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Maeeda ( Ourense) : 
Seis anos sen pegar paneada 

Traetores galegos 

FolJLa por un día 



i bótelle peso, 
distancias, portos, horarios 1 

Se ten que leva-lo que sexo a onde 
sexo, cómprelle un camión Pegaso. 

Agora dispón vostede do tractor 
, 2081/60 de 306 CV, para cargas 

que poidan botarse de perda, delicadas ou importantes 
que precisan estar no seu punto 

de destino con rigurosa puntualidade. 
Un camión -coma tódo los Pegasos

de absoluta seguridade porque pra 
el non esisten distancias, portas, horarios, nin cargas. 

O camión-tractor Pegaso 2081/60, 
Turboalimentado, cunha elevada 

relación peso-potencia permita cargalo ó límite do código, 38 Tm. e 

polo s~~t~a~x~h~o~~un~~. r~:~~i~~~~~ ~ºu~~anf g~~~e~ida. EtfüII%Afttttt:t?tt?t?t~t:t?t? 
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Cada semá. 

Os Eidos. Sesualidade, lgrexa, 
Lingua, Política. 

O agro, en pé. 1 nforme. 

Sucede no país: 
-Asamblea Democrática da 

Arousa. 
-Censura postal: escribir a 

carta aberta. 
-Maceda (Ourense): seis 

anos sen pegar pancada. 
-Víctor Moro: «agora, a bai

xura». 
-Cantarero: de azul a roxo. 
-PCG: a autocrítica dos inte-

lectuáis. 
-Valdoviño: historias dun al-

pola nasa banda 
Saeraliza-la 
eidade 

Trátase, dunha vez por todas, de arrincar da nosa ialma certo xeito de dis
trofia e unha fame secular: o enfermizo seno do valeiro e a tolemia enmeigallada 
dunha política que está, sinxelamente, ano tras ano, por ver de facer insalvábel á 
nosa Terra da destrucción e do esnaquizamento. Namentres o capitalismo medra e 
medra a costa da miseria, ·da nosa ruda realidade urxente, os partidos políticos es
tán aínda -a maioría- a facer da súa laboura unha festa urbanizada. Unha festa 
na cidade cando Galicia teme, palmo a palmo e baixo dos poucos carballos que van 
vivindo, se convertir nun verdadeiro lamerail de merda supostamente industrializa
da. Galicia, a este paso, por non ter non vai ter nin futuro coma despensa do Esta
do. A España verde,· señores, é un mito domingueiro que a ninguén convence xa. 

A distrofia e, señores, falsa fartura e subalimentación. A mesma postura 
dalgunha que outra organización que sacraliza -cando perto do oitenta por cento 
dos galegos desvívense no agro- as súas perspectivas segundo relacións de cida
de. Un xogo que xa, por fin, está a fartar en realidade a un campesiñado que, por 
non rillar, non rilla nin nas patacas. Por non talar nin tala e, cando o fai, saille da gor
xa un berro tráxico coma de vento enchubascado: a desinformación crea servidumes 
e o illamento as multiplica. Os labregos, perto da esclavitude, fúndese día a día de 
sol a sol na súa propia esistencia malvivida e problema contra problema: ¿ónde van 
os xermes que tentan a creación dese gran sindicato único, labrego e gandeiro? 
Señores, entre tanta pelexa e loita cumio arriba, ·a Historia cáisenos a puñaladas. 

Un novo Castrelo de Miño, outro As Encrobas ... sería o triunfo da vergoña. 
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cada. 
semá 
Amnistía por entregas 

Os decretos que regularon, dende a morte 
de Franco, as excarceracións de presos políticos 
foron dous denantes desta ampliación de amnistía. 
No mes de novembro de 1975, cando o Rei 
Juan Carlos 1 foi coroado en Madrid, saíu un real 
decreto formulando o indulto de determinadas 
penas que daquela estaban a cumplirse nas ca
deas do Estado Español. 

O indulto foi considerado insuficiente pola · 
maioría da opinión pública e, xa dende aquel 
mesmo intre, comezaron as campañas pola am
nistía, postas en marcha pola totalidade dos par
tidos da esquerda e non combatidas polo centro. 
A dereita non se pronuncióu claramente, ende
xamáis, sobre este tema; e a ultradereita alpori
zóuse mesmo, ó ver que podían ser postos en li
bertade os «enemigos seculares». 

Euzkadi foi quen máis sufríu o retraso da 
amnistía. As cadeas de todo o Estado estaban 
ocupadas na súa mitade polos presos vascos 
(ETA, sobre todo). Pro non era sóio Euzkadi. Ga-

licia, Andalucía, Castilla, todos tiñan a alguén 
detrás dos barrotes e por eles movilizáronse de
cote. Na nosa terra había homes coma os da 
UPG ou os de Comisións Obreiras (os de Ferrol) 
que estaban presos na Coruña, en Pontevedra 
ou en Madrid. 

O 30 de xulio de 1976 o Goberno presidido 
por Suárez, recén chegado ó poder, decretóu a 
primeira amnistía que coñecéu esta terra dende 
a morte do Caudillo. Foi unha amnistía a medias, 
como siñalaron os políticos de case tódalas ten
dencias e os militares da Unión Militar Demo
crática, algún deles na prisión militar de San 
Antón, en Ferrol, no intre de seren afectados 
pola amnistía. Segundo despachóu por aquelas 
datas a axencia Europa Press, 1 71 presos políti
cos agardaban a libertade nas cadeas, mentres 
que outros 329 foron afectados polo indulto an
terior. 

A loita pola amnistía non sóio non paróu 
senón que mesmo se viu intensificada ó longo 
dos meses seguintes. Políticos de tódalas ten-

ciencias, menos coma sempre a dereita clásica, 
volveron a pedi-la amnistía como algo necesario 
pra entrar nun auténtico período de reconcilia
ción entre os pobos e as xentes que compoñen 
hoxe a realidade do Estado. 

Euzkadi foi quen máis berróu amnistía e sabían 
ben por qué o facía. Pro non foi sóio ela. Barcelona 
foi escenario de manifestacións multitudinarias e de 
xeiras relevantes, como pode se-lo · famoso recital 
de Luis Llach. Galicia pedíu a berros en repetidas 
ocasións a chegada da amnistía.Pedíuna nas mani
festacións dos obreiros de Ferrol e de Vigo, nas 
asambleas dos estudiantes de Santiago, nos mani
festos dos artistas e intelectuáis, nos comunicados 
dos partidos e nos titular.es da prensa. Asociacións 
profesionáis, de amas de casa, culturáis, etc. berra
ron a eito pola amnistía. 

Por eso se comprende cecáis con facilidade 
a decepción que mostra a enquisa de urxencia 
que aparece nestas páxinas. 

GALEGOS NA CADEA 
Os nacionalistas galegos e os que non o son 

non esquencen aquela semá do 11 ó 1 7 de 
agosto do ano 1975, porque aquela semá foi 
- noutra escala- a guerra. Detencións pola 
menor sospeita ou relación, controlos nas estra
das, rexistros en casas e pisos ... Traballaban 
conxuntamente as forzas da polfcia e as da 
Guardia Civil e mesmo, segundo algunhas ver
sións, policías procedentes de Euskadi. Dúas si
glas provocaban revuelos e preocupacións nas 
comisarías de polícia. Eran UPG (Unión do Pobo 
Galego) e ETA-V Asamblea. Xuntas dúas, 
aínda que naqueles días o acento se puxese na 
sigla ETA, de maneira que algún home da UPG 
aparecéu como «etarra». A semá amencéu e o 
mesmo luns, a 19 kilómetros de Lugo, perto de 
Guntín forzas da Guardia Civil deron o alto a un 
turismo cando entraba dunha curva ben pecha
da. Dentro ían Xosé María Brañas Pérez, militan
te de UPG e dous liberados de ETA: lñaqui Villa
nueva Lanza e Emilio Goitia Batiz. As versións 
oficiais indicaban que levaban con eles tres pis
tolas, un subfusil, máis de duascentas mil pese
tas e documentos roubados. Axiña se relacionóu 
ós tres detidos co atraco á Caixa de Aforros da 
Coruña e o roubo perpretrado nas oficinas do 
Documento Nacional de ldentidade en Lugo se
más atrás. 
· As investigacións preparadas con tempo in

tensificáronse moi especialmente a partires da
quel luns. 

MONCHO REBOIRAS 

Vintecatro horas despóis, Ferrol, outro home 
de U PG, sería morto a tiros poi a policía. Xosé 
Ramón Reboiras Noia, ferido, perseguido e aco
rralado foi morrer a un portal da rúa José Anto
nio arredor das cinco da madrugada do 12 de agos-

1. J to. Afnda que algunha versión interesada intentóu 
L facer anda-la hipótese de que se suicidara, as cróni-

cas contaban ben claro que o seu cor¡Jo presentaba 
«múltiples impactos de bala». Reboiras sería ente
rrado na tarde do día seguinte no camposanto da 
parroquia de San Xoán de Laiño. 

E era ese día, o 13, cando a prensa galega 
publicaba todo xunto. A versión da detención en 
Guntín e a morte de Moncho Reboiras. Todo eso 
nas primeiras páxinas, xunto cos datos dos des
cubrimentos de pisos <<francos» en Santiago, Fe
rrol, A Coruña, Lugo e Vigo. 

Nestes pisos serían detidas outras persoas. 
Caso de María Luisa RitaVázquez Barquero (Ma
risa) e o seu home, Manuel Fernández Rodrí
guez, en Santiago; e Xosé Manuel López Alvarez 
(Lito), na Coruña. Todos eles militantes de UPG, 
que seguen na cadea na Coruña. Outros detidos 
supostamente vencellados ó mesmo grupo, se
rían postas máis tarde en libertade. 

. Nos pisos «francos», sempre segundo as 
fontes oficiáis, atoparíanse armas, municións, 
material esplosivo e propaganda dabondo. 

Estas noticias tristes e preocupantes resta
ban importancia ó tráxico accidente ocurrido en 
Samio, ó descarrila-lo ferrobús Santiago
Vilagarcía, provocando cinco mortos e máis de 
oitenta feridos. 

As accións policiáis prolongaríanse durante 
bastantes días por tódolos currunchos galegas. 
Acababa de producirse un golpe forte contra un 
partido nacionalista. 

OS OUTROS PRESOS 

Pro, ós detidos da UPG, hai que engadir á 
hora de falar unha vez máis da amnistía os seis 
militantes do PCE (R) Partido Comunista de Es
paña (Reconstituido) -outros cinco quedaron 
en libertade provisional---:- detidos nos últimos 
días de setembro de 1976 en Vigo, Ferrol e San
tiago. 

Trátase de Fernando Viqueira Sende, Xan 

Caamaño Franqueira, Xesús Montero Pereira, 
Xan Xosé Turnes Santos, Guadalupe Núñez Mo
rales e Xoan Carlos Delgado Decodes, traslada
do éste fora de Galicia co gallo do recente se
cuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo. 

Todos eles, xunto co anarquista Xoán Teixei
ro e outros galegas que coma el viven e agardan 
nas cadeas ergueitas noutros lugares do Estado 
español, están unha vez máis -a outra fora polo 
Nadal do ano pasado- pendentes do que poida 
dar de sí a ampliación do decreto de amnistía. A 
amnistía á que TEI MA adicara o seu número 
dous, no que o lector pode atapar outros datos 
sabor da situación dos presos galegas. Deses 
que o pobo quere ver, dunha vez, fóra. 



Partidos: ¿Amnis ... qué? 
Decepción -con matices e algunha que ou

tra reserva- é o sentimento xeral que TEIMA 
puido recoller entre os líderes políticos galegas 
diante dunha medida tan estrictamente política 
coma a que o goberno Suárez tomóu o pasado 
venres día 11. Esperábase moito máis do decre
to anunciado unha semá denantes: cecáis fora 
ese un dos principáis factores á hora de 
coordina-lo coro de voces desilusionadas que 
segue a continuación. 

A ledicia xeral que supón a presumíbel posta 
en libertade dos nacionalistas galegas da UPG, 
presos na cadea da Coruña, non fai esquencer ós 
nosos consultados a traxedia doutros pobos que, 
coma o vasco, terán de seguir petando ás portas 
e cadeas, se o testo da lei non engaña. 

As restantes conclusións pódenas tirar vos
tedes mesmos da enquisa de urxencia que un 
equipo de Redactores de TEI MA realizóu minu
tos antes do peche desta edición. Faltan as opi
nións da ANPG e da UPG, que preferiron non 
contestar por razóns de índole política; e as do 
PSOE, LCR, PT e PCU, partidos dos que foi im
posíbel, a pesares das nosas xestións, localizar 
voceiro ningún. 

ABILIO VILLENA 
(ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA 
DE TRABALLO) 

«Situámonos coa opinión maioritaria do 
pobo vasco: a amnistía non é negociábel. Pra 
nós, os grados, os ». ritmos e todas esas causas 
non nos valen, mentres non haia unha amnistía 
verdadeira. Coidamos que todos teñen dereito a 
regresar, á súa patria ou patrias. Namentres, 
toda esta serie de «amnistías», entre comillas, 
non son outra cousa que conquistas da loita po
pular. A medida que se acaba de tomar espresa 
novamente a debilidade do goberno Suárez, que 
necesita de actos coma estes pra darlle ás elec
cións unha mínima apariencia democrática». 

J.A. SOUTO PAZ 
(PARTIDO GALEGO 
INDEPENDENTE) 

«Paréceme unha medida de avance, e ade
máis necesaria; pro como non a conozo en tódo
los seus términos aínda, reservome a miña opi
nión final. Penso que é preciso chegar á reconci
liación nacional, a esa cicatrización de feridas 
que todo o mundo desexa». (O señor Souto fixo 
constar a TEI MA que talaba a título persoal e 
non no nome do seu partido). 

XESUS VEGA 
(MOVEMENTO 
COMUNISTA DE GALICIA) 

«En primeiro lugar debo decir que a saída á 
rúa dos presos que sexan beneficiados por esta 
medida é un triunfo de tódolos pobos do Estado. 
Por outra banda o decreto non nos parece satis
factorio en canto que segue eludindo a auténtica 

e necesaria medida: unha amnistía total e non 
este tipo de accións que deixan amplo marxe de 
discrecionalidade ó goberno, no que se retire ós 
incursos nos chamados delitos de sangue. Se
gue sendo medida indispensábel e urxentísima a 
posta en libertade de tódolos presos, e mentres 
esto non suceda así, o proceso democrático ca
recerá de credibilidade pra nós. Finalmente, 
como penso que os catro patriotas galegas pre
sos van saír, quero manifesta-la nosa ledicia 
polo feíto». 

XOSE MANUEL BEIRAS 
(PARTIDO 
SOCIALISTA GALEGO) 

«0 que digo é que eso non é amnistía. Non 
se poden considerar coma delitos actos cometi
dos na loita contra o fascismo: sería algo así 
como considerar terroristas ós resistentes fran
ceses contra os nazis. Estes dereitos de gracia 
son concesións graduáis que, non recoñecen 
que a democracia ten pue se fundar en bases 
distintas ás actuáis. Non se poñen en cuestión 
os alicerces do actual poden>. 

DANIEL PINO 
(ASAMBLEA 
POPULAR GALEGA) 

«Paréceme que de amnistía xeral, nada. 
Mentres un soio individuo quede dentro da .ca
dea, é coma se quedaran trescentos: esto téñe
no moi claro no País Vasco, especialmente. Por 
outra banda, dáme a impresión de que se pode-

' ría actuar con parcialidade e ter un ha arma na~ 
máns -refírome como é lóxico, ó goberno
pra xogar coas libertades da xente». 

ANXEL GUERREIRO 
(PARTIDO 
COMUNISTA GALEGO) 

«A cousa aparece, en primeiro lugar confu
sa. Polo que se pode saber a partir da inicial in
formación que se deu, trátase dunha ampliación 
da anterior amnistía parcial que segue agora ta
mén sen se-la amnistía total que reclama o con
xunto do Estado Español. Naturamente, hai que 
decir ben claro que unha auténtica reconcilia
ción esixe esta amnistía total. 

Sen embargo, paréceme que esta amplia
ción de agora é unha nova conquista arrincada 
pola presión democrática e pola movilización 
popular, especialmente pola movilización do 
pobo vasco. Esto é unha amnistía c·on grandes li
mitacións. Os comunistas galegas daríanos 
unha grande alegría, de tódolos xeitos, que esta 
medida collera ós nacionalistas galegas que es
tán na cadea da Coruña e comprobarmos que 
tódalas cadeas de Galicia quedaran sen presos 
políticos. 

Doinos supoñer que van quedar sen a liber
tade moitos presos, particularmente vascos e, 
neste senso, Euzkadi vaise ver unha vez máis 
discriminada. Naturalmente, a solidaridade do 
Partido Comunista de Galicia está con ese pobo 
que non ten parangón en España. 

cadasemá 
Outra grave limitación está no feíto de que 

alcanza somentes até o 15 de decembro de 
1976, día no que se fixo o Referéndum Nacio
nal. Resulta evidente que quedan fóra persoas 
que foron procesadas e mesmo condenadas se
guramente despóis desa data, como son os ca
sos do nosos camaradas Santigo Carrillo e San
tiago Alvarez. 

Está claro, en todo caso que o PCG vai se
guir movilizando e presionando pra conqueri-la 
amnistía, coa que se poida chegar a unhas elec
cións que se poidan chamar democráticas e pra 
poder talar de reconciliación». 

ALEXANDRE OTERO 
(PARTIDO SOCIALISTA 
POPULAR DE GALICIA) 

«Dende un ángulo positivo, supón unha con
quista conseguida polas forzas democráticas da 
oposición, unha esixencia que, coas demáis con
dicións que se reivindican, pode crear un clima 
de condicionamentos mínimos pra poder partici
par nunhas eleccións con certa marxe de garan
tías e das ·que poden safr unhas Cortes que se
xan constituintes. 

Dende un ángulo negativo, resulta discrimi
natoria esta medida, e arbitraria porque en parte 
é escluínte, e en parte require interpretacións e 
aplicacións xenerosas, disposicións complemen
tarias, cauces singulares, coma cando se tala de 
«equidade» ou de «conveniencia pública». E aquí 
pode haber unha infracción do principio de segu
ridade xurídica que aparece regulada no artigo 
17 do Fuero de los Españoles que di que tódolos 
órganos do estado actuarán conforme a un orde 
xerárquico de normas preestablecidas que non 
poderán ser alteradas arbitrariamente. 

Hai que ter en conta, ademáis, que o único 
delito cometido polas persoas afectadas por 
este decreto de gracia é o das súas actitudes pa
trióticas pola loita dun ordenamento democráti
co da sociedade das distintas nacionalidades e 
pobos que forman o Estado Español. Neste sen
so, o indulto non borra o delito senón o cumpli
mento da pena e os antecedentes penáis persis
ten, mentres que unha verdadeira amnistía es
tingue a responsabilidade criminal e máilos an
tecedentes». 

MANUEL REGO NIETO 
(PARTIDO 
CARLISTA GALEGO): 

«Denantes de todo quero aclarar que falo 
como político e non como xurista. Pra min, é un 
indulto por fases. Faise nel de amplia-la amnis
tía, pro, por outra parte, tamén se tala de .indulto 
xeral. Esto ven ser, como democracia española, 
unha cousa a anacos. Ten algo de realista; e é 
que recoñece que foi incompleta a amnistía que 
se aplicóu polo decreto do ano pasado. 

Se non colle os delitos de sangue, eu penso 
indispensábel unha revisión daqueles xuicios 
dado o réxime político e o contesto histórico que 
imperaba . cando foron cometidos os delitos e 
cando os seus autores foron condenados por 
eles. Concretamente no País Vasco, paréceme 
que van quedar moi pouco satisfeitos con esta 
medida do Goberno Suárez. 

Por outra banda, pregúntame dúas causas: 
¿qué vai pasar cos que estan no estranxeiro ?. 
Esto é algo moi importante. E, ¿qué vai pasar ~ 
cos patriotas gal egos que están na cadea? l' 



.cadasemá 

A A.N.-P.G. 
quere ser legal 

((Non se trata de disimula-los nasos princi
pios fundamentáis, senón de ver se a legalidade 
que se anuncia é capaz de nos recoñocer coma 
nacionalistas galegas, tal e como somos)). Con 
estas palabras presentáronse públicamente, 
coma promotores da legalización da Asamblea 
Nacional-Popular Galega, Ramón Valcárcel, Ca
milo Nogueira, Lois Diéguez, Antón Sánchez, 
Bautista Alvarez e María Teresa Conde
Pumpido. 

Nos estatutos -presentados primeiro ó no
tario de Marín -señor Zulueta- e logo, o pasa
do día nove, no goberno civil de Ourense- enu
méranse os puntos programáticos da AN-PG, tal 
e como se fixeran públicos dende a súa funda
ción en abril do 75: Galicia é unha nación con 
dereito á súa autodeterminación; necesidade 
dun autogoberno galego; loita anticolonialista e 
libertades democráticas coma cousa esencial ó 
exercicio do poder polo pobo. Outro punto di 
que a loita polltica debe ir dirixida á defensa dos 
intereses do pobo traballador e non se rexeita a 
alianza coas forzas pollticas semellantes que loi
tan pala implantación dunha verdadeira demo
cracia a nivel do estado. 

Nesta presentación da AN-PG, os promoto
res da súa legalización. afirmaron que ((A Asam
blea é a forza polltica da oposición máis forte de 
G alicia nestes in tres, a que a máis lugares e sec
tores chega e, dende lago, quen ten a maior ca
pacidade de movilización polltica)). 

FRENTE CULTURAL 

Paralela a esta petición de legalización, pre
sentóuse, tamén neses días, a proposta que o 
Frente Cu.ltural da AN-PG fai coma alternativa o 
Día das Letras Galegas e cara a unha programa
ción en defensa da problemática popular. Nesto 
senso, a campaña do F.C. plantésaxe, entre ou
tras causas, a loita por un ensino galega e pala 
oficialización do naso idioma, e diríxise ós tele
clubs, agrupacións culturáis, asociacións de ve
ciños e colexios profesionáis. 

<<0 trabal/o cultural -dise na proposta do 
Frente - non pode estar anclado no pasado e 
servir somentes pra unha élite que está empeña
da en perpetua-lo clasismo, o culturalismo e o 
illamento das necesidades das clases populares 
galegas. O trabal/o cultural ten de estar inmerso 
na problemática popular da nasa nación e ser 
unha arma prá súa liberación)). 

Minúsválidos . "' en aee1on 
«A nosa primeira loita vai ser pala concien

~ ciación e movilización dos minusválidos encol 
~ dos nosos problemas. Paralelo a este traballo, 

reclamámo-la necesidade de participar na xes
tión dos organismos oficiáis -ANIC e CEREM
de cara á eliminación do burocratismo e pra que 
a súa planificación responda ás nasas necesida
des». Así falan os homes da Xuntanza de Dismi
nuidos Físicos do Pobo Galego, que hai uns días 
fixeron a presentación pública da asociación na 
Aula de Cultura «Lume», da Coruña. 

A Xuntanza -«xa que o noso problema con
creto afecta a toda a sociedade»- coida que 
puidera contar cun apoio xeralizado diante das 
súas reivindicacións. 

Con todo o peso e máila forza da lei na man, 
os minusválidos esixen -segundo a plataforma 
reivindicativa - que un dez por cento das viven
das estean axeitadas á súa condición e que as 
empresas con máis de cincuenta obreiros teñan 
un dous por cento de empregados minusválidos. 
Os homes da Xuntanza din que estas ordenan
zas legáis ninguén as ten en canta, nin empresas 
nin inspectores de Traballo. 

Outro punto de no que teiman os homes da 
Xuntanza é a necesidade de que tódolos dismi
nuidos físicos pasen a integrarse na Seguridade 
Social e que dispoñan de pastos de rehabilita
ción suficientes e gratuitos. Falan tamén de que 
a admisión dos minusválidos nos centros de en
señanza -tanto privados como estatáis- ten 
de ser obrigatoria e que obrigatoria tamén ten 
de se-la adaptación das aulas á súa deficien.cia. 

As primeiras movilizacións públicas dos mi
nusválidos foron reclamando pasos axeitados 
nas rúas e accesos ás cabinas telefónicas. Ago
ra, a Xuntanza de Disminuidos Físicos do Pobo 
Galega, volta a insistir nestes dous temas e máis 
na petición de que tres de cada .cinco autobuses 
que cobren as liñas principáis canten con acce
sos e espacios adecuados prós moinusválidos. 

A X.D.F.P.G. está segura que «dende agora, 
tódolos disminuidos físicos non nos atoparemos 
tan discriminados; «dende a Xuntanza irnos loitar 
pra que dunha vez por todas poidamos conqueri
lo que por lei nos pertenece». 

Radio: 

Xiz, prentiado 

O noso corresponsal en Lugo, Xulio Xiz, 
xunto con Marcial González, obtiveron recen
temente o «Premio Nacional de Radio de la 
Cruzada de Protección Escolar», convocado 
polo Ministerio do Traballo español. 

Concurriran ó premio, en total, unhas cen
to trinta series de programas doutras tantas 
emisoras do Estado. O xurado estivo presidido 
polo xerente de RTVE e o segundo premio foi 
pra Radio Nacional de España en Barcelona. 

Xiz, xunto con Marcial González, canta xa 
nestes momentos co Premio Internacional de 
Radio do Bimilenario da Cidade de Lugo e 
mái-s co Premio Nacional de RTV «Ciudad de 
Salou». 

Lugo 

¿Canto val un 
obreiro ntorto? 
X. XIZ 

Os que poden morrer, poñen precio á súa 
marte ... E só piden un millón 

Esto pasóu ben ás claras, hai pouco, na pro
vincia de Lugo, cando un traballador da cons
trucción, Demetrio Fernández Arias, morréu en 
accidente de traballo. Os seus compañeiros es
presaron a súa condolencia, pro tamén a inque
danza de todo o gremio. Entón pediron un segu
ro de accidente a cargo da empresa pra que, se 
quedaran inválidos, lles dea medio millón de pe
setas; e, se morreran «en acto de servicio», pa
guen 6s seus familiares un millón de pesetas. A peti
ción incluíase nas que os obreiros da construc
ción · plantexan no convenio colectivo. Pode que 
a cada empresa lle saia por unhas seis mil pese
tas anuáis un seguro do tipo que o obreiro quere 
e, aínda moito máis barato, se fan unha póliza 
colectiva cunha empresa de seguros. 

Nun tempo no que un millón xa case deixa 
de ser cartas, no que as pesetas se devalúan a 
velocidade arrepiante, os lugueses pensan que 
ben baixo tasan a vida propia os obreiros da 
construcción, xa que de pouco, por non decir de 
nada, chega un millón de pesetas pra unha fami
lia que queda desamparada . 

De tódolos xeitos, se baixa é a tasa na que 
se tasan, despóis de mortos os obreiros o que 
queda por ver é en canto valoran esa mesma 
marte os empresarios. 



((Día Internaeional 

da Muller» 

Mulleres 
pota igualdade. 

Arredor do «Día Internacional da Mullern, 
que se celebróu o pasado 8 de marzo, as organi
zacións feministas galegas organizaron mesas 
redondas, conferencias e actos públicos de pre
sencia activa en varias cidades galegas. Nalgún 
caso penduráronse pancartas. Noutros houbo 
prohibicións do goberno civil (en Vigo, concreta
mente, cunha mesa redonda organizada polas 
mulleres democráticas). 

Días antes, tamén en Vigo, o despido dunha 
traballadora duns grandes almacéns movilizóu a 
dous centos de mulleres (máis ou menos) que 

Asociación pró Estudio da Problemática da Mu
ller (AUPEPM) organizaron varios actos conxun
tamente, con distinta sorte. A autoridade guber
nativa non permitíu a colocación de mesas pra 
vender libros nas rúas, e a policía interrumpí u un 
mitin ó que asistían máis de 400 mulleres. Sí 
puido celebrarse unha aula aberta pra plantexa
los problemas da situación da mulleren Galicia. 
«Hai que salientar, dixo a TEIMA unha das orga
nizadoras, que a mulleren Galicia sofre unha tri
ple esplotación: a do seso, a de clase e a nacio
nal, marco no que se inscribe a súa loita». O de
rradeiro acto do «Día» era unha protesta diante 
dun dos cines onde actuaba unha compañía de 
revistas que non regateaba a mostra das tetas 
no escenario. Con anterioridade xa aparecera 
nun dos cartéis anunciadores do espectáculo a 
lenda «non á utilización do corpo (da muller) 
como unha mercancía». Era a primeira vez en 
máis de 40 anos que se celebraba o «Día da Mu
llen> e non pasóu desapercibido o feito da praxe 
unitaria. Neste senso podía haber algo máis ca 
unha chamada á muller pra que loitase pola súa 
liberación, como rezaban as pegatinas que cen
tos de rapazas pasearon durante todo o día. 

Pontevedra 

Represión 
~ telef óniea z 
w 
o.. 

MULLERES POLA /GUALDADE 

berraban «traballo sí, abusos sesuáis non» pri
meiro na Gran Vía e logo na rúa do Príncipe, 
onde foron obrigadas a se desfacer pola policía 
armada que lles quitóu dúas pancartas. 

«0 da traballadora despedida, anque é im
portante, non deixa de ser anecdótico. Anecdóti
co e representativo ó mesmo tempo -decían á 
nosa revista algunhas mulleres da «Asociación 
Galega da Mullen>-. Esisten mesmo certas «tra
dicións» no sector do peixe, por exemplo, ou nal
gunhas coñecidas fábricas con maioría de mulle
res traballadoras, que talan aí nda do dereito de 
pernada, máis ou menos disimulado, por parte 
de encargados, etc., aproveitando a desinforma
ción, o medo e a pouca cultura das traballado
ras. A nosa protesta vai, porén, contra da situa
ción xeral da muller no traballo, doblemente es
plotada e sen defensas». 

OUTRAS CELEBRACIONS 

Outro punto de especial incidencia no «Día 
Internacional da Mullen> foi Santiago, onde por 
primeira vez a Asociación Galega da Muller e a 

~ 
«Pra deixar claro hastra onde chega a organi
zación represiva da Telefónica, abonda con 
decir que as telefonistas teften que pedir per
miso pra ir mexar e preocuparse de te-la 
gafta dacordo coa boa disposición da vixilan
te de ,urno. As veces, a represión toma outros 
camiños: en Vigo, o delegado provincial tivo 
a ocurrencia de pecha-lo local cultural, tras 
organizarse un ciclo de charlas sobor das di
versas centróis sindicóis». 

Guillermo Campos falóu con algúns dos ho
mes da Telefónica e artellóu este informe. 

Esta represión é un pouco a venganza da Com
pañía Nacional Telefónica de España despóis de 
que o foco reivindicativo de Pontevedra se des
tacara coma o máis importante de toda Galicia. 

A tensión nace co gallo da negociación do 
sétimo convenio ·colectivo pra 1976 que, logo 
dos paros de marzo e abril, remata en «laudo» a 
máis de despidos traslados e outras sancións. 
No remates do 76, unha vez esgotado o plazo do 
«laudo», comenzaron as negociacións pra firma
lo convenio. Nesta segunda negociación, os 
membros de c;mdidatura unitaria que defende
ran as reivindicacións obreiras na ocasión ante-

cadasemá 

rior, quedaron fóra da Comisión Deliberadora do 
convenio. «Esta comisión deliberadora -din os 
nosos informadores- non era representativa, xa 
que nin Madrid, nin Barcelona, nin Bilbao ... nin o 
grupo de telefonistas tiñan representante». Esta 
Comisión sometéu a referéndum a proposta da 
empresa que foi ·rexeitada. Máis tarde, a empre

sa dirixí u cartas individuáis tentando «vender» a 
súa proposta ós traballadores, e insistindo en 
que non se interpretaran ben as propostas. 

Aseguraba a Telefónica que a nova escala 
salarial favorecería, no primeiro ano, en maior 
proporción ós · soldos máis baixos. Certo, pro 
exemplo deste feito era que pra facultativo 
maior supúñalle pasar de 65.000 a 78.000 pe
setas namentres que pra un mecánico maior a 
suba era de 28.000 a 35.000. «Entón, os traba
lladores o que pedíamos era aumentos liniáis». 

Pode -séguennos · a conta-los traballado
res- que o interés porque firmáramo-lo conve
nio estivera movido pola intención de subi-las 
tarifas; tamén estaban moi interesados en desfa
cerse da cuota que pagan o Instituto Telefónico 
de Previsión, ou sexa, un paso atrás nos dereitos 
adqueridos por nós. E non talaba a proposta em
presarial de amnistía laboral (En Pontevedra ha
bía 4 traballadores trasladados). 

En definitiva, o convenio prorrogóuse por un 
ano, despois de retirarse a denuncia do laudo. 

CENTRALIZACION
DESMANTELAMENTO 

O proceso centralizador da Telefónica está a 
significa-lo desmantelamento de centros impor
tantes. Na provincia de Pontevedra, hasta hai 
pouco repartíanse os servicios entre a central de 
Pontevedra e a de Vigo, pro pouco a pouco ésta 
vai copando cometidos. Parellamente o abonado 
vai sufrindo atrancos e problemas. A este paso a 
central de Pontevedra irá quedando en nada, e 
os usuarios de media provincia peor atendidos, 
porque o proceso centralizador en Vigo afecta a 
moitas vil as da provincia: Vilagarcía, Sanxenxo, 
Marín, O Grove, Lalfn, A Estrada, Pontecaldelas, 
etc., perderon o seu locutorio e a cabina auto
mática non presta o servicio tan eficazmente, 
cando non quedan atrancadas porque a empresa 
encargada de recolle-las moedas pasa en días fi
xos e non cando fai falta. 

Exemplo da complicación de agora é o se
guinte: o abonado pasaba o aviso. de avería ó 
002, e unha vez comprobada, saía o celador a 
reparala. Agora, con 002 en Vigo, o aviso pasa 
dalí á mesa de probas de Pontevedra, daquí ou
tra vez a Vigo e logo ó celador. Namentres, o t: 
abonado agarda ... 
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Os outros métodos 
eontraeeptivos 

Dispositivos 
Intra 
Uterinos 
((DIU» 

.DR. CIPRIANO L. JIMENEZ 

Os «dispositivos intrauterinos» 
(DIU). tamén chamados esteriletes ou 
espiráis, son pequenos aparatos, fei
tos xeralmente dun material flesfbel; 
p. ex. plástico ou cobre (copper con
traceptiva). pra facilita - la súa coloca
ción na cavidade uterina (matriz). A 
colocación dun dispositivo intrauteri
no, ten que ser feita por un médico 
especialista, que garantice a súa indi
cación, despóis dun reconocemento 
que determine a dimensión , posición 
e movilidade do útero. 

A colocación dos DIU, faise en xe
ral, durante o período da menstrua
ción (regla) . entre o terceiro e quinto 
día do ciclo. Non embargantes o pe
queno diámetro do tubo de inserción, 
demostra que a colocación dos «este
riletes» non supón grandes proble-

Ser 
dem·óerata· 
pagano 

XOSE CHAO REGO 

CAL E AREA 

Dende que o dirixe o crego Rafael Lom
bardero , secretario do bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, o Boletín oficial da
quela dióceses adquiríu un contido que se 
deixa ler. E o labor dun home honesto, que 
traballa á sombra e que percura un certo 
pluralismo prás páxinas da publicación ofi
cial. Tódolos meses se poden ollar nela as 
«Cartas Cristianas» que o cardeal Ta
rancón escribe cada semá. O «taranconis
m0>> é un feito do que o influxo, - na vida 
política e relixiosa do pais - non se pode 
dubidar. 

Unha das cartas cristiás de Tarancón 
fixo moito ruido por afirmar que no ano 
1976 en España non conviña un partido 
con apelido cristián, e facía unha crítica 
axeitada á democracia cristiá como parti 
do da lgrexa e aínda da xerarquía. Foi a 
primeira vez que vin recoñecido este fei 
to. Decíase aló algo que semella impor
tante ter en conta: «Üs practicantes, difí
cilmente se poñen dacordo nas solucións 
políticas». 

Esa era a de cal, da que se dixo que lle 
fa costa-lo posto de arcebispo de Madrid, 

mas. Unha vez colocados os DIU, 
normalmente, son retirados ó cabo de 
dous anos, procedendo, de desexalo, 
á colocación dun novo'. De calquera 
maneira, os DIU, poden ser retirados, 
sempre que se queira, de maneira 
sinxela e rápida. A cooperación da 
muller na colocación dos esteriletes, 
e mínima, por eso o método é estre
madamente seductor. 

Os D 1 U son contraceptivos moi efi
caces sempre que permanezan ria 
útero. Non embargantes, a súa efica
cidade é menor cá da píldora. O risco 
de embarazo prós DIU é de 3% apro
simadamente, prá píldora é de 0,8%. 
Durante os primeiros meses da súa 
colocación, os DI U poden causar re
tortixóns uterinos e reglas máis abun
dantes ca normalmente. Estas moles
tias: dores, hemorraxias e espulsións 
repetidas, son as tres causas pdnci
páis, que poden dar lugar a que o dis
positivo teña de ser retirado. Nun 1 O 
% de casos, aprosimadamente, o DIU 
pode ser espulsado espontáneamen
te , do que a muller, polo xeral se de
cata rápidamente. A presencia do dis
positivo asegúrase controlando un 
fío, que sae a rente, do orificio do 
cuello uterino. Este fío pódese ver, 
senda tamén accesíbel ós dedos do 
xinecólogo. 

Os accidentes máis graves a que 
poden dar lugar a colocación dun dis-

pra poñer aló un xer·arca afín á D.C., é de
cir, un home da chamada «Santa Casa» 
(Editorial Católica e Asociación Nacional 
de Propagandistas) 

Unha paletada de area caía a semá se
guínte na carta cristiá que facía de conti
nuación na que abogaba pola esistencia 
«non de partidos pollticos cristiáns», pro sí 
de «partidos pollticos de inspiración cris- · 
tiá». Se a primeira carta era coerente na 
segunda non se vía ben o que se quería 
decir, se non se trataba máis ca dun mero 
nominalismo: ¿saca-la palabra «cristián» 
como apelido, pro manter partidos depen
dentes dunha teoría social dependente da 
xerarqufa? Cambearlle o colar ó can non 
quer decir que este non siga a trabar. 

O cardeal era moi esplícito: ó esclui-las 
«ideoloxfas ateas ou materialistas». xa sa
bemos a quen se estaba referindo: ós par
tidos marxistas. Os partidos «cristiáns» 
(que agora resulta laido chamalos así), son 
interclasistas, e no nome do amor cristián 
rexeitan a loita de clases. Non embargan
tes, deféndese o pluralismo, pro, ¿de qué 
pluralismo se trata? Non quedan rriáis ca 
dous camiños: o da dereita , que xa non é 
ben visto pola lgrexa, e o do centro, que 
ven sendo unha versión edulcorada do ca
pitalismo. Todo elo, no nome da doctrina 
social da lgrexa. 

A SOCIAL-TEORIA 

·o verdadeiro mal endémico, a doencia 
conxénita da doctrina social da lgrexa (e 
os partidos políticos que dela dependen) é 
precisamente o seu carácter de doctrina. 
O feito social é un fenómeno esenciaímen-

SESUALIDADE 
positivo intrauterino, son as infec
cións ou unha perforación. 

Non esiste risco de malformacións 
pro futuro meniño, pro no 1 5 % dos 
casos, e embarazo dunha muller que 
teña dispositivo, pode acabar nun 
aborto espontáneo. 

Fálase moito, de que os dispositi
vos, favorecerían un embarazo fóra 
do seu lugar idóneo (matriz). tamén 
cham¡;ido embarazo extrauterino, pro 
non é certo; o que sí é verdade é que 
o esterilete protexe menos á muller 
da posibilidade dun embarazo extrau
terino. 

A pesares de que estadísticamente a 
reversibilidade do método é boa e a 
recuperación do útero, unha vez reti
rado o esterilete, acádase normal
mente, os DIU non son recomenda
dos, en xera'I, ás adolescentes, pra 
preve-lo risco dalgunha lesión, que poi
dera producirse na cavidade uterina, 
con vistas a unha ulterior fecundidade. 

Os DIU encetaron a se comerciali
zar dende 1960. O material máis uti
lizado foi o «polietileno». A esperien-
cia, pois, destes aparatos é relativa
mente curta . 

Os máis populares na actualidade 
son: o chamado GRAVIDARD (cop
per contraceptiva) e o que ten forma 
de T. Os dous fab~ícanse en polietile
no e na súa parte vertical están recu
bertos de cobre. 

O mecanismo de acción dos DIU 
non está esclarecido totalmente. Non 

te dinámico, creativo, dabondo imprevisf
bel, que non se pode pechar nunha doctri
na nin tan siquera anovada, «aggiornatta». 
O feito social require unha análise conti
nua, precisamente pola súa dimensión 
dialéctica, dialogal. E decir, o pensamento 
ha funcionar a partir da realidade social e 
as súas contradicións, pra resolve-lo pen
samento nunha nova síntese. Eso e a pra
xe: entre o pensamento do que se quer fa
cer, e a realidade, o home atopa os obs
táculos que lle saen ó camiño no seu es
forzo por transforma-la realidade, a natu
reza. Eses impedimentos obrfganlle a 
retace-lo seu pensamento, un novo pro
xecto. O obxeto está sempre forzando ó 
suxeito. 

Pro a doctrina social está vencellada a 
un pensamento máis deductivo: µárte$e 
de principios (as verdades eternas, o 
«evanxelim>, o maxisterio ... ) e dalí dedú
cense conclusións. Emporeso, nos seus 
documentos, a xerarquía adoita talar no 
terreo dos principios, e o que é aínda máis 
grave, está fachendosa delo e de non bai
xar ó terreo da política. Ouédase, coma o 
fixera Platón, na rexión da «theorfa» (con
templación) . Pro, ¿ haberá algo máis desa
xustado á realidade ca unha «social
theoría». 

PROFECIA ESTERNA 

Non digo que a lgrexa teña que renun
ciar a talar con principios éticos e referen
cias relixiosas ó Evanxelio.Trátase agora do 
camiño: se ha camiñar dende a «recta
doctrina» (ortodoxia) ou dende a «recta
ación» (ortopraxe) . Ser demócrata-pagano 

embargantes, o seu efecto contracep
tivo, derivaría da súa acción coma 
«carpo estrano» na cavidade uterina. 
Alteracións coma: modificacións en
dometriáis, da movilidade das trom
pas, do ciclo ovárico, do óvulo recién 
implantado, así coma problemas in
fecciosos, etc. son os efectos millar 
coñecidos, non embargantes, os ver
dadeiros mecanismos de -acción son, 
no momento presente, hipotéticos. 

Os DIU están contraindicados nos 
cases de alteracións xinecolóxicas 
dos órganos xenitáis; en infeccións, 
malformacións da matriz, hemorra
xias ou reglas moi abundantes (neste 
derradeiro caso a contraindicación é 
relativa polo feito de que se sabe que 
a colocación dun dispositivo aumenta 
as pérdidas menstruáis). A colocación 
dos DIU en adolescentes e en mulle
res que non tiveron filias é máis difí
cil , requerindo ás v.eces aplicar anes
tesia prá súa colocación . A estas mu
lleres, aconsellánselle-los dispositivos 
de menor talla. 

A indicación dos dispositivos in
trauterinos, como método contracep
tivo, é léxica nos casos en que por di
versos motivos físicos ou psíquicos, 
os demais métodos estean descarta
dos. 

Continuaremos nos prósimos nú
meros de TEIMA analizando os ou
tros métodos contraceptivos. 

supón aceptar, prá análise, os datos da 
profecía estema: as ciencias que traballan 
sobor do home e da súa situación no me
dio das forzas ás que está sometido e está 
chamado a dominar. 

A cousa urxe, porque estamos ante si
tuacións nas que haberá que tomar postu
ra axiña . Por exemplo, a do divorcio, do 
que xa algúns bispos (ta is coma os da pro
vincia eclesiástica de Valladolid) buliron a 
decir que non, dun xeito moi contundente, 
cando é tan discutíbel eso de que haxa 
unha lei natural que faga todo inmutá
bel. Tan discutíbel, que unha revista mo
derada como é «Vida Nueva» xa comenzóu 
unha especie de campaña pola liberaliza
ción. 

Un exemplo do que é a postura «plura
lista» dos bispos é o do Partido Comunis
ta , ó que lle fixemos unha pequena crítica 
no pasado artigo. Teño que decir, - e nin
guén mo solicitóu - que foi feito dende o 
respeto e admiración a eses homes que 
forori cáseque os únicos en loitar durante 
tantos anos, en conqui~tar libertades e 
propó-la reconciliación. Se os bispos es
clúen os partidos marxistas, darán un bon 
refrendo ó Goberno pra escluflos. ¿En qué · 
consiste a petición da democracia , da so
beranía pró pobo, se non se esixe, no 
nome da mesma fe , que ninguén sexa dis
criminado? ¿Cómo se pode fa lar que se 
trata dun asunto de prudencia polltica, se 
están por medio os dereitos da persoa que a 
lgrexa di defender? ¿'Por qué se non de
nuncia unha democracia da· que o punto 
de partida é a negación do proceso demo
crático? ¿Non será millor ser demócrata
pagano? 



A NOSA LINGUA 

Máis sobre a colocación 
do pronome átono (1) 

Por estarmos oerante un dos 
castelanismos que máis afecta á 
nosa lingua e que como xa dixe
mos, ten unha frecuencia máis 
grande, coidamos que compre 
volver unha e outra vez sobre o 
tema, hastra acada-la clarifica
ción do problema e dar ós noves 
talantes unhas liñas xeráis a se
guir. 

No último TEIMA a solución ó 
problema era puramente teórica, 
porque coidabamos que era nece
sario facelo prfmeiramente asf. 
Hoxe irnos aplicar esa teoría a uns 
cantos casos prácticos, xa que a 
colocación é cuestión de hábito e 
non de estar a pensar nunha regra 
cada vez que se di unha frase. 

1 mos dar uns cantos exemplos 
nos que se combinan un número, 
o máis limitado posíbel, de ele
mentos en distinto orde e tratar 
de esplicar por qué úns son posi
beis e outros non. 

1) DOUCHO / CHO DOU. O 
primero é o correcto en galego, 
porque, como deciámo-lo outro 
día, un pronome átono non pode 
encabezar unha frase. Nas ora
cións simples e na principal das 
subordinadas, de non seren as es
cepcións das que se talará, o pro
nome átono pospónse. Así pois, 
hai que decir a dereita organizase, 
este leite acédase deseguida, o 
meu curmán gábase arreo; e polo 
mesmo han rexeitarse frases 
coma che deixóu esto, vos mer
quéi unha cabuxa, á égoa lle doen 
os cadrfs. 

2) NON CHO DOU / NON 
DOUCHO / CHO NON DOU. De
ciamos que cando unha frase é 
negativa, o pronome hai que colo
calo diante do verbo; polo que a 
primeira frase é correcta e a se
gunda non. Hai que decir non me 
deas cartos, nin e/a me rogóu nin 
eu lle porfiéi. 

Na frase cho non dou estamos 
perante un caso dunha grande 
enxebreza ó invertirse o orde ad
verbio non-pronome átono. Hoxe 
vai caíndo en desuso, ó menos en 
grande parte do dominio da nosa 
lingua. Como se pode doadamen
te apreciar, escapa á regra xeral, 
xa que eiquí un pronome átono 
encabeza a frase. 

Haberá a quen lle pareza que 
estamos a falar dun arcaísmo, e 
tamén quen pense que tal cons
trucción é un invento; o certo é 

que tivo un emprego moi grande 
do que aínda hoxe quedan restos 
dabondo na fala viva. Son moitos 
os nosos escritores modernos que 
botan man desta construcción. 

Non deben rexeitarse, pois, fra
ses coma lle non dixen a verdade, 
eu che non podo ir, al nda se non 
rematóu a vendima no Ribeiro. 

3) TAMPOUCO CHO DOU / 
TAMPOUCO DOUCHO / CHO 
TAMPOUCO DOU. A única co
r.recta e a primeira. Como se ve, ó 
antepoñer un adverbio, inmedia
tamente o · pronome átono sofre 
un cámbeo de posición. A frase 
paralela a che non dou non é po
síbel neste caso. 

Hai que decir pois, as! mo dixe
ron, pouco che me soubo, moito 
che quero. 

4) Como xa salientabamos, no 
caso dos adverbios de tempo, e 
en parte dos de lugar, a situación 
é máis complexa, por haber úns: 
que se antepoñen, outros que se 
pospoñen e outros que alternan 
nas dúas posicións mesmo con 
distinto significado. · 

Neste caso se non pode dar 
unha norma, senón recomendar 
que ún lea ou escoite a quen lle 
merece unha certa garantía e que 
se fixe cómo colocan o oronome. 

a) AXIÑA CHO DOU / AXIÑA 
DOUCHO. A 2° forma non é posí
bel. 

Son correctas en galego xa cho 
dixen, sempre me chama, dese
guida nos atopóu, cedo se er
guéu. Con estes adverbios o pro
nome antepónse. 

b) MAÑA CHO DOU / MAÑA 
DOUCHO. Anque a 2ª frase ten, 
cecáis, unha frecuencia meirande, 
non debe rexeitarse de ningún 
modo a 1 ª. Polo tanto, tan galega 
é agora cho col/o coma agora có-
1/ocho, onte lle dixen qué o trou
xera coma onte dfxenlle que o 
trouxera. 

c) LOGO CHO DOU / LOGO 
DOUCHO. A forma logo admite 
as dúas posicións, pro o pronome 
irá antes ou despóis segundo ·o 
contido semántico que logo teña. 
No 1° exemplo é adverbio de 
tempo, mentres no 2° equivale a 
as! pois, daque/a, entón, etc. 

CHARO ALVAREZ - FRANCISCO 
F. REI 

os eidos 

O Comunicado dos 29 

Chegara un momento, en Gali
cia, en que a mesma Prensa se 
convertira nunha serte de xigantes
ca fotocopiadora: a guerrilla dos 
comunicados, logo da morte do xe
neral, batía día a día e páxina a pá
xina nos oll.os da población. Entre 
cativos respiros, contendo a respi
ración, a loita partidaria tomaba a 
rúa por asalto. De cando en vez, a 
unión. Logo, a desfeita. 

Sen canles pra se manifestar 
-entre os baquetazos do búnker e 
as concesións do reformismo- as 
forzas populares tentaban, cada 
vez, un novo pulso pra nacer. Che
garán, -mesmo, a facer do comuni
cado unha nova linguaxe deica o 
cansancio. Unha cativa caza de 
bruxas xurdía das linotipias, semá a 

XAVIER NAVAZA 

Galicia. Logo, os partidos quedan 
en total libertade». 

Eran vintenove homes preocu
pados pola realidade galega, pola 
situación: «A punto de comenzar, 
despóis das eleccións, un período 
constituinte ... ternos que situar a 
Galicia nesa democracia vindeira. 
Non son eleccións de partidos 
-salientaron- senón as eleccións 
de Galicia: a Galicia democrática 
contra do centralismo». 

«0 falar úns con outros -dixe
ron os vintenove- atopámonos 
con coincidencias e, vendo unha 
corrente de opinión espontánea, 
pois fixémolo. Había, dende o prin
cipio, o perigo de plantexar algún 
dos problemas ideolóxicos dos par
tidos e tivemos bo coidado pra que 

<CSI NO SE SALVA LA ECONOMIA 
VOL VERA LA DICT ADf-'.~.:~ _ .. ___ _ 

LA REJBELI 

semá, pra se facer dona dos desti
nos de cada quén. E~a inútil. 

Semellaba, logo, que todo reco
llía novas perspectivas diante das 
eleccións. Diante dunha dereita es
pectacular, poderosa e negra, as ur
xencias, agora, eran outras: a gue
rrilla remit(a e os comunicados es
paciaban novas saídas. Era o mo
mento dos vintenove. 

«Xuntarse, unirse e defender Ga
licia é unha cousa que entenden to
dos. Enteridémolo todos -dixeron 
os vintenove-. Sen embargo, a 
loita partidaria dificulta ese enten
demento. Todo namentres é evi
·dente o gran interés suscitado pola 
xente non encupdrada nos partidos: 
pola Galicia real, fóra da loita parti
daria». «E un compromiso ·-enga
dían- pra defende-los dereitos de 

non se tomara coma acción dun 
partido, ésito dun partido, porque 
entón non sería aceptado o noso 
comunicado)). 

o compromiso non podía ser 
máis sinxelo e, decíase, de suscribi
lo pacto serí~ á fin o levantamento 
de Galicia. Era, despóis de todo, un 
novo comunicado que tentaba por 
safr da· guerrilla. Viña, .pois, cun 
moito de compromiso ético nunha 
sociedade en crise. Nacía, así, cun 
certo sentido máxico namentres a 
resposta partidaria era inmediata. 

O día seguinte do «Comunicado 
dos Vintenove)) distintas forzas po
líticas xuntábanse nalgún lugar de 
Santiago. Xestábase, de nova plan
ta, a resposta ó comunicado: un 
novo comunicado. 



informe 

«Cada vez que un seftor de garabata vifta aqur 
non era pra botarnos unha man sen6n pra roubarnos 
móis. Non fallaba. Pro estas cousas van cambeando: 

estamos cansos de abaixa-la testa». O espertar 
do agro galego, anque moitas veces o desexo 

vai diante da realidade, 6 xa irreversrbel. O pars 
foi impotente observador dun estado de 

escepci6n permanente no noso agro. Pro se algo 
demostran feitos de resistencia como os de 

As Encrobas, e o movemento de solidaridade 
posterior, é que xa pas6u o tempo de 

termar e calar. Hai un poema que di que o dereito pode 
ser torto e que o corpo pode ser vencido. 

Pro tamén di que o lume que alampea xamóis 
o veredes morto. Manuel Rivas fixo este informe. 

«A penetración do capitalismo 
dentro do agro galego -decfa a 
TEI MA Xosé A. López Taboada, 
profesor de Económicas e especia
lista en temas agrarios- é cada 
día máis forte. A necesidade de 
compra, de participar na sociedade 
de consumo, crea no labrego a ne
cesidade da venda, de sacar rende
mento da súa terra. Sóio triunfa 
aquel labrego que por diversas cir
cunstancias pode entrar no sistema 
de producción capitalista: mercar 
tractor, facerse con gando selecto ... 
Acelérase a descomposición do 
agro a base de introducir diferen
cias sociáis e de «status», desapare
ce a comunidade tal como esistía 
até agora,· e chegará o intre en que 
o pequeno campesiñado -arredor 
do noventa por cen da poboación 
rural do noso país- abandone o 
agro e se proletarice, ou traballe 
como asalariado no mesmo agro, 
tendo incluso que vende-las te
rras». 

Dous exemplos dábanlle máis 
veracidade ó diagnóstico: a maioría 
dos labregos queda ó marxe da po

~ lítica de cretos, tres ou catro vacas 
,o non son garantía pra unhas entida-

des bancarias que non están dis
postas a correr ningún risco e que 
percuran os beneficios a corto pra
zo. «A reivindicación dunha banca ó 
servicio dos intereses do agro que 
facfan a principios de século os par
ticipantes das Asambleas de Mon
forte -comentábanos o historia
dor Barreiro Fernández- segue a 
ter actualidade». O outro exemplo: 
a alternancia do traballo no agro e 
no sector industrial -fenómeno 
que os economistas chaman sim
biose e que en Galicia ten estudia
do Ramón L. Suevos- dáse xa 
maioritariamente nas bisbarras pró
simas ós núcleos urbanos, como 
Vigo, Ferrol ou Coruña. 

SEMPRE SERVOS 

Pro, exemplo tras exemplo sóio 
son mostra dun contesto global que 
se reflexa debaixo de cada pedra. 
«Durante séculos e séculos -decfa 
un labrego do norte de Lugo, parti
cipante na mesa redonda coas 
CC.LL.- non fomos máis ca ser
vos: da nobreza, dos caciques ou 
dos monopolios. Sempre servos pra 
enche-lo bandullo dos que teñen a 

O ~agro, 
vaca pola corda». O agro galego deu 
pra todo: pra impostos e trabucos, 
prá esplotación e especulación cos 
seus productos -esa imaxe xusta 
de Castelao: a vaca marela ten o 
pesebre en Galicia e ubre en Ma
drid-; pra «esportar» proletarios 
que traballasen moito e barato, pra 
chupa-los aforros froitos de tanto 
suor... Nesta «colonia da Corte» 
-da que xa talaba no século XIX 
Antolfn Fara Ido-, onde o quemáis 
e o que menos pasa pola taquilla da 
dependencia colonial, é a poboa
ción rural -por outra parte, maiori
taria- a peor parada. 

A poboación envellece e é regre
siva. As fotografías, a imaxe, non 
engañan a ninguén: nenos, vellos, 
algunhas mulleres mozas... Sen 
unha mínima comodidade -<<falan 
de centráis nucleares e aí nda non te
rnos luz nas aldeas»-, sen espe
ranzas de millora a corto prazo, a 
mocedade vese forzada a marchar. 
«Os que quedan -esplicaba un so
ciólogo a TEI MA- teñen que sufrir 
xeralmente a agresión duns valores 
culturáis alleos. Non sóio no senso 
cultural estrictamente senón en tó
dolos aspectos da vida cotiá. O fei
to de que se instalen discotecas en 
cáseque tódolos pobos e ningunha 
biblioteca pode ser unha mostra. 
Necesítanse medios faceis de eva
sión: o alcohol, a moto, a televi
sión ... Valores dominantes que ace
leran aínda máis a necesidade de 
fuxir do agro». Sen mocedade a 
toma de conciencia faise máis difí
cil, e con elo as posibilidades de 
cámbeo. 

DOUS CAMIÑOS 

O fenómeno do minifundismo 
-que leis e dominación alleas pro
duciron-, e que o poder asocióu 
interesadamente a un suposto indi
vidualismo labrego, foi utilizado de
magóxicamente como causa de tó
dolos males. Houbo o intento de 
aplicar solucións esclusivamente 
«técnicas» e dirixidas dende fóra 
sen a participación dos labregos 
-concentración parcelaria, orde
nación rural, etc. - que non fixeron 
máis ca acelera-lo proceso, anque 
trouxeran algunhas milloras mate
riáis. «0 noso problema -insisten 
as organizacións labregas- é, por 
suposto, técnico, pro sobor de todo 
é sociopolftico. Se Galicia non ten 
organismos propios que elaboren 
unha política agraria -e nos ou
tros sectores- axeitada ós nosos 
intereses, todo seguirá igual». 

Xosé A.L Taboada sinalaba dúas 
alternativas posibeis: «Unha, de se
guir así as cousas, sería a profundi
zación da vía capitalista, coa conse
guinte agudización das diferencias 
sociáis. O grande escedente de man 
de obra iría traballar na industria. O 
certo é que este proceso é lento 
porque en realidade non hai un pro
ceso de industrialización en Galicia 
senón instalación illada de fábricas 
contaminantes, que, ademáis, su
poñen moi poucos postos de traba
llo». A segunda alternativa parte do 
presuposto dunha toma de con
ciencia xeral no agro galego. «Sería 



a vía de promoción do cooperativis
mo; manteríase a propiedade das 
terras polos pequenos campesiños 
pro a esplotación sería comunitaria 
e en base a criterios racionáis. De 
tódolos xeitos, pola miña esperien
cia, son escéptico respecto do coo
perativismo de esplotación comuni
taria dentro do sistema capitalista. 
A liña autoxestionaria é moito máis 
difícil de levar có que parece a sim
ple vista». 

O AGRARISMO 
HISTORICO 

O certo é que ante un mal secu
lar o labrego galego respondéu 
máis do que unha historia manipu
lada pode facer crer. E non fai falla 
remontarse ós lrmandiños. <<A forza 
dos movementos agrarios galegas 

~ en pe 
deste século -decía a esta revista 
Xosé A. Durán, o máis coñecido in
vestigador do tema- é asombrosa. 
Dende que se escomenza a estu
diar vese que non teñen nada que 
envexar ós de Andalucía, que foron 
até agora os máis investigados». Se 
a 'tradición comunitaria foi sempre 
forte no pobo galego -Xuntanzas, 
Concellos, etc. que sobreviviron até 
principios deste século e que son 
equiparabeis ás hoxe chamadas es
periencias asamblearias-, a reivin
dicativa, a traveso de mutuas, aso
ciacións, unións, sociedades agra
rias etc. non o é menos. Diferentes 
entre si, Solidaridade Galega, Di
rectorio de Teis, Unión Campesina, 
Acción Gallega -da que era líder 
Basilio Alvarez-, etc., son algúns 
dos nomes que fixeron historia. Re
d en ció n dos foros e anti
caciquismo foron cecáis as reivindi
cacións que movilizaron maior nú
mero de labregos. Pro non fallaron 
os programas pra unha transforma
ción profunda. Das Asambleas 
Agrarias de Monforte -a primeira 
foi no 1908- safron detalladas tá
boas reivindicativas, moitos dos 
puntos das cais poderían estar vi
xentes. 

«E importante -sinala Barreiro 
Fernández- ver cómo xa se refe
rían a problemas de evasión do ca
pital galego, a problemas de co
mercialización do gando -no 
1 913 xa talan da necesidade de fri
gorffi cos - , piden cooperativas 
de transporte, especialización téc
nica -potenciación da facultade 
de Veterinaria que entón esistía 

en Santiago-, bancos agrícolas ... ». 
O franquismo vai rematar con tóc:ta
las esperiencias progresistas e coas 
organizacións agrarias. 

DESPOIS 
DAS HERMANDADES, 
IRMANDADE 

O sindicato vertical, a traveso 
das Hermandades, vai se-la única 
organización permitida e será un 
perfecto instrumento caciquil. «0 
vello caciquismo, tipo Biturro, de
saparecéu. Pro nacéu -comenta
ba a TEI MA Ave lino Pousa Ante lo, 
militante das Mocedades Galeguis-

. tas na República e un dos homes 
que máis ven loitando polo noso 
agro- outro caciquismo aínda 
peor, máis raposeiro. Nas Herman
dades · medraron os caciques de 
peor calaña». Sometidos polo medo 
e a represión, os labregos van ver 
impotentes como -unhas veces 
particulares, outras a Forestal
lles levan os montes comunáis, 
como se prohibe todo xeito de es
plotación colectiva ... A mesma per
soalidade do labrego vai ser menos
preciada e aí nda hoxe algúns «hu
moristas» seguen a facer rir na tele
visión coa figura do «paleto». 

Nos anos cincuenta moitas pa
rroquias escomenzan a reclama-los 
montes. Na década dos sesenta, 
Mazaricos -en febreiro de 1962, 
na parroquia de Brañas de Gratiñei
ra, a Guardia Civil matóu un cam
pesiño e ferí u a varios máis ó dis
persar un grupo de labregos que 
pro~estaban contra a agrupación de 
parcelas levadas a cabo polo Servi
cio de Concentración Parcelaria-, 
Castre/os de Miño -en 1965, forte 
oposición ó proxecto de FENOSA 
pra construir unha presa hidroeléc
trica que inundará o val; aparecen 
xa núcleos politizados arredor da 
U.P.G. e do P.C.E.-, Ourense 
-entre o sesenta e oito e o setenta 
e dous, campaña de NON PAGAR a 
cuota empresarial e proceso a dez 
membros das ce.ce.- ... serán es
calas dunha progresiva toma de 
conciencia. A última loita de As En
crobas coa importancia de que a 
empresa tivo que acepta-las reivin
dicacións dos labregos- é símbolo 
de que as causas están a cambear 
e que é posíbel un novo agrarismo 
que contemple non sóio a millora 
do agro senón a transformación da 
sociedade galega en xeral. 

·QUE PASA COAS 
~OOPERATIVAS? 

As esperiencias cooperativistas 
do primeiro tercio de século ficaron 
mortas co franquismo. Até 1 964 
-cando se constitúe a primeira coo-

perativa· de esplotación comunitaria 
en San Sandurniño (Pontesdeu
me)- non se dá outra esperiencia 
deste tipo. Logo foron formándose 
máis, aí nda que posíbelmente o nú
mero total non sexa superior a cen. 
Moitas delas fóronse abaixo e as 
que quedan malviven pola falla de 
subvencións e de cretos, polo baixo 
grado de tecnificación e especiali
zación ... é decir, porque as estruc
turas onde tentan desenrolarse son 
adversas e, as veces, agresivas. 
¿Qué decir das UTECO ou seme
llantes ?. «Todas -resposta Pousa 
Antelo- teñen un plantexamento 
empresarial bastante interesante, 
pro cáseque sempre falla a parte 
cooperativa. Son máis sociedades 
anónimas ca sociedades cooperati
vas». Recentemente a opinión pú
blica tivo coñecemento da espul
sión de varios socios de FEIRACO 
que demandaban maior participa
ción e unha democratización da 
xestión da cooperativa. 

ERGUE-LO AGRO 

O feito sinalado é unha proba 
máis de que o caciquisrno -esa 
lapa do agro galego e entramado 

CANSOS DE ATURAR 
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de poderes superiores- segue in
tacto. E o mesmo caciquismo res
ponsábel da marcha ó extranxeiro 
do profesor Blanco, seguidor na 
Misión Biolóxica dos traballos de 
Cruz Gallastegui. Pousa Antelo de
nuncia á «camarilla de Pontevedra» 
como causante desta perda. «Foi 
un ha ocasión preciosa. 1 Ti sabes a 
cantidade de técnicos, de especia
listas, que poderí a haber hoxe en 
Galicia b>. Dáse a paradoxa de que 
importamos uns híbridos de millo a 
moi altos precios, e que as súas 
liñas puras foron conseguidas na 
Misión Biolóxica de Galicia. De fei
to, hoxe, a investigación non esiste. 

Así están as cousas. Descapitali
zación, crecente poder dos mono
polios -algúns labregos comentá
bannos o rebumbio que se armóu 
cando aparecéu a multinacional 
«Swit» coas granxas de polos e cos 
piensos- que estraen os benefi
cios no proceso de comercializa
ción, despoboación ... Problemas de 
sempre, problemas novos. Pro ta
mén nova é a vontade transfor
mación do agro e de Galicia. «¿ Sa
bes?, estamo~ cansos de arar e que 
outros dirixan o arado». • 



Milleiros de galegos 
como vostede 
están lendo 
este anuncio. 

Milleiros de galegas que compar
ten con vostede unha inquedanza 
polos problemas e o futuro do seu 
país. 
Milleiros de homes que consti
tuien 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 contra
partida 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? 
TEIMA ofrécelle un canle. Non o 
desaproveite. 

As nasas tarifas e condicións de inserción serán 
pra vostede un motivo de agradable sorpresa. 
Pídaas á súa axencia habitual ou ó naso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do Hórreo, 94 Santiago. 



GALICIA E UNHA NACION COLONIZADA 

No ano 1970 hai xa en Galicia 
catro xermes a traballar co noma de 
Comisións labregas que participan 
na loita pala abolición da cuota em
presarial, loita que se fai máis forte 
no 1971. No 1972 xa se publica o 
boletfn «Fouce». Hai neste ano 
unha campaña contra a situación 
deprimida do agro (falla de luz, en
sino alleo, pésima asistencia médi
ca ... ) No 1974 e 75 lévase adiante 
unha campaña contra os monopo
lios, principalmente da madeira, o 
leite, e a carne. No outono do 1975 
hai problemas dentro das Comi
sións e publfcanse dous voceiros: 
«Terra» e «Fouce», representando 
dúas tendencias. No 1976, tanto 
Terra coma Fouce tentan safr á luz 
ó traveso de plataformas legáis ou 
paralegáis, Fouce promove a Aso
ciación Agraria Galega (A.G.A.) En 
todo este tempo dirixidas ou nas 
que participan activamente as Co
misións Labregas lévanse impor
tantes loitas: Campobecerros, Xo
ve, Troans, Encrobas ... 

Na mesa redonda que transcribi
mos participaron dous homes de 
A.G.A., Xosé Luis e Ricardo; un de 
CC.LL. (boletín «Fouce»), Xaime; dous 
de CC.LL (boletín <fferra>>), Vicente e Pe
pe; e un de Comités de Axuda, de «Te
rra>>, Antonio. O feito de participar con
xuntamente e de que as opinións coinci
diran prácticamente a millar mostra de 
que o camiño cara á unidade e ó proce
so de formación dun sindicato labrego é 
xa unha realidade. A preguntas de TEl
MA dixeron que as Comisións Labregas 
tañen implantación en toda Galicia. 

GALICIA, COLONIZADA 

TEIMA.- . ¿Cómo definiríade
la situación áo agro galego? 

Comisións Lagregas.- Partimos 
de que Galicia é unha nación colo
nizada polo Estado español. Esta 
colonización refléxase en tódolos 
aspectos do agro: cuota empresa
rial inxusta, polftica descriminatoria 
en precios, fuxida do aforro, desa
tención absoluta en canto a servi
cios (cecáis co fin de ter un exército 
de reserva prá emigración), acapa
r-ación dos cretas por parte de enti-

dades alleas ó agro ou por grandes 
propietarios, desnutrición, falla de 
asistencia sanitaria... O escedente 
non é suficiente pra cubri-las nece
sidades de consumo. Consumo, 
que ademáis, e moitas veces irra
cional, imposto, promovido dende 
fóra. Non ternos que tolear por 
mercar trapalladas senón pra vivir 
millar, pra ter un maior benestar. 

Por outra parte, hai uns intentos 
de industrialización que veñen a 

· reforza-la dependencia colonial de 
Galicia. Din que estamos tolos por
que non queremos industrias: ¡ Cla
ro que queremos industrias 1, pro 
non industrias que veñan a desfa
cer Galicia senón a desenvolvela. 
Agora mesmo ternos aldeas sen 
electricidade e están a talar dunha 
central nuclear ... O colonialismo re
flésaxe en todo dende que o pfcaro 
ten que ir a escala. 

O TIMO DAS 
HERMANDADES 

T.- ¿Qu6 lle diríades a un 
labrego non politizado pra con ... 
vencelo da necesidade de afiliar
se a ese sindicato que promove
des? 

CC. LL.- Primeiro, facer/le ve-lo 
que era o sindicato vello, o papel 
que xoga. A maiorla dos labregos, 
sobor de todo os de máis ~dade, 
pensan que Hermandades, Seguri
dade Social, subsidio de vellez, etc. 
son a mesma cousa. Se se clarifica . 
o que é o sindicato vertical e o que 
son as prestacións da S.S. terá me
nos medo a afiliarse. O sindicato 
vertical estivo e estará ó servicio 
dos monopolios que nos esplotan: 
ten que ver claro que un sindicato 
ten que ser de clase porque somos 
os propios labregos quen ternos 
que -defendernos. Os labregos ne
cesitan xa dun órgano propio de g 
defensa pra safr desta situación de ~ 
asoballamento. Aparte de ser de ;i 
clase, ese sindicato ten que defen- a: 
der uns intereses dun pobo diferen
ciado, ten que te-los seus órganos 
de dirección aquf, en Galicia. Se o 
medo desaparece do naso Pafs o 

. sindicato será de tódolos labregos 

informe 

Comisións Labregas: 

ccA reforma. agraria 
non é un tópico>> 

galegas. Hai que rachar con ese 
medo que están a sementar algúns 
caciques, coma os das Hermanda
des. Antes que poñernos a andar 
ternos que convencernos de que 
somos capaces. E estamos facendo 
historia porque as nasas reivindica
cións xa non son sóio - coma o 
movemento de Basilio Alvarez- a . 
corto prazo, pra nós a reforma 
agraria non é un tópico coma non o 
é a transformación da sociedade 
galega, que sóio será posfbel cando 
o pobo galega taña o poder. 

SINDICATO UNICO 

T.- ¿Cómo vai o proceso de 
formación do sindicato? 

CC.LL.- Ouedóu xa claro que 
ten que ser un sindicato de clase e 
galega, independente dos partidos 
e do Estado, e democrático. Enten
demos que tamén ten que ser un 
sindicato único. Non único sindica
to. Porque único sindicato foi o que 
tivemos até agora: o vertical. Un 
·sindicato único funciona democrá
ticamente e é de toda a clase labre-

UN AGRO DISCRIMINADO 

ga (considerando ós que non teñen 
ás súas ardes asalariados). Na for
mación do sindicato estamos aber
tos a tódolos interesados pro coa 
condición de que o dfa que se faga 
o Congreso Constituinte as tenden
cias organizadas desaparezan no 
seo do sindicato. O cargos serán 
elexidos democráticamente, sen 
privilexios. O non aceptar esto ven 
moitas veces por pactos ou intere
ses alleos. Nós non ofrecemos 
nada feito, ofrecemos xuntanzas 
pra facer. Ademáis das dúas ten
dencias, hai moitas plataformas in
dependentes que están polo mes
mo tipo de sindicato ca nós. Esta 
xente pode participar nos comités 
de lanzamento do sindicato. 

ABOLIR A 
CUOTA SINDICAL 

T.- ¿Qué papel van xoga-las 
Hermanaades? 

CC. LL.- Somos conscientes de 
que os caciques de sempre van 



informe 

Os 
Indepen• 

dentes 

Coas mesas redondas, TEI MA 
quería que os propios labregos 
esplicaran as fins e as caracterís
ticas do sindicato do agro que 
propoñen as organizacións ás que 
pertencen. Sóio unha destas me
sas redondas, coas Comisións La
bregas, foi posíbel pra este infor
me. A opinión das Comisións 

lavarlle-la cara ás Hermandades. 
Pra que o sindicato sexa noso ten 
que te-las características antes di
tas. Os que cambean de chaqueta 
son os mesmos que ns roubaron 40 
anos. E conveniente que o labrego 
faga un verdadeiro balance das 
cousas: os que nos roubaron duran
te 40 anos agora prometen, por pa
sado mañá voltan ó mesmo. Debe 
afiliarse a un sindicato onde o res
peten, onde teña voz e ·voto. Eles 
parten das ventaxas do poder polí
tico e económico. Nós irnos ter pro
blemas económicos pro loitamos 
pola realidade, eles non; nós non 
irnos engañar e eles sí, como pasóu 
na manifestación da C.0.S.A. da 
Coruña, como pasóu no referén
dum, cando ameazaban á xente 
retirarlle-lo subsidio. 

T.- ¿Qué reivindicaci6n1 con-
1iderade1 móis urxen.tes pr6 agro 
galego? 

CC.LL.- As reivindicacións saí
rán das parroquias e das bisbarras 
durante o proceso de formación do 
sindicto e despóis no Congreso 
constituinte. De tódolos xeitos, a 
corto prazo, irnos loitar xa pola abo
lición da cuota sindical porque es
tamos mantendo un sindicato que 
non é noso e non nos representa, 
irnos loitar pola desaparición das 
hermandades como organismos 
nefastas, non pra que sexan susti
tuidos por organismos feitos dende 
enriba senón por órganos perma
nentes dos labregos. Eles tentarán 
facer sindicatos amarelos e mane
xos políticos pro os labregos xa es
tamos cansos de que nos tomen 
por parvos. Podemos sinalar tamén 
que o Goberno está a provocar ou
tra «guerra do leite» porque van vol
tar a dar uns precios discriminato
rios pra Galicia, uns precios que 
sóio favorecen ós grandes monopo
lios. • 

Campesiñas esperamos. que que
de clara coa escolleita que fixe
mos nalgunhas das súas publica
cións. Hai, de tódolos xeitos, ou
tros importantes xermolos cara a 
un sindicato, como son grupos in
dependentes que teñen especial 
implantación no Baixo Miño e 
nalgúns puntos de Lugo. Parro
quias coma Grou, Santa Comba 
de Bande, Parada de Outeiro, Ce
so, etc., comenzaron a coordinar
se a partir de cooperativas de 
consumo e agora mesmo son nú
cleos moi interesantes neste pro
ceso de autoorganización dos la
bregos galegas. 

Comisións 

Campesiñas: 

e<Frente cara 
a unha política. 
antimonopolista 

Os primeiros xermolos das Comi
sións Campesiñas (CC.CC.) van 
darse en Ourense -onde aínda 
hoxe teñen a súa maior implanta
ción- no ano 1968. Plantéxase· · 
entón unha loita contra o caciquis
mo e pola democracia na Coopera
tiva do Ribeiro. 1970 e 71 serán 
anos importantes: a campaña do 
NON PAGAR as cuotas terá forte 
eco no agro ourensán. En 1971 son 
detidas dez persoas - labregos e 
profesionáis- acusados de aso
ciarse ilegalmente nas Comisións 
Campesiñas. Seis dos detidos se
rán xuzgados en xaneiro de 1973 
en Madrid. O fiscal pedía un total 
de 29 anos aínda que ó remate as 
penas foron bastante menores, ce
cáis, entre outras cousas, polas · 
grandes mostras de solidaridade · 
cara ós procesados. Nos derradei
ros meses de 1974 aparece o pri
meiro -«0 Voceiro Labrego», ór
gano das CC.CC. En 1975 faise pú
blica a primeira Plataforma. Reivin
dicativa, base da actual. En xaneiro 
de 1976 celébrase a Asamblea de 
Santiago onde se aproba o Proieu
to de Plataforma Reivindicativa do 
Agro Galega. O 7 de xuño dese ano 
o entón ministro de Agricultura, 
Virgilio Oñate, recibe oficialmente a 
membros das CC.CC. Coincide a vi
sita coa loita pola redención dos fo
ros en Samio. 

Son nomes públicos desta orga
nización: Xosé Villar, Pedro Alfaro, 
Xosé Arias etc. que sairon á luz a 
raiz da entrevista co ministro e das 
asambleas -algunhas legáis- ce
lebradas no agro. As Comisións 
Campesiñas declararon ter implanta
ción ·real en Valdeorras, Ribeiro e 
Limia (Ourense), Condado, Vilagar
cía e Poio (Pontevedra), Baralla (Lu
go) e lrixoa e Brandomín (na Co
ruña). 

Por unha serie de imprevistos 
alleos a TEI MA non se poido levar 
adiante unha mesa redonda do tipo 
da celebrada coas Comisións La
bregas. De tódolos xeitos, a partir 
de te$tos, declaracións e publica
cións sobor das Comisións Campe
siñas, trataremos de informar do la
bor e criterios sindicáis da organi
zación. 

INSTITUCIONS NOSAS 

traballando dentro do si~dicato . . 
«lste sindicato agrario galego unita
rio -din- será verdá, asentando 
de abaixo a arriba, en formas pro
fundamente democráticas». Como 
xeito de organizarse na base, nas 
parroquias, propoñen a Sociedade 
Agraria. «A estructuración das So
ciedades Agrarias, a partir da parro
quia rural, será a que conforme o 
gran sindicato agrario galego». 

SOCIEDADES AGRARIAS 

As CC.CC. manteñen un repre
sentante na Coordinadora de Orga
nizacións Campesiñas do Estado 
Español, coordinación que nacéu 
despóis da celebración dos chama
dos «Encuentros».- Reivindican o Es
tatuto do 36 e non se pronunciaron 
sobor da autodeterminación. 

O Proieuto de Plataforma Rei
vindicativa do Agro Galega «ten 26 
puntos, nos que se espoñen reivin

- dicacións que van dende pedí-la 
En «0 Voceiro Labrego» número anulación da cuota empresarial, 

6 -data: outubro de 1976- pu- pensións de vellez non inferiores ás 
blícase un traballo titulado «Sindi- 9.000 pesetas, seguros, precios ga
cato Agrario Galego» no que se re- rantizados prós productos, control 
collen puntos que noutras publica- das importacións e das esporta
cións aparecían xa suxeridos. «Ü cións, centros médicós comarcáis, 
sindicato dos agricultores e gandei- etc. até ensino gratuito, democratf
ros galegos que nós defendemos zación dos organismos administra
ten que ser totalmente indepen- tivos do agro, libertades democráti
dente dos partidos políticos, sexan cas e sindicáis e que o patrimonio 
os que sexari, e do goberno. lste das Herm.andades pase ó Move
sindicato ten que defender unhos mento Campesiño. 
principios socio-políticos, necesida-
de que hoxe aparece moi clara en re- . Unha das últimas campañas das 
lación co que vimos espoñendo: as Comisións Campesiñas está rela-
libertades, a autonomía pra Galicia, cionada coa idea das Sociedades 
0 noso propio goberno, unha$ .. insti- Agrarias, das que xa falamos, nome 
tucións nosas que permitan dar so- co que se quere recoller unha im-
lución os graves, complexos e dife- portante etapa na loita agraria ga-
renciados problemas do noso lega. Unha publicación con pé de 

imprenta, editada neste ano, leva 
por título «Bases mínimas prá con
vocatoria dunha Asamblea a nivel 
de Ga.licia prá constitución dunha 
Xunta Promotora das Sociedades 
Agrarias». Fálase como problemas 
máis urxentes de: «precios renta
bles dos productos do campo e sa
lida garantizada dos mismos; su
presión de cuotas, impostos a tasas 
inxustos; industrialización que cree 
e non destruia riqueza e que permi
ta acabar co paro e ca emigración; 
esixencia da total devolución dos 
montes de veciños ás comunida
des; xubilación os 60 anos; aten
ción médico-sanitaria eficaz; mello
ramento da vida rural; crédito acce
sible; promoción do cooperativismo 
democrático; defensa dos dereitos 
fundamentales do ser humám>. Fá
lase tamén de «preparar as condi
cións pra celebración do Congreso 
Constituinte das Sociedades Agra-

agro». 

«0 carácter reivindicativo, 
socio-político e independente, ven
cellamos o carácter unitario. No 
sindicato que defendemos teñen 
cabida tódolos campesiños, sin es
clusiós por razós ideolóxicas ou re
.lixiosas, que teñan intereses co-
múns que defender frente os inte
reses monopolistas, e frente as me
didas da administración tendentes 
a favorecer ises intereses monopo
listas». Neste senso, as CC.CC. 
teñen declarado que no sindicato 
que propoñen terán cabida tódolos 
labregos, sexan ou non grandes 
propietarios, xa que o agro galego é 
un sector esplotado polos monopo
lios e non por grandes propietarios. 
Trátase de crear un frente cara a 
unha política anti-monopolista. 

As Comisións Campesiñas non 
falan de sindicato único senón uni
tario, o que quere decir que as ten

. dencias organizadas poderán seguir 

rias». • 



sucede 
no país 

A PRIMEIRA PEGA TINA: 
Eran os tempos da ((ruptura» 

«Hoxe, a dous meses das elec
cións, a situación política non é a 
mesma ca en tempos de Franco. 
Daquela, falar de democracia era 
motivo pra estar na cadea e, hoxe, 
a palabra democracia está na rúa. E 
máis, está na boca dos homes que 
mancharon as súas mans de san
gue e encheron os s~us petos nos 
últimos corenta anos». Tais foron 
algunhas das palabras escoitadas, 
nun lugar do Salnés -perto de Vi
lagarcfa-, co gallo da clausura do 
Plenario Constitufnte da Asamblea 
Democrática da Arousa (ADA). Era 
un bo día soleado e, ó remate das 
espos.icións, o Salnés era unha fes
ta. 

Era domingo, 6 deste marzo, e 
atopábanse alí perto de cen per
soas coma representantes de tóda
las zonas compoñentes da ADA. 

NO TEMPO 
DAS PROHIBICIONS ... 

O período constitufnte fa durar 
dous meses logo dun ano de fun
cionamento da ADA ó traveso dun 
insistente traballo organizativo e de 
espallamento no seo das asocia
cións de veciños, amas de casa, 
etc. Un tempo difícil que, sen em
bargo, non se chegóu a instalar 
coma freo nun proceso que desem
bocaría no recoñecemento específi
co do carácter da Asamblea arousá 
xunto coa determinación do pro
grama político e do artellamento 
funcional. 

Nun país, o arousán, onde as 
instalacións falanxistas fixeran da 
mesma terra o seu solar, non era 
doado chegar á ADA. A necesida
de, a realidade, petaría con forza: 
«Namentres o Goberno Suárez fala 
de democracia -viñeron a deci-los 
asamblearios- e de «devolverle la 
palabra al pueblo» e de «trato prefe
rente para las regiones» e de «ele
var el nivel de vida», namentres, o 
pasado segue a estar ahí, presen
te». 

ADA: 

Salnés 

ADA suliñaba: «No tempo das 
prohibicións, dos apaleamentos de 
cidadáns pacíficos, dos asesinatos 
na rúa a conta do fascismo ... conti
núan na ilegalidade numerosos par
tidos democráticos e afnda non hai, 
sen dúbida, garantías pra unhas li
bertades plenas diante das elec
cións». 

«Perviven as institucións que du
rante corenta anos representaron e 
apoiaron á dictadura. O país galego 
-salientaron- segue a sufri-lo 
mesmo asoballamento político e 
cultural, a mesma dependencia 
económica (Xove, Autopistas do 
Atlántico, As Encrobas ... ) namen
tres decenas de asociacións (xuve
nf s, de veciños, culturáis ... ) seguen 
sen a legalización que lles corres
ponde». «A nosa mocedade segue 
sen posibilidades de desenrolo cul
tural, deportivo... negándoselle-la 
súa participación na vida política. 
As mulleres galegas e do resto do 
Estado continúan a sufrí-la mesma 
opresión e discriminación en tódo
los terreos ... Perto dun millón de 
parados malviven cun aumento do 
vinte por cento no índice do coste 
da vida». 

A alternativa, prá ADA, estaba 
clara: «Diante desta situación a ni-
vel do País Galego e do Estado é 
evidente que as eleccións están a 
ser un episodio fundamental no de
senrolo político actual. Velahf a ne
cesidade de que, pesia as vacila
cións da oposición apoiando á re
forma Suárez e dividindo ó pobo, os 
arousáns loitemos todos xuntos pra 
conqueri-las máis plenas libertades 
democráticas e nacionáis pró noso 
pobo» A Asamblea Democrática da 
Arousa, logo, engadf a: «ADA reco
llerá e levará adiante este sentir uná
nime do pobo arousán ó traveso da 
participación activa de tódolos 
demócratas arousáns na resolución 
dos seus problemas e na elección 
do seu destino coma parte do pobo 
galego». 

POÑERSE A CAMIÑAR 

ADA, pois, declarábase coma 
unha Asamblea Unitaria, Democrá
tica, lndependente e coma centro 
potenciador das organizacións de 

unha festa 

BOTARSE O MAR ... DAS LIBERTADES 

oase cara á movilización da Ría e 
das súas zonas de influencia. E o 
seu programa político aliñábase 
sinxelamente: polas libertades de
mocráticas, polo dereito da autode
terminación do pobo galega, por un 
Goberno Galega («que rache co 
asoballamento e a dependencia 
económica, política e cultural do 
noso pafs»), por unha industrializa
ción racional, contra da emigración, 
pola oficialidade do idioma galega, 
pala abolición das institucións e le
xislacións franquistas, pala plena 
equiparación do home e da muHer 
nunha sociedade ceibe, pala maio
rfa de edade e o dereito ó voto ós 
dazaoito anos ... Unha ringleira de 
determinantes e o escomenzo da 
loita arousá, os homes de Portono
vo, o Grave, Cambados, Viiaxoán, 
Vilagarcfa, Trabanca-Carril, Catoira, 
Ribadumia e Meis ... asistían ó con
greso coa presencia de represen
tantes da LCR, MCG, PSG e per
soas independentes das esquerdas. 

Fora unha xeira vital: ADA esco
menzaba a elaboración da súa pla
taforma reivindicativa por sectores 
(obreiro, mariñeiro, labrego, da mu
ller, da mocedade ... ) Asamblea Po
pular Galega, en solidaridade, ma
nifestábase cun saúdo de irmanda
de pra, despóis, salientar: «Se al-

gunha chata houbera que sinalarlle 
á Asamblea Democrática da Arou
sa (e coidamos que sería difícil) pra 
nós estaría na súa falla de coordi
nación, coma ENTE CON PERSO
NAL! DADE PROPIA e de represen
tación das clases populares arou
sás, con outras Asambleas Locáis 
ou de Bisbarra esistentes en Gali
cia. Non nos caben dúbidas de que 
a coordinación puido esistir 6 trave
so de forzas políticas integradas na 
ADA, pro a nasa esperiencia indíca
nos que esto non é dabondo, e 
mesmo, ás veces, é perigoso. Ce
cáis, hastra hoxe, os problemas 
propios da ADA impediron 
materializa-lo que, estamos segu
ros, é un desexo da maiorfa dos 
compoñentes da Asamblea da 
Arousa». 

Lago, nos acordos definitivos do 
Plenario, estabelecf ase a necesida
de dun Pleno ó ano ou, ó menos, 
«cando o solicite o trinta por cento 
dos membros da ADA». Con vota
cións directas, sen delegación de 
votos, falábase tamén da necesida
de de encetar relacións con outras 
Asambleas galegas. Eran os co
menzos. la un día estupendo no 
Salnés. 

·~ 



Se ningunha man negra atranca 
decisivamente as investigacións 
postas en marcha en Lugo na últi
ma semá de febreiro en virtude da 
denuncia -valente, por certo- de 
varios funcionarios de Correos, pó
dese pensar en que os tribunáis de 
Xusticia van ter que afrontar dende 
logo un verdadeiro watergate es
pañol. A acusación, viola-la corres
pondencia, é grave. O tempo (os 
corenta anos do franquismo) e o 
espacio (todo o territorio do Esta
do), abondo dilatados pra que este 
asunto pase á historia máis inme
diata. «Esto terá que formar parte 
-contóu alguén en Lugo- do 
gran proceso esclarecedor que terá 
que abrirse encol dos longos anos 
de dictadura». 

TEI MA seguí u de cerca este 
asunto. Con datos recoleitos de di
versas fontes (funcionarios de Co
rreos, algunha autoridade, diversos 
testigos, etc.), PERFECTO CONDE 
procesóu a seguinte información. 

¿HOUBO OU NON 
VIOLACION? 

«Pra nós está claro -contaron a 
esta revista funcionarios do edificio 
da rúa de San Pedro-. O que se 
facía era viola-las cartas e non apli
car simplemente a reglamentación 
controladora pra que non pasaran 
obxetos prohibidos. O control, en 
todo caso, tería que facelo un fun
cionario de Correos e o personaxe 
en cuestión non pertence á casa. 
Ternos noticia de que esta violación 
fíxose dende os primeiros anos da 
guerra civil, pro lamentábelmente 
non se puido denunciar até agora. 
Os funcionarios estamos moi con
tentos de que empece a acabarse 
esto porque, como tais sabemos 
moi ben o que supón a inviolabili
dade da correspondencia e o secre
to profesional, entre outras cousas. 
Por eso ternos a honra actuar sem
pre coas másimas garantías pró pú
blico». 

Pola contra, o xefe provincial de 
Correos, Filiberto Alvarez Marín 
(xefe local do Movimiento e mem
bro da comisión xestora de Alianza 
Popular en Lugo), negóu a viola
ción. <<As informacións que se de
ron encol deste asunto -declaróu 
a TEIMA- son absolutamente in
fundadas. Esa suposta violación de 
que se fala non está demostrada 
nin moito menos. O que sí había, e 
hai, é un estricto control dos efec-

<0 tos que o público pon nas nosas 
~ mans. Como é ben sabido esiste 
I' unha regramentación refrendada a 
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nivel mundial que prohibe o tráfico 
dunha serie de materias (metáis 
preciosos, armas, obxetos inmoráis 
ou obscenos, fármacos, drogas, 
etc.) e nós o que tacemos é aplicar 
esa regramentación que aparece 
sustentada polo Regramento da 
Unión Postal Universal, polo actual 
«Reglamento de Correos y Telégra
fos» e noutras bases xurisdicio
náis». 

Censura · postal 

¿Onde está a verdade?. Polo de 
agora, en ningures con carácter de
finitivo. O fiscal da Audiencia Pro
vincial tomóu cartas no asunto e, 
pola súa mediación, abríu unha in
vestigación oficial o Xuzgado nú
mero dous da capital. Aínda que 
esta revista non puido confirmar 
este estremo, cóidase que as dili
xencias están en marcha e que xa 
foi chamado a declara-lo másimo 
responsábel provincial de Correos. 

Escribir a 
a berta 
que rexen no mundo e as propias 
leis de Correos». 

Ningúén máis, até agora, foi encar
tado. 

ASOBALLA-LA INTIMIDADE 
DA PERSOA 

Segundo pu ido saber TEI MA, 
xente da rúa, o público que vai a 
Correos ás súas cousas, felicitóu vi
va mente ós funcionarios por ter de
nunciado a censura postal. «Per- 
soas que non coñecemos de nada 
-informóu un funcionario que fai 
«ventanilla»- dánno-las gracias 
por sacar a reluci-lo tema. Dinnos 
que cumplimos un importante ser-

A nivel da rúa, os lugueses non 
parecen ter claro o protagonismo 
da súa cidade na cadea de denun
cias contra a violación da corres
pondencia. Somentes unha persoa 
do montón respondéu nidiamente 
informada nunha breve enquisa fei-
ta por esta revista. «Esto é moi gra-
ve -dixo un camareiro- e os de 
Lugo foron os primeiros en 
denuncia-lo que pasaba, antes cós 
de Badajoz e Murcia». Moitas per
soas responderon que nin sabían 
que sucedera esto e outras fixeron 
acenos de impasibilidade: «E logo; 
¿non sabía todoquisque que se 
censuraba o correo?. A min non me 
parece tanta novedade». Os secto
res politizados son os que máis al
porizados están. «0 caso dado a 
coñecer en Lugo -opinaron pra 
TEIMA portavoces locáis de varios 
partidos da esquerda- clama ó 
ceo e compre que a opinión pública 
saque del as debidas consecuen
cias. Agora empezamos a decatar
nos públicamente dos sistemas 
asoballantes que se practicaron pra 
controlar ó individuo». Un mesmo 
representante da lgrexa laióuse dos 
supostos feitos con estas palabras: ~ 
«Se é certo o que se di, alguén esti- ~ 
vo atentando gravemente contra os 
máis elementáis dereitos cidadáns 
e asoballando a intimidade da per
sona. Ouen fora, o Estado, as insti
tucións ou quen sexa desprecióu 
ademáis o propio «Fuero de los Es
pañoles», os regramentos pastáis CAIXA DE SORPRESAS 

v1c10 público. Houbo mesmo quen 
se emocionóu diante de nós e nos 
queixo dar un abrazo». Ninguén, da 
xente con quen falóu esta revista, 
xustificóu a suposta violación. 

OFICIO DE CENSURAS 

Polo que puido saber esta revis
ta, os feitos de Lugo sucedían así. 
Sabor das nove e media de cada 



e arta 
día (menos domingos e disantos), 
un señor de cincuenta e pico de 
anos chegaba á sala de batalla da 
Administración Principal de Lugo. 
Aquela hora entra tódolos días a 
correspondencia que ven no es
prés. Coas súas propias mans desa
taba as sacas verquendo o seu con
tido derriba dunha mesa. Separaba 
unha chea delas e, despóis de en
volvelas nun xornal que collfa dos 
que estaban en curso nos casillei
ros, subía a un despacho da primei
ra planta do edificio (a oficina do 
xefe de Cartería). Pechábase dentro 
e pasaba alf unha media hora sen 
comunicar con ninguén. A conti
nuación, voltaba a baixar co fato de 
cartas na man, despregaba o pa
quetiño, devolvía o periódico ó seu 
sitio e tiraba as cartas na morea de 
correspondencia. ¿Qué facía na 
media hora que botaba pechado no 
despacho?. «Ninguén o sabe con 
certeza -contestóu un funcioma
rio-. O que parece claro é que o 
seu traballo non era a práctica sin
xela dun control regramentario. Un
ha, por que so suposto censor non 
é un funcionario de Correos, outra 
porque amasaba preferencias moi 
concretas no intre de esolle-la mos
tra de cartas e, outra aínda, porque 
neste mundo todo se sabe, espe
cialmente as causas que duran co
renta anos». 

A mesma operación das nove e 
mdia volvía a facerse contra a me
diodía (chegada do ferrobús que 
trae o correo aéreo que ven de San
tiago) e ás cinco da tarde (entrada 
do tren postal ascendente). O mis
terioso oficiante da censura case
mente non falaba coa xente e limi
tábase a cumpli-lo su cometido o 
máis discretamente que podía. En
dexamáis talaba de política, aínda 
que se sabe que é alférez provisio
nal, entre outras causas porque non 
apeóu nunca a insignia que leva 
no solapa. O seu trato cos funciona
rios da casa foi sempre correcto e 
ninguén lle coñece singulares afi-

No pico do edificio de Correos campea o 

escudo da República ¿A quén se lle 
esquencéu a censura? 

cións ou tendencias nin os 
méritos polos que lle foi en
cargado o traballo que facía. TEl
MA confirmóu que non pertence ó 
Corpo Xeral de Policía e averiguóu 
o seu nome, Xaime Sánchez Dfaz, a 
pesares das dificultades atopadas 
pois tanto o xefe provincial coma a 
totalidade dos funcionarios consul
tados negáronse en redondo a dar 
esta identidade. «Non se trata de 
denunciar a unha persoa -dixeron 
os funcionarios- senón unha fun
ción que nos parece noxenta». 

NON E UN CASO ILLADO 

O que pasóu en Lugo non acon
tecía por primeira vez nin era sóio 
alf onde se facía. O actual censor 
levaba perto de quince anos acu
dindo a Correos dende o seu prósi
mo pluriemprego no Axuntamento 
(algunha oficina da Zona Azul). Sá
bese polo menos de tres anteceso
res seus, dous procedentes da 
Guardia Civil (señores Gullón e 
Freire) e outro que preside actual
mente a Hermandada Provincial de 
Alféreces Provisionáis, o militar De 
las Heras Pelayo. 

Polos datos procesabais, sábese 
tamén que esta suposta censura 
mentivo sempre especial preferen

. cia polas cartas que ían dirixidas ós 
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¿QUE EMPEZABA DETRAS DESTA PORTA, 
A CENSURA OU O CONTROL? 

políticos, ós curas, ós .alcaldes e ós 
guardias civiles. Rexístrase incluso 
algún caso que se refiere a bispos, 
e a maior parte do correo censura
do proviña do estranxeiro. Gozaban 
de certa bula os paquetes e os en
víos contando xornáis ou revistas. 

Contrariamente ó que polo visto 
sucede neutros sitios, en Lugo esta 
función non se sabe que estivera 
nunca encomendada á Policía. 
Unha semá antes de facerse a de
nuncia pública (El Ideal Gallego, 
20.2.77), o censor deixóu o seu la
bor e non se reincorporóu aínda. 
«Causóu baixa por enfermdade 

-contóu o xefe provincial- e vol
tará a incorporarse cando estea sa
no. Na miña opinión non facía nada 
delictivo». Esta mesma fonte non 
quixo concreta-la relación laboral 
do censor. «Coido que se trata dun 
contratado», foi o único que lle qui
tóu TEI MA ó señor Alvarez Marín. 

Os tribunáis primeiro e despóis a 
historia dirán o que pasóu realmen
te ó longo de todos este anos. Al
gún día, se cadra, o censor escribe 
as súas memorias. 



Nacéu en San Xoán, un barrio 
obreiro de Ferrol. Seu pai era traba
llador da Bazán e el mesmo estivo 
como aprendiz e logo como peón 
naquela empresa. Nos tempos da 
mocedade tiña un apodo que lle 
viña do físico: «Ü japonés». «Logo 
algúns empresarios puxéronme o 
de «El Señorito» porque eu sempre 
preguntaba ¿ cánto pagan?: tanto 
(unha miseria). Eu contestaba: pois 
boseen vostedes». 

Foron 17 anos «dando golpes e 
mirando de que non chos deran». 
Agora , González Dopico é bombei
ro do axuntamento de Ferrol e a 
conversa vírase leda cando nos co
menta sorrinte que estén interesa
dos nun «sindicato da manga» e 
que o peor do oficio «é ter que bo
rrar pintadas». «Retiréime no 75 
sendo campeón de España en peso 
welte r. Fun, penso, o primeiro que 
marchóu de ca.mpeón . E, como di o 
tango, rendío y mareao ... ». 

-¿Cómo comenzaches no 
boseo? 

- Como tódolos que comenzan. 
De rapaz es rebelde, andas a paus 

CX) con frecuencia ... Montaron un xim
~ nasio no barrio e moitos rapaces in
~ teresámonos. Era un xeito de pasa-

lo ben ... Despóis, moitos deixárono, 
o boseo é moi difícil. 

-¿Qué facías aparte? 
-Bueno, eu tiña 14 anos e es-

tudiaba na escala pública, aínda 
que sempre digo que a miña millar 
asignatura foi a «asignatura rúa». 

-E a mocedade, ¿cól era o 
xeito de vida entón? 

-A xuventude era doutra for
ma: ós 14 anos eras un neno, agora 
xa es vello de todo. Daquela non, 
era distinto. A única festa era a do 
patrón, o ir a unha verbena ... Claro, 
non tiñamos estes bailongos, nin 
cu bas-1 i bres. 

-¿Qué significado tiña no ba
rrio esto de andar no boseo? 

- Ante os demáis eu era dis~in
to: máis peleón, considerábanme 
superior, «podía» máis ca eles ... 
Esas historias de cativos. Até che
gar a decir agora que se o soubera 
non me metía nesto. ¿Sabes?, can
to máis enriba vas con máis gans
ters te atopas, pro gansters de ver
dade ¿eh? .- Con pistola e todo ... 

-¿Qué recordas do primeiro 
combate? 

- Moi pouco, foi á pouco de co
menzar no gimnasio, ós 14 anos ... 

«O home non nacéu pró 
andar a paus». A f 

tópica nos se 
golpes. Entre as verbas 
· ningún anuncio de pr 

¿Qué pensa do adversaric 
dereita? ¿Agarda ser 

pra un 
de mir 

bosE 

González Dopieo: 

<<Non naeemo 
andar a pan 

-¿? 
-Sí, sí; falsificóuse a licencia 

pra que puidera bosear porque a 
edade mínima era de 18 anos. Esti
ven tres anos boseando ilegalmen
te, unha animalada. Pro esto pasa 
con frecuencia e faise a vista gorda. 
Os 15 anos xa fun pelear co cam
peón de España, en Valencia. · 

-¿Boseabas moi frecuente
mente? 

-Bueno, fixen máis de cen 
combates ... Pro, ás veces, estiven 
un ano segufdo sen bosear, entre
nando diariamente, diariamente. 
Desesperábame, pro, claro, decías, 
teño que chegar, teño que chegar. 

-¿Era doado saltar ó «ring» 
naqueles primeiros tempos? 

- Mira, eu tiña un carácter es
pecial e aguantaba. Moitas veces 
recordo a cantidade de sacrificios 
que tiña que facer e penso que non 
estaba ben, que non era normal. 

-Eras cóseque o único bosea
dor con certa categoria en Gali
cia ... 

-Eu teño entrenado até na cár
cere, nas praias ... Paséi anos du
chándome con sifón ou tirándome 
ó mar. Unha vez en xaneiro pensa
ba que non podía saír do mar, que 
non ía chegar ó muelle coa friaxe. 

-¿Cándo comenzaches a can
sarte? 

-Mira, eu perseguía un fin: 
gañar uns cartos. E sabía que pra 
gañalos tiña de prestarme a cou
sas, mesmo manexos. Eu fixen al
gún combate pra perdelo, pra pro
mocionar a alguén ... Eu teño claro 
que me metín boseador coa ilusión 
dun neno que quere saír nos perió
dicos. Pro, canto máis tempo pasa
ba no boseo, menos me gustaba. 
Cecáis fora o único boseador que 
non lle gustóu o boseo. Se son hon
rado, non me gusta ningún deporte, 
nin tan siquera o fútbol. 

-Sempre hai algún combate 
especialmente malo ... 

-O peor do que me recordo foi 
ún con Hernández en Vigo. Levába-

me kilos pro había que bosear. No 
segundo asalto rompéume unha 
queixada: tocó u a campá, eu baixéi 

. os brazos, pro como el era xordo
m udo, non a escoitóu e deume un 
pau de mil puñetas. Foi a vez que 
peor o paséi e áínda así terminéi o 
combate. 

-¿Pelexarías a gusto con al
guén no «ring»? 

Sí, sobor de todo con federati-



í violencia, nacéu pró amor e non pra 
frase deixa de ser unha consideración 
;eus beizos doridos por tantos e tantos 
; e o home xa non hai ningún «ring», 
nósimos combates. ¿Qué tal se sente? 
io? ¿Qué teme móis, a esquerda ou a 

axiña campeón? Preguntas repetidas 
n tempo de «rings» cotións, de medo, 
iradas en guardia permanente. Foi un 
;eador ó que non lle gustaba o boseo. 

vos, con moita da xente que leva 
eso do deporte. Penso que chamar
lle xente é darlle categoría : xentuza. 

-Falabas antes de gansters .. . 
-A xente que eu coñecín do bo-

seo, anque non levase pistola era 
gansteril , tiñan alma de gansters. 

-Dopico, ¿qué se sente cando 
a xente anima a pegarse dende 
as gradas? 

- Mira, ti cando boseas non 
pensas. Tes que pegar no que tes 

diante, pegar e que non che pe
guen. Pro evidentemente tes que 
pensar que estamos tolos: eso non 
é xusto, non é humano ... Esos be
rros non debían esistir. O boseo de
bía estar fóra da lei. 

-¿Dormías ben antes de cada 
combate? 

- O combate non me preocupa
ba nin o día anterior, nin o mesmo 
día , nin á mesma hora. Pasado un 
tempo, saías coma se tora unha 
profesión máis. Eu vin boseadores 
que tiñan moito medo, un verdadei
ro pánico. A algúns tíñalos que ani
mar: espabila, rite, canta un chiste, 
fai algo, móvete home ... Decíaslles 
que non pasaba nada, que o mási
mo era un golpe. 

-Pro, algúns morreron ... 
-Sí, e moitos. A maioría son 

víctimas dos intereses de catro 
señores que non pensan no home, 
que pensan que somos máquinas, 
máquinas de dar paus e levalos. 
Non pensan que despóis de cada 
combate debe haber unha recupe
ración, un coidado médico... Hai 
moitos rapaces que os ves bosear e 
é de verdadeira pena. E pra meter 
na cadea a toda a «cofradía»: dende 
o preparador até o presidente da 
federación. Rapaces que non teñen 
nin idea de esgrima, que os meten 
pra encher veladas. 

-¿E normal eso? 
- Claro. Son rapaces que os 

empurran. ¡ Eu non sei que lles di
rán!. Pro meteránlles facelos cam
peóns do mundo. Ademáis, aquí en 
Galicia non hai nin siquera a super
visión médica que teñen en Madrid 
e Barcelona . 

-¿E o asunto dos tongos? 
- Mira, eu teño saído a bosear, 

a romperme a cabeza , e lago ente
rarme que antes de saír xa tiña o 
combate perdido. Faise pensando 
nas revanchas, en que sería intere
sante monetariamente, en todo 
eso ... 

-Fuches unha especie de emi
grante ¿non sí? 

- Eu estiven en Francia e foi 
cando máis cartas gañéi, eso é cer
to. Fun un emigrante do boseo. En 
Madrid, Herrero queríame pagar 
cen mil pesetas por disputa-lo cam
peonato de Europa e eu díxenlle se 
me vía cara de parvo. Fun a Francia 
e déronme un millón duascentas 
mil... Eso da emigración. ¿Sabes 
un ha esperiencia? En Xenebra pe
lexéi cun suizo e aquelo foi algo se
rio, algo a deliberar entre dúas ra
zas, entre o emigrado e o home de 
alí. Eu díxenme que non podía per
der, que non podía perder por 
aqueles homes, cáseque todos ga
legas, que berraban coma se eles 
loitaran no combate. Foi combate 
nulo. O suizo, do ring levárono ó 
hospital, pro deron combate nulo. 

-Dopico ¿qué pasaba coa túa 
dereita? 

-Fíxate como funciona esto do 
boseo, a Federación e todo eso, 
que tiven que disputa-lo campeo
nato de Europa cunha man estro
peada. A xente preguntaba ¿por 
qué Dopico non pega coa de re ita? 
Boseéi con ela enferma durante 
moitos anos. Antes de cada com
bate tiña que droga-la man. Unha 
vez houbo que corta-lo guante por
que a man non saía do hinchada 
que a tiña. Vicente Gil decía que 
tiña a millar esquerda do mundo. 
¿Cómo ía pegar coa dereita se a 
tiña lesionada dende que era aficio
nado? 

-¿Pelexábas moito na rúa? 
-Cando gáña-los cartas a laba-

zadas, estás farto. O único positivo 
que saquéi do boseo é que xamáis 
baixo a guardia. 

-¿Foi doado esquencer? 
-Foi algo que pasóu. Penso 

que foi coma un mal soño, coma 
algo que está moi lonxe. Aqueles 
quince asaltos ... 

<<Vós, ¿qué pensades de cómo 
está o país?». Móvese inquedo, co
l le un pitillo, coma pra poñer unha 
fronteira a ese tempo de paus. Fa
lamos das Encrobas, de Galicia. 
«Ternos que pensar en defende-lo 
naso como seña». Cántanos que el 
xa respondera en galega nunha en
trevista deportiva aló polo ano 69, 
e que as causas que di sobar do bo
seo non son por oportunismo. 
«Dende que penséi así, díxeno». O 
parecer, houbo intentos de levalo a 
xuicio por unhas declaracións 
-por certo, censuradas- na tele
visión. «¿ Pódese talar ou non?». 

(Conversa recolleita en magne
tofón por Manuel Rivas, fotos de 
Yáñez e caricatura de Siro). 

• 

en .... 
' 
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O COLEXIO, MORTO ANTES DE NACER 

Macada, a 25 kilómetros de Ouren
se tirando prós montes de San Mama
da, é unha vila de moito comercio: 150 
tandas pra mil quinientos habitantes 
escasos. A emigración é pouco coñeci
da e case tódolos seus mozos van estu
diando carreiras técnicas, administrati
vas ou universitarias, ou traballan en 
dúas empresas de ladrillo e nas fábricas 
do polígono industrial de San Ciprián. 
O axuntamento de Macada pertencen 
dúas parroquias espalladas por un val 
fértil, no que algunhas cooperativas se 
mesturan co xeito habi.tual de produc
ción do agro: o autoconsumo. 

DOUS HOMES 

Foron trescentos veciños da bisbarra 
de Macada -«poucas casas quedaron 
sen poñe-la firma»- os que «ante a im
periosa necesidade de ver resaltos os 
nosos problemas e ante o illamente a 
que nos ternos visto sometidos pola to
tal indiferencia das autoridades munici
páis» escribiron ó gobernador pra de
nunciar canto mal padecen e pedir can
tas ós responsabais. Esta era a primeira 
vez que o pobo se poñfa en pé de gue
rra pra defende-lo seu dende o ano 
1974, cando .se enfrentaron ás escava
doras que estaban a lev¡:ir pedra dunha 
canteira comunal vendida polo axunta
mento. 

As dúas persoas nas que van bate
cabreos populares son o señor alcalde 
e máilo señor secretario do axuntamen
to. Don Julio Rodríguez Valeiro é un 
home moi ben conservado prós case 

0 SANIDADE T/VO QUE PECHA -LA PISCINA 

65 anos que ten, está casado, ten dous 
tillos e, ademáis de alcalde, é o mestre 
do pobo, anque os seus rapaces con 
chegan a cinco. Téñeno por home de 
pouca firmeza. Foi de moita sona o de
tallle que tivo cando houbera unha 
mesa redonda entre as autoridades e a 
xente: cando a cousa escomenzaba a 
quentarse, recibíu unha chamada te
lefónica anunciándolle que tiña a sogra 
moi mala. Erguause e foise, non sen 
antes decir que estaba coa· xente e que 
iría ónde fixera falla pra resolve-los pro
blemas. No cargo leva pouco máis- de 
catro anos. 

Don José Fernández Caneda, dez 
anos· de secretario, fu.ncionario do esta
do, casado e sen tillos; ten 55 años. E 
home pouco coñecido xa que, pouco 
sociábel, fala con pouca máis xente có 
alcalde e os tres concelláis que aínda 
non dimitiron. Hai xente que non es
quence cando os cinco concelláis da 
oposición lle quixeron abrir un espe
diente e el abandonóu a sala, pra que 
non se sentiran molestos. Os poucos 
días os acordos desta sesión anulában
se por non estar presente o asesor xurí
dico: o mesmo secretario. 

SITUACION INAGUANT ABEL 

As xentes de Maceda están conven
cidas de padecer unha peste coma non 
hai outra por Galicia adiante. O seu 
convencemento é tal que lles permite 
espetar nun escrito dirixido ó goberna
dor que a súa situación e «insosteníbel 

«Vendo o insostenlbel da situación ... coidamos 
que as nosas reivindicacións non admiten 

demora de ningunha clase e vémonos na necesidade 
imperiosa de solicitar de vostede a inesorábel 

dimisión do alcalde e corporación». 
(da carta dos veciftos 6 gobernador) 

sen dar 
e inaugantábel». O caso é que aquí os 
males non son tanto historias de caci
ques, historias de intereses particulares 
dacabalo dos da comunidade, senón 
males nados na <<ineficaz e desordena
da actuación das autoridades». ¿Póde
se crer que dende hai cinco anos unha 
agrupación escolar de 16 unidades, 
con doce vivencias pra mestres e que 
costóu dazaoito millóns, estea sen fun
cionar cando só falla poñe-los cristáis e 
máilas bombillas? Pois esto pasa en 
Maceda dende hai cinco anos. 

A arquitecto-inspectora de Educa
ción e Ciencia denuncióu irregularida
des na construcción e a empresa pre
sentaba alegación que non foron rexei
tadas polos organismos consultados. 
Así as cousas, o pobo non sabe qué 
pasa con esas obras das que non se tira 
nada malo e que tampouco poden 
usarse por boas. Hai un ano, cando 
unha comisión de veciños foi falar co 
gobernador,. uns obreiros estiveron tra
ballando uns quince días, pro logo de
sapareceron pra sempre. 

¿Pódese crer que dende hai dous 
anos estan paradas as obras do campo 
da feira, un dos primairos solicitados da 
provincia e o último en ser rematado? 
Pois esto pasa en Macada dende hai 
dous anos. 

Un bo día o constructor -que xa 
ameazara con retira-las máquinas se 
non lle pagaban os atrasos- levóu to
do, despóis de cobrar un millón de pe
setas. No pobo non entanden que clase 
de contrato había cando un constructor 
pode deixar unha obra parada sen que 
ninguén lle pida contas; os cinco con
celláis da oposición tampouco entan
den cómo se lle pagóu un millón de pe
setas, cando non houbo tal aprovación 
de gastos e cando o traballo de espla
nación se evaluara entre catrocentas e 
seiscentas mil pesetas. 

¿Pódese crer que a piscina munici
pal estea pechada por culpa de vinta 
mil pesetas? Pois esto pasa en Maceda 
dende o vran último. 

Cando, en xullo, viñeron os homes 
da Sanidade dixeron que había que 
repara-lo limpapés -:-escachado nal
gúns sitios- e repara-lo dosificador do 
cloro, que non funionaba téndose que 
amaña-la muller da limpeza con botes 
de lexía. Como o alcalde accidental di
xera e porfiara que as vinte mil pesetas 
das reparacións era imposíbel conse
guilas, Sanidade non tivo máis remedio 
que pecha-la piscina. Este feito é grave 
dabondo por canto o río é inutilizábel e 
era o único parque de recreo pra nenas 
e familiares. 

¿Pódese crer que se perda unha 
aportación a fondo perdido de nove 

millóns de pesetas pra carreteras por
que o axuntamento non foi capaz dun 
vinte por cento máis? Pois esto pasóu 
en Maceda. 

Nun radio de quince kilómetros hai 
parroquias que quedan case incomuni
cadas por esta-las pistas desfeitas, 
onde o cohe do correo nin o do butano 
poden entrar. Cando fora das obras da 
parcelaria, os concelláis da oposición 
presentaron un escrito de alegacións 
contra a construcción, escrito que, por 
ser tramitado fóra de prazo, non foi es
coitado. 

Tamén parece que a falla de coope
ración económica municipal é a razón 
pola que hoxe Maceda non ten ambula
torio da Seguridade Social nin un novo 
Centro de Capacitación Agraria. E na 
mesma falla de aportacións económi
cas e na ineptitude pra busca-los cretas 
necesarios -estaban feitos e aprobados 
os presupostos- atópase que aínda 
haxa un alumado público que, cando 
chove, dá hastra trinta apagóns por día 
e que, polas noites, obriga a ir arrente 
das paredes; que aínda haxa un alcan
tarillado e unha conducción de augas 
que non dan pasado dez días sen ter al
gún corte. 

¿Pódese crer que en Macada o peor 
que se pode facer pra levantar unha 
obra sexa recurrir á lei? Pois esto pasa 
tamén eiquf. 

UNHA V/LA DE MOITO COMERCIO 



~aeeda ( Ourense) 

ieis anos 
~aneada 

Nun escrito muncipal recoñecfase: 
«La vivienda a que nos referimos fue 
construida sin licencia municipal, ha
ciendose caso omiso a cuantos requeri
mientos se le han hecho por la Admi
nistración». Neutro escrito pódese ler: 
« ... se haga constar en acta que las li
cencias que se solicitan ... ya se halla
ban dadas por escrito con anterioridad 
a la sesión que se está celebrando». 

OS CINCO DA OPOSICION 

O día cinco de setembro do 7 4 pro
ducf use un feito que acentuóu moito 
máis a marxinación da primeira autori
dade: cinco concelláis presentan a súa 
dimisión. Esplicando a «inaguantábel» 
situación que sufría o pobo, os dimiti
dos afirmaban: «la nave municipal en la 
que nos encontramos inmersos navega 
sin capitán (el señor alcalde) ducho en 
estos menesteres, y con un contra
maestre -el señor secretario- que o 
no entiende las cartas de navegación o 
nos hace siempre navegar a su viento y 
en un mar de desorden económico, ad
ministrativo y político». 

Os feitos denunciados polos cinco 
concelláis foron: non presentación no 
prazo .legal das mocións presentadas, 
dando lugar á consumación dos feitos; 
realización de obras contra acordes dos 
plenos; contratación de personal sen 
coñecemento siquera dos concelláis da 
comisión á que se destinaba o novo 
personal; omisións de debates e acor:. 
dos nas actas das sesións («case era 

necesario pegarlle ó secretario pra que 
anotara na acta o que decían os conce
lláis disconformes»); completa deficien
cia de información de asuntos munici
páis, chegándose a convocar sesións 
sen avisar «á oposición»: o pretexto era 
que ou ben non había nada que tratar 
ou eran asuntos de facturas que, tendo 
en conta a precaria situación económi
ca do axuntamento non era prudente 
acorde ningún. 

* * . * 

Farta de esperar, Macada tenta, ho
xe, recupera-la súa conciencia de pobo 
soberano, toma-lo seu destino polos 
cornos pra que endexamáis a súa su
pervivencia quede apodrecéndose nas 
portas dos organismos oficiáis. 

«As responsabilidades de canto nos 
pasa -di un dos concelláis dimitido
hai que buscalas (deixando aparte ó al
calde e secretario) por enriba, que ben 
sabían os gobernadores canto proble
ma tiñamos e máis se foron, deixando 
todo como estaba. Pro tamén boa cul
pa é nosa: ¿por qué deixar sempre as 
cousas nas mans das autoridades?, 
¿por qué non lles tiramos das orellas e 
deixamos de romear nas nosas casas? 
¿Qué pasaría se foramos todos ó cole
xio unha mañá e amañarámo-lo dos 
cristáis e máilo da luz?» 

sucede no país 

Víctor Moro 

ccAxiña 
eseomenzaremos 
eoa baixura>> 

Despóis de centrar prácticamen
te toda a súa actividade nas nego
ciacións cos países que anchearon 
as súas augas xurisdiccionáis, Víc
tor Moro, director xeral de Pesca, 
promete que está a chega-la hora 
da pesca de baixura. 

«Hoxendía o litoral é unha verda
deira anarquía que compre enca
rreirar axeitadamente. E hai dúas 
cousas a resolve-lo máis axiña que 
se poida: a modernación da tecno
loxía do sector -dende o mesmo bu
que e os medios pra traballar con 
maior rentabilidade hastra a propia 
seguridade do obreiro- e máila 
política de precios en primeira ven
da. O noso obxetivo é poñer nas 
mans dos sectores da baixura e li
toral os mecanismos materiáis e fi
nancieiros pra levar adiante a súa 
reestructuración». 

De tódolos xeitos, o señor Víctor 
Moro reconoce que aínda non che
góu «O día cero» da pesca de baixu
ra. «Cando a actitude xeralizada 
dunha grande parte dos países con 

boas plataformas marítimas é 
anchea-las súas augas xurisdiccio
náis, o noso obxetivo non pode ser 
outro cá negociación e máila aso
ciación en compañías mistas. Se 
non tacemos esto, o futuro dos no
sos armadores e das nosas empre
s~s pesqueiras podería ser moi gra
ve. Téñase en conta que as cousas 
están moi dificeis prós países que 
non ternos plataformas propias. E 
se Portugal anchea, a situación de 
Galicia será verdadeiramente con
flictiva. A solución seque sendo a 
mesma: negociar e asociarse». 

O señor Víctor, que non quere 
ser optimista e que di que haberá 
moitos problemas que resolver na 
pesca de altura, asegura que xa é 
posíbel ir traballando de cara ó pro
blema da baixura. Segundo el mes
mo reconoce este é un asunto moi 
urxente por dúas razóns moi claras: 
a grave situación económica do 
sector e máis porque o 70% da po
boación mariñeira traballa aquí, 
nunhas condicións de escasa renta
bilidade e futuro moi pouco claro. 

Políticos de Madrid 

Cantarero en Galieia: 
de azul a roxo 

«0 azul foi pra min, noutro tem
po, a cor roxa -decía Cantarero 
del Castillo en Vigo, durante unha 
das visitas que estivo facendo estes 
días pasados ós seus homes de Re
forma Social Española en Gali
cia-. Eu crin afervoadamente no 
falanxismo coma un feíto revolucio
nario, o único feíto revoluciona
rio cicáis que se lle ofrecla 
os mozos da miña xeración; 
nos anos 40 ou 50. Outra cou
sa non habla. Logo veu, claro, 
«revolución pendente», a revolución 
que no chegaba nunca, porque en
dexamái se fixo. E da// paséi a un 
socialismo revolucionario. O se
guinte paso foi xa o descrubrimento 
da democracia e, concretamente, 
da social-democracia na que estóu 
agora. Pra esplicar todo esto, natu
ralmente, necesitéi 500 páxinas no 
meu libro «Falange y Socialismo». 
Tratábase de esp/icar algo que lle 

pasóu a moitos da miña xeración 
que non quixeron o sillón cómodo 
do Movemento e descrubrlmo-lo 
socialismo». 

R.S.E., que se amosa moi opti
mista respecto das súas forzas e 
posibilidades políticas, opinóu ta
mén encol do tema das autodeter
minacións e nacionalidades. «Eu 
darla/le unha volta ás palabras 
-dixo o señor Cantarero-. Son 
partidario dun Estado Galego, un 
Estado Vasco e un Estado Catalán, 
pro todo dentro dunha nación es
pañola dentro dunha estructura fe
deral. O Estado é unha cousa xurl
dica, que tacemos /exislativamente. 
A nación é outra cousa, a nación 
esiste como unidade afectiva, emo
cional, · histórica. No caso español 
eu fa/arla de paises (Galicia, Cata
luña e Euzkadi) e rexións, todos con ~ 
Asambleas de poder propio». l' 



REIVINDICACIONS 
A GOLPE DE TRACTOR 
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Tarde e arrastro, a folga dos tractores 
tamén cheg6u a Galicia. Cando xa no estado 
escomenzaba a retirada das carreteras, pouco 

máis de trinta tractores galegos pousaron 
as súas rodas, o domingo 6, á beira da N-VI 

de Madrid á Corufta, nun pequeno 
estralido de folga que dur6u oito horas. 

Tractores: 

sucede no país 

Folg~ por un día 
No lugar de A Mocha, municipio de 

Baralla, a vintesete kilómetros de Lugo, 
os labregos quixeron discuti-la súa in
corporación ó movemento campesiño 
que abranguía naquel intre a boa parte 
de España e que mantiña ·parto de vin
tedóus mil tractores aparcados nas ca
rreteras. Dirixíronse ás nove da noite do 
sábado a taberna da Mocha pra falar alí 
entre eles. Cando aínda non remataran 
o primeiro vaso, aparecéu o capitán da 
Guardia Civil de Baralla, con tres núme
ros, e interregóu a dous membros de 
Comisións Campesiñas que estaban alí. 
Pouco máis tarde o capitán dirixíuse ós 
labradores nestes termos: 

-¿Quién los avisó para venir aquí?. 
(Ninguén respondéu). 

-¿ Sáben que se trata de una reu
nión que no está autorizada? 

O/TO HORAS DE FOLGA 

-O que non sabíamos é que esto 
fora unha reunión. Sómo-los labregos 
da rodeada e vimos toma-lo chanquei
ro. ¿Non se pode ou qué? 

-Alguien les avisaría, ¿no?. (Outra 
vez silencio). 

-¿Por qué están aquí? 

-Estamos aquí -astrevéuse por 
fin un rapaz- porque querémo-lo que 
é noso. Estamos xa fartos de que non 
se nos atenda e de que nos fagan mo
rrer traballando sen ver nada. 

O caso foi que non houbo asamblea 
e ninguén sabía alí que ía pasar ó día 
s·eguinte. Por fin, o domingo á mediodía 
escomenzaron a chegar algúns tracto
res que viñan de Baleira. «Dábanos 
medo chegar á carretera -contóu a 
TEIMA un labrador deVilasinde-. Non 

había ninguén da zona e sí varios guar
dias civiles. A miña aldea foron tres ca
pitáns pola mañá. Armámonos de valor 
e dixemos nós non viñemos pra estar 
no monte e saímos á carretera>>. Pouco 
despóis chegaron máis tractores dende 
os municipios limítrofes (Baralla, Balei
ra, O Corgo e Castroverde). Unhas se
senta persoas xuntáronse nas cunetas 
pra falar das súas cousas. Periódica
mente ían chegando noticias da Coor
dinadora da folga dende Madrid. Nesta 
ocasión o trato dado pola Guardia Civil 
foi totalmente correcto e mesmo houbo 
abroches claros de «reconciliación>> (al
gún número accedéu a comparti-lo viño 
e o compango cos labregos). 

VIREMOS MOITOS MAIS 

Perto das cinco da tarde celebraron 
unha asamblea á que asistíu un redac
tor desta revista. «Oueda ben claro 
-insistiron algúns labregos- que nós 
non vimos á carretera pra facer política 
senón que vimos sinxelamente pra pe
dir o que até agora non nos deron, xus
ticia». Outros falaron da necesidade 

~ agruparse libremente en sindicatos do 
::'.i campo. «Oue nos deixen organizarnos a 
<e nós mesmos -falóu un antigo alcalde 

de Baleira-. Xa está ben de que nos 
mangoneen e agora o que fai falla é 

que os propios campesiños poidamos 
xestiona-las nosas cousas>>. Antón 
Arias, de Ouintá (Baleira) falóu da fi
nanciación do campo: «Pagámo-la se
mente da pataca a 35 pesetas o kilo e 
despóis vendémo-la colleita a nove ou 
a dez, cando hai quen no-la compre. O 
noso problema son os precios pro tódo
los precios, non somentes os da pata
ca». Unha voz alporizada erguéuse 
entón pra decir que «Galicia é o rastro 
de España e sofre aínda máis discrimi
nación o seu campo ca noutros luga
res». 

Despóis de discuti-los acordos de 
Madrid convidando a marchar prás 
súas casas en espera de que o Goberno 
inicie as negociacións prometidas, os 
labregos mostráronse firmes: «Agora 
ímonos -dixeron- pro voltaremos se 
fai falla e, se ternos que facelo, viremos 
moitos máis. O Goberno ten que escoi
tarnos e resolve-los nosos problemas». 
As oito da tarde a carretera voltóu a 
quedar sen tractores. Algúns deles de
ron unha volta pola bisbarra «pra que se 
enteren os que non quixeron vir á fol
ga». Denantes tiveron que sacar das lei
ras un camión que deixaron aparcado 
sen freos e que puido causar unha des
gracia. «Deus está connosco hoxe», co
mentaría o capitán dos guardias. 



O alcalde de Valdoviño 

Catro anos sen 
rascar bola 

Foi boa a que lle caíu ó alcalde de 
Valdoviño. Porque neste caso vaille re
sultar difícil ó señor Morales Crespo 
botarlle a culpa ó demo con rabo (os 
consabidos roxos) das denuncias que 
lle choveron derriba. Os seus propios 
concelláis, catro dun total de oito, son 
os que lle cantaron as corenta nunha 
carta que lle mandaron ó ministro da 
Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Pi
den, nada menos, que a destitución in
mediata do alcalde basándose en que 
cometéu reiteradas neglixencias no de
sempeño do seu cargo. 

«0 señor alcalde -din os conce
lláis- veu actuando, dende a súa toma 
de posesión o primeiro de outono de 
1973, con absoluto desinterés e me
noscabo prós intereses que debía pro
texer e defender. Esta actuación refle
xóuse en perxuicio dos administrados 
con ocasión dos graves problemas que 
afectan ou afectaron ós habitantes des
te municipio». Como exemplos, citan a 
total falta de apoio ós afectados pola 
espropiación dos terreos ocupados pra 
face-la presa de Fervenzas, que dá au
gas á cidade de Ferrol. 

<<A súa neglixencia no desempeño do 
cargo é grave e obvia cando se trata de 
levar adiante proxectos municipáis». 
Segundo soubo o ministro da Goberna
ción pola carta dos concelláis valdo
viñeses, o a~astecemento de augas da 

«Reconocemos que na práctica os 
comunistas non sempre puxémo-lo 
acento debido na solución da proble
mática nacional e cultural de Galicia, li
mitación que asumimos». Alguén pode 
pensar que esta é a declaración funda
mental do manifesto emitido recente
mente por máis de douscentos profe
sionáis, intelectuáis e artistas do Parti
do Comunista Galego. E pode pensalo 
aínda que máis pra· adiante engada o 
manifesto que «de tódolos xeitos asu
mímola con matices». 

A longa declaración, encabezada por 
escritores ben coñecidos coma Xesús 
Alonso Montero ou Ramón de Valen
zuela, artistas coma Xaime Quessada 
ou Acisclo Manzano, etc., contén sen 
dúbida a reflesión -autocrítica mes
mo- máis importante que ten feito o 
PCG dende a súa fundación no 1968. 
Por primeira vez, os comunistas de 
Santiago Alvarez parecen encararse ni
diamente co problema nacional galego 
sen dependencias escesivas. Parece 
como se aco·ntecera que o que non fo
ron capaces de asumi-los políticos tive
ran que vir plantexalo abertamente os 
intelectuáis do partido. Cousa que non 
debe ~e-la primeira vez qt,1e sucede. 

vila inicióuse no 1970 e aínda non en
tróu en funcionamento o seu servicio. 
Tampouco parece que poida verse 
axiña corre-la auga polos grifos. As 
obras de alcantarillado empezáronse no 
1972. Como se nada, Valdoviño segue 
sen alcantarillas. 

E, pra máis, os concelláis acusan ó 
señor Morales de non cumpli-lo Regla
mento de Contratación das Corpora
cións Locáis. Pre demostralo, informan 
dunha chea de obras que foron adxudi
cadas, por conéerto directo, ó construc
tor Dapena Fernández (por importe de 
360.000 pesetas, na praia da Frouxeira 
sen que apareza xustificado o procede
mento de urxencia; por 283.605 pese
tas, a casa da vivienda do secretario da 
Corporación, etc.) Por se fora pouco, o 
señor alcalde parece que se matóu de 
risa no referente ó perfeccionamento 
dos contratos, que nin siquera esistiron 
nalgunha ocasión, ó mesmo tempo que 
cometéu diversas irregularidades nas 
execucións das obras. Como botón 
basta decir que o 12 de xaneiro d~ 
1973 a Corporación acordóu adxudica
la construcción dun campo de fútbol 
por valor de 490.000 pesetas. 

Escomenzada a construcción, ó to
mar posesión o señor Morales Crespo, 
ordenóu suspende-las obras cando xa 
estaba o campo totalmente pechado e 
construídos os edificios prós vestua
rios. Na sesión celebrada o 1 5 de xa-

Cando os «peixes» din que é necesa
rio afronta-las realidades máis desa
fiantes de Galicia (a industria, o campo 
e o mar, a lingua e o ensino). engaden 
que, como intelectuáis e como marxis
tas, teñen a obriga moral e metodolóxi
ca de encararse co feito diferencial ga
lego, coa cuestión nacional de Galicia. 
«0 tema, sabémolo ben, -din eles
ademáis de envenenado pola Dictadu
ra, ten orixinado e orixina posicións moi 
diversas que nós non desdeñamos por
que ós marxistas non nos manca ser
mos aprendices xa que aspiramos a ser 
mestres». Pro din máis cando afirman 
que hai que reforza-la personalidade 
cultural e lingüística do país e conquerir 
unha planificación económica que se 
opoña, na medida en que hoxe sexa po·
síbel, ó subdeser:irolo ambi.ental que a 
estratexia do capitalismo nos está im
poñendo. 

CULTURA, COPROT AGONISTA 

Por outra banda, os intelectuáis do 
PCG pensan que, de tódolos xeitos, «Un 
combate galego que se desentenda do 
combate -ás veces, o mesmo- dos 
outros pobos do territorio do Estado 

sucede no país 

· neiro de 1975 o mesmo alcalde propu
xo á Corporación que se consignaran 
1 50.000 pesetas pra paga-las obras do 
campo de fútbol ó favorecido contratis
ta. O 25 de abril · do mesmo ano, apro
bóuse unha certificación na que se fixo 
constar que as devanditas obras costa
ran, hasta entón, 230.546 pesetas das 
que lle foron abonadas, na mesma da
ta, 1 50.000 ó constructor Dapena. Ou
tras 7 5.000 foron invertidas no mes de 
xuño. De todo esto foi ·informado o go
bernador civil debido a que parte dos 
fondos procedían do Paro Obreiro e 
apareceron como perceptores persoas 
que non fixeron traballo ningún nas 
obras. Pois ben, o que son as cousas, 
pouco tempo máis tarde desaparecéu o 
campo de fútbol, según parece debido 
a que mandóu tirar con todo o alcalde. 
Pra que alguén diga que está a 
desaparece-lo principio de autoridade. 

Pro non queda ahí todo. Segundo os 
concel·láis da denuncia, o alcalde infrin
xí u reiteradamente o regramento de or
ganización e funciona mento :das corpo
racións tocáis. Citan, como infraccións 
concretas, as dos artigos 237 e 241 do 
Reglamento de Organización e asegu
ran que a xestión da primeira autorida
de local, como xefe da administración 
do municipio, podería calificarse de tan 
desastrosa e gravemente neglixente 
que se aprosimaría a unha posíbel res
ponsabilidade penal. Pra que as súas 
palabras non queden non aire, informan 
de que a última conta do presuposto 
rendida corresponde ó exercicio de 
1972. A última conta rendida á Admi
nistración do Patrimonio retírese ó ano 
1972. Non se dá conta das recauda
cións dende hai máis de dous anos nin 
se garda a prelación de pagos estabele-

cida nos artigos 71 O e 714 da Lei de 
Réxime Local. Ninguén soubo nada ofi
cialmente encol do paradeiro de 
200.000 pesetas entregadas pota 
Diputación Provincial pra sufraga-los 
gastos ocasionados no municipio pola 
catástrofe do «Urquiola», nin tampouco 
dos 25 pares de botas e outros tantos 
de guantes remitidos polo Goberno Ci
vil. 

A cousa máis pavera é, nembargan
tes, o que fixo o alcalde co Arquivo Mu
nicipal. Debéu pensar «¿e pra qué 
demo quero eu esa morea de papéis 
vellos?» Non lle deu voltas ó asunto e 
chamóu a Transportes Bellas de Ferrol 
que lle mandóu o camión C-4092-E pra 
que cargara novecentos kilos do mate
rial que estaba no arquivo. Hai quen dí 
que vendéu todo e que lle esquencéu 
xustifica-los ingresos no Axuntamento. 

Pra rematar, os concelláis coidan 
que o señor Morales non reune as con
dicións esixidas polo artigo 60 da Lei 
de Réxime Local no qu esta se retire 
ás debidas condicións de idoneidade e 
competencia, nin tampouco no tocan
tes ó arraigo na localidade. Sucede, nada 
menos, que o pintoresco alcalde vive coa 
súa familia en Ferrol. 

Preguntaráse o lector quén é tan dis~ 
cutida autoridade. Polo que puido ave
riguar TEIMA ó señor Morales gústalle 
a política, pro non calquera política. Fi
guróu entre os promotores (axudado 
polo alcalde de Cedeira) dunha especie 
de homenaxe que se lle fixo a Bias 
Piñar en Valdoviño hai algún tempo. 
Desempeña actualmente a tesourería 
da Cooperativa de Productos do Cam
po de Lago e é tenante da escala ausi
liar retirado. Lóxicamente, chegóu á 
alcaldía dacabalo da punta do dedo. 

PCG: ccAsumímo-Ia 
problemática 
nacional de Galicia» 

Español, é moi discutíbel e nós non o 
asumimos desa m~neira». Alguén po
dará decir que esa «maneira» corre o 
risco de seguir sendo sucursalista ou 
«espai'loleira». 

Boa dose de realismo é a que mos
tran cando afirman que «hai que loitar 
por este aparello institucional, e non 
sóio loitar senón estudiar, discutir e co
texar con outras esperiencias». Ou can
do din tamén que «aínda que é certo 
que a cultura non é, no traguerá a revo
lución, sin cultura non haberá revolu
ción» senón que se trata de que «a cul
tura coprotagonice (co movemento 
obreiro e outros movementos popula
res) a loita polo socialismo e a loita no 
socialismo». 

De ser certa a información que deu á 
Prensa o propio PCG, nesta alternativa 

encádranse· xa agora perto de quinien
tos traballadores da cultura galega, aín
da que á xuntanza do día 5 de fe
brei ro en Santiago non acudiron máis 
de 170. Segundo soubo TEIMA, as pro
vincias onde hai máis xente comprome
tida neste asunto son A Coruña e Pon
tevedra, seguidas de Ourense. Alonso 
Montero tivo, ó parecer, gran influencia 
nos plantexamentos culturáis. emitidos 
agora polo seu partido e esto pode 
mesmo deducirse dunha análise míni
ma do estilo da declaración. O propio 
interesado confesóu a esta revista que 
«sempre hai máis ou menos un redac
tor material destas cousas». «Eu tratéi 
-dixo-· de ser portavoz dun colecti-
VO». 



pobos 
ibéricos 
«E urxente que a totalidade das forzas 
de esquerda, e 6 cabeza o Movemento das 
Forzas Armadas, o Partido Comunista 
e móilo Partido Socialista se unan e mediante 
un pacto e un programa cheguen a un acordo, 
a un doble obxetivo que é o mesmo: a defensa 
e a continuidade do proceso revolucionario 
e a loita contra o adversario número ún, as 
forzas reaccionarias e fascistas apoiadas 
polo imperialismo mundial». Este pórrafo de 
Louis Althusser sérvelle ó noso corresponsal 
en Lisboa, CARLOS PORTO, 
pra repasa-la situación portuguesa. 

Portugal 

Ninguén molesta 
á dereita 

O 1 de setembro de 1975, ou sexa, 
dous meses e vintecatro dfas antes do 
25 de novembro, o maior diario portu 
gués, «Diario de Noticias», publicaba 
unha longa carta enviada polo escritor 
francés Louis Althusser ó dramaturgo 
portugués, Luiz Francisco Rebello. Vale 
a pena lembrar algúns párrafos deste 
texto, lúcido e profético, que poden 
axudar a entande-la actual situación que 
se vive en Portugal, situación da que a 
ambigüedade faise cada dfa máis evi
dente. Deda Althusser: «No mundo im
perialista e na propia Europa prepárase 
contra o proceso revolucionario desen
cadenado en Portugal unha espantosa 
coaligación na que se poñen en xogo 
tódolos medios: a chantaxe económica 
da e.E.E. (préstanvos cartos, pro coa 
condición absoluta de abandono do 
proceso revolucionario). a chantaxe po
lítica (abandono da política actual en 
nome dos principios da democracia e 
da maioría electoral) e máila chanfaxe 
ideolóxica do anticomunismo xenerali
zado (os comunistas son os culpabeis 
de todo, mesmo cando lles incendian 
os locáis e son perseguidos os seus mi
litantes)». 

O DECISIVO 
25 DE NOVEMBRO 

«A espantosa coalición» imperialista 
e socialdemócrata -se é que podemos 
considerar correcta a distinción- em
pezóu a da- los seus froitos dende o 2 5 
de novembro. Pro sóio coa subida ó po
der do primeiro goberno constitucional, 
dirixido polo secretario xeral do Partido 
Socialista, Mario Soares, eses froitos 
madureceron e empezaron a ser reco
lleitos. O recente viase de Soares por 
algúns paises .européus (Gran Bretaña, 
Irlanda, Dinamarca e Italia) marca o 

.q aposéu dunha polftica que se define a 
~ nivel interno e esterno polo ataque ás 
l' conquistas revolucionarias do 25 de 

abril, e pola sumisión humillante ás di
rectrices que a recuperación capitalista 
impón. 

Enténdese neste contesto que esa 
recuperación capitalista asume xa a 
imaxe odiosa da dereita fascista que 
aparece dfa a dfa máis arrogante, inso
lente e imperativa. 

Se nos medios de comunicación so
cial proliferan as voces fascistas e asfs
tese á descarada infiltración destas nos 
órganos estatizados, ós que cumprirfa 
en primeiro lugardefende-las libertades 
democráticas, a situación faise afnda 
máis preocupante pola facilidade con 
que os antigos servidores do réxime 
fascista voltan ós seus lugares e postos 
(ás veces de alta responsabilidade). 
coma se lles proporcionase a oportuni
dade de dar un contragolpe dende den
tro, dende posicións pretendidamente 
legalistas. 

TRABALLADORES E SOLDADOS 

Se unimos a este panorama som
brío, aínda agravado pola contínua pos
ta en libertade dos «pides». a total au
sencia de medidas mínimas coas que 
se manifeste a vontade de poñerlle ter
mo, poderáse entender que non hai 
razóns pra grandes optimismos. 

Con todo, quedan aínda motivos pra 
confiarmos en que o proceso de demo
cratización ten condicións e forza pra 
se manter actuante. A case totalidade 
dos traballadores revela a vontade de 
continuar unidos e dispostos a 
defende- las principáis conquistas revo
lucionarias, feíto que non .pode deixar 
de terse en canta. O Congreso de tódo
los Sindicatos, a fináis do mes de xa
neiro, demostróu a vitalidade e o senso 
da unidade da clase traballadora. Ta
mén se pode considerar importante, ou 
decisivo, o feíto de que as Forzas Ar
madas manteñan vivo o espírito do 25 
de abril e non parezan dispostas, na súa 

maioría, a deixarse ultrapasar por cal
quera golpe dereitista. 

HITOTECA-LA INDEPENDENCIA 

A grave crise económica que o país 
atravesa non poderá ser resalta con 
concesións continuas a unha política 
de dereita. E dabondo elocuente o 
exemplo do Centro Democrático Social 
-o partido máis de dereita dos chama
dos democráticos-. 

A participación activa, concreta, real 
dos traballadores na planificación e 

adopción de medidas capaces de facer 
frente á crise é a condición primeira prá 
súa superación. O Goberno do Partido 
Socialista prefere, aparentemente obter 
préstamos cos que non poderá deixar 
de hipoteca-la independencia nacional, 
e negocia-la entrada de Portugal no 
Mercado Común con tódolos problemas 
políticos e económicos que eso implica. 
Da solución e superación destas con
tradiccións depende, cicáis, o futuro da 
democracia e a libertade en Portugal. 

• 
Por se eran poucos os partidos do espectro 
poHtico catalón, agora acaban de nacer 
outros dous. Un deles é unha escisión do 
Partit Socialist Cataló (Congrés), dirixida 
por Jordi Gil. O outro, Catalonia, Partit 
Politic de Catalunya, aglutina ós socios 
e simpatizantes do antigo club Catalonia 
do que o secretario xeral é Fernando Jiménez Artigas. 
COSTA CLAVELL dibuxa o perfil destes grupos. 

Catalunya 

Naeen dous novos 
partidos 

Esquerra Nacional ten como bases 
ideolóxicas fundamentáis: a plasma
ción da «unitat nacional deis paisos ca
taláns», o pleno exercicio da soberanía 
nacional á que o noso pobo ten dereito 
coma calquera outro do mundo, coma 
pobo que é e non parte doutro pobo; á 
transformación revolucionaria da socie
dade, vontade que se desprende dos 
puntos anteriores e da inserción da «es
querra nacional» na «esquerra inequívo
ca». 

LIBERACION 
NACIONAL E SOCIAL 

O novo partido <<non escinde , senón 
que funde a perspectiva da liberación 
social e a liberación nacional». Propón a 
unión de tódolos demócratas cataláns 
nas prósimas eleccións; e considera a 
dispersión coma un voto polo neofran
quismo, polo fascismo converso. 

Na presentación de Esquerra Nacio
nal no Colexio de Abogados de Barce
lona, o líder do partido, Jordi Gil dixo 
que o seu partido «está disposto a cum
plir sen esclusivas o papel histórico pra 
que haxa unha auténtica e operativa 
esquerra catalá», engadindo con énfase 
pue «non sómo-lo problema periférico 
de ninguén, somos un pobo coma cal
quera outro e non sómo-lo problema 
doutro pobo; somos cataláns e non ou
tra causa. Abogóu tamén por un pacto 
de salvación nacional pra que se non 

chegue a unha situación de enfrenta
mento entre as forzas democráticas e 
as catalás, e pra acada~ la restauración 
do Estatuto de 1932, a Generalitat e 
máila volta do seu Presidente a Cata
lunya. Esquerra Nacional parece que 
chega ó panorama polftico con moitos 
folgos nacionalistas e un contido ideoló
xico socialista, que sen autotitularse 
estrictamente marxista , acolle o pensa
mento de Marx coma método de análi
se. 

CATALONIA, 
A DEREITA 

O outro partido, formado arredor do 
Club Catalonia é de marcada carácter 
dereitista. Aínda que se di de obedien
cia catalá, refuga o Estatuto de 1932. E 
decididamente partidario da iniciativa 
privada e da non intervención estatal, 
senda «o destinatario último da súa ac
tuación o home». 

Catalonia, Partit Politic de Catalunya, 
sitúáse segundo o seu secretario xera l, 
nas coordenadas do centro-dereita. 
Aboga pola firma dun pacto electoral 
coas forzas que respeten os ideáis da 
democracia en Catalunya . Pró o seu se
cretario xeral, ese pacto non é posíbel 
agora pa la circunstancia de que os au
tos grupos aff ns a eles, de xeito moi es
pecia I a Lliga, reivindican o Estatuto do 
32. 

O seu matiz burgués é obvio. 



As reivindicacións dos campesiftos a golpe de tractor -chegóu a ha
ber nas rúas móis de cincuenta mil nos últimos dlas- continúan, aln
da que o conflicto foise reducindo pouco a pouco dacordo coas deci
sións adoptadas en varias provincias. TEIMA que xa adicara un traba
llo ó problema no número anterior, recolle hoxe unha crónica enviada 
dende Navarra por XOSE R. OULEGO un balánce da situación nunha 
das primeiras zonas en sumarse 6 protesta. 

Reivindieaeións 
a golpe de tractor 

O plante dos labregos que em
pezóu o pasado 21 de febreiro na 
Alta Rioja cunha manifestación de 
máis dun milleiro de tractores e que 
se estendéu logo a outras provin
cias - coa nota tráxica de dous fe
ridos de bala en León- logróu un 
considerábel relevo en Navarra, 
onde chegaron a concentrarse máis 
de 5.500 tractores. E a cuarta vez 
nos últimos anos que os labregos 
desta rexión espresan o seu des
contento por medio de protestas 
públicas con saída de tractores á 
rúa. 

As primeiras foron no 1968, pra 
impediren a subasta de terras do 
Espartal; en setembro de 1973 na 
chamada «guerra do piñeiro» é en 
xaneiro de 1976 pra protestaren 
polos precios do millo. 

MAIS ESPORT ACIONS 

O movemento reivindicativo ac
tual xorde tralos problemas plante
xados polos escedentes de pataca 
e a imposibilidade .de aumenta-los 
cupos de esportación ó extranxeiro. 
O FORPPA aumentóu hastra 
65.000 as toneladas destinadas á 
esportación, deixando fóra outras 
35.000 pedidas polos agricultores. 
Pro hai outros problemas de fondo, 
ademáis do «non» de Gobernación · 
ós estatutos da «Unión de Agricul
tores y Ganaderos de la Rioja Alta», 
presentados hai seis meses, e a 
oposición do Goberno Civil de Lo
groño á celebración dalgunhas 
asambleas en · Nájera. En previsión 
de que esas chatas administrativas 
puideran plantexarse en Navarra, a 
«Unión de Agricultores y Ganade
ros de Navarra» decidíu unirse o 23 
de febreiro ó movemento de pro
testa. Esta «unión» preséntase 
coma un sindicato campesino á 
marxe de calquera adscripción polí
tica e rexeita as actuáis «Herman
dades» oficiáis. 

Os Labregos reafirmábanse nas 

súas peticións -fixación de pre
cios mínimos e de colleita, libertada 
de xuntanza e asociación, segurida
de social completa e servicios es
colares- no curso de varias asam
bleas, e plantexaban ademáis a ne
cesidade da reforma fiscal, como 
medio de control dos intereses lati
fundistas. Tamén rexeitaban as afir
macións do presidente da Cámara 
Oficial Agraria de Navarra, que tala
ba de «xustas reivindicacións», cali
ficándoas de demagóxicas, chatán
doo de falta de representatividade 
pra levar adiante as súas xestións 
en Madrid, e pedindo a súa dimi
sión. 

ASAMBLEA MILENARIA 

O tempo que miles de tractores 
saían á rúa, un grupo de labregos 
de Fontellas, desfacía traballos da 
Autopista do Ebro, por non haber
lles axustado aínda a empresa 
constructora o precio que lles vai 
pagar polas terras ocupadas. Ta
mén se insistía ante o gobernador 
civil pra que comunicase a Madrid 
os desexos de celebraren unha en
trevista co Presidente Suárez. A co
misión dos labregos reuníase co 
Presidente da Diputación Foral pra 
lograr que o Programa de Acciones 
Especiales del Sector Agrario 
-axudas de mil seiscentos millóns 
de pesetas- tora conxuntamente 
estabelecido pola Diputación e 
máilos labregos. Os resultados non 
foron satisfactorios e a comisión 
decidíu impugnar tO'talmente o pro
grama da Diputación. 

A contraproposta do Goberno 
ofrecendo a posibilidade dunha en
trevista se os agricultores retirab'an 
os tractores das rúas, provocaría a 
celebración dunha asamblea á que 
asistiron máis de quince mil labre
gos, que decidiron por maiorfa ab
soluta seguir por tempo indefinido 
na rúa. Tamén se apuntóu a posibi
lidade de retira-lo diñeiro dos ban-

pobos ibéricos 

cos, ingresándoo nas Caixas Ruráis, 
e bloquea-lo tráfico agrícola na re
xión. Accións todas elas tendentes 
a forzar canto antes a celebración 
da entrevista co Presidente do Go
berno. 

OS TRACTORES AVANZAN 

O conflicto seguía estendéndose 
e as declaracións do ministro de 
agricultura, señor Abril Martorell 
non resolvían nada. Aumentaba a 

Asemáda 
amnistía 

UNHA SEMA MOi INTENSA 

A Semá Pro Amnistía celebrada 
no País Vasco provocóu importan
tes movilizacións na rúa, recolleita 
de firmas, colocación de ikurriñas 
con crespóns negros nas casas e 
peches en varios locáis da igrexa. 
Os peches chegarían hastra Santia
.go de Compostela, onde 1 5 mozos 
vascos se recluiron nunha igrexa en 
sinal de solidaridade dende outra 
das nacionalidades do Estado. 
Houbo varias marchas -a fotogra
fía recolle unha delas- hastra a 
cadea de Martutene, que contaron 
coa «permisividade» das autorida
des. 

A semá recolléu tamén a con
memoración do primeiro cabodano 
dos cinco obreiros mortos en Vito
ria e estivo marcada pola tensión 
en moitos momentos. 

Polo medio, coincidía a celebra
ción dunha reunión entre represen
tantes de 21 grupos políticos vas-

desconfianza nas autoridades ofi
ciáis de «Agricultura» e a Coordina
dora de Organizacións de Labregos 
e Gandeiros do Estado Español 
advertía dunha movilización xeral 
se as . reivindicacións non eran es
coitadas. Os tractores seguían nas 
estradas navarras e nas da mitade 
das rexións e nacionalidades do Es
tado. Logo chegarían as promesas 
e a retirada á espera dos resultados 
das conversas. 

• 
Euzkadi 

cos -entre forzas «abertzales» e 
sucursalistas- de indudábel im
portancia; e que daba pé a algúns 
comentaristas pra talaren dunha 
«unidade da oposición vasca». Tra
taríase en fin, de potencia-las pos
turas de clase e defende-los intere
ses obreiros frente á oligarquía cen
tralista, quedando a un lado as dife
rencias entre os partidos. Non é 
máis ca un primeiro paso. O que sí 
quedaba claro era que, ó igual que 
xa ocurrira outras veces, a esixen
cia da amnistía atopaba un espe
cialfsimo eco en Euskadi. As pala
bras máis lidas foron: «AMNISTIA 

· OROKORRA, PRESOAK KALERA». 
Amnistía xa, os presos á rúa. Foi 
unha semá intensa, pra reduci-la xa 
prolongada espera da anunciada 
ampliación da amnistía. 

LO 

·~ 
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Castro-Gadaffi: 

Aapertado 
poder popular 

O primeiro ministro cubano, Fi
del Castro, foi o invitado de honor 
no Congreso Xeral do Pobo en Li
bia. A noticia do viaxe non deixóu de 
provocar sorpresas xa que dende o 
enfrentam ento na conferencia dos 
Países Non Alineados en Argel, en 
1973, Cuba e Libia non mantiñan 
relacións. Daquela o xefe do Estado 
libio, coronel Gadaffi, negara a 
Cuba o carácter de país non alinea
do pola súa pertenencia á órbita so
viética. Era o tema dos dous impe
rialismos que Castro se saltóu man
tendo a defensa da alianza natural 
da URSS cos países non alineados. 

Pro dende o 1973, as cousas 
cambearon. Libia estabelecéu rela
cións coa URSS e no interior adop
tóu medidas socializantes. Ag'ora, o 
Congreso Xeral do Pobo instauróu 
o «poder popular directo» e cam
beóu o nome da nación que en
diante se chamará República Arabe 
Libia Popular e Socialista, nome 
longo que trata de sintetizar-lo que 
é o novo Estado. 

A AMISTADE 
LIBIO-CUBANA 

Gadaffi na súa intervención ante 
Castro dixo que Libia loitaría xunto 
co pobo cubano «amigo», no caso 
de que este fora obxeto dunha 
agresión e calificóu ó líder cuabano 
coma «un dos máis decididos ene
migos da espansión capitalista e 
imperialista». «Ternos en común, 
dixo tamén, co pobo de Cuba e en 
particular con Fidel Castro, a loita 
contra a esplotación capitalista, 
contra a dominación estranxeira e 
pola liberación das masas». 

«0 mundo sabe dende agora, di
ría Fidel Castro, que Libia vai á ca
beza da revolución árabe e que o 
coronel Gadaffi traballa pola unida
de árabe e a restauración dos derei
tos do pobo palestino». Castro fixo 
comparacións entre as revolucións 
libia e cubana e pedíu ós libios que 
non deixaran de litar por mante-lo 
control do petróleo, o recurso fun
damental do país. 

<O 
~ A amistade libio-cubana é un fei-
0 to como o son as desavenencias 

entre Libia e outros países árabes 
por algo máis ca razóns de lideraz
go. 

Queda claro que Gadafi ve agora 
no interior considerábelmente re
forzada a súa figura e afianzado o 
proceso revolucionario posto en 
marcha dende aquel 1 de setembro 
de 1969, en que o exército derro
cóu a monarquía do rei ldriss. Ga
dafi foi calificado polo Congreso 
como «teórico comandante e mes
tre revolucionario» e o seu control 
do poder é prácticamente total. 

Veráse agora a súa proxección 
na política esterior, unha vez cam
beada a súa interpretación respecto 
ó (<non alineamento». 

Cuba, pola súa parte, convírtese 
nun «apadriñadorn dos movemen
tos africanos. E de ahí a importan
cia deste viaxe, con outras escalas, 
de Fidel Castro. 

Vietnam 

Aoutra 
penetración 
U.S.A. 

A noticia da solicitude de crédi
tos ó Banco Mundial por parte de 
Viernam, difundida polas axencias 
norteamericans, ten por forza va
rios significados. O primeiro fala 
dunha posíbel negociación bilateral 
en relación cos prisioneiros da lon
ga guerra, que supuxo a primeira 
derrota do exército USA. O segun
do apunta cicáis a posibilidade de 
que este novo país sometido a mil e 
un conflictos dende a intervención 
francesa en 1954, intente xogar 
unha carta de equilibrio entre os 
grandes poderes. 

Segundo esas informacións, non 
sóio se solicitaría diñeiro, senón ta
mén tecnoloxía no «occidente». As 
axencias salientaron especialmente 

o feito de que os vietnamitas non 
querían importar tecnoloxía dos 
países sodalistas, de onde traían 
únicamente algunhas materias pri
mas. Cabe preguntarse tamén pola 
capacidade e solvencia do país, 
despóis das espoliacións bélicas 
pra facer frente a todos estas en
víos e, á inversa, polas condicións 
en que todo esto se pode levar a 
cabo, polas contraprestacións. 

Non hai polo de agora aclaración 
ningunha, pro de confirmárense es
tas «axudas» estaríamos -e non é 
pequena a paradoxa- frente a unha 
nova penetración do imperialismo 
USA, dunha maneira pacífica, pro 
disposto dalgún xeito a ganar polo 
menos, unha batalla. 

1 eonfereneia 
afro-árabe 

Mentres, no Cairo tiña lugar a 
primeira conferencia afro-árabe coa 
asistencia de sesenta países. Tódo
los da Organización prá Unidade 
Africana e a Liga Arabe ademáis da 
Organización prá Liberación de Pa
lestina. 

O obxetlvo era o de chegar a 
unha máis estreita e eficaz colabo
ración. O plan inicial, aprobado o 
ano pasado en Dakar, capital do 
Senegal, condena o sionismo e o 
aparthid prometendo ademáis o 
apoio ós movementos de liberación 
árabes e africanos. Insiste especial
mente na recuperación dos territo
rios árabes ocupados e na consecu
ción de concesións prós palestinos. 

Tamén se condena o imperialis
mo, colonialismo e neocolonialismo 
e outras de discriminación e segre- · 
gación racial e relixiosa. 

O importante parecen ser de en
trada máis os contactos en sí cós 
resultados, nunha área tan grande, 
marcada precisamente polos <oco
gos» e as presións imperialistas. 

Pra empezar non faltaron xa mo
tivos de tensión ó anunciar Egipto 
que Libia tiña o proxecto de ataca
lo Cairo con bombas coa intención 
de sabotea-la conferencia. A cousa 
non era certa, pro o enfrentamento 
con Libia quedaba unha vez máis 
marcado. O bloque afro-árabe trata 
de escribir outra historia, aínda que 
use palabras do vocabulario libio. 

O Salvador: 

Estado de sitio 
pra tapa-lo 
e<pueheirazo» 

A Asamblea Lexislativa da Repú
blica centroamericana de O Salva-

t§ t ~l ~t ~A 5t ~~ ~t ~t ~t ~t ~ ~~ ~ ... ,,., 
' \ ... , ¡,, - ' ~ 

'-., i'-- 7 ~ .1 ~ 

') .,.._N 
/ J 

'-'- ._ 

~~ 
~ ~ 

D 1-~ 

~ \ 1~ 1~ :¡ ~ ~~ ~~ 
-1 

\ \ 
:1 ' 

iW 

dor decretóu o estado de sitio en 
todo o territoro nacional durante 
este mes. Considera que «a paz e a 
tranquilidade do país están grave
mente ameazadas como conse
cuencia dos últimos acontecemen
tos políticos propiciados por ele
mentos contrarios ó sistema demo
crático, os cais pretenden alcanza
lo poder público». 

Os «elementos contrarios» son, 
en principio, os partidarios da 
Unión Opositora, bloque «derrota
do» nas eleccións celebradas o pa
sado mes de febreiro e que acusóu 
ó Goberno de manipula-los resulta
dos das votacións. 

Cando redactamos esta informa
ción descoñecíase o número de 
mortos rexistrados nos enfrenta
mentos entre os manifestantes e as 
tropas do exército salvadoreño, aín
da que se sospeitaba que as cifras 
podían ser importantes. 

O líder das forzas da oposición, 
Ernesto Claramount, foi deportado 
a Costa Rica, mentres na embaixa
da deste país buscaban refuxio ou
tras tres figuras da oposición salva
doreña. 

Estamos, ó parecer, diante dun 
intento de desface-la unidade opo
sitora e impoñer sen esplicacións e 
pola forza os resultados dunhas 
eleccións impugnadas. Polo de
mais, unha nota dos servicios de in
telixencia salvadoreños acusóu, 
con escasa orixinalidade, ó Partido 
Comunista de programar e forzar 
toda clase de axitación e crear un 
estado caótico, etc. 

O Salvador non será a escepción 
nunha área de reximes duros e des
caradamente dereitistas. A situa
ción está rigurosamente controla
da. 



Cando se fala da «construc
ción naval española» ag6chase 
-por erro ou omisión volunta
ria- o feíto de que un importan
te porcentaxe dos barcos do Esta
do (esactamente, un 45 por cen
to en 1976) saen dos estaleiros 
galegos. No traballo que segue, 

preténdese evaluar numérica
mente a situación actual no sec
tor. Os datos estad(sticos, elabo
rados a partires da información 
facilitada por Construnaves, ref(
rense senore a buques con casco 
de aceiro de rexistro non inferior 
a cen toneladas brutas. 

España leva anos pasando por se- la carta potencia mundial en construcción de buques, re
basando por veces á mesmísima Inglaterra. Nembargantes, o actual estado da economía 
mundial tense cebado tamén neste sector productivo. Dentro das cifras que salientan a pro
ducción do estado español , os estaleiros galegos teñen un moi importante peso específico 
cuantitativo, anque a importancia tecnolóxica e cualitativa destes parece máis cuestionábel. 

INDICES COMPARATIVOS 

A estadística compa~ada España/Galicia de navíos botados durante o pasado 1976 pode 
poñer de relevo esa importancia: 

TIPOS DE BUQUES 

Pesqueiros . . . ........... . ... . 
Petroleiros .... . ....... . .. . . . . 
Buques pra carga a granel non es
clusivamente de hidrocarburos ... 
Cargueiros pra vehlculos e conte-
nedores ..... ... . . .. .. .. .. . . . 
Cargueiros xeráis .. . . ....... . . . 
Varios (pasaxe. remorqueadores ... ) 

En todo o Estado español 

4B.373 TRB (88 buques) 
1.030.792 TRB (10 barcos) 

223.719 TRB (17 navlos) 

32.438 TRB (11 buques) 
138.346 TRB (26) 

9.968 TRB (20) 

TOTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.483.636 TRB ( 172 buques) 

Estaleiros galegos 

29.761 TRB (32) 
630.441 TRB (6) 

3.500 TRB (1) 

5.000 TRB (2 barcos) 

668.702 TRB (41 buques) 

Indicativo da evidente recesión na productividade pode ser compara-la carteira de pedidos 
antre varios anos. Así, a carteira de pedidos asistente, tanto globalmente en todo o estado 
coma esclusivamente en Galicia, era pró 1° de Xaneiro do 1977: 

Tipos de buques 

Pesqueiros . . . . .. . . . .. . 
Petroleiros .. . . ... . .. ..... ... . 
Outros granéis .- . ... ......... . . 
Portacontenedores e vehlculos .. . 
Buques de carga xeral . . ...... . 
Varios . ... . ........ . .. •. . . . .. 

TOTAIS .... .. ........ . 

Estado español 

168 barcos - 91 .663 TRB 
21 - 2.241.748 TRB 

23 - 376.179 TRB 
29 - 78.220 TRB 

78 - 559.905 TRB 
38 - 19.344 TRB 

357 buques - 3 .367.059 TRB 

Galicia 

57 buques - 46.911 TRB 
9 - 996.228 TRB 
6 - 142.000 TRB 
10 - 37.300 TRB 

5 - 31.350 TRB 
3 - 570 TRB 

90 buques - 1.254.359 TRB 

Eiquí o peso específico da construcción naval galega respecto ó total do estado español 
parece ter baixado un chisco: é agora dun 37 ,2 %, namentres que no cuadro anterior, botadu
ras durante o 1976, os estaleiros galegos supoñían o 45 % do total español. A recesión relati
va débese, sen dúbida ningunha, á baixa no capítulo de maior importancia en tonelaxe, que é 
o dos petroleiros, onde Galicia, de botar no 76 o 61,3 % dp total, pasa a non ter máis có 44,6 
% dos encargos, feíto do que cabe inculpar á construcción dun novo estaleiro especializado 
en Cádiz pra grandes petroleiros, que o INI decidíu facer alíen perxuicio do outro lugar candi
dato, que era Ferrol. 

Comparar esta carteira de pedidos, con mentes de evalua-la entidade da recesión, coa 
mesma carteira dos anos anteriores máis inmediatos non presentaría claramente a evolución 
do sector, pois que, ó durar nos máis dos casos varios anos o período constructivo de cada 
barco, desque é contratado hastra ser completado, moitos buques poden verse incluídos en 

PESQUE/ROS GALEGOS 
Máis da _mitade da flota do estado 

opinión 
Construeeión naval 

Galieia vai 
a menos X.1. TAIBO 

varias sucesivas carteiras anuáis de pedidos, especialmente se a construcción decorre amo
diño. Así, parécenos moito máis ilustrativo manexa-los datos correspondentes á carteira de 
pedidos asistente o 1° de Xaneiro do 1974, cantimáis que o ano previo, 1973, coa esplosión 
do mercado dos grandes petroleiros, foi, con inmensa diferencia, o que meirande número de 
peticións rexistróu pra toda a industria naval española, anque boa parte dos encargos se vería 
cancelada no mesmo 1974. Así, a carteira de pedidos o 1 de Xaneiro de 74 estaba perto de 
dobla-la do ano precedente, e desenrolábase asl: 

Tipos de buques 

Pesqueiros ..........•. . .. •. . . 
Petroleiros .. ....... . ... .... . . 
Outros granéis ..... .. . .... . . . . 
Portadores de vehlculos ou conte-
nedores ........... . .. ...... . 
Carga xeral . ... • .. . .. ........ 
Varios ......... , ..... ..... . . . 

TOTAIS .. .. ........ . .. . 

A ESPLICACION 

Estado español 

314 - 189.454 TRB 
52 - 5.560.570 TRB 

47 - 993.675 TRB 

35 - 92.473 TRB 
59 - 512.341 TRB 
3~ - 72.350 TRB 

546 - 7.420.863 TRB 

Galicia 

101 - 93.676 TRB 
23 - 2.699.950 TRB 

3 - 186.000 TRB 

6 - 8.370 TRB 

4 - 632 TRB 

137 - 2.988.628 TRB 

A porcentaxe que a carteira galega fai no total do estado (40,2%). e máis claramente con
cretado a petroleiros (o 48,7% é inferior á da primeira táboa, buques botados o pasado ano; 
nembargantes, parece que a esplicación, dentro dun ritmo de recesión aproximadamente pa
ritario, estaría en que a meirande parte dos buques logo cancelados polos propios armadores, 
terían sido contratados con estaleiros non galegos, sen capacidade dabondo pra acometeren 
os encargos en plazos razonábeis, e así atopa tamén esplicación a pouco adiada decisión de 
ergue-lo novo estaleiro que xa comentamos na bahía de Cádiz. 

A actual carteira de peticións non é soio cáseque máis cá mitade da de hai tres anos, pró 
conxunto dos estaleiros do estado: pra Galicia ficóu reducida ó 41,8% da súa outrora solici
tada carteira e, tanto a nivel coma ó outro, a situación non parece millorar, canto que no de
curso destes tres anos as c:tras teñen descido nunha perfecta progresión. 

Dos totáis estadísticos galegos que describimos, absolutamente tódolos petroleiros e 
grandes buques pra cargas a granel fanse en Ferrol, repartidos antre os dous grandes estalei
ros da súa ría, e asemade os barcos de carga xeral, tan escasos, agás algún pequeno feito en 
Vigo. ( 1) Na ría viguesa son seis as factorías que traballan barcos de metal, e a súa especiali
zación é tamén grande, xa que adican os seus millores esforzos á construcción de pesqueiros, 
de bo tamaño e con experiencia de moitos anos, e sóio últimamente se adican tamén en par
te á realización dalgúns pequenos transportes pra cargas preparadas (containers ou vehículos) 
e pequenos tanques químicos, a máis da plataforma de prospección petroleira que provocóu 
a caída en debacle dunha das máis importantes factorías da cidade, logo redimida nas mans 
do INI 

SITUACION COLONIAL 

Así pois, son contadísimos os barcos mercantes pra carga xeral que se tan nos estaleiros 
galegos, e a imposta especialización fai que grandes petroleiros e mineraleiros se constrúan 
en Ferro!, e os pesqueiros en cadea, en Vigo. A máis desto, é tamén moi dubidoso afirmar que 
nestas cidades os buques se constrúan nun xeito medianamente integral: as industrias ausi
liares da construcción naval, abranguendo campos tan diversos como a electrónica, decora
ción, frigoríficos, entubaxes, instalacións eléctricas ... , e moi principalmente hélices e propul
sións radican habitualmente fóra de Galicia ou mesmo do estado español, de xeito tal que 
sóio unha parte, non escesivamente pesada, do proceso productivo pasa polas mans dos tra
balladores galegos do sector. De ahí, dunha situación colonial e enteiramente oependente, 
aínda neste sector que pasa por se-lo punteiro da nosa industria galega, xorde probábelmen
te a súa absoluta incapacidade pra pasar a traballar, en tempos de neta caída da economía a 
nivel universal, proxectos máis axeitados ás necesidades do mercado do 1977. E mesmo 
unha hipérbole asegurar que eiquí se tan barcos, cando toda a electrónica, a inmensa maioría 
dos motores e turbinas, e aínda algúns dos deseños de casco empregan tecnoloxía extranxei
ra, importada baixo o xeito de licencias. 

E de ahí tamén, cómo non, parte, e seguirá a medrar, a absurda e nunca contida sangría da 
nosa emigración. 

Buques contratados por cstaleiros galegos no cuarto trimestre do 1976: 

Vigo : 3 pesqueiros, totalizando 1.025 TRB 
1 cargueiro pra vehlculos. 2 .350 TRB 

Ferrol : 2 mineraleiros, totalizando 45.600 TRB 

Total Galiza, 6 buques, 48.975 TRB 

Total España, 21 barcos, 183.269 TRB 

( 1) Na mesma ría ferrolá, na Graña, hai outro estaleiro con capacidade prá construcción 
De barcos metálicos e superiores ás 100 TRB, mais en ningunha das datas chequea- r--

~ das había buques desta categoría en carteira. e l' 



Araúxo, hispo 
Nado en Sabadelle (axuntamen

to de Pereiro de Aguiar, Ourense) o 
dez de xaneiro de 1920, na orixe 
campesiña de monseñor Araúxo 
Iglesias - bispo agora de 
Mondoñedo-Ferrol- poderíanse 
atopar non poucas das claves da 
súa galeguidade, da súa cidadanía 
en fin. 

Xa moito denantes do Concilio 
confesaba en galego a máis de ún. 
De golpe, cativiña, unha pregunta: 
¿cómo soan os pecados en gal ego 7 
O millor non son tan pecados, quén 
sabe. Araúxo é, a fin de contas, un 
enclave aberto xusto fóra daquela 
outra lgrexa das tebras, do tormen
to, do silencio ... 

Un bon bispo. Un home xenero
so, monseñor. 

Colón, Colón ... 
o home pasótise 

En Baiona (Pontevedra) celebróuse hai uns días o 484 cabodano da 
arribada da carabela «La Pinta» a Galicia, logo do descubrimento das Amé
ricas. 

Contra do que din os interesados, Colón non foi corre-la súa aventura 
coma se tal cousa: sábese, de fontes dignas de creto que falaron cun re
dactor desta revista, que o famoso Cristóbal chegóu ó noso país e dixo: 
«Moita xente, moita xente son estes galegos ... E nós aló, na Corte, sen un 
can>>. 

Despóis, seica, inventóuse a emigración. Nacía América. 

((Rastrillo» 

O de María Pita 
Na praza de María Pita, en A Coruña, está a piques de se inaugurar 

unha sorte de cativa feira e caprichosa con obxetos de ocasión. Pode ser, 
cando FIADEI RO estea na rúa, ó millor xa queda atrás a primeira soleada. 

Se as causas van ben, din os organizadores, chegaráse hastra organizar 
espectáculos no centro mesmo da praza. Os domingos, sempre, de 12 a 2. 

O «rastrillo» poderá ocupa-los soportáis. Todos, menos un: O que ten o 
Axuntamento coruñés. ¡Non faltaría máis ! 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 

Xeroglifieo 

Q, L. o,u J 

Pregunta: CANDO OS HOMES 

TEÑEN TERRA. 

Solución ó xeroglífico do número 
anterior, ben sinxela ¿non sí? Total, 
o de sempre: CONTAMINACION. 
Pra os axudar velahí teñen o dibuxo 
de Xaquín Marfn. 



Monforte: 

«OVNIS» 
con cara 
de porco 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

A noite do vintetrés de febreiro 
ía ser decisiva pra Domingo Pallín 
Fuentes, de profesión gardabarrei
ras do ferrocarril perto de Monforte 
de Lemos: sen dar creto ó que mi
raban os seus ollos, namentres 
unha especie de home camiñaba 
cara a el, Domingo chegaba a ob
servar cómo certo xeito de aparato 
se situaba a uns douscentos metros 
do paso a nivel no que lle corres
ponde traballar. 

Domingo non se arredóu. Millor 
que non o fixera, pro foi él tamen 
cara ó «home». Xuntos, falóulle: 

-¿Qué pasa, ti 7 

- Perto de eiquí, na ponte do 
Cabe -contestóulle o «ovni» en 
galego- vai estalar unha bomba. 
Así que, amiguiño, non se ande con 
coñas ... 

Logo, o raro individuo dáballe 
-«con máns de seda, eso sí, que 
me tumbóu e nin me enteréi», diría 
Domingo- unha perfecta galleta ó 
guardabarreiras. Minutos despóis, 
sen o máis mínimo barullo, a cousa 
aquela marchaba voando no apara
to iluminado. Deles non quedaba 
nin rastro. 

- Tiña cara de porco e unhas 
guedellas que lle chegaban hastra o 
chan -dixo Domingo con cara an
xelical cando chegóu a Guardia Ci
vil de Monforte e máis Sober. 

A visita daba lugar, logó, a unha 
minuciosa inspección kilómetros de 
ferro arriba. De bombas, foi o resul
tado, ·nada de nada. Domingo que
daba, coma se tal cousa, co sopapo 
nas ourellas: tiña a faciana enseda
dada pra varias horas. 

Prós domingueiros (con perdón) : 

Crónica bursátil 

O millor chegan a tempo, pro 
díanse presa se queren e teñen va
gar pra dedica-lo fin de semá a Por
tugal. 

Días atrás, namentres o escudo 
se vendía no veciño país a 2 pese
tas, en Vigo cotizábase a 1,60 ou, 
cando máis, a 1,75 pesetas. 

Todo pola devaluación do escu-

GAL/CIA, SEGUNDO O DIBUXANTE F. OTI 

do. A moeda portuguesa atopába
se, días pasados, sen cotización ofi
cial e os mesmos Bancos españóis 
traficaban neles como lles petaba. 
Eso sí, sen se pasar. 

Claro que, agora mesmo, 6 mi
llor chegan tarde. Non se fíen. ¡ Ai, 
se saíra ben 1 Coa cantidade de cou
sas que ten Portugal. 

Mintireiro 
verdadeiro 

No tempo en que esta revista 
queda na rúa, lúa nova no Piscis ás 
18 horas 35 minutos. E non se 
queixen, home, pola puntualidade. 
Polo demáis, avisamos: non so
mentes van seguir caíndo as augas, 
batendo, senón que agora traen 
friaxe dabondo que máis semella 
que aínda non saímos do febreiro 
enfadoso. 

Nembargantes, non perdámola 
esperanza, que xa está a primavera 
a caír e en algo se lle ha coñecer. 

SOLUCION 6 .encrucillado publica
do no número 13 de TEI MA: 

HORIZONTAIS: 

1 . - Mondoñedo 
2.- Bico. Leis. 
3.- Aña. Ido 
4. - Loro. Axan 
5.- Arido. Atara 
6.- Nicanor 
7.- Atano. Onaio 
8.- C. A. 
9.- Ei. Os 

1 O.- Aba. Fai 
11 . - Raia. Ca ns 

VERTICAIS: 

1.- Bala. Acear 
2.- Miñor. T. Iba 
3.- Ocarina. Ai 
4.- No. Odin. A 
5.- D. Oco 
6.- o. A. 
7.- Ñ. Ano 
8. - El. A ton. C 
9.- Deixara. Fa 

1 O. - Oidar. f. Oan 
1 1 . - Son a. Oasis. 

No número seguinte, coma xa 
ternos por costume, publicarémo
los nomas dos novas premiados. 
Viño, haber haino... E non parece 
malo. ¿ Oueren unha proba? A ver ~ 
cando nos vemos e tomamos un- ' 
has copas. 



cultura 

ALGUNS DOS COLABORADORES 

As novas circunstancias políti
cas, xurdidas ó ampara da «Dicta
blanda», permitfan a grupos e me
dios de opinión facer confesión es-

o plfcita do seu republicanismo, se 
~ ben sempre baixo a supervisión da 
O censura estatal. Sobre as páxinas 

Nos primeiros meses de 1930, có
seque 6 mesmo tempo có cafda 
da dictadura primorriverista apa
recéu en Lugo o semanario Guión. 
A nova publicación viña ser na 
realidade continuación doutra 
iniciativa periodfstica que se cha
móu Ahora. O noso colaborador 
Alfonso Magariños segue a histo
ria deste semanario. 

da máis insignificante publicación 
aparece indefectfbelmente a nota 
de «visado por la censura». 

«Guión)) Autodefinfase como 
«semanario republicano» e nas súas 
páxinas atopaban cabida algúns 
testos galegos, se ben a meirande 
parte escribfase en castelán. O lon
go dos diversos números séntese 
latexa-la vida do pobo, en loita por 
conqueri-las súas libertades polfti
cas e sociáis. Dun xeito semellante 
á época que nos tocóu vivir a nós, 
aquel intre histórico poderfase ca
racterizar, sen inxusticia, de prede
mocrático ou de postdictatorial. Os 
efectos da dictadura primorriverista 
prolongábanse máis alá da cafda e 
morto do seu fundador. Guión quei
xábase da prohibición guberna
mental de publicar caricaturas, 
mentres informa, ó mesmo tempo, 
da celebración da Festa Internacio
nal do Traballo nas principáis vilas 
luguesas, da prol iferación de aso
ciacións republicanas e socialistas 
e da prohibición de vender «El So
cia list a» na feira mensual de Villal
ba. Máis ta.rde saúda a aparición na 
Coruña do semanario republicano 
Adelante asf coma a publicación en 
Ourense de la República órgano da 
Federación Republicana provincial. 
Guión apoióu asimesmo a idea do 
xornal republicano madrileño Noso
tros de estabelecer unha unión das 
revistas de esquerda á fin de ase
gurarse unha protección mutua, 
material e moral. 

Contaba, entre outras, con cola
boracións de Vicente Risco, Otero 
Pedrayo e Villar Ponte. O director 
foi Avelino López Otero e o semana
rio tiña · o seu domicilio na rúa da 
Constitución 11-1 º. 

A CUESTION AGRARIA 

O clima que se vivfa en 1930 co
rrespondfa a unha situación polftica 
semidictatorial e inestábel,, o que 
esplica a frecuencia dos desordes 
na rúa e das manifestacións e re
voltas estudiantfs. Asf se escribfa 
en Guión sobor da crise da universi
dade: 

«La actitud de los estudiantes 
responde a un malestar insopor-

Aprensa en 
table que actúa sobre ellos lo 
mismo en la calle que en las au
las ... El drama de la Universidad 
madrileña ... no es más que un 
episodio del pa_voroso drama na
cional que todos los ciudadanos 
estamos viviendo. Siete años de 
pasifidad, sostenida a fuerza de 
ficciones, de mentidas prome
sas, sobre la ignorancia de unos 
y el estupor de otros, no autori
zan a pensar que ya no queda un 
español · con vergüenza y arres
tos para una santa rebeldfa. ¡Ha
cia atrás no!. ¡Adelante y con 
paso vivo!. ¡En otro caso, pobre 
España!)) (9-1930/ pax. 1 ). 

pertéis. Pero no seáis tan cándi
dos de estar esperando vuestra 
redención de personas comple
tamente ajenas a vosotros. La 
redención tiene que venir por vo
sotros mismos)). (Labriegos, me
ditad». 12-1930/páx. 5.) 
Fornes propoñfa unha curiosa 

solución pra desperta-la conciencia 
campesiña: «leer cada día periódi
cos defensores del pueblo, porque 
hasta que no se reciban diariamen
te tantos periódicos como casas 
haya en una parroquia les tratarán 
mal». O artigo de Fornes remataba 
recomendando a lectura de Guión. 

Neste contesto de preocupación 

«Guion», da Dictadura á República 

A actitude de Guión a propósito 
do problema galego foi favorábel ás 
teses máis progresistas de entón. 
Villar Ponte escribía en maio do 
1930 que «Galicia precisa da auto
nomía máis que ningunha outra te
rra de España». Fundaba a sús afir
mación no feito de que Galicia era 
a única rexión de España que reci
bía perxuicios da protección aran
celaria; e, estando en poder dunha 
lengua e cultura comúns con Portu
gal, a autonomía non poderf a cau
sarlle máis daño cá vixente situa
ción. Concluía Villar Ponte: 

«Non abonda, pois xa que os 
tempos son chegados, . que nos 
confiemos dun federalismo 
vago. Temos que concretar os 
nosos ideales colectivos. ¿De 
qué xeito ?. Facendo tremolar a 
bandeira da autonomfa)) (O gran 
problema galego) · 

Case tódolos problemas relevan
tes de Galicia foron sometidos a 
análise por Guión. No primeiro lugar 
o agro. Frones Sierra facía unha 
axustada descripción da esclavitu
de en que se atopaba o campesiña
do galego: 

«¡El gallego es tratado como el 
paria de su clase!. Cuando se le 
habla es para sacar algún parti
do de él ... Mas he aquf que ese 
mismo labriego cumplió sus de
beres en pagar todos los im
puestos al estado y sin embargo 
no puede exigir cumplimiento de 
las leyes que le favorecen. .. La
briegos ya es hora de que des-

polo agro, resulta lóxica a evoca
ción por parte do periódico das so
ciedades agrarias, ás que Guión de
finía coma «organizacións anticaci
quiles» e, segundo unha frase de 
Basilio Alvarez, coma <<fontes de 
ciudadanía». As asociacións agra
rias conseguiran desma-lo caci
quismo en gran parte dos axunta
mentos pro, coa chegada da dicta
dura, poideron renacer, perseguin
do, a base de enroscarse nas dele
gacións gubernamentáis, ós agra
rios coma feras e enemigos do or
de. 

O CASO DE TREN 

Outro problema que afectaba ós 
intereses de Galicia e ó que Guión 
prestóu especial atención foi o do 

r 
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alieia (l 930·1936) 
fondo e matizado. Primeiramente 
a.lcontramos nel a crftica sen con
cesións ó fanatismo, á intransixen
cia e ó formalismo relixioso. Logo 
Guión somete a unha análise im
placábel aspectos c.oncretos da 
vida e actividade da lgrexa. Esta foi 
a nota, terríbelmente dura e mati
zada, a propósito do sindicalismo 
católico: 

«Los sindicatos católicos se al-

cultura 

aquela. A crítica de Guión (Relixión 
e Política: 11.5.1930/páx. · 1) é 
unha peza mestre de análise histó
rica, política e relixiosa pra aqueles 
tempos: 

A los que somos católicos y reli
giosos por sentimiento y racioci
nio nos causa hondo pesar que 
las autoridades de la Iglesia in
tervengan en polltica. Ser republi
cano no excluye ser buen católi
co. Si en España a los republica
nos se les tenían por librepensa
dores fue debido no a la intransi
gencia de los republicanos en el 
orden religioso sino a la supedi
tación del clero, y principalmen
te el alto clero, al trono ... 
Las luchas carlistas que desan
graron a España y en las que el 

«6alieia está hoy 'dispuesta a librarse 
del sambenito de su mansedumbre». 

O TREN ZAMORA-CORUÑA, UNHA ASPIRAC/ON DAOUELA 

resistencias en este pueblo tan rei
teradamente lastimado por los de
safueros del centralismo». A sus
pensión, nembargantes, levóuse a 
efecto a pesares das protestas ma
sivas de toda Galicia. 

O PROBLEMA RELIXIOSO 

Foi seguramente Guión a publi
cación galega onde o problema reli
xioso recibfu un tratamento máis a 

zan siempre frente a las genui
nas organizaciones de obreros y 
campesinos con el solo objeto 
de obstaculizar su progreso y 
esterilizar su labor. Muy lejos de 
proponer sinceramente la mejo
ra del proletariado, de las clases 
humildes y oprimidas, tratan de 
impedir que una unión bien 
orientada consiga redimirlas. El 
lobo congrega a los corderos 
con patriarcal gesto protector». 

La Sociedade de Obreros Católi
cos de Vil/alba estará dirigida 

ferrocarril Zamora-Ourense
Santiago-Coruña, do que as obras 
foron obxeto de frecuentes demo
ras, suspensións e rectificacións. 
Tais feitos provocaron unha ola de 
protestas populares en toda Gali
cia. Guión calificóu o proxecto do 
goberno, inspirado polo ministro 
Argüelles, de «menosprecio intole
rable» e de «insulto de los que su
blevan el ánimo más pacífico», en
gadindo que «Galicia está hoy dis
puesta -ya era tiempo- a librarse 
del sambenito de su proverbial 
mansedumbre, que ha dado alas a 
tantos inicuos atentados contra su 
dignidad y sus conveniencias». 

O semanario advertfa que a sus
pensión das obras poderfa prestar- , 
se a «muy peligrosas reacciones y 

«Non ahonda que nos confiemos don 
federalismo vago» (Villar Ponte) 
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por el señor cura-regente de la 
parroquia (consiliario) e integra
da por una mayoría... de ¡ patro
nos! ¿Habrá algún ingenuo obre
ro villalbés que le confíe la de
fensa de sus intereses? (11-
1930/pax. 8). 

Igualmente lúcido foi a análise 
do semanario republicano lugués 
sobre outros temas relixiosos coma 
a chamada «boa prensa» e a predic
ción dos cregos. Pro non quixera 
rematar sen referirme á crítica de 
Guión encol do problema das fre
cuentes intervencións da lgrexa no 
terreo político. Caída a dictadura, a 
monarqufa veuse precisada de 
recupera-la confianza popular, per
dida a causa da súa vinculación con 

clero se inclinó al bando absolu
tista produjeron un enorme atra
so en la cultura del pueblo y del 
mismo clero, haciendo de la 
Iglesia católica española una de 
las más incultas del siglo XIX y, 
como consecuencia, de las más 
intransigentes. 
Creemos sinceramente que al 
presidir un mitin monárquico el 
.señor arzobispo de Santiago, en 
los momentos actuales de gran 
efervescencia polltica en la que 
luchan republicanos y monárqui
cos por la implantación de sus 
ideales ... , es contrario al presti
gio y dignidad de la Iglesia. ¿Có
mo quieren que sea tratada la 
Iglesia si triunfa la República si 
los representantes más autoriza
dos de aquella, que son los obis
pos, · han sido los más acusados 
enemigos de esta? En el actual 
momento polltico, la inmensa 
mayoría de la nación cree que la 
monarquía sólo se puede soste
ner con una dictadura violenta y 
cleptómana como la pasada y 
desea la república como único 
medio de vivir dentro del pleno 
derecho y la ley. Esa inmensa 
mayoría es católica y se va a ver 
en el tristísimo trance de some
terse a la tiranía por obedecer a 
sus directores espirituales o de
clararse en franca rebeldía. Que
remos libertad completa para 

. nuestra religión y amplia libertad 
y tolerancia para todo el que 
piense honradamente, sea cual 
sea su modo de pensar». 

·~ 
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Sete anos do 
«Carlos Maside» 

Agora que a arte galega -coma tantos outros 
eidos da nosa realidade cultural- trata de atopa-la 

sua identidade, compre informar do que dende 
hai anos veften facendo determinadas institucións 

neste pafs. Eso tenta facer neste artigo 
o noso colaborador XAVIER SEOANE, que 

dfas atrós visitóu o muséu «Carlos Maside» 
pra contórno-las súas impresión encol del. 

Mante-Ia arte viva 
O entrar, a man esquerda, un Laxeiro 

da primeira época, bota sobor de nós o 
poderío da súa atracción. Criaturas gro
tescas, retorcidos bonecos en revoltixo 
complexo, con humor, sarcásticos, en 
turbia confusión, coma un novo pórti
co románico de seres torpes, apampa
dos. Máis alá, e segundo rubímo-las es
queiras que dan ó Muséu propiamente 
dito, un cadro con asimilacións cubis
tas, neoplasticistas, noi persoal, amo-:
sando os perfís dunhas siluetas contra 
a liña da paisaxe, planos de vivas cores, 
amor ás figuras: indudábel, un Secane. 

Xa no primeiro piso, onda edicións 
vallas de tastos sobres pintura ou arte 
galega, as caretas diseñadas por Caste
lao pró seu teatro chama a nosa aten
ción. Vennos unha lembranza de teatro 
parapopular, de antroidos, de farsas 
nas feiras, de máscara (en grego: per
sona), con tanta raigame popular no 
noso pobo. Tamén, unha importante 
presencia dos dibuxos, trazo firme, de
nuncia social (agrarismo, emigración ... ) 
do noso pintor e político. 

Enfrente, dibuxo, grabados, óleos, 
acuarelas de Maside, o pintor ó que o 
critico Femando Mon considera coma 
o revulsivo, o rachador, do folklorismo · 
pintoresquista que viña predominando 
decote na pintura galega; el foi, tamén 
segundo o crítico, unha época da pintu
ra . galega: el foi o eixe coordinador da 
renovación que se estaba a facer na 
pintura galega, confeccionando una 
obra que, sen deixar de ser universalis
ta, non perdía sustancialidade autócto
na, nin sensibilidade poética ou ·preocu
pación colectiva. 

Na mesma sala, ó avanzar, irnos 
descubrindo outros artistas que, con el 
formaron, arredor do 30, ese pequeno 
pro sólido núcleo de replantexamento 
da arte galega: Souto, Colmeiro, Ma
nuel Torres ... Tamén, na mesma sala, o 
humorista e ilustrador Alvaro Cebrei
ro ... 

Na seguinte sala, ou segunda, Con
cheiro, Laxeiro (outra grande páxina da 
pintura galega), o alquimista, xeome
trista Labra, home de grande talla tanto 
dentro coma fóra de Galicia, Colombo, 
Lago Rivera, o surrealista Urbano Lu
grís, Seoane, Grandío, Díaz Pardo, Xo
hán Ledo, G. Pascual, o estraordinario 

N Datas ... capítulos importantes da pintu
~ ra galega, da que, se ben cecáis non 
O podemos falar coma dunha escola uni-

taria, sí polo menos como importante 
aglutinado de pintores galegos, firmas 
que avalan a asistencia innegábel dun
ha cultura plástica en Galicia. 

Na terceira sala, a enumeración con
tinúa: seis escultores (Acisclo frouxa
mente representado), e pintores de no
vo: Tenreiro, Caruncho, Patiño, Merce
des Ruibal, Abelenda, V. Casas, J. Cas
tillo, P. Bellas, T. Barros ... Como se ve, 
atopamos aquí representada a plástica 
galega actual, con escepcións impor
tantes, claro, nun muséu que é aínda 
novo. Pro o espectador, con esto, dáse 
unha idea da evolución da pintura gale
ga desde os precursores dos arios 30 
até xente tan nova coma a pintora Bea 
Rey, cecáis a máis nova presente no 
muséu. 
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Por outra banda, tódalas tendencias, 
técnicas están prácticamente presen
tes: desde o realismo social de Caste
lao hastra a vaguedade lírica dun Gran
dío, eu desde os perfectos grabados de 
L. Soane até as manchas de José Casti
llo ou os dibuxos a pluma de Colombo. 

Esta é, aprosimadamente, unha pe
quena descripción da obra esposta no 
Muséu Carlos Maside, unha iniciativa 
cultural xurdida dunha idea de Luis 
Seoane que foi levada a feliz termo por 
el e o pintor e ceramista Díaz Pardo, 
callando definitivamente en maio de 
1970, data da súa inauguración. 

A idea inicial xurdíu co gallo de dar a 
coñece-lo grande leigado cultural que 
da obra de Carlos Maside se poesía. 
Matinóuse, así pois, pra maior abonda
mento do conocemento da obra, nun 
muséu que levase o seu nome. Oeste 
xeito, o muséu posee hoxendfa, ade
máis da obra que fica en esposición do 
pintor, 926 obras do mesmo, entre bo
cetos, dibuxos, acuarelas, grabados e 
algún óleo. Un leigado, como se ve, 
fundamental. 

Posteriormente, o muséu, que está 
apoiado polas Cerámicas do Castro e 
Cerámicas de Sargadelos, realizóu un 
notábel labor de espallamento cultural, 
en razón directa coas súas limitacións 
económicas, de esposicións, actos, pu
blicacións ... Lembramos, por exemplo, 
o importantísimo traballo sobre as ga-

~ lerfas galegas -esa arquitectura tan 
¡¡; nosa- ou o que está a facer de inxente 

.. ~ recopilación de materiáis encol do Ro
mánico e do Barroco, dúas presencias 
artísticas de ricaz leigado en Galicia. 

" \ ./. 

MAS/DE: AUTORRETRATO 

O problema máis grave que ten 
plantexado o muséu é, coma o de tan
tas outras institucións deste estilo en 

0 Galicia, o do espacio, aínda que conta 
~ solucionalo, polo menos provisional
~ mente, co traslado a un novo edificio 
~ que está a construir a carón do vello. 

Nós coidamos que a asistencia des
te Muséu é unha importante homenaxe 
a un home que traballóu arreo prá arte 
galega, Carlos Maside. E coidamos 
que é tamén un feito positivo, aínda 
que incompleto, claro, pra coñecer im
portantes parcelas do arte actual en 
Galicia, esa páxina tan esquecida, tan 
pouco estudiada. E é un labor -engro
sa a obra do Muséu, dar a coñece-la 
nosa arte- na que todos teríamos de 
colaborar máis axiña. 

Armando Guerra (Santiago, 
1948) é un dos nomes 

significados na actual pintura 
galega. Home da xeneración da 
«Praza da Princesa», en Vigo, en 

1968, formado en Barcelona, 
traballador da arte e preocupado 

pola formación cientffica do 
artista coma único recurso pra 

acadar verdadeiras posicións de 
descubrimento e vangarda no 

eido da arte. Actualmente 
Armando Guerra espón en Vigo 
e eiquf non fai móis ca algunhas 
consideracións encol do traballo e 

compromiso do artista. 

• Arte 

Eneol 
do artista 

O presente das artes plásticas 
no noso país ven acompañado dun
ha chea de problemas. O máis yr
xente cicáis de todos eles, o máis 
grave, poida que sexa o proceso 
imitativo: un xeito de «colonialismo 
cultural» do que estamos a sufri-las 
consecuencias. Pro aínda hai máis. 
Cando nos medios de comunica
ción non se diferencia o feíto creati
vo do feito sinxelamente imaxinati
vo, cando as salas de esposicións 
son un xogo de salón reducidas 
normalmente a un cfrculo pechado 
de amigos, cando o feito 
decorativo-imitativo se non diferen
cia nestes medios do creativo, por
que se lle presta demasiada aten
ción a todo tipo de fenómenos frí
volos ... entón xorde a confusión. 

Unha cousa e «imaxinar unha 
sucesión de imaxes coñecidas e or
denadas» e outra, moi diferente, o 
acto creativo de seu, que non so
mentes debe dar respostas múlti
ples e inusuáis a un mesmo proble
ma senón que debe ser capaz de 
seleccionar entre varios camiños 
diverxentes, o camiño válido. 

O creador ten a carecterística da 
flesibilidade e anticipación das ne
cesidades inconcretas dos demáis. 
Calquera obra, por outra banda, re
quire unha forte disciplina e unha 
apasioada entrega (estas circuns
tancias non se dan no bohemio 
irresponsábel, no novo bufón do 
pazo). O maxín creador comprende 
a limitación dos seus logros. De ahí 
a apertura, as novas formas e as 
constantes rectificacións. 

Hoxe, ó seguir correntes plásti
cas de todo tipo, amasadas por de-



corativistas, non se cae no fenóme
no de búsqueda. Vaise ó xogo doado 
de intereses, dende a arte de 
computadoras (patrocinado por 
multinacionáis) ó fenómeno de en
cumiamento das galerías, facendo 
un ghetto pra aqueles que se negan 
a ser doada mercancía. 

Coma consecuencia dunha nova 
análise da situación, está a nacer 
unha nova perspectiva dos pintores 
galegos. Anque, curiosamente, 
cando se realizan estudios sobor da 
arte actual en Galicia pártese da 
premisa de CALIDADE IGUAL A 
CANTIDADE DE VENDA, ¿quérese 
ignorar cicáis que o fenómeno plás
tico canto máis mastigábel é, ho
xendía, máis integrado está? Des
trúese a sí mesma polo mesmo a 
teoría de a maiores ventas, meiran
de calidade. (A premisa pra acada
la conclusión é tan errada coma o 
xuicio ó que se chega ó traveso de
la). 

Nestes intres de defensa da li
bertade de linguaxe é absurdo ter
mos que reivindicar un fenómeno 
parello ó desenrolo do home. Aínda 
é común atopar frases coma esta: 
«non hai estilos por rescatan>, «non 
queda nada por facern. Mentres. 
esista o home irá tras del o fenó
meno creativo (e non dun estilo, 
que estilo é o mesmo que moda; e, 
polo mesrno, perecedeiro). Espere
mos que a etapa na que a pintura 
se atopaba á deriva, sen brúxola 
ningunha, sen teorías, sen unha crí
tica realmente en profundidade, 
confundindo a palabra coa pintura, 
teña desaparecido xa. O mesmo 
que deben desaparece-las comer
cializacións trapalleiras, os retroce
sos «naturalistas» e «decorativis
tas», os subproductos obxetuáis da 
copia, os xogos dos intereses pan
fletarios de partido e tantas outras 
pantasías artificialmente subrealis
toides que producen máis moles
tias ca servicios ó momento cultu-
ral de Galicia. · 
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• LIBROS 

GALVECIA 
publlcackSn cMI dtpartame11to da ~latol'la J arqutol 

facultad de geovrafl• e hll!Orla 
universidad de nntl1go da compotltllla 

2 

«GALLAECIA>>. Publicaci6n del 
departamento de prehistoria y 
arqueologfa. Facultad de Geo
graffa e Historia. Universidad 
de Santiago de Compostela. nº 
2. Ediciones del Castro. 1976 

Este tomo 2 do voceiro do de
partamento de prehistoria e ar
queoloxía da facultade composte
lá, que dirixe o profesor Alonso 
del Real, ven adicado a Ramón 
Sobrino Lorenzo-Ruza, a quen se 
lle debe a recolleita do material 
que integra o «Corpus Petroglyho
rum Gallaecia» e outros moitos 
traballos no eido da prehistoria. 

En total son 19 traballos. O 
profesor Alonso del Real fala de 
arte e grafismo no paleolítico, re
lacións entre grafismo e escritura, 
grafismo e mitos, etc. Hai colabo
racións tamén de Vidal Romaní 
(depósitos sedimentarios do val 
do Mero), Ramil Soneira e Váz
quez Varela, Peña Santos e Rodrí
guez Casal e un longo etc. 
Taibo, Ferrfn, M. Oca, Durón. 
«CATRO NARRACIONS». Pre
miadas no 1° concurso de na
rraci6ns curtas Pedr6n de Ouro, 
1976. Edici6ns do Castro. A Co
rufta, 1977. 87 póxs. 

As letras galegas teñen cicáis 
no conto, no relato breve unha 
das súas espresións máis traba
lladas e felices. O conto, a narra
ción curta (polo demáis difícil e 
chea de recursos precisos, sutís) 
ten grandes representan~es entre 
nós, dos que ternos eiquí unha 
mostra pequena. Non pasa o 
mesmo coa novela. Máis dunha 
vez se ten dito que un grande nú
mero de novelas galegas non son 
máis ca contos longos, non con
seguen racha-la estructura mes-

TAI.BO/FERRIN/M. OCA/DURAN 

CATRO NARRACIONS 
premiadas no "1 ~ concurso de narraci6ns 

aurtae pedr6n de ouro 1976" 
------......_--~.,...-,..~~~~~-

ma do relato breve do que cáse
que sempre naceron. 

Pro ese é outro cantar. Ternos 
que suliñar eiquí catro relatos ben 
feitos, ben traballados, e algún 
deles realmente brillante. A nosa 
preferencia persoal vai polo de 
Ferrín («Sibila») contado nun esti
lo magnífico, áxil, moi rico, xogan
do co personaxe histórico e daca
balo sempre entre o mundo máxi
co e o real. Calquera deles, sen 
embargo, o mesmo o de Xoan Ig
nacio Taibo (gañador do «Pedrón 
de Ouro» aquel ano) ca os de X.M. 
Martínez Oca e Carlos Durán, son 
merecentes da escolma e suliñan 
un nivel importante nas convoca
torias do «Pedrón de Ouro» que 
este ano, na súa segunda edición, 
levóu Xavier Alcalá. 

J. Garcfa Oro. «DIEGO DE MU
ROS 111 Y LA CULTURA GALLE
GA DEL SIGLO XV>». Galaxia. Vi
go, 1976. 181 póxs. 

O último Diego de Muros, di- · 
nastía de prelados e mecenas ga
legos dos séculos XV-XVI, cunha 
presencia decisiva na realidade 
galega, é o obxeto deste estudio 
biográfico que publica agora Ga
laxia .. Pra García Oro, sen embar
go, a biografía non é máis ca un 
pretesto pra ir máis aló do perso
naxe e facer algunhas incursións 
na realidade e o contesto político 
e cultural dun tempo histórico 
aínda pouco estudiado, pro moi 
rico, a Galicia do século XV, daca
balo -di o autor- entre o me
dioevo e a modernidade. A figura 
senHeira de Diego de Muros é re
presentativa desa transición 
histórica. 

ASOCIACIONS 
CULTURAIS 

Agrupación Cultural «O Facho». 
«MEMORIA 1963-69» e «MEMO
RIA 1970-75». A Coruña. 
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cartas a 
dirección 
OS ACHADEGOS DO 
CASTRO DA DEVESA 

Sr. Director: Ante a información 
dos achádegos no castro da Deve
sa (Ribadeo) cómpreme facer al
gunhas aclaracións ainda que, dun 
xeito legalista o asunto non é da 
miña «competencia». 

Non sei se a obra que alf se está 
a facer é legal ou non, se o .qoncello 
de Ribadeo pode ou non dar o per
miso pra construir na finca do cas
tro en cuestión. Habería moito que 
falar -máis mal que ben, en xe
ral- das actuacións dos conce
llos verbo do Patrimonio arqueoló
xico, artístico ou histórico. 

Sóio sei que pola «Comisión Pro-
vincial de Protección del Patrimo

. nio Histórico-Artístico de Lugo», 
pedíuseme información sobre o te
ma. Có mesmo fin púxose en con
tacto conmigo a «Inspección Técni
ca de Excavaciones Arqueológi
cas». Fun ver o castro (que xa cono
cía) nun dfa que se non era de galer
na pouco lle faltaba. O castro está 
xa medio desfeito polo efecto do 
mar e sóio queda gran parte da mu
ralla terreira e un cacho de muro 
pendurado sobre o candil onde, ao 
parecer, recolléronse anacos de ce
rámica común castrexa e romana. 

As tumbas -non podo asegurar 
se eran tantas como indican as fle
chas dunha das fotos publica
das- están a unhos 20-25 centí
metros de profundidade e, salvo 
unha, valeiras. Os restos humáns, 
incompletos, achados, gárdanse no 
Museo de Lugo xunto ca cerámica 
devandita e a mitade da parte infe
rior dun niuiño circular (tipo roma
no) que facfa as veces de lousa 
nunha das tumbas. 

Ao feito, máis ben estraño, de 
apareceren tumbas nun castro -xa 
que éste non parece ser o .caso de 
Elviña ou Meirás- engádese o de 
non se ter asoellado resto ningún 
das tumbas que as permitira datar. 
Por riba delas, nos cortes feitos, 
non se aprecióu tampouco resto 
ningún, e por debaixo, o chan piza
rroso natural. Poderf an ser mesmo 
do século XVIII ou XIX. E digo po
derían ... 

O caso é que os informes -ne
gativos en canto alí non había 
razón dabondo asegún a lexislación 
polo de agora vixente pra deter as 
obras- da Comisión Provincial de 
Protección fbron a Madrid -sem
pre Madrid- e non se soupo máis, 
polo menos até agora. O dono da 

~ finca é constructor e puxo toda clase 
I' de facilidades pra unha interven-

ción «arqueolóxica», daquela ou 
cando se coidase oportuna ou ne-
cesa ria. 

Non sei, repito, caes son os an
tecedentes legaes da obra~, prQ o 
que arqueolóxicamente se «podía» 
salvar, salvóuse e menos mal. Xa 
quixéramos os arqueólogos gale
gos que en tantos castros e má
moas, entre outras cousas, que se 
están a desfacer a cotío, houbera 
posibilidade de facéremos o mes
mo. 

En todo caso, paréceme moi ben 
e conveniente que TEI MA denuncie 
estes feitos. Hai moito patrimonio 
arqueolóxico e artístico estragado 
por toda Galicia sn que ninguén 
diga ou poida decir _nada. 

Disculpe a longura da carta e re
ciba as miñas sinceiras felicitacións 
e ánimos pra que TEI MA siga ser
vindo a Galicia como o ten feito nos 
once primeiros números, e un cor
dial saúdo. 

Felipe Arias Vilas 
Suscriptor número 237 
Miseo Provincial 
LVUGO 

* * * 

PUNTUALIZACIONS 
DO P.P.G. 

Sr. Director: Acretando na súa 
bonhomía mais na entereza moral e 
o servicio á verdade da revista que 
Vde. dirixe, renunciamos a invocar 
calquera caste de legalidade pra 
solicita-la rectificación ou puntuali
zación da alusión que ó noso Parti
do se fai, no número 11, na sección 
«Fiadeirm>. 

Non sabemos se errada ou inte
resadamente, atribúise ó Presiden
te o P.P. un certo degrau de paren
tesco ideolóxico co Partido Popular 
Galego. E nin siquera a nivel de in
sinuación humorística podemos 
admiti-la máis cativa confusión. O 
P.P.G. constituíuse na ilegalidade o 
día 1 O de xullo de 1976, moi de
nantes, como se bota de ver, de 
que outras forzas centrípetas adou
tasen, pola vía da confiscación, se
mellanzas semánticas. 

O encarregado da sección, moito 
máis douto en ornitoloxía que en 
esencialidades ou identidades políti
cas, esquence, nembargantes que 
abundan dentro da especie os «paxa
ros pintos, de conta e cuidado» ... e to
dos eles máis ou menos depredado
res. Confundi-los gorxeos e meter na 
mesma gaiola os uns e os outros, 
antóxasenos en todo caso, e ó marxe 
de nominacións despectivas, unha li-

xeireza e un despropósito en quen ten 
o deber de informar sin concesións á 
ornitomancia. 

Aproveitámo-la ocasión pra lle 
saudar moi atentamente. 

Xosé Maria Mira Varela 
Delegado de prensa do Partido Popular Ga
lega 

N. da R.: Queda rectificado e 
puntualizado, pois, o que pola nosa par
te, non foi máis que un lamentábel erro, 
sin ningunha oculta intención. 

* * * 

O CASO DO CURA DE COUSO 

Sr. Director: Son estudiante en 
Santiago. Xa sei que vivindo nunha 
cidade coma ésta, pouco a pouco 
ímonos esquencendo da aldea, do 
noso medio. Porque os galegos de 
verdade ternos que sentirnos da al
dea. Eu quixera falar de don Vicen
te, un home sinxelo que vive na al
dea. Na parroquia de Couso, no au
téntico cú de Ourense, onde hastra 
fai moi pouco nin había estrada e 
hoxe a que hai é sóio prós carros 
das vacas. ¿E o teléfono? lso pode 
verse na tele. ¿E os médicos? Si a 
alguén lle compre asistencia urxen
te ten que ir buscar ó cura axiña pra 
que lle dea o pasaporte. 

O cura de Couso é don Vicente. 
Ten na súa parroquia tres eirexas e 
pra recorrelas fai falla camiñar máis 
de 1 7 kilómetros. Todos queremos a 
don Vicente que endexamais co
bróu a ninguén un peso por nada. 
-Sempre está contento e loita por 
facer unha cooperativa, pois cam
po$ hai dabondo e tódolos mozos 
teñen que emigrar a México. 

Don Vicente dende hai dous me
ses vai polos millores cardiólogos 
do noso país galego e todos lle dín 
que se ten operar do corazón." Que 
ten que ir a Madrid e que o estudio 
prá intervención lle costará sobor 
duascentas mil pesetas e a opera
ción máis de medio millón. El é un 
home sin diñeiro. Co que lle da o 
Estado vive él e a súa nai e ten que 
facer moitos números. E os curas 
non teñen seguro de enfermedade 
(mais todos se amañaban ben, 
¿ verdade, señor bispo ?). 

Os veciños do lugar xa xuntaron 
algún diñeiro, mais todo é pouco. 
Vai pra os bispos que gostan de fa
lar (agora en galego) diante de mi
nistros, alcaldes ... , pra que baixen 
do altar e lean o Evanxelio mistura
dos coa xente. Vai pra os ·que sabe
mos que «Iglesia C.A.R.» non é no
sa. Vai pra os que ternos un peso e 

admiramos ós homes coma don Vi
cente, que dan a súa vida por axu
dar ós que viven nestes montes da 
nosa Galicia ... ás veces, tan lonxe. 

Gracias TEI MA, por escoitarnos. 

Luciano Piñeiro vMartlnez 
RVEP7BLICA Argentina, 6, 4° 8 
Santiago 

* * * 

SOLIDARIDADE CAT ALA 

Molt benvolgut cos de re
dacció, amics tots: Per diverses i al
hora pregones raons en sento molt 
vinculat a Galicia (per la cual pro
fesso una sincera estima), car tot el 
que en ella passa m'interessa pro
fundament. 

Car per aixó celebro i m'alegro 
ensems de tot car de l'aparició de 
TEIMA, que considero un válid i efi
cient instrument de comunicació al 
servei del País Gallee. Tot esperant 
que dintre d'un futur inmediat d'al
tres publicacións mes o menys pe
riodiques, vinguin a sumar-se a la 
mateixa, per tal de bastir establir i 
afirmar la definitiva normalitat cul
tural de Galicia, que es la gallega. 

Tot d'una vull desitjar-vos tota 
mena d'incerts en la vostra esco
mesa que mai será prou lloada i 
agraida. Sempre endavant sense 
defallences, que l'albada d'un nou 
jorn de llibertat nacional, ja s'está 
finalment albirant en l'horitzó ibe
ric. 

Visea Galeusca Lliure. (Orixinal 
en catalán) 
Pere Barrufet i Lahuerta 
Victoria Couñago Miguez 
Ziegelrain, 29. CH-5.000 AARAU 
Suissan 

* * * 

POR UN «TEIMA» DIARIO 

Sr. Director: Despois de haber 
leido os cinco primeiros números 
da revista que vostede dirixe sóio 
teño verbas de ánimo hacia a vosa 
idea de informar ó pobo galego na 
súa propia lingoa, sacando proble
mas recollidos en aldeas e vilas, 
que incluso estaba iñorados hastra 
polos propios veciños. Espero ta
mén que axiña TEI MA sexa unha 
realidade diaria. Sería señal do 
vo'so triunfo e da victoria dun pobo. 
que consiguéu falar sin medo o seu 
idioma. 

Deica s.empre saúdalle. 

Manoel González Chazo 
Vilaboa. Vilagarcía de Arousa 
Pontevedra 
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