rompente»
coma poetas que partimos dunha
análise científica da realidade cara
unha literatura auténticamente materialista, que parta dun estudio da
nosa realidade nacional, única maneira de que a nosa literatura teña
un contido rico e unha orientación
xusta.

O vento fixo estreliñas de silenzo na boca dos
fusilados
estreliñas roxas coma cuspe ensanguentado
coma pés
coma mans
coma berce de lúa cardos no val da espranza
sin ferros
o vento fixo estreliñas de lus nos ollos asulagados
escuridade non pechada
escuridade dunha clandestinidade que vai dar no abrente:
lus de ventre fusilados,
nosos .
(«Homaxe-lntre». Rompente)

Poética e política

<<Rompente», por unha
TRABALLA-LA LINGUAXE

POESIA E POLITICA
O ten to (e os primeiros, tlmidos
resultados ainda) de comunión
poesla-polltica, polinomio loita de
c/ases-imaxinación-liberación
nacional-marxismo-poeslarevo/ución-creatividade... ten en
«Rompente» unha esperencia activ~ e, polo demáis, interesante e trabal/adora. Na realidade poética galega, que tenta de salr dos esquemas repetitivos «celso-emilioferreiriáns» (endexamáis os imitadores foron máis ca imitadores), a
esperiencia destes poetas é un traOS ROMPENTES

ballo a suliñar e ter en conta no
eido da nosa literatura máis nova.
Alfonso Pexegueiro (que ten publicado xa «Seraogna»), Alberto
Abendaño, Antonio Rodrlguez Reixa, Manuel Maria Romón ... Os tres
meses da súa fundación como grupo de trabal/o poético (no 75) tiran
a ciclostil «Crebade as liras>>, unha
mostra colectiva e primeira do seu
labor poético que dende o mesmo
título, lembrando os versos de Curros, propón a poesía coma instrumento de rutura, de creba estética
e ét1ca, social.
«Nos pobos colonizados -dina creación artísitca é unha das poucas espresións do «subconsciente
colectivo». Na medida en que ese
colectivo se vai transformando, a
creación ten de ir transformándose
e desenvolvendo novas facetas».
¿Cómo entende o grupo o factor
político no elemento poético?
«Partimos dunha análise centífica da realidade. O poeta é un elemento activo na realidade histórica.
O artista marxista, concretamente,
vai sempre un paso máis adiante na
revolución, pro un paso, nada máis.
A obra de arte axuda a completa-la '
visión do mundo».

«0 traballo da linguaxe, de incorporación de elementos novos, de
distorsión poética, de conceptos e
mesmo signos en principio non
poéticos, de investigación nas posibilidades da imaxe ... constitúen a
tarefa na que andamos empeñados.
Nos nivéis a cubrir están a apertura
da poesía cara a novos campos temáticos e estéticos: encher esa faceta urbá, incorporar elementos temáticos abandonados (urbáns, proletarios, eróticos), facer unha poesía concreta e de combate que non
sería tanto de concienciación, entendemos nós, senón «épica».
¿Qué queredes decir ó fa/ar de
«épica»?
«Coma un berro de loita nun
pobo en loita. Traslada-la simboloxía e as mesmas técnicas da propaganda política á poesía ... Trátase,
en fin, de encadra-la comunicación
poética nos seus lindes xustos de
«resistencia», axeitala ás necesidade conxunturáis históricas da cultura nacional, dende a perspectiva do
desenrolo político dun pobo que
enceta dalgún xeito a súa liberación».

A POESIA COMA VICTIMA
Nalgúns intres poderiamos ver
un interés especial voso por homes
coma Manuel Antonio, por exemp/o, tentando de supera-la poética
«realista>> da postguerra ...
«Non seguimos a Manuel Antonio, pro é certo que é unha vangarda que recolléu no seu día os novos
elementos estéticos dunha realidade que non era galega, o surrealismo, e fíxoos seus. Manuel Antonio
sabía que se non pode ser concéntrico, mirar pra dentro. A nosa arte
ten que saír fóra onde, por outra
banda cáseque ninguén sabe nada
de nós».
o
¿O papel do poeta na socieda- ~
de? A poesía mesmo se mella un :;,

luxo a/leo, lonxano, de muséu... Ou
a alguén, polo menos, interésalle
que se mire deste xeito .. ,
«Ezra Pound dixo a esto que é o
mesmo que preguntar pra qué serven os espacios abertos na cidade,
os xardíns, os parques ... Esplica-la
función da arte, reduci-la súa dimensión a fórmulas medibeis, é un
erro. ¿Por qué hai que esplicar nada? A arte gózase, e nada máis, e
chega sempre por intuición, endexamáis por elementos racionáis.
Nos países socialistas estimúlase a
arte. Eiquí non. E un luxo. A poesía

TRABALLO DE GRUPO

O grupo trabal/a colectivamente,
discute o seu trabal/o, a súa creación. E cando pode discúteo tamén
coa xente que vai ós seus recitáis.
«Entendémo-lo noso traballo
coma un plantexamento colectivo
de creación, é decir, asumímo-la
función crítica dun xeito colectivo
afrontando non sóio a creación artística senón tamén a súa divulgación e os problemas dela derivados».

Téntase fuxir deste xeito dos

magnolias)) de X.L. Méndez Ferrín,
que hai pouco que saíu».

Tentades de rexeitar lago a imaxe de «grupo pechado))...
«Eso de grupo «pechado» ou
«aberto» ... En primeiro termo fuximos de dogmatizar criterios e alternativas únicas pra unha única
poesía galega, o que non resta que
«Rompente» sexa en sí mesmo
unha alternativa pra esa poesía. Na
medida en que poidan esi~tir posturas coincidentes coa nosa visión da
comunicación poética o grupo estará sempre aberto, lóxicamente».

oesía de resistenei8
é víctima tamén dunha sociedade
que ten un sistema de valores nas
súas antípodas. Polo demáis, nada
destose contradice co compromiso
do poeta e a nosa necesidade de
entroca-la poesía coas reivindicacións da nosa xente».
«Se pensamos no papel do artista nunha sociedade socialista, o artista é un productor máis que produce pra unha sociedade. O sistema educa á xente mesmo pra que
enriqueza a arte e lle dea unha responsabilidade social. Non é causa
de crer na libertade do artista , ¿qué
é a libertade do artista? a arte será
ceibe cando o home sexa ceibe.
Decía Mao que diante dunha obra
artística moi feitiña , pro apoiada
nun motivo falso, el destruiría».

«personalismos)) do artista, da élite
do creador illado, traca-la creación,
na medida do posfbel, en realización colectiva, cáseque trabal/o de
obradoiro. Non é doado.
«As publicacións encarreirámolas de dous xeitos: por unha banda,
as edicións de autor, a producción
individual dos poetas do grupo (o
primeiro froito foi «Seraogna»), e
por outra, as edicións colectivas do
grupo, pensadas coma montaxe
creativa dos poemas (está a piques
de saír unha primeira mostra de
todo esto). E non sóio nós. Baixo do
selo de «Rompente» poden aparecer obras de poetas non integrados
no grupo, pro que aporten algo na
liña e na alternativa de «Rompente», por exempro: o «Con pólvora e

¿Qué queredes decir esactamente coa denominación «cooperativa
de poetas?»
«E un grupo de poetas que se
axuntan pra planifica-la súa producción, a súa publicación, distribución, etc. As editoriáis galegas
non lles interesa hoxe a poesía. Alguén das editoriáis chegóunos decir que era unha pena facer hoxe un
libro de poesía en Galicia. Non lles
dá cartas porque se trata, claro,
dun público minoritario e compre
crear un público, o que supón premisas saciáis e económicas a conquerir. De calquera xeito, dende
este intre histórico, os poetas ternos de ser conscientes das nosas
limitacións, enfoca-la problemática
nidiamente e entende-la coma consecuencia do problema de loita de
clases en Galicia; esto é, a dificultade estructural de acceso á cultura
das clases traballadoras e a dificultade de espresión dunha cultura
propia nosa». ·

XAVIER MARIÑO
SEIXAS SUBIRA, crego xesuita, residente en Vigo, viaxeiro
polo mundo adiante moitos anos
e un dos pioneiros na reivindica·ción da lingua galega na lgrexa,
ten a piques de saír un libro eneal
dos nomes galegas. Titularáse
«400 nomes galegas» e é unha
longa lista, completa e documentada, de nomes de persoas na
nosa lingua, ordenados alfabéticamente, segundo as datas de
celebración 1onomástica, etc; ·analizados etimolóxicamente na súa
orixe, limpos de esquencementos,
rescatados dos arquivos, dos vellos documentos, da realidade
viva e popular ... «E un bo intre pra
sacar unha causa coma esta -dinos o crego- e coido que pode
ser de moita utilidade prá xente.
Ademáis, xa sabedes que agora
calquera pode cambea-lo seu
nome polo correspondente en
castelán sen moito traballo e con
tódolos dereitos. E mesmo os
apelidos ... »
¿Qué hai que facer pra
cambea-lo nome? Comunica lo no
Rexistro Civil. E máis nada . Outra
causa é co dos apelidos. NEMESIO BARXA anda a tramitar algúns casos, antre eles o seu.
«Compre un pouquiño máis de
trámite, pro coido que non haberá
problemas. Trátase de demostrar
que a ún o coñecen normalmente,
e vive normalmente co seu apelido en galego ou galeguizado. E
abonda xa>>. De calquera xeito,
por desinformación ou polo que
sexa, non son moitas as solicitudes pra cambear nomes presenta-

das deica agora nas ventanillas
dos rexistros civís.
¿E da muller? Tamén hai noticias. De certo estáse a producir
nos últimos tempos unha crecente sensibilización arredor da problemática específica da muller
mesmo na sociedade galega. «Eu
definiría a situación da múller galega coma unha triple esplotación
-di MARIA XOSE QUEIZAN-.
A muller de Galicia está esplotada , primeiro como ser humano
colonizado dentro do contesto xeral da realidade galega; segundo
coma traballadora; terceiro coma
muller. Hai un paralelismo antre a
esplotación colonial e a esplotación que sofre a muller. Hai unha
doble dependencia».
Desto vai o seu prósimo libro,
que pode saír en pouco tempo, «A
muller en Galicia». Trátase de
dous ensaios. Un sobar do problema da lingua: un ha análise estructural da lingua galega e a muller, e o outro xa máis concreto
sabor da situación social da muller dentro da triple esplotación
que dixemos.
Pra rematar, tres novas editoriáis que poden safr nas prósimas
semás: «Os intelectuáis e o galeguismO)) de ALFONSO ALFONSO
BOZO, «El carlismo gallego» de
MARIA FRANCISCA CASTROVIEJO (libro póstumo), os dous en
«Arealonga», e «A AUTOPISTA
DO ATLANTICO», informe que
preparóu un equipo de xente sabor dos moitos problemas e desfeitas da obra xunto cunha análise
das súas consecuencias na realidade galega. Publica Galaxia.

Dende hai tempo a ESCOLA DRAMATICA GALEGA, que estó agora a
nacer na Corufta, e da que xa falaremos con vagar nestas mesmas
póxina•, ven traballando, nun dos seus departamentos, nas orixes do
noso teatro.
Nun número anterior da nosa revista falabamos das .móscaras .. Os
«altos» constitúen unha das manifestaci6ns móis vivas do noso tem-·
po de antroido, mostra da capacidade «narrativa» e parteatral ou
preteatral da nosa cultura rural.

O Alto é unha farsa de Antroido,
que simula un enfentamento verbal
entre dous exércitos. Recibe o seu
nome da primeira verba coa que
comenza a representación: ¡Alto 1 e
o enfrentamento pode ser intercomunal ou intracomunal. Esplicarémonos. No primeiro caso celébrase
no lfmite das dúas parroquias en
pugna (unha das parroquias trata
de mete-lo Antroido na outra, que
se sente atacada e deféndese): no
segundo, o simulacro da batalla faise entre os veciños da mesma parroquia, nun lugar adecuado, como
pode se-lo campo da feira. Esta parece se-la forma máis decadente do
Alto.

NAS TERRAS
DO ULLA
Os Altos son a parte forte dos
Antroidos nas terras do Ulla, e empeza n invariábelmente coa voz, ¡Alto I; á que se contesta, ás veces con
carta sorna; ¡Alto estoy 1
Os personaxes son:
-O Centinela, cunha vestimenta, que varfa a miudo, semella a do
vixfa dun castelo.
-Os Xeneráis da cabalo, vestidos cun traxe de xeneral carlista,
inzado de titas, medallas, etc. Na
cabeza, bicorno, moi aparatoso, e
espada ou fusta na man, e
-Os Correos, da cabalo coma
os Xeneráis, anque menos ornados
ca estas.
Tanto os Correos coma os Xeneráis aparecen en ambos e dous
bandos, mentres que o Centinela
forma parte do bando atacado. Este'
fala ó primeiro. Contéstalle un Correo do bando atacante, e, logo dun
intercambio de diálogos entre dos
Correos, que non dan chegado a un
acordo, estas recaban a axuda dos
Xeneráis.

ESTRUCTURA
BASICA
Anque os Altos varfan grandemente dun lugar a outro e dun ano
pró seguinte, amosan, noustante, a
mesma estructura básica:
-Cftase sempre un estraño documento ou pauto, que xustifica o

ataque, e que, as máis das veces,
non se dá atopado logo.
- Remátase firmando a paz (antes de haber ningunha guerra), cun
choque simbólico das espadas.
- Bótanse vivas á concurrencia
e máis ós ausentes das parroquias
implicadas.
Os Altos intercomunáis rematábanse coa frase «e que pase o Carnaval», detalle que afnda se conserva nalgúns deles.
Sobor deste esquema compónse
cada ano un testo distinto que trata
a miudo de acontecementos polfticos do momento. Compre decir que
a composición é en castelán, rimada en asonancia, e a súa recitación segue unhas normas de dicción moi caracterfsticas, mantendo
tamén unha única liña_ melódica.
O caso dos Altos é importante e
exemplar. Da súa complexidade
como manifestación teatral falan os
«xéneros» nos que se subdivide. Por
outra banda, c'o mpre suliña-lo feito
de que senda o Alto inicialmente
unha parte da festa, chega a
constitui-la mesma festa, caso
insólito de absorción polo teatro
dos diversos compoñentes lúdicos
dunha celebración popular ben patente hoxendfa nas terras do Ulla,
onde a festa do Antroido non é
máis cá representación do <<Alto».

Nas orixes do noso teatro

Os Altos do Ulla
«Pepe Gallego. Oye barbicas de Francia
que pasóu o Pirineo
houbo tiros e palabras
e houbo tal, que saino eu.
Nich.Eso no tiene importancia
fue una exageración
pero (no) creas que Fransia
dio su autorisasión.
Pepe Gallego.Pois tede moito cuidado
co ese gando que gardades
porque son coma becerros
privados de libertada.
Nich.1Oh1 Fransia mocho cuidado
en eso ha de tener
los ha de amarrar bien corto
y no vuelve a susedern.
Nos Altos de Merza aparecen
unha chea de personaxes cómicos,
que contrastan coa seriedade e a
alta polftica dos Xeneráis. Sueiro
chámalles espertos en asuntos de
frontera, anque o seu cometido non
sexa falar de asuntos polfticos,
senón facer unha obriña aparte, de
carácter máis «vulgarn. O remate da
peza, entra no Alto un Escribano,
firmando un documento de paz que
lle pon rubro ó Alto:
«... Pero en fin, xa que está feito
solo me resta firmar,
tris-tras-trus-rascataplás
e despóis a rubricar.

FESTAS PARA
TEATRAIS
En Merza, onde máis importancia acadaron os Altos, atopámonos
cuns testas que, sen arredárense
do tradicional, acercábanse cada
vez máis ó teatral. Foron compostos por un veciño desta vila, chamado Ramón Sueiro, que introduce .
a innovación de darlle nome ós Xeneráis, en lugar de numerales como
se viña facendo. Asf, no guión correspondente ó Alto do 1950 atopámonos cos Xeneráis Martfn Crespo, Pablo Suances, Camoens (que
é francés), Pepe Gallego (que senda xeneral, fala galega) e Nich.
Eis un anaco do testo no que a
mistura idiomática xoga teatralmente coma un elemento primordial:

o

ANTRO/DO NA ULLA
Cabaleiros parlamentarios

E agora os generales
si é que queren quedar ben
han de dar un Viva Marza
máis os de fóra tamém>.
Estas manifestacións chegan a
ter unha riqueza tal, que en Brandariz, por exemplo, paralelamente ó
Alto formal dos Xeneráis, celébrase
o chamado Alto dos Vellos. Vellos
son nos Antroidos, por estensión,
tódalas máscaras feas e fachosas.
O seu papel é face-la parodia do Alto: en troques de Xeneráis, aparecen os Vellos; en troques de cabalas, utilfzanse borricos; en troques
de falares de polftica ou de grandes
guerras, critfcanse os problemas locáis; e .en troques de discursos heróicos, úsanse frases cheas de retranca.
Sóio nos resta marca-la enorme
importancia que ten esta festa dende o punto· de vista teatral. Cos Altos chegóuse a crear unha maneira
de decir que é común a toda aterra
do Ulla; e a xente distingue ben entre aquel actor que sabe decir ben o
Alto (que ten boa voz, modula ben
e acena millor) e o actor inesperto.
Pódese decir que hai unha escola
de Altos, cousa, por outra banda,
nada sorprendente por tratarse
dunha tradición ben contrastada.
ESCOLA DRAMATICA GALEGA
Departamento de Estudios Teatráis.

Cróniea das artes

Sueasas ou a
eontemplaeión dorosa
do carnaval humano

Eseolma/TEIMA
LIBROS
Santiago Alvarez. «ENSAIO ENCOL DO PROBLEMA NACIONAL GALEGO», Arealonga. Akal editor. Madrid, 1976. 142 páxs. Ensaio
político.
Dende os plantexamentos ideolóxicos e políticos do Partido Comunista de Galicia (PCG), o seu secretario xeral fai unha esculca arredor da complexa problemática da nación galega. Trátase da versión galega dun libro que, como din os seus editores, circulóu denantes «palas
corredoiras da clandestinidade». O lector pode botar en falla algunhas
matizacións, maior concreción nalgúns puntos ou afirmacións, etc, pro
é unha nova aportación á discusión nacional de Galicia. O autor pronúnciase abertamente neste senso: Galicia é unha nación e como tal
«debe elexi-la súa sorte, ter dereito á súa autodeterminación: dispar libremente dos destinos nacionáis, mesmo o de arreciarse do Estado do
que viña formando parte, manterse independente ou xunguirse a outro
Estado». (páx. 13)

XAVIER SEOANE

O plantexamento do autor, sen embargo, é a permanencia dentro do
mesmo Estado se se lle garantizan a Galicia «os mesmos dereitos que
ós demáis pobos que forman ese Estado e non se lle priva de exercitar
o de se arreciar cando a vontade nacional así o manifeste». As discrepancias (porque toda política é discusión e discrepancia) veñen cicáis
nas solucións máis concretas que se tentan de dar. Pro xa dixemos que
se trata dun libro político escrito dende as alternativas sempre cuestionabeis dun partido político.

Teresa San Román. «VECINOS GITANOS». Colee. Manifiesto. Antropología. Akal editor. Madrid, 1976. 344 páxs. Socioloxía e etnoloxía.

Neste mes de marzo, o pintor de
Lalín, Alfonso Sucasas, que vivíu
longos anos no Brasil e en Venezuela, espón na galería Souto, de
Ourense, unha colección de óleps.
Sucasas, novo: af nda, ·ten unha recoñecida madurez artística. A súa
obra, unha vigorosp figuración espresionista, está tinguida dunha
forte carga pasional; e é que en Sucasas hai unha veta desenfadada,
sufridora, que o leva a distorsionalas imaxes, as figuras, dun xeito
grotesco, como se lles aplicase o
lente irónico, sarcástico, co que
Valle-lnclán, distorsionando longamente a realidade, deu no esperpento.
Hai unha grande dor neses seres
carnavalescos, case ancestráis,
profundamente eróticos, e un fondo
misterio nos fondos, onde a teima é
unha paisaxe absolutamente soedosa, solitaria, anguriosa. Porque
ese é outro aspecto sucasián: anguria, arrepío, e valdío coma demos
presentes, de xeito obsesivo, nesta
pintura que ceiba os seus dardos
dende a contemplación dorosa,
cáustica, do carnaval humano.
Eu persoalmente atopo na súa
arte dúas características que a xonguen ó marco da pintura galega:
dunha banda, as paisaxes esvaídas,
dun verde, azul ou gris asulagados,
que serven de fondo ás figuras e,
doutra, a atención que o pintor lle

presta á observación dun mundo
parapopular no que desfilan máscaras, antroidos, cómicos, meigas,
bonecos grotescos ... aínda que o
seu creador teña a virtude de salvalo seu enfoque, non caíndo nunca
na visión folklorizada de tantos outros con temas semellantes.
Outro aspecto que quera salientar deste pintor é o feíto de que,
senda un home que non fai concesión ningunha ó estetizante, é nembargantes un pintor que traballa ó
másimo as capas da cor, o dibuxo,
a mínima testura: é decir, o nivel
estético da obra. Este carácter rexo,
varonil, ciclópeo dos seus lenzos
suxíresenos, xa que logo, lonxe das
estéticas parisinas, dos ir e vir das
modas, cosmopolitas, arraiñada
nunha humanidade, nun talante
máis perta dos mestres americanos,
tais coma Siqueiros, Portinari, ou
cun entronque, en España, con Gaya, e en Galicia, co seu paisano Laxeiro.
Esta é a pintura de Sucasas. Aínda que poderíamos ir aventurando
unha evolución recente, moi recente, que o está a levar a unha transformación no seu proceso artístico ... pro eso aínda se está a traballar neste intre, a xeito de alquimia,
no anonimato do seu estudio, e ha
se ver ... porque Sucasas, coherente
como é, evoluciona coa autenticidade que hai nel de seu ...

¿Qué sabemos dos xitanos? Cando se fala e se reivindican os dereitos dos pobos asoballados velahí este pobo antigo, paria en patrias
alleas, que aparece por primeira vez documentado na súa singularidade
nos arquivos da coroa de Aragón, en 1425. A pragmática dos Reis
Católicos en 1499, as leis dos Borbóns, a Constitución de 1812 ... son
capítulos na historia dunha comunidade marxinada, cunha problemática moi específica que Teresa San Román amosa ó longo deste volume.
Amáis da bibliografía (exótica, literaturizada, pouco científica cando
non abertamente hostil) que esiste eneal do pobo xitano, a autora apoia
o seu trabal lo en longas estadías de convivencia coas xentes xitanas en
comunidades principalmente da periferia de Madrid e Barcelona. As diferentes «razas» dentro da cultura xitana, a súa orixe histórica, estratificación social, costumes e ritos, problemática cultural e sociolóxica, movementos reivindicativos, etc. están recolleitos no libro. No intre das rivindicacións a comunidade xitana, cunha cultura propia e tantos problemas específicos, terá de pedir tamén a palabra.

DISCOS
Carlos Puebla. «Y EN ESO LLEGO FIDEL>>. Movieplay.
A revolución cubana producíu unha serie nova e rica de cantantes.
Carlos Puebla é un deles, poida que dos máis coñecidos, e ten anunciadas estes días mesmo algunhas actuacións antre nós. Neste disco téntase de facer unha crónica informal sabor dos dez primeiros anos da revolución cun estilo claro, sinxelo, directo, que quere chegar a todos, o
que (tamén é certo) fai que algunhas veces caia nun sobexo «funcionalismo». Pro está recomendado dende eiquf.

Alan Stivell. «LIVE IN DUBLIN» (distribuido por Zafiro)
O cabo, chegóu a nós Alan Stivell, distribuido comercialmente en España, un dos millares músicos bretóns e militante, dende a súa música,
na causa nacional do seu país. Esta é unha grabación feíta no Estadio
Nacional de Dublín os días 26 e 27 de Santos de 1975. Alan incorporóu á súa música os instrumentos tradicionáis do seu pobo, máis sen
esquence-las posibilidades e recursos do rock, que canta xa dun xeito
importante na sensibilidade actual, e os resultados son magníficos. E a
primeira mostra antre nós dun dos homes máis interesantes na actual
música europea.

CRITICAS FEMINISTAS
EN RELACION COS SUCESOS DAS ENCROBAS
Benque.r idos amigos: Un nistes días os acontecementos das Encrobas
que pubrican os xornais dista localidade e a salpresa foi moita. Pro o que fíxome encabuxar ainda máis, foron unhas decraracións da empresa que está metida no trelo, «Lignitos de Meirama», cuio director afirmóu: «Pagámo-los precios
meirandes dos que se pagan naquela zona.
problema non é necesario arreglálo a paos. A enerxía que irnos facer necesítaa Galiza».

o

Hai moito que decir sabor do trelo, e calquera, incluso eu, pódelle dar coa
verdade nos fuciños a iste señor. Primeiro, cavilo que se non pagan tais precios
xustos, polo menos tendo en canta os moitos millóns ca..empresa vai gañar. Segundo, que a causa xa arreglóuse a paos, pro non no seu lombo, senón no dos
labregos. E terceiro, que Galiza non necesita máis enerxía, polo menos tendo
en canta que máis da mitá da que se fai, consúmese fara, en Castela e ainda en
Francia.
_ Remítome niste terceiro punto á laboura de catres doutores na materia, os señores López-Suevos Fernández, Bermejo Martínez, Costa Morata e
Barxa Alvarez. lstes señores pubricaron non hai moito un libriño sobar das
centrais nucleares e de maneira máis concreta sabor do intento da de Xove, titulado «A contaminación na Galicia». Nunha das súas follas dí o señor López Suevos: Galicia, por outra banda, non necesita enerxía: esparta o sensenta por cento
da que produce e, asegún os datos asistentes, o crecemento do naso consumo
no quinquenio 67-71 , foi do nove por cento simple, polo que si se continúa a
este ritmo ternos pra bastantes anos, sin necesidade aumentar a producción
de enerxíá en todo o país». Dí causas moi interesantes sobar do trelo, que por
cuestión de espacio non repito. lsto é abando. «Doutores ten a lgrexa», niste
caso a Universidade. Supoño que isto é abando pra lle quitar a razón ó direitor
da empresa asoballante.
Pro ainda fallan moitas causas que decir. Pra iso canto con vosoutros. Paresce que queren acabar coa nasa terra , queimala pra que non nasza ningún
grao. Cavilo que esto non ha ser así, pois coma di o refraneiro: «cando a merda
é moita , xa cheira», e r:ia Galiza xa escomenza a cheirar.
Perdoade o meu espallamento . Ainda se podarían decir máis causas. Un
agarimoso saúdo e os millares desexos de que alume a xusticia.
Daniel López Silva
Oca , 68, 5°
Madrid - 25

•••

Dende a aparición de TEIMA sentímonos vencelladas á vasa revista non
sóio coma galegas, senón cenia mulleres, polos artigas adicados en varios
números á muller, que amasaban o interés de TEIMA pala nasa problemática. Por esto, sorprendeunos un comentario que baixo o título «Uxía: 20 anos
esenciais» aparecéu na sección «Fiadeiro» do número 9, no que se ofrece ao
lector, un concepto da muller co que
estamos totalmente en desacorde.

Carta~a

a>ireccióJt

E un argumento moi confusionista
ese de «sempre que calquera reservista
da moral do Occidente non llo impida».
Nefecto, nun país onde a represión sexual acadóu niveles difícilmente superables, pódese querer facer pasar por
progresista e revolucionario o que de
feito non é mais que seguir dando unha
imaxe da muller de puro obxeto sexual.
Esto é cicais difícil de ver n·o naso contesto, pro non hai máis que botar unha
ollada á utilización que se fai nos países
capitalistas desenrolados, da pornografía e da muller como obxeto sexual,
cara a distraer ao pobo dos seus problemas reales e a manter unha ideoloxía machista na que se apoia en boa
parte todo un sistema político i económico. Antramentras, estáselle a negará
muller a súa propia sexualidade, obrígaselle a ser pasiva, a negar o seu placer e o dereito ao seu carpo, dándoselle
por toda alternativa «liberadora» a posibilidade de «decorar» co seu carpo revistas de todo tipo, servir de reclamo na
publicidade, películas e milleiros de

etcs .. :

sitivo encetar unha polémica eneal deste tema pra irmos clarexando todos.
Coidamos xu.sto engadir que, si
poñemos nunha balanza os artigas pu blicados hasta agora por TEI MA en col
da muller, e o artigo que hoxe critica mos, é evidente que pesan moito máis
os primeiros, tanto polo número coma
polo contido , o que non escluie a nosa
crítica a este último, en franca contra dicción coa liña dos anteriores. Un saú do agarimoso .
Lola Malvarez
Sar, 93, 2°
Santiago
Firman tamén : T. Martín, B.Rey; e
Malvarez; da Asociación Galega da Muller
(AGM)

CONSERVEIRAS
SIN HORAS «EXTRAS»

Protestamos contra desa imaxe dePrégolles recollan na súa revista istas cortas verbas que foron escritas
nun intre de fonda xenreira.
Dúas noticias nun mesmo día. Unha, das primeiras páxinas dos xornaes, o
roubo orgaizado da terra ós labregos das Encrobas. Outra, a noticia en pequeno, da subasta dunha vaca e un cuxo propiedade dun veciño de Moar-Fonte
Santaia e que lle foron embargados por descubertos nas cotizacións da Seguridade Social. Dous exemplos máis a se engadir á longa lista de humillacións e
esnaquizamento a sufrir polo pobo galega. Ambo-los dous feitos, o . roubo a
unha comunidade espida de recursos diante das leis inxustas e as forzas da represión encarregadas de impoñela, e a cotidianidade do embargo do gando á
nasa xente , veñen a se integrar no cadro xeral ·da magoante realidade da nasa
terra.
Feitos que xurden dun pesadelo que estamos a sofrir dende hai corenta
anos. Feitos que firen a cada un dos labregos.
A mesma historia continúa. Vidas desfeitas, xeneracións castradas, cerebres
cegos á forza do embrutecemento duns anos esnaquizantes, longo anaco de
tempo no que nos foron pechados os camiños pra todo aquelo que non fara o
culto do egoismo , do individualismo, da ruindade.
A mesma historia continúa porque soio a tona cambeóu, porque os feitos
siguen a ser os mesmos, porque as verbas cambearon , pro non mudaron as facianas e deica os seus símbolos mantéñense no lugar de sempre.
¿Hastra cando así as causas? Hai unha terra que espera por nós. Hai
unha sociedade xusta que aínda está por facer. Unha nazón que organizar. Un
futuro que percorrer que xa está eiquí agora.¡ Unidade, compañeiros, pra
conqueri-las nasas libertades! O presente e o porvir do pobo galega, coma
pobo de seu, está nas mans de todos nós. Os veciños das Encrobas de hoxe, os
anónimos de tódolos días, os n,osos mortos de ante non paran de esixir xusticia .
Xosé M. Barros Hermida
Santa Teresa , 2, 3° drta.
A Coruña

formante da muller, que lle nega a súa
propia esencia como persoa e lle pecha
as portas da súa liberación. Nós non
somos «res·e rvistas da moral do Occidente». Precisamente estamos en con tra desa moral, distinta pró home e prá
muller, que aO'tempo que reprime a ésta, fomenta a prostitución e a pornografía, tirando desta aparente contra dicción uns bos beneficios non sóio
ideolóxicos e políticos, senón tamén
económicos .
E non vale decir que .hai moitas mulleres que teñen superado na práctica
eses papeles, ese é precisamente o engano no que nos queren facer caer certos sectores da «progresía», incluídos
moitos partidos políticos. Nós non con sideramos válidas as solucións individuales, senón que estamos por solu-

Meu señor Director : Leera con
muito interés o artigo do número seis,
sabor das traballadoras do peixe , ainda
que as rapazas das fotos non teñen xei to de traballa - lo peixe , e non porque
nas conservas non tañamos «percha»
dabondo pra levar esas galas de «progres» con fin de semá en Manzaneda ,
senón por factores que poderíamos
chamar socioeconómicos.
De calquera xeito, ben é que al guén sinale o que pasa nas industrias
do peixe , sector tabú dende a súa prehistoria hastra hoxe, pro que agora vai
despertando a modiño e hai que decirlle ¡ ergueivos !.

cións colectivas, que implican unha
modificación de estructuras ideolóxicas, políticas i económicas . Po lo tánto ,

Así que chámame atención que
logo daquel artigo tan ben pasto , non
vin na TEIMA desta semá un recun chiño co informe de que nas Conservas
do Peixe , estáse a face - lo plante de
hora extras coma primeira medida de
apoio á petición que fixemos de cinco
mil pesetas lineais. Ben pouco é, sabendo cos nasos xor.n ais son os máis
baixos de tódolos sectores e que ternos
puntos urxentes, tanto ou máis co do
diñeiro, na nosa táboa reivindicativa .

consideramos que a liberación da muller, coma a de ca lquer sector oprimido,
ten de ser colectiva, e tamén a súa loita
por conqueri la.

Boeno, pois deste plante xa van
quince días e vostedes, nada . ¿Xeica
esquecérono ou é que as rapazas do artigo ese non lle de ron a noticia?

Sabemos que hai moita xente que
ten ideas moi distintas das nasas neste

Saúdos.

María Dolores Taboada Méndez
eido; non é a nosa intención sentar cá - ' Fragoso, 28
tedra, senón que nos parecería moi poVigo

PRA SERVILO ONDE VOSTEDE VIVE, E POR ONDE VOSTEDE PASA .....

''A Caixa''

ten
cen portas
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Coa nasa rede de sucursales saímos ao seu encontro, onde queira que esteña, pra lle facilitar as
operacións de ingresar ou retirar o seu diñeiro coa
maior rapidez e sin outro trámite que presenta·r a
libreta ou o talón de canta corrente, tal como o fai
na oficina onde abríu a sua canta.

A meirande parte das nasas sucursales están conectadas, electrónicamente polo moderno sistema
de Teleproceso; un servicio esclusivo pra lle evitar
esperas e chamadas telefónicas. Calquera das «Cen
portas» que «A Caixa» abríu na provincia permitiránlle entrar na «súa casa» e chegar á sua canta.
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A PLANIFICACION 1 · TRIAL COMO TRADICION INAUGURADA FAI 200
_ ANOS POR ANT NIO ..,RAIMUNDO IBANEZ NA SIDERURXIA E NA CERAMICA
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7 RAZOS SOCIO-ECONOMICAS DO NOVO SARGADELOS
1 -

2 3 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 BIS BARRA.
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 TECNICA QUE UTILIZA PERTENECE A INSTITUCIOS REIVINDICADORAS DA NOSA
CULTURÁ DIFERENCIAL COMA SON

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA@
SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS (t)
7 -

AS POSIBILIDADES
COMENZOS.

DA

EVOLUC!ON

EDICIOS DO C

SADA - A CORUÑA.

Libros

DE

SARGADELOS ATOPANSE

APENAS

NOS

Tlfno . . 62-02-00

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