«Haiqu~na

eleetrieida
SeguridaLS

Morre4eu
de 90.000

O GRANDE ALMACEN
DE MAQUINARIA
PRA OBRAS

. • ••
.
/

-,

GRUAS TORRES, CENTRAIS DE
FORMIGON, FORMIGOEIRAS
AUTOMA TICAS, MONTACARGAS

-av

,

Qill~

MAQUINAS PRA PREFABRICADOS
· DE FORMIGON, POÑEDORAS AUTOMATICAS, MISTURADORAS

ASCENSORES, NORMALIZADOS,
PRA VIVIENDAS, PLATAFORMAS
ELEVADORAS INDUSTRIAIS

MOTOCOMPRESORES FIXOS
E PORTATEIS

GRUPOS ELECTROXENOS. FIXOS
E PORTATEIS

CARRETILLAS ELEVADORAS
DIESEL E ELECTRICAS

E TODO TIPO DE MAQUINARIA E UTEIS PRA OBRAS-SERVICIO POST-VENTA GARANTIZADO

...

,

...,~

comercon
________________

VIGO: Avda. do Fraixo, 23 (San Pedro ·da Sérdoma)
Talfs: 418422-418433-418677
OURENSE: Avda. Sóenz Dfez, 40-Telf. 215436

pola nosa banda
As reeeitas
da dictadura
4

Cada semá. Solares, algo máis
ca auga.

8

Os Eidos: Sesualidade, Politica,
Deporte.

1O

A crónica do poder. ¿Quén manda en Galicia? Informe.

15

Sucede no pais:
-Lugo: unha folga pró S.O.G.
-Outra historia da Seguridade
Social: morrer costa máis de
90.000 pesetas
-O P.G.I., disque socialdemócrata.
-P. Costa Morata: «Hai que
nacionaliza-la electricidade galega». Conversa.

20

Pobos Ibéricos. Euzkadi: a forza
do «rupturismo». Catalunya,
Andalucia, Navarra.

23

Resto do Mundo.

24

A Xente. Fútbol: unha historia
de fascismo e mafia.

Coa represión das consignas -«consigna da -represión», xato mitolóxico da
dictadura- a poboación española fora, anos atrás, expulsada de si mesma, namentres a súa propia esistencia lle era presentada por unha élite estraña que a interpretaba e mastigaba hastra deixala feita unha receita. Galicia, daquela, perdiase tamén
a si mesma na longa noite domesticada. Contra unha información da libertada e prá
libertade -contra da servidume-, a Administración decretábase en portavoz inviolábel dun grande parto en solitario: a creación dun home-obxeto, pobo-obxeto
manipulábel. A desinformación planificada, deste xeito, instalábase en voceiro de
servidume. Logo, a morte do dictador.
Todo semellaba indicar, agora, que morria a desesperanza. Falábase, xa, do problema vasco, problema catalán ... problema galego, e nacia, en Galiciá, un novo momento axigantado. Comezando a se artellar, medraban espectativas e a mesma capacidade de proxecta-la desesperación abertamente hastra arrincala, despedazala
sen medo xa ó pistoletazo. A Madrid, antiga capital do «Imperio», chegaba -daquela- Galicia en realidade. Cativas esperanzas: de Madrid, precisamente, ó noso Pais
chegan dia a dia os mesmos amos das vellas receitas, catapultadores do fascismo,
campeando Galicia terra abaixo, terra arriba, terra adentro ... As mesmas cancións,
os mesmos tercios, os mesmos dentes.
Prohibicións a manta por conta dos gobernadores, militantes da antidemocracia están a facer da nosa Terra un paseo militar de antigo cuño namentres os caciques -inercia do poder franquista- fan da miseria o seu rosario: a dous meses
vista das eleccións, máis dun prohome do franquismo fai do poder unha tenda de
intercémbeo, votos por carreteras, por exemplo. E alcaldes, presidentes de Diputación ... fan da reacción unha sonrisa plastificada no medro persoal. O aparato da
dictadura está dabondo corrompido, mais está: señores, con esta muiñada, crer na
imparcialidade das eleccións é coma crer na ... En Galicia, señores, mandan os herdeiros da dictadura. ¿Pra cándo o desmantela mento?
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cada
semá
Gobernadores:

obxetivos de afirmación nacional, pola conquista
do autogoberno».

De profesión,
prohibir

De cantar encargáronse por Euskadi, Anttón
Valverde, Xavier Lete, e os trikitrilares, lturbide e
Aginalde. Os galegos foron Pilocha, xunto con
Antón Seoane e Ouico de Cariño, «Fuxan os ventos» e «Faíscas do Xiabre».

Se o prohibir actos culturáis, presentacións,
mesas redondas, mitíns políticos, manifestacións, etc., é unha práctica simpática ás autoridades que cumplen funcións de gobernadores
civís en Galicia (TEI MA publicaba no seu número
6 un amplo historial neste senso do de Pontevedra, Gervasio Martínez-Villaseñor), quen parece
leva-lo record últimamente é o da Coruña, Fernando Gil Nieto. E hai unha vfCtima particularmente sufrida nesta mala teima: a aula de cultura LUME.
«Non sabemos qué pasa», decía un encargado da Aula a esta revista. As anteriores prohibicións viñan firmadas polo gobernador civil accidental, pro as últimas xa traen a firma do actual,
e, ademáis, prohiben todo, sexa o que sexa, dun
xeito sistemático». Efectivamente, non só lle
prohibiron actos de contido máis ou menos político, senón que chegaron a lles prohibi-la película «El Ultimo», rodada no ano 1924. «Cando no
Estado español -queixábanse en Luma- están
a se producir, agora máis ca nunca, actos de
todo tipo, non só culturais, senón comprometidos a nivel político, en Galicia parece que se
«disfruta» dunha bula especial no que toca á
concesión de permisos». A presentación da
«Xuntanza de Disminuidos Físicos do Pobo Galego», conferencia de Francisca Sauquillo sobre
«La discriminación de la mujer>>, conferencia de
E$peranza Novoa co tema de «Algúns aspectos
sobor da loita da liberación da mullen>, presentación de <<Amigos do Sahara», coloquio no acto
de presentación do libro de R. Chao «Después de
Franco, España», ciclo de presentación dos partidos políticos -dende a dereita á esquerda-,
son unha pequena mostra dos actos prohibidos
polo gobernador. «Oueriamos facer -decían en
Lume- un ciclo sobor das centráis sindicáis que
actúan en Galicia pro, vistas as causas, non nos
atrevemos1.

Mentres se bailaba os berros máis escoitados eran os de «Galicia, Euskadi, Paissos Cataláns, unidos vencerán», «Galicia ceibe, poder popular» e «Libertá prós presos da U PG», reivindicacións que sintonizaban co contido de moitas
das cancións.
O himno galego cantóuse no medio dun mar
«santacompañesco» de velas acesas e a festa
acabóu coa noite. Os policías que montaban
garda nas inmediacións do recinto, contemplaron a retirada dos <<festeiros» e das bandeiras.
Deica outra:

Os peritos
agrícolas,
potas nubes

O día cinco de marzo publicóu «El Heraldo
de Vivero» o seu número dous mil. Dende 1902,
non foron precisamente tempos faceis os que tivo
que supera-la publicación. Certo que os temas
foron sempre de ámbito local, pro dous mil números é, sen dúbida, un «cumplenúmeros» digno
de mención.
X.XIZ

Unha boa protesta e de altura foi a que fixeron, pra que constara en acta pública o seu descontento, os alunas da Escota de lnxenieiros

~~
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A primeira FESTA GALICIA-EUSKADI que
xuntóu unhas dúas mil persoas no polideportivo
de Santiago, foi por riba de todo un acto de afirmación nacionalista por partida doble.

~

Os futuros inxenieiros técnicos agrícolas redactaron, tamén, un comunicado pedindo apoio
prás súas reivindicacións. E parece que a solidaridade moral da poboación téñena; o que queda
por ver agora é o caso que fan no ministerio.
Agardemos que sexa ouvida xa que, polo menos,
foi unha protesta de altura.

«El HERALDO», DOUS Mil

Unhafesta
nacional

O

Arredor dun cento de rapaces rubiron ó tellado da escola e dende alí berraron as súas protestas e mostraron pancartas nas que talaban,
sobor de todo, das repercusións negativas que
terfa pró agro a súa desaparición. Este feito ocurría o pasado mércores, ás doce e media da
mañá. Os afunos, logo de estar uns corenta minutos enriba do tellado sen que ninguén perturbara a súa estancia, baixaron con toda tranquilidade.

Lugo

Galleia·Euskadi

Xavier Lete, un dos cantantes vascos viuno
moi claro cando leu un papel que decía: «Vimos
comunicarnos convosco, pobo galego, pra ir estabelecendo paso a paso vencellos de unidade
que propicien a consecución dos nosos comúns

Técnicos Agrícolas de Lugo, iante o recente decreto do ministerio de Educación e Ciencia polo
que se regula o seu futuro profesional ~«máis
ben -segundo dfn eles- matáseno-lo noso futuro»).

UN BERRO BEN ALTO

«El Heraldo», que nacéu hai 55 anos da man
de don Ramón Canosa, está hoxe dirixido polo
periodista lugués don Anxo Martínez Fernández
de la Vega, sendo a súa editora a señora viuda
do fundador. A publicación, de dez páxinas, véndese a oito pesetas.

cadasemá
ccDía do

proletar~o

galego»

Os traballadores

lembraron.
os seos mortos
A Galicia obreira -e non somentes elaconmemoróu o dez de marzo unha das datas
máis significativas da súa historia: a morte de
Daniel Niebla e Amador Rey, traballadores do
Ferrol, abatidos a tiros pola Policía na mesma
data de 1972 cando loitaban polos dereitos da
clase traballadora. Por unha vez, estiveron de
acordo tódolos partidos políticos da oposición
galega e, dende a declaración do Dla do Proletariado Galega feita pola UPG até os actos organizados polas Comisións Obreiras, todos ergueron
o seu berro de homenaxe ós traballadores caídos
na Ponte das Pías.
O camposanto ferrolán de Catabóis foi escenario da meirande manifestación de honra a
Amador e a Daniel. Máis de · tres mil persoas
amoreáronse a carón das súas sepulturas pra
botar caraveles vermellos sobor delas. A viuda
de Amador Rey verquéu bágoas de dor mentres
Paco Carreras, representante das CC.00. de Bazán, lembróu a figura dos compañeiros tráxicamente desaparecidos. O secretario xeral das
CC.00., Manuel Amor Deus, chamóu ós presentes pra que se faga o esforzo de botar fóra dos
peitos o espfrito de revancha. «Ternos -dixoque consegui-las libertades pra todos, sen esclusións».
Algún metro máis pra diante, Xosé Manuel
Iglesias (tamén das CC.00) a carón da cova de
Daniel Niebla, falóu -por enésima vez- da necesidade de conqueri-la amnistía total e as libertades democráticas pra todos. En termos semllantes, pronuncióuse alí mesmo Xosé Marra
Rioboó, igualmente do secretariado nacional das
CC.00. Cos ollos mollados, erguéu a súa voz a
viuda de Niebla pra desexar «que o sangue dos
nosos homes sirva de exemplo e pra que xa non
haxa máis represalias». lnterpretóu o sentir de
tódolos que estaban presentes cando afirmóu
que «todos queremos paz e tranquilidade». Outros compañeiros dos mortos (Rafael Pillado,
Sari Alabau) falaron no camposanto denantes de
que a multitude safra novamentes á rúa pra se
manifestar até a igrexa de ·san Pablo, onde celebróu unha Misa oficiada o padre Sousa quen
mostróu a súa preocupación ó pensar «se non
estaremos pondo toda a forza en ideoloxías,
xuntanzas e programas, namentres o noso pobo
galego segue a morrer·pola emigración e a miseria do campo que non dá pra vivirn.
Na mesma xeira, a Universidade de Santiago -a real e non a oficial, estudiantes e algún
profesor- recordáronse tamén dos mortos do
Ferrol. Dúas mil persoas xuntáronse na Facultada de Económicas :-O Nanterre galego-, onde

talaron tamén Aneiros, Amor Deus e Iglesias.
Pancartas do Movemento Comunista de Galicia,
do Partido Comunista Galego, da Liga, do Partido Socialista Galego e da Unión do Pobo Galego
apareceron colgadas das paredes do centro,
mentres que. polas rúas compostelás vfronse tamén afiches e pegadizos. Noutras vilas e cidades
(Ourense, Vigo, Lugo) os obreiros recordáronse
igualmente dos seus mortos que, como dixo
Xosé Manuel Iglesias en ·Santiago, «non se enterran se non é pra botar semente».

A PROTESTA
Organizacións sindicáis (as. CC.00., a UXT,
a USO, o SOG) e políticas (PCG, PSPG, FSG
(PSOE), LCR, PTE, PCU e ORT) estiveron presentes no homenaxe ferrolán. Os políticos, por
certo, non poideron falar no camposanto debido
a que Rafael Pillado
Francisco Rioboó (das
CC.00 e do PCG) lles negaron o uso do megáfono pra se dirixir ó público coa lectura dun comunicado conxunto. Nunha nota de protesta emitida aquela mesma tarde, denunciaron tamén o
feito de que un coñecido militante do PCG aldraxóu de palabra a un militante doutro partido polo
que se consideraron tódolos demáis tafnén aldraxados. «Rexeitamos -dirían logo- esta actitude antidemocrática porque coidamos que os
compañeiros Daniel e Amador non son patrimonio nen esclusiva de ningún partido senón que :
representan a loita desenrolada polo conxunto
da clase traballadora e o pobo de Ferrol».

cia que xusto está frente por frente do axunta- .
mento da vila. As mulleres foron ve-lo señor Bazarra pra que mire de solucionar canto antes o
estado do edificio no que reciben escola os meniños. O caso é que dentro do edificio chove
coma se fora a propia rúa.
As malas lenguas din que a culpa deste
abandono a ten o mesmo edificio pro que, por
ser construido na República, ninguén miróu de
retocar · nin de millora-las súas instalacións.
De todólos xeitos, o Consello Asesor Escolar
desta bisbarra está a recoller datos de canta insuficiencia escolar hai. Logo pensan envia-lo informe ó ministerio de Educación e Ciencia. Polo
menos que non se diga que as cousas non se solucionan por falla de información.

e

Fóra das loitas partidarias -demasiado frecuentes nesta Galiciá nosa-, o dez de marzo,
quinto cabodano da morte dos de Ferrol, celebróuse dentro dunha mfliima libertada, cousa
que até agora non tivera nunca.

Dúas
aelaraeións
Nun artigo publicado baixo o título «A España oficial e a España irreal», no número oito,
páxina 21, da sección «Pobos Ibéricos» desta revista, inclufase un pé de foto co seguinte testo:
«Sindicatos estatales con carnet: as nacionalidades fóra». Parecía deducirse da afirmación que
as diferentes organizacións sindicáis que operan
a nivel estatal teñen esquencido o problema das
nacionalidades. Un defecto de interpretación
_:ou de espresión pola nosa banda- fixo que
TEI MA dixese o que non pretendía en ningún intre afirmar.

Carbailo

Uneolexio
de moita auga
As corenta cantáronlle, é ben clariñas, enriba da mesa do señor alcalde de Carballo, unhas
cincuenta nais de alunos do colexio-xardfn de infan-

E como pra mostra -e rectificación- basta un exemplo, reproducimos xunto a estas liñas
un carnet do Sindicato Nacional de Comisión.s
Obreiras de Galicia, remitido a este semanario
por un membro da devandita organización.

*

*

*

Por outra banda, no número 13 de TEIMA
desapareceron dúas firmas por aquelo das meigas que haber, hai, anque vostedes non crean
nelas. Son as firmas de Carmen Santos Castroviejo no artigo «Dereito de Pernada 77» e Cipria~ no L. Jiménez no traballo «Os diferentes méto_dos contraceptivos», émbolos dous publicados
dentro da sección «Os Eidos». Meigas fóra.
O COLEX/O DA AUGA

cadasemá
C.N.T9:

Te01pode
reconstrucción
<<A Organización percura a legalidade. Agora
ben, non por esto a CNT vai traicionar á clase
obreira, senón que vai seguir loitando coma
sempre». Foi, seguramente, a primeira roda .de
prensa convocada pola Confederación Nacional
do Traballo en Galicia despóis do 36. Dous tra-balladores duns cincuenta anos e dous de vintetantos, todos eles da Federación Local da Coruña, esplicaron ós xornalistas a situación actual
da .CNT e· deron a súa opinión sobre diversos te·mas de actualidade. A suspensión dunha conferencia no Ferrol encol· de <<Alternativa sindical de
la CNT», que fa da-lo asturiano Ramón Alvarez,
foi o motivo inmediato da roda.

do Sindicato da Construcción coa súa biblioteca;
na rúa do Sol, o local «Germinal>>, con biblioteca
e esculturas que foron incautadas; en Elviña, o
Ateneo e biblioteca: . na Silva, o «Resplandor en
el abismo», con biblioteca; na rúa · do Socorro,
unha imprenta obreira da cal se apropióu Falange ... A mesma Casa Sindical actual -terreos e
parte do local- eran propiedade da Confederación.

ANTIPOLITICA

<<A malorfa dos militantes somos novos e
esa é a grande esperanza da organización. Decían que a CNT estaba morta pro esta presencia
de mozos é a millorproba de que non é certo. En
Galicia fomos moi perseguidos. Se algunha organización foi esmagada e asesinada esta foi a
CNT. A reconstrucción é moi difícil. Non reivindi. camos mártires: estamos aquf». Dixeron que estaban a favor da unidade dos traballadores, pro
«dunha unidade na base, nas fábricas, nas asamArredor de nove mil afiliados tiña a CNT en bleas, na loita por unha sociedade nova. A CNT
Coruña antes da guerra. Era, xunto con Madrid, pode plantexarse alianzas pra un problema conBarcelona, Zaragoza e Sevilla, unha das cidades creto, pro está en contra da COS porque non
con maior presencia cenetista. «Pesca, Cons- queremos participar en pactos nin conturbenios
trucción, panadeiros e tipógrafos eran totalmen- con dirixentes políticos». Preguntados sobor de
te 'cenetistas. Tamén era moi forte a nosa pre- se se consideraban apolíticos responderon que a
sencia entre os labregos da periferia: San Pedro · CNT era antipolftica «se entendemos política
de Nos, Betanzos, Oza ...». Os cenetistas pensan como parlamentarismo e democracia burguesa».
reivindica-lo patrimonio -«todo el feito coas
«Cremos -dixeron en resposta a unha preaportacións e o traballo dos obreiros da Coruña»- que foi apropiado polo réxime xurdido gunta sobor de solucións prá problemática específica de Galicia- na total autosuficiencia da
clase traballadora pra. xestiona-la economía e a
vida cidadá. Consideramos que a clase traballadora galega pode ser totalmente autosuficiente
pra organiza-la economía en xeral e non en base
a criterios «desarrollistas» senón en base a unha
iesplotación racional dos seus recursos».

.O.R.T.:

Apertura
de local

<rCREMOS NA AUTOSUFICENCIA OBREIRA»

~
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do 18 de xullo. A CNT garda boa conta deste pa,..
trimonio e deu a TEI MA un ha pequena relación
dalgúns dos tocáis da súa propiedade: rúa Federico Tapia, número 26, onde estaba a Federación Local; na mesma rúa, o «Despertar Marftimm>, local do Sindicato da Pesca, onde había tamén unha biblioteca; na rúa Cordelería, o local

Entre bandeiras bermellas, republicanas e
galegas, os responsabais do comité político galego da Organización Revolucionaria de Traba'."'
fiadores (O.R.T.) presentaron na Coruña as súas
alternativas cara ó inmediato futuro. Manuel
Monje, secretario político do Comité Nacional de
Galicia, pronuncióuse, xunto cos seus compañei- ·
ros Abilio Villena, Enrique Alonso e Martfnez Filgueira, pola consecución dun goberno provisorio
democrático no Estado que convoque eleccións
libres e favoreza a implantación de gobernos
autónomos nas nacionalidades. Verbo da estratexia a seguir, a O.R.T. reafirmóuse na súa xa
coñecida tese da folga xeral política. Os obxetivos a conquerir serían -en forma moi global-

a implantación dunha república democrática, a
nacionalización dos sectores monopolistas da
economía, un posto de traballo garantizado no
país, un salario digno, e unha seguridade social
xusta.
O acto celebróuse nun local alquilado polo
partido. Local que -se o tempo non o impide e
a autoridade o permite- servirá de sede ós militantes e simpatizantes do partido na Coruña.
«Facemos esto dándonos xa por legalizados
-dixo a TEIMA un membro do comité nacional- e animamos a outros grupos políticos pra
que fagan o mesmo». Tra-lo coloquio e a roda da
prensa -na que estiveron presentes unhas corentas persoas- servfronse algunhas bebidas, e
houbo afnda tempo prá cháchara. O ambiente
distendido facfa máis inesplicábel que nunca o
feito de que cousas coma esta estiveran prohibidas -con risco de cadea- durante corenta
anos. Nembargantes, ninguén falóu do pasado.

U.P.G.:

Elvira Souto,
secretaria xeral
Por primeira vez na súa historia, a Unión do
Pobo Galego (UPG) ten secretario xeral oficial e
públicamente. Trátase de Elvira Souto Presedo,
solteira, trinta anos, natural da Coruña e filla de
emigrantes. Co seu nomeamento hai quen opina
que a UPG inicia unha etapa na que pode abandonar a clandestinidade na que sempre mantivo
até agora ós seus dirixentes.
Elvira Souto vivf u na Arxentina dende os
tres ós doce anos e traballóu en varias empresas
da Coruña e de Vigo. Estivo na clandestinidade
durante algún tempo, a partir da persecución e
morte de Ramón Reboiras no Ferrol no vran de
1975. En 1976 escapóu a Portugal onde estivo
esiliada durante seis meses.
Voltóu a Galicia máis tarde e foi detida en
varias ocasións, a última o 20 de febreiro na manifestación da Coruña en favor dos labregos das
Encrobas. Segundo un comunicado entregado á
prensa polo seu partido, Elvira Souto destacóu
notablemente na loita ·obre ira poi a liberación de
Galicia e posee unha fonda formación política.

TEIMA, cumplindo a súa obligaci6n de informar de todo o que acontece en Galicia,
quixo entrevistar á nova secretaria xeral da
UPG. A sua negativa rotunda impfdenos
cumplir o noso deber colector e quedámonos
sen saber o que pensa Elvira Souto do actual
momento polftico galego.

sucede no país
Pra saír xa 6 paso das contradictorias informaci6ns
encol do asunto, unha autoridade internacional na
materia -o Instituto Pasteur, de Parfs- acaba de lanzar
directamente o seu veredicto: Solares, a auga que
_;coma se decía- «s6 sabe a auga» ten, sen dúbida,
algún que outro sábor móis. Ou, polo menos, algún
que outro contido que a diferencia
das outras augas potabeis. Solares é,
sinxelamente, unha auga contaminada.

Instituto Pastear

Solares está
eontaminada
A lexislación vixente sanciona a
presencia de certo tipo de xermes
nas augas mineiro-medicináis -os
chamados pseudomonas aeruginosas- nunha cantidade de hastra
cen mililitros. As anárises efectuadas pola Xefatura Provincial de Sanidade de Pontevedra, que atoparan os devanditos xermes en cantidades mesmo inferiores ós dez mililitros, apóianse agora no informe
do Instituto Pasteur que pode dar,
definitivamente, o gran baquetazo
final ás coñecidas augas.
En febreiro de 1973, unha chamada da Xefatura Provincial de Sanidade en Pontevedra daba lugar á
inmovilización das augas Solares
na provincia. Nembargantes, logo
dunha análise favorábel da Subdirección Xeral de Medicina Preventiva e Asistencial, a inmovilización
levantábase deseguida. Máis de
dous anos despóis, en xulio do 75,
o Centro Nacional de Alimentación
e Nutrición -nun novo informe encol das augas envasadas pró seu
uso doméstico- teimaba na cuestión: Solares, víñase a decir, carece
de xermes nocivos pra saúde.

ORDES SON ORDES
O ano seguinte, xuño do 76, a
Xefatura Provincial de Sanidade de
Santander levaba a cabo unha exhaustiva e metódica inspección na
factoría das devanditas augas. O
motivo non era outro, daquela, que
a solicitude de Solares dun número
de rexistro na industria alimenticia.
O permiso éralle concedido de contado.
Entretanto, agárdabase a sentencia do Tribunal Supremo: Solares interpuxera un recurso contra
do informe de Sanidade en Pontevedra, co gallo do cal se instruíra un
espediente contra as augas santanderinas, provocando a imposición

dunha multa de dez millóns de pesetas. Aquela análise, 1973, mostraba claramente a esistencia do
pseudomona aeruginoso. Todo estaba no aire oficialmente e en Pontevedra, baixo a dirección de Yuste
Grijalba, xefe provincial de Sanidade, continuaban as investigacións.
O vintedóus de marzo, martes, o
señor Grijalba recibía a orde -coma funcionario do Estado- de
suspende-las investigacións, logo
dunha nova análise da Escola Nacional de Sanidade, en Madrid. As
autoridades, segundo a orde, deixaban sen efecto os avisos de peligrosidade que nünha circular Yuste
Grijalba puxera en coñecemento
dos médicos e centros asistenciáis
da provincia pontevedresa. «Recibín unha orde -diría o xefe provincial de Sanidade- que, coma funcionario, estóu na obriga de acatar.
De maneira que irnos suspende-la
intervención dunha partida de caixas de Solares ... Pro, coma profe-

sional, continúo mantendo os resultados: nun grande número de mostras, Solares contén xermes patóxenos».
Contra do dictame da Escola Nacional de Sanidade -dirixida por
Primitivo de la Quintana-, a favor
das augas, nos mesmos días da
orde tres laboratorios de Madrid e
un de Santiago coincidían cos resultados de Grijalba. Daquela estábanse a enviar varias caixas de Solares a París. O destinatario, o Instituto Pasteur, destacábase coma
Centro Internacional de Referencia
e o seu dictame situaríase por enriba do emitido pola devandita Escora Nacional. Teimábase, tamén, na
idea de suliña-las conclusións cun
novo informe: a análise, no seu caso, faríase en Atlanta EE UU).

A LOITA DOS PATOXENOS
Falábase, de cotío, dun debate
entre dous xermes. O pseudomona
fluorescens, non nocivo, autorizado
por Sanidade, era a baza proposta
pola propia Sola;es contra da insistente denuncia. O Instituto Pasteur
ratificaba agora, en definitiva, a
esistencia do pseudomona aeruginosa: xerme típico nas infeccións
hospitalarias, os seus efectos inmediatos baséanse na producción de
infeccións urinarias, otitis e septicemias nos casos de enfermos febles ou de lactantes. Unha ratificación que chegaba pouco despóis de
que Solares, na súa cuberta de defensas contra de posibeis actuacións xudiciáis, chegara ·a aportar
mesmo un informe no seu favor do
subdirector xeral de farmacia da Dirección Xeral de Sanidade.
A hora de pecharmos estas páxi-

1 as, logo do coñecemento do informe Pasteur - cando aínda non
trascendéu á opinión pública- nacía a posibilidade de que o mesmo
director da Escola Nacional de Sanidade desminta o informe que, no
seu día, nacéu favorábel a Solares.
Primitivo de la Quintana podería
estar ·a pique de nega-la súa responsabilidade nos resultados das
devanditas análises que, seica, foron feitos por alguén que non pertence ó Departamento de Augas da
Escola. Era, polo demáis, a primeira
vez que se daba esta circunstancia,
con que se incidía na presencia de
irregularidades na defensa de Sola-

res.
Días denantes sabíase que o
doctor Ruiz Merino, xefe do Departamento de Microbioloxía da Escola
Nacional de Sanidade -polo tanto,
o másimo responsábel da análise
que resultaba a favor de Solares-,
tivera relacións comerciáis coa empresa en cuestión: nun folleto publicitario publicado en 1973 co gallo do 7 5 ca boda no das au gas san-·
tanderinas, o señor Ruiz Merino era
o autor dun traballo titulado «Exhaustivos controles de calidad del
agua y del envase: Solares sólo
sabe a agua», co que o microbiólogo constituíase en creador do famoso eslogan.
En fin, namentres novos informes se suman xa tallantemente
contra da suposta «pureza» de Solares, cobra másima actualidade o
recurso -pendiente de resolución
polo Tribunal Supremo- interposto por Solares contra da sanción de
dez millóns de pesetas. O Instituto
«Pasteurn viña a da-la campanada.
Solares, algo máis ca auga...
,....

-~
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LINGUA
Entre os numerosos méritos de
«TEI MA» hemos de conta-la preocupación polo idioma. Os seus ·responsa beis tiveron a boa idea de
incluir no equipo de redactores
unha parella de filólogos, encarregados da supervisión lingQística
dos testos. E a verdade é que,
cando van publicados unha ducia
de números, debemos decir con
satisfacción que os amigos Charo
Alvarez e Francisco F. Rei están
conseguindo que «TEIMA» saia á
rúa cunha lingua coidada e científicamente coerente.
Se formos expresar unha valoración crítica dos criterios lingüísticos seguidos, o balance final
apresentaría moitos máis puntos
positivos ca negativos: a fidelidade á tala actual (que polas circunstancias socio-políticas tende,
como se sabe, a convertirse en
dialecto do castellano) áchase razoá bel mente moderada pola
atención á autenticidade histórica
do idioma. Por esto son de aplaudir algunhas opcións encamiñadas a recupera-la galeguidade lingüística; por exemplo: o plural en
-is (en vez de -les) dos nomes
terminados en -1; os sufixos -bel
(en lugar de -ble) e -e (en lugar de
-is); e varias outras. Non cabe dúbida de que estas medidas provocarán, por meio do que se ten
chamado «proceso de realimentación (feed-back: retroalimentación) lingüística», unha millora na
mesma lingua talada dos lectores.
Felicitacións, pois, á nova e prometedora parella de lingüistas.

ALGUNHA CRITICA
No intento de normativiza-lo
noso idioma as opcións resultan
con frecuencia discutibeis; porque
dependen do peso que se atribúa
ós diversos factores que entran
en xogo. Aceptando a xentil invitación pública que Charo e Paco
fixeron no número 9 da revista,
permitímonos seguidamente criticar catro das súas opcións. De
entrada queremos advertir (o que
avisa non é traidor ... ) que esta crítica brota da nosa convicción de·
que un dos criterios decisivos prá
normatividade lingüística galega
debe se-lo da progresiva integración, no posíbel, coa lingua literaria luso-brasileira.
Trátase de dúas cuestións ortográficas (as grafías das contraccións do artigo: ó, ós, pró ... ; e a
representación gráfica da asimilación do artigo), e dúas morfolóxicas (Galicia, por Galiza; e semá,
por semana).
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De antigo ven a polémica en
torno a este punto. Houbo un mo-

mento pola segunda metade da
pasada década en que parecéu
consolidarsedefinitivamente a opción ao; influíron nesta tendencia
as gramáticas de Carballo Calero
( 1966) e de Carré ( 1967) e as
normas da Academia ( 1970). O
método de galego do ILG (1971)
veu reequilibra-la vella disputa
coa adopción da grafía ó.
En prol da grafía ó adúcese
como razón fundamental a fidelidade á tala real de hoxe. Evidentemente, un argumento desta índole nunca deixa de te-lo seu pe-:
so. Pero unha análise máis ampla
da realidade lingüística galega
mostra que, pra sermos coerentemente fiéis á fonética viva neste
ponto, teríamos que prestar igual
atención a outros casos de fonética sintáctica en que se dá un
· fenómeno semellante. A saber:
cando un -a final de palabra entra
en contacto co artigo o seguinte;
por exemplo: chocóu contra o
muro, tiña o neno no colo. Un talante común dirá normalmente:
contró muro, tiñó neno. Pero resulta evidente que, se non queremos convertir o noso sistema ortográfico nun exercicio de transcripción fonética, deberemos renunciar á representación escrita
de tais incidentes fónicos.
Aliás, a pronuncia popular portuguesa coincide sustancialmente
coa galega. Non se ve motivo suficiente para que, perante unha
mesma realidade fonética, nós
galegos teñamos que seguir un
comportamento ortográfico diferente.
Do resto, a pronuncia ao non
parece ser tampouco insólita en
Galicia, polo menos entre talantes
cultos. A grafía ao non obriga necesariamente --como demostra o
caso portugués- a ·p ronunciar
ao. En cambio, esta libertade non
subsistiría no caso inverso: a grafía ó liquida inevitábelmente a
pronuncia diptongada.
-ASIMILACION DO ARTIGO
Trátase de casos com·o os seguintes (que tomo de «TEI MA»):
presenta-lo sistema, estudia-la situación, sufrí-la historia.
Tamén neste punto discrepan,
por unha parte Carballo Calero e a
Academia Galega, e por outra o
método de gal ego do 1 LG. E tamén aquí se aduz como xustificación da grafía asimilatoria a fidelidade á tala viva, que acostuma
realiza-la asimilación.
Pro frente a esta motivación
érguense varias dificuldades. En
primero lugar, o fundamento fonético non parece ser universalmente determinado: en certas
ocasións ó talante interésalle, por

Sobre a lingua
de ccTEIMA>>
Xosé-Martiño MONTERO SANTALLA

razón de énfase ou simplesmente
por pausa, marca-la separación
entre o verbo e o grupo sustantiva!.
Aliás, como xa recoñece o
mesmo método do ILG, difícilmente se podería extender esa
norma gráfica a tódolos casos en
que a fonética sintáctica soe producir a asimilación. Non parece
afortunado termos que escribir,
por exemplo:
Deu-lo queira, cansado-los homes, de non se-lo tempo.
Polo demáis, as esperiencias
pedagóxicas realizadas co método do 1 LG parecen demostrar que
esa grafía provoca desconcerto
no lector. Tal dificultade quizá
non se deba únicamente á escolarización castelá dos alunos. Mais
ben trasluce unha contradicción
de índole lingüística: este sistema
gráfico parece convertir en en~líti
co do verbo que lle precede unha
palabra que pola súa mesma natureza é proclítica do sustantivo
seguinte. Por esto mesmo, o
fenómeno da asimilación do artigo non pode ser tratado con un
criterio gráfico aplicábel á asimilación dos pronomes enclíticos,
ou á de polo ( = por o).
Lembremos finalmente que tamén na tala popular portuguesa
se coñece a pronuncia asimilatoria, sen que apareza necesario representala gráficamente; non se
pode considerar razoábel estabelecermos nós galegos unha normativa gráfica pola nosa conta,
como se Portugal non existise. Do
resto, un caso en certo modo semellante dáse tamén no sistema
ortográfico italiano, que escribe
por exemplo a voi ( = a vós) apesar de que a pronuncia normativa
e común é avvoi.
- GALICIA

=

GAL/ZA

A forma predominante na lingua antiga era Galiza, que así se
mantivo até hoxe en Portugal. E
así a fixeron revivir na lingua literaria os escritores do Seminario
de Estudos Galegos; baste
recorda-los títulos de dúas grandes obras de Castelao: Sempre en
Galiza e As cruces de pedra na
Gaiza.
Na tala actual predomina a forma castelanizante Galicia. Como
predominan (ou predominaban
até hai pouco) as formas g_allego

(en vez de galego) e Dios (en lugar de Deus). Son, todos estes,
tristes exemplos da secular colonización lingüística que padecemos. Hoxe chámanos a obriga de
erguer urxentemente un valo a
ese proceso de erosión do noso
idioma, antes de que resulte difícilmente reversíbel. No momento
presente os galego-falantes mostran aínda unha actitude sumamente receptiva a todo o que signifique recuperación xenuína. Se
agora adoptamos a forma Galiza,
daquí a pouco estará pacíficamente implantada na lingua. O
exemplo da forma Deus, hoxe implantada definitivamente na lingua escrita apesar de levar quizá
séculos ausente tanto da fala viva
como da lingua literaria, pode resultar ben significativo.
Resta a cuestión do artigo (Gaiiza ou a Galiza). Pero é xa tema
distinto, que non se interfere necesariamente con este asunto.
-SEMA

=

SEMANA

A opción semá pretende adecuarse á evolución fonética que
seguiron vocábulos morfolóxicamente similares, como irmá e
mañá. O caso é, porén, distinto,
pois o vocábulo semana entróu
na lingua máis tarde que aqueloutros. Por esto xa a lingua antiga
apresenta comúnmente semana
(ou formas idénticas pró noso caso, como somana ou sumana).
Na lingua talada prevalece semana (unha coñecida cantiga popular reza: «Unha noite no
muiño,- unha noite non é nada;unha semamiña enteira,- ésa sí
que é muiñada»). Non é, aliás, o
único vocábulo destas características que está vivo na fala popular
de hoxe; hai tamén romana, vivo
igualmente en portugal.
Por outra parte, presiona en favor de semana o feito de que os
derivados (semanal, semanalmente, semanario, semaniña, semanista) teñan que partir necesaria mente da forma culta.
Poderíase aplicar ben a este
caso o que Charo Alvarez decía
inxeniosamente respecto de flor:
«é unha forma auténticamente
galega; non ten outra desgracia
que a de ser idéntica á castelá».
Desgracia que non parece tal cando, ó mesmo tempo, a fai coincidir coa forma portuguesa .
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Máis sobre a
eoloeaeión
Diafragma ou
preservativo femenino do prono~e átono

Os outros métodos eontraeeptivos

DR. CIPRIANO L. JIMENEZ
O «diafragma» ou preservativo
femenino, é un pequeno obxeto
de caucho (goma flesfbel, mol e
fina), en forma de disco, que se
introduce na vaxina, pala muller
mesma, untado dunha crema,
pasta ou xel, espermicida (fulminante ou mortal prós espermatozoides), algunha_s horas, minutos
ou inmediatamente
denantes
dunha relación sesual (coito). O
diafragma impide que o semen do
home (o líquido secretado polos
testículos e próstata, que contén
os espermatozoides) atravese o
pescozo do útero e poida chegar
deica as trompas pra xuntarse co
óvulo (célula femenina) dando lugar á fecundación (embarazo).
O diafragma, non debe retirarse hastra pasadas unhas 8 horas
aprosimadamente, despóis de ter
unha relación sesual.
Os diafragmas, utilizados con
cremas espermacidas, son medios contraceptivos bastante eficaces. O risco de embarazo, non
embargantes, é do 7% máis elevado có esterilete (3%) e moito
máis có da píldora (0,8 %).
Esisten diferentes formas e tamaños de diafragmas, circunstancia que abriga a que teña que selo médico especialista quen comprobe se o tamaño e forma son as
adecuadas pra cada muller.
En xeral, o diafnrnma, non
plantexa ningún risco nin pró
home nin prá muller portadora nin
prá súa descendencia (tillos). Os
inconvenientes máis importantes
polo xeral son de tipo psicolóxico,
polo feito principalmente de que
ten de ser colocado inmediatamente ou poucas horas antes
dunha relación sesual. Esto non
sería moi ben soportado por certas mulleres, namentres que outras chegarían a colocalo hábilmente e en poucos segundos. A
correcta ou axeitada disposición
do diafragma é importante. Moitos dos fracasos, serían debidos a
unha mala colocación.
Deica o gran impacto que tivo
a píldora, o diafragma foi moi popular, coma case único método
eficaz e doado contraceptivo. O
desconocémento e imposibilidade
de mercalo no . Estado Español,
fixo que somentes grupos reducidos de mulleres tiveran acceso á
súa utilización, despóis dun viaxe
ó estranxeiro ou facendo un pedido por correspondencia a Londres
principalmente.
O diafragma chega a manexarse moi doadamente e o seu mecanismo de acción é o de facer de
«barreira» pra non deixar pasa-los

espermatozoides. Non embargantes, esta barreira, pode ser vulnerábel, despóis dos estudios feítos
polos sesólogos americanos Masters e Johson, que comprobaron
como a pesar do millar axuste dos
diafragmas, durante a fase de escitabilidade sesual, chegan a moverse o suficiente coma pra que ·
os espermatozoides máis dotados, atravesen dita barreira. Este
feito abriga a utiliza-las cremas
espermicidas.
Coma prós outros métodos
contraceptivos (píldora e esteriletes), dos que xa talamos, un esame médico xinecolóxico é indespensábel pra valorar non sóio a
indicación do diafragma, senón a
distancia que vai dende o pubis ó
fondo da vaxina , necesaria pra
unha colocación correcta do preservativo femenino.
Os riscos dos diafragmas obedecen á posibilidade de desplazamento, do mesmo, polo pene (órgano xenital masculino ou cara/lo
na nasa lingua), no intre dunha
relación sesual.
A pesar de que o método do
diafragma foi progresivamente
desplazado pala píldora e polos
dispositivos intrauterinos (DIU)
ou esteriletes, últimamente está a
se incrementa-la súa utilización,
quizáis porque os inconvenientes
ou accidentes a que puidera dar
lugar prácticamente non esisten.
O método é rexeitado, en xeral,
por razóns de tipo psicolóxico ou
neurótico; p. ex. rechazo do aparato , medo ó embarazo (razón
ésta que é común a tódolos sistemas contraceptivos, por moi seguros que se presenten), oposición do home por pensar que a
súa utilización pode disminui-la
relación sesual no senso de apetencia, e sabor de todo, rexéitase
por problemas na aprendizaxe da
colocación, etc, etc.
Aínda que poucas, o diafragma
tamén ten as súas contraindicacións: p. ex., cando hai un descenso da matriz ou tamén da vexiga
urinaria. De calquera maneira,
nunca nos cansaremos de repetila importancia de consulta-las
ventaxas e riscos dos distintos
métodos contraceptivos, e a necesidade de no intre de obtar por
calquera deles, facer un esame
médico a nivel preventivo, que
coidamos é fundamental.
No prósimo TEI MA, continuaremos talando dos métodos que
son asumidos conxuntamente
pola parella, coma son o de Oxino
e máilo da temperatura.

CHARO ALVAREZ-FRANCISCO F. REI

Nestes días pasados talábamos
da necesidade de colocar no seu sitio, ás veces moi preciso, o pronome átono; dirixiámonos maiormente á xente das vilas grandes e ós
novos talantes, poisque os máis
non teñen ese problema. Hoxe dirixímonos a todos, xa que a colocación do pronome cun infinitivo ou
xerundio permite tantas posibilidades, que o difícil é dar cunha que
non sexa tamén galega. O que se
trata é de lembrar ou dar a conocer
posibilidades da lingua que non
sempre se tén presentes. O orde
das palabras na frase é fundamental en tódalas linguas, e mesmo en
ocasións o uso dún ou doutro conleva unha clara diferencia de significado; nóutros casos, coma neste,
o coñecemento do uso correcto
pode darlle á frase un tinte marcadamente galego, sen necesidade de
botar man doutros recursos que tén
pouco ou nada que ver coa lingua.
A algúns unha frase coma hai que
poñerlle título pódelles parecer que
non é galega dabondo, que só é a
transposición, elemento por elemento, dunha frase castelá a unha
frase galega, chegando a
molestárlle-lo parecido; entón, o
que fan eses e outros é recurrir ós
tiduos e palabras semellantes, sen
decatárense de que moito máis galego é hai que lle poñer (ou por) título, construcción imposíbel en
castelán. Deste xeito, botando man
de ordes na frase típicamente galegos, aforraremos moito ámetos, somas, estroituras, zoas, orgaizacións,
tranquíos e tantas outras caídas indiscriminadas de -/- ou -n- intervocálicos que, coma nestes casos, están lonxe de ser formas galegas.
Irnos ver, logo, qué posibilidades
ten a lingua nestes casos, xa que co
infinitivo e xerundio a norma arrédase un pouco da regra xeral.
Nas perífrases atopamos dúas
posibilidades: hei faceto e heino facer. .As dúas son igualmente galegas e non hai máis razóns de apoio
pra unha ca prá outra. O mesmo
pasa co xerundio, estóu arranxándoo, estóuno arranxando. Naturalmente, cando o pronome é contrae-

to, tipo /lo, /lelo, chos, os dous elementos son inseparabeis. Nótese,
amáis, qu~ nestes casos é posíbel
que un pronome átono encabece
unha frase (me aquencer é que eu
quero).
No caso de que os dous elementos estean unidos por unha conxunción, as posibilidades son máis:
hainos que amecer, hai que os
amecer, hai que amece/os; máis
posibilidades, imposíbel. E dáse a
circunstancia de que a segunda
construcción, imposíbel en castelán, é a máis empregada no galego
talado: tes que /lo dar.
Se van enlazados por unha proposición , ou sexa, se o infinitivo é
un complemento circunstancial do
verbo , o complemento da forma
nominal ten de acompañar a esta e
non ó núcleo verbal da oración. Esplicámonos, hai que decir sen consu/táresme non fagas nada, sen me
consultares non fagas nada porque
se decimos sen consultares non me
fagas nada e evidente que o senso
da frase é ben outro; o mesmo pasaría en non te vaias sen me avisar
e non te me vaias sen avisar, pois
na primeira me é un complemento
do infinitivo (avisarme a min) e na
segunda é totalmente superfluo; é
o chamado dativo de solidaridade,
que só pretende implicar ó que fala
na acción que vai efectua-lo que
escoita. Noutros casos, esta colocación é xa totalmente imposíbel:
non quedo contento con faceto así
ou non quedo contento con o facer
así, pro nurica non o quedo contento con facer.
Pro se a subordinación ó verbo
se non fai por medio dunha preposición, senón directamente, só é
posíbel unha posición : é millar faceto agora, do gachinelo saía unha
man acenándonos, cumpría afacerse, só é posíbel decilo así.
Quedan só casos especialísimos
e de pouca rentabilidade , polo que.
consideramos que xa non é deste
artigo falarmos deles e deixámolos
pra millor ocasión , pra cando xa
non haxa cousas máis urxentes das
que tratarmos dende eiquí.

1

informe
Este informe, que elaboróu VICTOR F. FREIXANES, non é máis ca un primeiro tento, pouco máis ca descriptivo, da realidade politica
de Galicia dende a perspectiva do poder. ¿Quén manda en Galicia? ¿Quén ten as cartas da baralla? A pouco tempo xa dunhas eleccións que
van dar diputados e senadores pra unhas Cortes Constituintes no Estado Español, a análise das estructuras do Poder ten aspectos fundamentáis.
·
No intre de redactar este longo informe, que irnos publicar por partes, aínda non se coñecen esactamente as normas electoráis. De
calquera xeito, unha cousa parece evidente: o mesmo Poder, ó traveso das súas institucións, persoas e aparello en xeral vai se-lo árbitro principal (ó marxe de que se artellen outros sitemas máis ou menos directos de control) da consulta popular. Aínda máis, segundo veremos de seguida, non somentes é árbitro senón parte activa tamén, e unha parte moi importante.
Compre, pois, unha mostrada situación agora mesmo, denantes de irás urnas. Logo xa faremos outra, cos resultados enriba da mesa. O lector pode tirar axiña as súas conclusión (mesmo o seu agoiro) estudiando somentes os intereses, nome e filiación das ducias de persoas
que nestes intres teñen da man os axuntamentos, as diputacións, gobernos civís, sindicatos, cofradías de pescadores e irmandades de labregos
e gandeiros de Galicia. E a herdanza de 40 anos no mandiño e sen oposición, sen respostas posibeis, absolutamente soios e señores. Necesariamente eiquí non hai máis ca unha escolma moi cativa. Pro é un primeiro achegamento. Xa virán máis.

.

"'
eron1ea
do poder

¿Quén manda .en Galieia?
A primeria pregunta é quén nomea ou nomeóu ó Poder e cál é o
Poder realmente. O observador político andará dacabalo sempre entre
os grupos de presión (o poder
económico vai vencellado ó poder
político) e os «homes de palla». Naturalmente hai sempre grados intermedios. O poder fáctico (grupo
de presión ou control) cáseque
nunca dá a cara, agáchase detrás,
move os fíos do teatro. O poder real
ven sendo un reflexo, unha sombra
na parede. Segundo irnos cara ó rural esto faise máis e máis evidente.
Pra ninguén é un secreto, por
exemplo, o control absoluto que
deica hai pouco tempo (e aínda
agora) exercía o chamado «grupo
pontevedrés» (o grupo que se move
arredor do Conselleiro Nacional do
Movemento, Antonio Puig Gaite)
nos axuntamentos da provincia, as
relacións entre o grupo-Barrié e o
axuntamento da Coruña, a importancia de Euloxio Franqueira en Ourense duns irnos pra acá, ou o
«clan-Rosón» en Lugo.
Máis dunha vez se ten dito que
toda política realmente democrática escomenza pola chamada «política local». Se unha cousa controlóu absolutamente o franquismo foi
esa política local e provincial que,
lóxicamente, era a que máis contacto directo tiña co pobo. Xa non
os gobernadores civís, senón os alcaldes dos municipios máis cativos,
concelláis, presidentes das Diputacións (institucións con verdadeira
forza no rural xa que teñen as chaves de calquera iniciativa, obra ou
millora), os mesmos diputados eran
coidadosamente peneirados e es0
!:: colleitos segundo o sistema das
~ lealtades non tanto a un réxime po-

lítico concreto (neste caso ó franquista) senón a persoas con nomes
e apelidos que estaban en cumios
máis altos de poder.
Outro tanto pasaba no eido laboral e sindical, delegados de sindicatos, distintos cargos, presidencias e cabildos das cofradías de
pescadores ou das irmandades de
gandeiros e labregos, que teñen no
sector rural as chaves pra todo favoritismo, axuda, iniciativa, préstamo, etc, eran escolleitos a xeito. O
sistema . «inorgánico», por outra
banda, arreciaba calquera escrúpulo
democrático na escolleita. Facíanse
as listas ou ternas de candidatos,
recomendábanse algúns e outros
non, vendíanse os favores denantes
e despóis e a arañeira do Poder tecíase cada día máis mesta. O pobo,
naturalmente, non tiña nada que
ver en todo esto. Endexamáis contóu pra nada.
(Houbo escepcións formá.is, naturalmente. Por exemplo: os concelláis familiares. Pro dada a súa pouca significación no contesto xeral
do control do Poder son a escepción cativa e relativa a unha regra
absoluta, xeralizada· e institucional.
Alguén pode decir que están tamén
os procuradores familiares, sen dúbida un dos acordos democratizadores do franquismo, pro nin as
candidaturas eran ceibes nin calquera cidadán podía presentarse,
aínda que non fora máis ca por posibilidades económicas. Nas últimas eleccións, concretamente, se
non se dispoñía dun presuposto. mínimo dun millón de pesetas pra
principiar unha campaña era un absurdo xa apuntarse nas listas de
posibeis candidatos. Listas que,
ademáis, foron sempre peneiradas).

EN PRIMEIRO TERMO:
ALIANZA POPULAR
Unha análise das actuáis estructuras do Poder en Galicia amosa o
resultado de todo o que levamos
dito. Amosa, naturalmente, o resultado de corenta anos de réxime
franquista. Alianza Popular en canto alianza de partidos de clara posición neofranquista, controla hoxendía a meirande parte dos axuntamentos. O traveso de institucións
coma as Diputacións, as Xefaturas
Provinciáis do Movemento, institucións bancarias, grupos de poder
económico, etc, controla tamén importantes áreas de iniciativa comercial e o sector agrario, dependente sempre da esmola oficial ou
oficiosa, con moi pouca posibilidade de organización propia (deica
agora polo menos) e cuns índices
moi baixos de nivel económico, cultural, político, etc, que o fan estremadamente feble. A entrada dos
caciques (fenómeno ó que irnos
asistir novamente) é un feito claro,
resultado dun atraso que ó Poder
endexamáis lle interesóu resolver.
Outro grupo a ter en conta, a pesares de ser moi novo, é o Partido
Gallego Independiente (PGI). Caracterízase por unha dereita máis
i ntel ixente, importante poder
económico (directo e indirecto), homes novos non escesivamente
queimados da vella estructura franquista, «europeizantes», moitos deles procedentes do vello Sindicato
de Estudiantes Universitarios
(SEU), homes do «Frente de Juventudes» («porque non esistían outras
posibilidades de asociación prós ra-

paces do naso tempo))), tecnócratas arredor do Opus Dei nalgún
tempo, representantes dun capital
máis intelixente que ten que xogala baza da convivencia, con importantes raiceiras nos sectores sindicáis verticalistas, pois moitos dos
seus homes medraron arredor deles ... Pode ser, .ademáis, ó traveso
dunha gran alianza a nivel de Estado, o partido de Adolfo · Suárez e
Martín Villa, con tódalas ventaxas
que esto supón, e ninguén agacha
as simpatías e prosimidades cara a
vencellamentos máis estreitos no
futuro co Partido Popular de
Cabanillas-Areilza, que te-n sectores
fiéis sobor de todo na provincia
pontevedresa (arredor de Pío) e nas
terras de Ourense (principalmente
ó traveso dun home fundamental
no sector rural, o procurador e
home de UTECO, Euloxio Franqueira). Xa noutro termo, UD E, o grupo
de Monreal Luque, tamén conta
nas áreas do poder estabelecido.
ANTONIO PUIG GAITE
Lealtades e poderes.

informe

GARCIA PICHER, GARCIA LOPEZ E MARTINEZ VILLASEÑOR

Picher chega á alcaldía viguesa 6 traveso dunha amistade persoal, o actual ministro secretario xeral do Movemento. Non é ningunha escepci6n.

Pontevedra:

Lealtades e
algunha ereba
Cando PIO CABANILLAS se presentóu a procurador familiar pola
provincia de Pontevedra, capital na
que tivo de sempre un importante
sector de incondicionáis, mesmo
houbo un pacto dos grupos de poder oficial pra amaña-los votos, se
tora necesario, pra que Pío saíra
brillantemente por riba de DAVID
PEREZ PUGA, home con base fundamentalmente en Vigo. Pérez
Puga e Pío ían xuntos, pro compría
deixar clara a posición do primeiro,
que tora subsecretario de Información e Turismo e tiña os favores daquela do «grupo pontevedrés»
coma gran esperanza da capital.
Os contrincantes do tanden PíoPuga eran FELICIANO BARRERA,
home do tradicionalismo máis dereitista, que tentóu xoga-la baza
«industrializadora» da Arousa pra
conqueri-lo apóio dos poderes
económicos daquela banda ó traveso do xornal compostelán «El Correro Gallego», e VICTOR BOUZO,
tamén na mesma órbita. Houbo
máis dunha discusión diante das
urnas. O «grupo pontevedrés» xogóu forte e Cabanillas saíu con
moita diferencia por riba dos outros. Pérez Puga foi segundo. Eran
os tempos felices.

O «GRUPO
PONTEVEDRES»
¿ Ouén son o «grupo pontevedrés»? Hoxe é unha das pezas fu ndamentáis e poderosas de A lianza
Popular e, máis concretame nte, de
U DPE (Unión del Pueblo Español)
arredor de GONZALO FERNANDEZ
DE LA MORA que ten tamén nas
áreas oficiáis da capital da provincia importantes partidarios. O
nome principal deste grupo, que
controla dende hai unha chea de
tempo o poder político pontevedrés, é ANTONIO PUIG GAITE, «un
dos poucos políticos de provincias
españolas -segundo decía Xosé
Rey dende as páxinas da
«Hoja del Lunes» viguesa- que
veu pasar diante de si, uns detrás
dos outros, a tódolos gobernadores
c1v1s que o Réxime destinóu en
Pontevedra». En total , 18 gobernadores dende 1936.
Puig Gaite ingresóu na Falanxe
en 1932; de 1938 a 1940 foi xefe
local do partido único en Pontevedra; de 1940 a 1942 secretario
provincial do Movemento, e dende
1955 Conselleiro Nacional, o que o
convirte automáticamente tamén
en Procurador en Cortes. Outros
cargos seus foron, Delegado provincial de Información e Turismo,
Delegado provincial da Vella Guardia, presencia importante na lrmandade ·de Gandeiros e Labregos,
hoxe é vicepresidente da Diputación, home de U DPE e presidente
dende hai pouco de Alianza Popular
na provincia pontevedresa. Amigo

sempre do poder .( anque disque rexeitóu cargos de primeira fila sempre) deu e quitóu favores eiquí e
alá, controlóu e controla alcaldes,
move os fías da política e as lealtades provinciáis sen grandes palabras pro con absoluta eficacia probada dabondo ó longo de catro décadas.
Na súa órbita andan QU EIZAN
TABOADA, que da súa man chegóu
ó Axuntamento pontevedrés, é lago
a procurador en cortes polos municipios director tamén da Residencia
da Caixa de Aforras (outro dos eidos da Diputación que Puig controla), falanxista total. .. Cando os Reis
de España estiveron na capital da
provincia, Oueizán Taboada foi o
único alcalde que berróu, logo do
seu discurso, o ¡Arriba España! falanxista. «Non o tiña preparado
-dixo logo-, saíume porque sí,
porque eu sigo crendo naque/o. E
podo decir que recibín moitas felicitacións>>.
X.L. PELAEZ CASALDERREY
(presidente da Diputación, home de
U DPE, mestre nacional e inxenieiro
de Montes), MANUEL PAZ SANCH EZ (subxefe provincial do Movemento dende 1965), RAMON ENCl NAS DIEGUEZ (que foi gobernador civil da provincia e amañóu
logo pra se quedar na subdirección
da Caixa de Aforras provincia l), PIO
MALVAR {que en dez anos se convertíu nun dos máis importantes
tru st da const uoció • obras da
Diputación, Axuntamento. etc). «Ll CHO» TABOADA ~médico e alcall de
de Lalín), JOSE CASTRO (al calde
de Ponteareas), OT EIRO REY (alcalde de Redondela), DU RAN (alcalde
da Estrada), BENITO HERMIDA
CEBREIRO (que deica hai pouco foi
alcalde de Marín e agora está de director do Banco do NW ... son algúns dos homes significados de
Puig Gaite." O traveso deles e doutros o control de vilas, aldeas, axuntamentos grandes e cativos é moi
alto e ven de vello. «Don Antonio»,
membro dunha familia vencellada ó
poder franquista e d.e orixe falanxista (os seus irmáns Xosé e Xavier tiveron cargos tamén importantes na
vida pontevedresa) segue aínda hoxendía a controlar todo canto se fai
na provincia. Dada a súa vella lealtade ó réxime ten importantes contactos en Madridd, disque non cobra as dietas dos viaxes a procurador en Cortes, pro o único negocio
que se lle coñece dun xeito oficial é
unha farmacia.

O «FAVORITO»
CABANILLAS
Pío Cabanillas foi de sempre un
pouco o <meno bonito» da política·

pontevedresa. Mesturábanse moitas causas: o prestixio da familia, a
súa posición social (o pai era rexistrador da propied9de e tiñan un
pazo-chalé nas Palmeras, arrentes
da vía do tren), a súa fidelidade ós
homes do réxime, os seus dotes
personáis de aluno aventaxado,
sempre e «número un» nas oposicións ... Hastra hai pouco, Pío entraba moi ben nos plans do «grupo
pontevedrés». Entre eles andaba o
constructor PIO MALVAR, que
moito lle ten que agradecerás concesións de obras oficiáis e das que
os fíos ocultos moita xente sospeita. Sempre hai un constructor
(exemplo de especulación e cartas
vertixinosos) arredor dos grupos
importantes do poder. Máis adiante
seguiremos vendo exemplos.
Pío Malvar fíxose cargo das
obras de reforma do Hotel da Toxa,
cando Pío Cabanillas foi presidente
do Consello de Administración do
mesmo. Arredor de 200 millóns importaron as obras. E fálase tamén
de que o pazo que o político do
Partido Popular ten agora en Meis
(a poucos kilómetros da capital),
feito por aquelas datas, débelle
moito ó constructor pontevedrés
ou, polo, menos ás mañas mutuas
que alí se fixeron. O certo é que Pío
Malvar, que hai dez anos estaba a
piques da ruina, é hoxe un dos
grandes beneficiados do grupo e 6
mesmo tempo un dos posibeis
apoios económicos do mesmo. As
causas non son doadas de probar,
sen embargo, porque os fías andan
sempre ven atados. HORPASA, por
exemplo, («Hormigones y Pavimentos» S.A.) é unha empresa importante que leva o constructor pro na
que se di que nomes políticos
coñecidos da vida pontevedresa
andan polo medio e tiran os seus
beneficios. De feito Malvar, dende
atrás, xoga hoxe un papel moi importante na realidade política oficial
de Pontevedra.
~

informe
PIO RACHA
CO «GRUPO»
Nembargantes, Pfo decide un
dfa afastarse da polftica do franquismo. Son os tempos nos que se
ve vi-lo cambeo e a Cabanillas, que
representóu unha posición de apertura dende o Ministerio de Información e Turismo sendo presidente
ARIAS NAVARRO, ábrenselle novas posibilidades. FRAGA tenta de
xoga-las cartas pontevedresas
apoiándose, precisamente, en Pfo e
non se dá chegado a un acorde. Pfo
quere xogar «dende fóra» e o «gru. po pontevedrés», a partires deste
intre, decláralle a guerra. Pfo Malvar tamén racha con él.
Somentes un home sae agora da
sombra, MANUEL CRESPO ALFAYA, actual delegado de Información
e Turismo, cargo que lle debe, precisamente, a Pfo Cabanillas. Crespo
Alfaya, pai de familia numerosa,
home da Diputación (e polo mesmo
con importantes contactos provinciáis de control de poder), definfuse
sempre coma falanxista e «joseantonianm>. Como ánecdota: estivo.
presente no acto que a Falanxe Auténtica (os Hedillistas) realizóu en
Vilagarcfa o derradeiro 13 de Marzo. Antes de ser delegado de Información e Turismo foi, nos vellos
tempos, xefe de acción polftica local e, lago, dos Servicios Técnicos e
do Plan de Cooperación da Diputación, o que lle dá moita forza nos
medios provinciáis e o trocaba, ó
mesmo tempo, daquela, nun home
de confianza de «don Antonio».
Cando Pfo se afasta do «grupo pontevedrés» (ou o grupo afástase de
Pfo), Alfaya segue co actual lfder do
P.P. e arrédase dos poderes de
e<don Antonio», deixa de ir xa pala
Diputación e pala Xefatura Provincial do Movemento que denantes
frecuentaba.
(Un paréntese pra suliñar unha
institución clave na polftica provincial pontevedresa: a Diputación, o
edificio frente da Alameda, entre o
Instituto e a vella Escala Normal. O
seu actual presidente, Peláez Casalderrey, que nos últimos tempos
concentróu nas súas decisións bastante poder provincial, encetóu hai
anos unha longa obra de reforma
interior do pazo que non da rematado e inclufu xa feitos (ou esaxeracións) de fontes moi ben informadas coma a griferfa de prata do seu
despacho, un gran salón de sesións
no que, paradóxica e significativamente, non se habilitóu lugar pró
público e un comedor magnffico,
"" pensado pra estrenar cando a visita
~ dos Reis a Pontevedra, no que cada
~ silla costa 35 mil pesetas e sóio

unha lámpara un millón, comedor
que non se chegóu a estrenar. Son
exemplos, nada máis, dunha actitude pOlftica que máis de ún, mesmo
dende o grupo, non aproba).
A polftica de Pfo afástase, ó cabo, do «grupo pontevedrés», mais
na órbita polftica de Gonzalo Fernández de la Mora e algúns deles
do mesmo Fraga 1ribarne. Hoxe son
os dous bandos oficiáis. O Gobernador Civil, GERVASIO MARTINEZ
VILLASEÑOR, que nos últimos
tempos parece disposto a esmagar
tódolos records de prohibicións e
atrancos á vida polftica que non
sexa oficial ( a pesares de que nas
páxinas de «El Pueblo Gallego» de
Vigo, namáis chegar, se definira
como home de «centro-esquerda»),
é nestes intres coma un home sen
bruxula fixa. A Corporación Municipal, coma cáseque tódalas Corporacións, é triste e mansa, sen vida
de seu, dende homes de Puig,
coma Isidro Lago ou Acuña Couceiro, hastra falanxistas hedillistas na
liña de Germán de la Iglesia pasando por persoeiros tan dificeis de
clasificar coma o Garcfa Alén,
home do Muséu e de Filgueira Valverde, que neutro tempo foi alcalde
tamén da cidade do Lérez.

Vigo:

Políticos e
empresarios (os
obreiros f óra)
Vigo tentóu de sempre de fuxir
da influencia e presión dos ponte-

ved reses. Non o conseguf u absolutamente, pro sf acadóu un certo
grado de iniciativa propia, o que
non quere decir de brillantez. Debéu ser PORTANET, nos anos sesenta, o primeiro alcalde en enfrentarse directamente. Lago, o seu sucesor A N TON 1O RAM 1LO E'
FERNANDEZ-AREAL, tentóu de
atopar camiños intermedios.
DAVID PEREZ PUGA, un dos
primeiros firmantes do Grupo Parlamentario e, lago, do Partido Gallego Independiente (P.G.I.) , é o
procurador familiar vigués. Aparece
este home na polftica ó traveso da
Organización Sindical, da que foi ·
letrado nos anos sesenta, e dalgún
xeito representa, coma xa dixemos,
a imaxe dunha serie de polfticos cáseque profesionáis. «¿Vai presentarse ás e/eccións?», preguntabámoslle hai uns meses en Vigo.

«Non o teño fixo, pro cáseque seguro que sí -decfa daquela e farfao
coma diputado porque é onde está
o xogo polftico, a loita electoral, o
contacto coa xente ...»
Practican e fan a polftica coma
deportistas ou profesionáis, coma
un oficio do que se vive (e non se
vive mal), que hai que manter e do
que compre coñece-las regras do
xogo, telas claras. «Por eso unha

cousa é a loita sindical, que ten as
súas propias regras, e outra a política. Mesturalas non é axeitado». ~
Nos tempos en que Pérez Puga foi
director de Asuntos Saciáis da Organización Sindical en Vigo (coa
forza que nunha cidade coma ésta
representan os sindicatos) era un
dos homes que directa ou indirectamente podfa controla-la polftica

municipal. Chegóu a ser concellal
do axuntamento vigués e mesmo a
poder amaña-la chegada e nomeamento doutros c·oncelláis, sobar de
todo daqueles que tiñan orixe sindical.
A pesares de que el asegura que
se empeñóu pra levar adiante a súa
campaña de candidato a procurador familiar, parece que moitos cartas viñeron de sectores empresariáis, que sempre o miraron coma
un contacto intelixente nos órganos
de Poder central. E un bo relacións
públicas, coida a súa imaxe, é un
representante estereotipado dun
partido, o PGI, por eso nos paramos unha miga nel, porque poderfamos cortar polo mesmo patrón a
MEILAN GIL na Coruña, mesmo ó
JOAQUIN GARCIA PICHER, o alcalde da cidade de Vigo.

O HOME DO
«SCALECTRI K»
Xogan con maña, con instinto.
A GARCIA PICHER vaille ser diffcil
desbota-la súa imaxe de home proscalectrik, mesmo as súas relacións
(demostradas ou non) coa «Auropista del Atlántico» onde dimitfu da
vicepresidencia , pro ninguén sabe
do sustituto af nda. Pro dende aquela, non regateóu posibilidades pra
xogar en «progre» e mesmo é, nestes intres, o alcalde máis aberto das
principáis cidades galeg-as: chant6u
a bandeira galega no axuntamento,
pedf u a supresión da pena de marte, a cooficialidade do galega dende a corporación (lago a pedirfa tamén a corporación de Vilagarcfa de

,

¿Axunta01entos de01oerátieos?
«Irnos clarificar. -di JOAQUIN GARCIA PICHiER, alcalde de Vigo, 44 anos, do Partido Gallego Independiente e que declara
uns ingresos anuóis de 600 mil pts por un despacho profesional de asesor de empresas- Dentro da lei vixente o axuntamento é democrático ou quera selo. Considerando a democracia nun sanso m¡:¡ior, é decir, tal e como agora a entendemos e queremos practicar, cicáis alguérí poderla dubidalo. Eu considero o axuntamento que me tocóu pre-democrático. O pobo participóu como o deixaban, supoño,
pro penso que lle haberla que recoñecer bastante representatividade e boa vontade pra elexir ós mi llores, ¿ ou non? ¿ Haberá que pensar
que o pobo se bota fóra sempre? Outra cousa serla pensar se agora mesmo, na actualidade, o axuntamento é democrático. Os plantexamentos -xa se mira- son agora distintos. Desexo que os alcaldes sexan elexidos polo pobo e logo, deste xeito, que poida o alcalde elexir
el ó seu equipo, como manda a verdadeira democracia noutros paises. Un axuntamento é, máis ca outra cousa, unha empresa de servicios. Compre unha polltica de auténtico servicio ó municipio e non a un grupo ou estamento».

Móis ou menos a t6dolo1 alcaldes preguntómoslle-lo mesmo.
«Non. Eu son partidario de que ó alcalde o elixan, coma agora, os concelláis, que·saben de qué van as causas na complexa vida polrtica local. Eso si, que ós concelláis os elixan os veciños por sufraxio universah>, di LIAÑO FLORES, alcalde da Corufta, home de Alianza

Popular.
«Se mirámo-lo Axuntamento polo sistema democrático orgánico. coido que si compre falar de axuntamentos democráticos. A_gora
ben, coido que agora fai falla, efectivamente, un novo artellamento dos concelloa», espllca a «TEIMA» ANTONIO CASTRO GARCIA, alcalde de Santiago, home tam'n da Alianza antedita e na 6rblta Fraga.«¿ As eleccións de alcalde? Polo, sufraxio universal directo e secreto de tódolos veciños do Axuntamento». De facerse asf as cou1a1, ¿colda vostede que salerfa elexido? «Non o sei, non son profeta».
«Na estructura interna da actividade municipal -••plica a súa opini6n JOAQUIN QUEIZAN TABOADA, falanxista e agora t. 6rbita da UDPE (Alianza Popular)- os concelláis propol'lén as comisións e as delegación informan, a Corporación determina os obxetivos, as Leis sinalan o procedemento e, de acordo con elas, a Permanente ou o Pleno, no seu caso, redactan os acordos. Se democracia é o
cumplimento das leis vixentes, non teño dúbida en responderlle que o axuntamento é democrático».
Engade o seftor Queizón: «Os concelláis e alcaides deberlan, sen intermediacións, ser propostos polo pobo e elexidos polo pobo».
TEIMA pregunt6u tam'n polos problemas polfticos de cada axuntamento. <<A representatividade e toma de conciencia a tódolos
nivéis por parte das Asociacións de Veciños e grupos cidadáns «-di GARCIA PICHER. <<As concepcións polrticas condicionan os termos
prioritarios da Administración Pública de feito, mais na práctica, debemos distingui-ios programas e opcións polrticas dos procedementos
administrativos. Eu, como alcalde, non debo referirme ós problemas polrticos dos nosos concidadáns, que é a razón da súa pregunta. Son
opcións individuáis dos pontevedreses. Pro estóu á súa enteira disposición pra lle espo-los problemas administrativos, urbanos e saciáis
do municipio pontevedrés» (QUEIZAN. TABOADA). T6dolo1 alcaldes preguntados responderon en galego.
~

~

informe
Arousa que preside outro home do
PGI, NOGUEIRA FERNANDEZ),
etc. Sen embargo, debéu se-lo alcalde que máis veces escoitóu
pedi-la súa dimisión polos veciñ.os.
«i Picher - dimite - o pobo - non - te
- admite 1», «Tocóume o cámbeo, a
transición - di- Cando estaban os
outros á xente non a deixaban fa/ar». Dalgún xeito tamén é certo.
Picher é, efectivamente, un
home da transición. Agora ben,
será tamén sempre o «home do
scalectrik», cousa que non se lle
perdoa. «E se un día podo -decía a
TEI MA un dos concelláis máis populares, NIETO FIGUEROA- hei
chantar en tóda/as colunas, en tódalas paredes, aceras, na boca das
rúas, grabado en pedra, os nomes
dos dos responsabeis de que ese
monstruo fora pra riba)). Nieto Figueroa, promotor dos campeonatos
de fútbol das praias de Canido, talador sen cancelas, define a Corporación Municipal: «Eche unha verdadeira desgracia)).
A de Vigo non é tampouco a
escepción. A política franquista esmagóu tódalas posibilidades da política dos axuntamentos (tívolles
medo sempre) e estes homes son o
resultado dun sistema xeral. Tres
homes de U DE que representan a
«oposición»: XOSE Mª PERNAS,
constructor e candidato a alcalde no
seu día, BRAULIO ALFAGEME,
cuñado de Monreal Luque, e máis
PABLO PADIN. Algúns homes do
PGI, outros de ADE ... Amáis desto,
mediocridade, aplausos nos plenos
e indiferencia a meirande parte das
veces.

pensar cáseque nunca entraron dun
xeito directo os grandes grupos
económicos vigueses na política local. Tampouco o necesitaban, tal e
como estaban as cousas, e limitáronse a tacerse sentir indirectamente, movendo os peóns necesarios. Houbo un tempo no que a
Compañía de Tranvías controlóu
efectivamente á Corporación, as

súas decisións, etc, pro a cousa
morréu coa chegada de Portanet
(home apoiado no seu tempo por
Camilo Alonso Vega) e axiña coa
desaparición da empresa. Outro
grupo importante foi o dos conserveiros, o dos armadores, etc, pro
sen grandes homes no xogo local.
VICTOR MORO, dende algúns sectores, podería ser pulado cara a

A.lgúns nomes
PONTEVEDRA:
X.L. PELAEZ CASALDERREY, presidente da Diputación, UDPE (Alianza

Popular)
ANTONIO PUIG GAITE, vicepresidente da Diputación, UDPE (Alianza

Popular)
X. QUEIZAN TABOADA, alcalde de Pontevedra, falanxista, (A.P.)
PIO CABANILLAS, procurador familiar en Cortes, (Partido Popular)
PIO MALVAR, constructor, (A.P.)

VIGO:
X. GARCIA PICHER, alcalde (Partido Gallego Independiente)
DAVID PEREZ PUGA, procurador familiar en Cortes (P.G.I.)
ANTONIO RAMILO E FERNANDEZ-AREAL, presidente do Consejo de
Empresarios (A.P.)

CORUÑA:

O PODER ECONOMICO

MEILAN GIL, procurador familiar en Cortes (P.G.I.)
LINO RODRIGUEZ MADERO, presidente da Diputación, na órbita Fraga
(A.P.)
FELIPE MARCOS, secretario do Goberno Civil, fraguista (A.P.)
LIAÑO FLORES, alcalde da Coruña, na órbita achegada á UDPE (A.P.)
CORZO DIEGUEZ, presidente da C.O.S.A. (P.G.1.)
FERNANDEZ CALVIÑO (procurador polas Cofradías de pescadores
(P.G.I.)
JOAQUIN GONZALEZ LLANOS, alcalde de Ferrol, «Acción Regional»

(A.P.)

sectores. Non lle foi nunca difícil ó
gran capital controla-lo poder local
e, na meirande parte de casos, dalgún xeito todos eran tillos del.
Cicáis nestes intres, a peza máis
importante políticamente do empresariado non estea no axuntamento. Trátase de ANTONIO RAMILO, amigo de Silva Muñoz,
home de Alianza Popular, con sona
de duro e intransixente nas negociacións cos traballadores, novo,
organizado e que está axuntando
ós empresarios en patronáis coma
resposta ás organizacións sindicáis
dos obreiros, que na cidade teñen
unha tradición importante. iodo ó
marxe, naturalmente, do Sindicato
Vertical. Este home, que foi alcalde
da cidade denantes de Picher (Picher chegóu á alcaldía da man de
IGNACIO GARCIA LOPEZ, agora
ministro secretario do Movemento
e de sempre amigo personal seu.
Non chegóu pulado polos sectores
importantes do capital), ten grandes áreas de control dende a súa
posición de forte líder empresarial e
vai ser unha das pezas fortes de
Alianza Popular na bisbarra viguesa.
Os concelláis PERNAS e PADIN,
na órbita política de Monreal Luque, xa nun segundo termo, son
homes con certa presencia tamén
entre os empresarios.

A Coruña:

Os grupos
económicos

En contra do que se poderf a
OUEIZAN TABOADA (ALCALDE DE PONTEVEDRA)

«Eu sigo crendo naque/o»

unha dimensión máis abertamente
política e menos técnica cá direción
xeral que actualmente ocupa, pro a
idea non atráe moito, ó parecer, ó
home da política pesqueira.
Foron coñecidas as presións dun
grupo capitalista que se axuntóu
arredor de «Faro de Vigo» e tiña intereses nas praias do Bao, o que
provocóu un coñecido enfrentamento co alcalde Portanet, pactos
con Fraga en Madrid, conversas
amistosas eiquí e alá. Os sucesores
dos tranvías, os «Vitrasa», gobernaron nalgún intre, ou millor: tiveron
da man, amistosamente, ós responsabeis municipáis (ningún alcalde
se enfrentó u deica agora .ós <<Vitrasa», que ten o monopolio do transporte urbano de viaxeiros). Pro, a
pesares desto, non se pode talar de
grandes nomes procedentes destes

Na Coruña, nembargantes, sí estiveron presentes dun xeito activo,
militante, os grupos económicos.
Hai dúas fontes principáis de poder
coruñés: a Banca Pastor e os chamados «constructores» (outra vez
os constructores arredor da política
municipal), os homes das inmobiliarias, algúns gandeiros importantes, industrialistas.
O GRUPO PASTOR (irnos escomenzar por eiquí) tivo sempre homes de confianza nos postos de poder político local: alcaldes da derradeira época franquista coma DEM ETRIO SALORIO SUAREZ ou
JAIME HERVADA, que está a promover agora a Federación Empresarial Coruñesa. Poderíamos afirmar, ó traveso dos seus homes
máis significados, que o sector re-

informe
presenta nestes intres outra das alternativas importantes de Alianza
Popular. Hervada foi un home representativo de U DE e seguí u con
Silva Muñoz cando este decidíu integrarse na Alianza dereitista. Un
home seu é MAXIMO SANZ, coñecido publicista. JULIAN TRINCADO, que tivo certo protagonismo na
primeira parte do caso das Encrobas, JOAQUIN ARIAS DE RABAGO, home da «Fundación Barrié de
la Maza» (a imaxe benefactora do
gran poder económico), etc, son algúns nomes coñecidos do grupo que
ten presencia fundamental non somentes na Coruña senón en toda
Galicia. O grupo Pastor-Barrié marca o ritmo da vida mesma da cidade.
O outro sector é o dos constructores. (Outro paréntese. Volvemos
a atapar ó constructor. Tamén en
Vigo os había, nas concellalías, perto do Poder, mesmo con cobiza política. En Santiago de Compostela
están os nomes de FERREIRO e
BERNARDEZ vencellados tamén a
Alianza Popular e ós poderes locáis.
A especulación tivo moitas facilidades no franquismo: homes que se
fixeron ricos nun tempo récord
aproveitando disposicións municipáis, especulaci(>ns, concesións de
obras ás veces coa complicidade
dos axuntamentos franquistas.
Tampouco fallaron as sociedades

mistas. Unha delas, por exemplo, é
«Ruafern, en Santiago, entre RUA
PINTOS, antigo director do Hostal,
e o constructor Ferreiro que se beneficióu sabor de todo da gran especulación do «ensanche» compostelán. En Ourense veremos a mesma historia, no Carballiño, en Lugo ... A construcción é cómoda, rápida na súa rentabilidade e calada).
Os chamados «antigos alunas
dos Salesianos», na Coruña, tiveron
algo que ver sempre cos ·constructores perta da política coruñesa.
ANTONIO ALVAREZ, actual presidente do Deportivo (haberá que talar outro día das connotacións políticas del fútbol), CORZO DIEGUEZ,
gandeiro e presidente da Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) que
amosóu a súa capacidade e forza organizativa na manifestación procel u lósica de hai alguns meses nas
rúas coruñesas, RON FRAGA ... son
algúns nomes. Moitos deles son
promotores das vivencias no parque
de Santa Margarita, proxecto que
está a provocar unha forte reacción
popular, e están vencellados a MElLAN GIL e ó seu PGI.
(Poderíamos seguir cos constructores non necesariamente vencellados a grupos políticos concretos pro sí as trapalladas municipáis:
SOTO, que foi promotor da Torre
de Catro Caminos, MANUEL ROLDAN, chamado «Malvís», de quen
sempre se dixo que organizaba
boas enchentas cos políticos locáis
e que trouxo a súa fortuna primeira
de Venezuela na época do dictador
Pérez Giménez, «CHINTO» de Carballo, etc-. Aínda hai un terceiro
grupo noutro tempo moi importante anque cicáis de certa decadencia
agora: a chamada «aristocracia do
porto», a xente que controla os cartas e comercio do peixe. Armadores cáseque todos eles. RAMON
CASAL MIÑO, J. PLANAS, SALVADOR NEIRA, R. MARTINEZ, o grupo CORREA MEIRAMA, grupos
que controlan precios, entradas e
saídas, beneficios e perdas, toda a
vida comercial dun porto activo
coma o da Coruña. Os cartas saían
dos peiraos e ían pesar (estes coma
os dos outros) nas liñas mestras,
orientación e brúxulas da política
coruñesa.

OS HOMES DO P.G.I.
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O PRESIDENTE DA DIPUTACION
DA CORUÑA

O traveso das organizacións sindicáis no campo (Corzo: Diéguez) e
do mar (Fernández CALVIÑO) o
PGI sae da cidade. Eiquí ternos un
dos aspectos máis novas e ben calculados. TEIMA puido saber, concretamente, da presencia deste
partido nas novas Cooperativas de

Mexiloneiros e nas Cofradías de
Pescadores (entre os cargos directivos sempre)na banda da Arousa. E
un exemplo, nada máis, pro significativo. Outro mesmo poderíamos
decir do agro, ó traveso da forza
económica e político-sindical de
homes coma Corzo. Esto dálle unha
certa dimensión ó partido que promovéu Meilán Gil.
¿Quén é este home? Un vello
aluno tamén dos Salesianos, onde
o seu pai era ordenanza. Meilán é
outro número un, outro político de
profesión que medra a carón dun
home fundamental na Compostela
dos pasados anos cincuenta: LOPEZ RODO. Na provincia coruñesa,
somentes JOAQUIN GONZALEZ
LLANOS, de tódolos homes que
teñen cárregos oficiáis da Administracción, se declara de «Acción Regional», o partido de López Rodó,
dentro de Alianza Popular. Pro o
ministro de «desenrolo» deixóu fonda marca do seu paso por Compostela: os tempos da Estila, onde estudióu o Meilán, un alcalde fiel e
agradecido, LOPEZ CARBALLO
(responsábel da desfeita do «Ensanche» e benefactor de constructores) e moitos amigos dende a órbita máis ou menos prósima ó
Opus Dei. Chegóuse a talar de que
tódolos catedráticos de Dereito Administrativo das universidades españolas eran, dalgún xeito, «tillos
de López Rodó» e entre eles andaba Meilán Gil que recibíu pulas importantes pra axiña chegar a lugares decisivos na política coruñesa.
Hai quen di que segue sendo
home do Opus Dei, anque «pala
súa canta». Hai quen asegura, pola
contra, que deixóu un pouco aqueles vieiras. O certo é que Meilán se
apoióu nun tempo polo menos, na
organización e medróu axiña no
seu prestixio e, concretamente,
cara á súa cátedra compostelá de
(non podía ser doutro xeito) Dereito
Administrativo, da que hoxe, nos
vieiros da política e como procurador familiar, está escedente. Haberá que volver ó PG 1 cando falernos
de Compostela.

ALIANZA POPULAR
OUTRA VEZ
O presidente da Diputación coruñesa é LINO RODRIGUEZ MADERO, que algunha vez se ten definido oficiosamente como «amigo
de Fraga», funcionario da Facenda,
a quen lle gusta presumir de que a
súa muller, Quetty Quintana, escr:ibe poemas na nosa lingua, poemas
que le a boa sociedade coruñesa.
JOSE MARIA MONTEAGUDO (alcalde de Muros), CELESTINO SARDIÑA (alcalde Pontesdeume), TE-

DIN (alcalde de Cabana) son homes e diputados provinciáis na órbita da Reforma Democrática frag u ista. O ex:...vicepresidente da
Diputación, MARIÑO CEA, actual
presidente da Fundación de Conxo,
con moita influencia, tamén se define amigo de Fraga, pro está políticamente mesmo á dereita do de Villalba.
Fraguista é tamén FELIPE MARCOS, secretario xeral do Goberno
Civil dende hai máis de vinte anos,
con influencia en moitos gobernadores que pasaron polo cargo durante ese tempo. Mesmo o actual,
FERNANDO GIL NIETO, que sustituíu a· un VAQUEA SALORT dereitista e ultra, definírase en Huelva
como home de Reforma Democrática e logo, xa na Coruña, como
home de Suárez.
¿Cál é verdad e de fondo? A clase política no Poder é a herdeira
dunha estructura que vai defender.
Estas listas de nomes que o lector
pode atopar prolixas, todos eles
vencellados a institucións e en postos decisivos de control popular,
cos vellos aparellos de poder nas
mans, hoxe coma onte, van ser árbitros e parte nunhas eleccións co
pobo desinformado, malformado
ou defor:mado polas pantasmas de
corenta anos. Poderiamos seguir
dando apelidos coñecidos. Poderiamos chegar mesmo ó PEÑA BERMUDEZ, concellal ultraconservador
e franquista a quen o alcalde nomeóu concellal de barrios como pra
respostar a unhas Asociacións de
Veciños que veñen marcando hoxe
o novo vieiro dunha democracia cidadá.
LIAÑO FLORES é un home de
UDPE ou prósimo a ela. Dende
logo é, tamén, home da Alianza Popular que, como estamos a ver,
apóiase en toda a estructura de Poder local e provincial que permanece de pé e ten saudade das glorias
pasadas.
¿Qué pensa vostede do seu
axuntamento ?, preguntóulle TEI MA
ó alcalde da Coruña ¿Qué pensa
vostede da elección de alcaldes?
«Prós conce/láis -decía Liaño_:_
estóu de acordo co sufraxio universal, pro xa non prós alcaldes. Os alcaldes, como agora, deben ser elexidos polos concelláis, porque estes
coñecen toda a complexa problemática da vida local, cousa que os
veciños non saben; non poden saben>. V.F.F.
.
(No prósimo número: ((A fraga po/ftica de
Compostela)), ((Qurense)); a carta forte do
campo)). ((Unha xogada importante pra CabanillaS)). ((Lugo, Fraga e os poderes familiares ... )))
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sucede
no país
Lugo: construcción

Unha f oiga pró S.O.G.
Despóis de anos e anos, os primeiros piquetes de folga fixeron a
súa aparición en Lugo o pasado día
oito. Eran os encargados -segundo nos comunica o noso corresponsal Xulio Xiz- de facer desistir da
súa postura ós poucos albañís que
aínda non se decidían a sumarse á
folga do sector da construcción.
Diferencias xurdidas da negociación do convenio foron o factor determinante no «salto» da folga. Os
traballadores pretendían un aumento liñal de salarios de 10.000
pesetas, plus de asistencia de 1 50
pesetas diarias, 30 días de vacacións retribuidas, plus de penosidade, de nocturnidade, seguro por accidente -un millón de pesetas- a
cargo da empresa, xubilación ós
trinta anos de cotización á Seguridade Social ou 55 anos de edade
co noventa por cento e os sesenta
e cinco coa totalidade do salario, e
. dúas pagas completas de beneficios. Oeste xeito, un obreiro non
cualificado cobraría arredor de
25.000 pesetas mensuáis.
Pola súa banda, os empresarios
ofreceron un 38 por cento de incremento nunha primeira contraposta;
incremento que chegaría ó 44 por
cento na segunda oferta. As peticións dos traballadores suporí an
-segundo os seus patróns- unha
porcentaxe do sesenta por cento.
Tras dunha xuntanza en Sindicatos á que asistiron aprosimadamente mil traballadores acordóuse
ir á folga. Rechazáranse nela dúas
novas propostas dos empresarios:
unha con~istente nun aumento liñal
de 4.600 pesetas e outra nun incremento equivalente á media aritmética do que perciben os obreiros
da construcción no conxunto do Estado. Varias poboacións da provincia - marco territorial onde se negocia o convenio- sumaríanse
dí as máis tarde á folga.

FALA O S.O.G.

INCIDENTES
O dí a seguinte, nove de marzo,
representantes dos traballadores
acudiron ó Goberno Civil, en solicitude de locáis pra reunirse. O go- ~
bernador autorizóu unha asamblea '.:'.j
nos baixos da igrexa do Sagrado <(
Corazón; asamblea na que se producirían algúns incidentes cos informadores. Segundo parece, a actitude profesional destes -tomar
ARREDORES DE SINDICA TOS
Primeros días da fo~qa
notas- despertóu sospeitas, o que
obrigóu a algún dirixente a pedir
que na xuntanza estiveran presentes únicamente obreiros. Máis dun
periodista abandonóu a sala, segundo informa o noso corresponsal.
Dous días despóis do comenzo
da folga entraran xa no paro hastra
os traballadores da brigada municipal de obras. Esa xornada os empresarios -que subiran xa a súa
oferta a 1 8.000 pesetas alporizáronse diante das promesas do gobernador civil no senso de que non
habería sancións nin despidos prós
que participasen na folga. Prome- N
sas que -segundo se sabería máis ~
tarde- nunca chegaron a safr dos <(
beizos da primeira autoridade luguesa.
ASAMBLEA NA trCASA SINDICAL»
A patronal accede ese mesmo
día a unha nova xuntanza cos traballadores, pro péchase ó diálogo
en tanto os obreiros permanezan
en folga, poñendo a reincorporaOS DIRIXENTES
ción como primero paso pra inicilas conversas. Prodúcense incidentes entre piquetes de folguistas e
Nova asamblea o venres, día 11 :
membros da Guardia Civil en Friol,
os obreiros, a man ergueita, votan
Ouiroga, Chantada, Póboa de San
por unanimidade a continuación do
Xulián, Barreiros e Meira. En Baparo. Coa incorporación dos trabarreiros e Friol foi levada algunha
lladores da empresa encargada das
xente ó posto da G.C., namentres
obras da carretera dos Nogáis a Peque noutras partes todo quedóu en
drafita, a folga é total. Os empresasimples identificacións.
rios - nervosos despóis de cáseque unha semá de inasistencia ó
traballo- dan a coñecer un requerimento á reincorporación nun prazo de tres días, no que botan man
mesmo da vella · normativa pra
declara-la «ilegalidade» da folga. A
primeira hora do sábado, os empresarios deciden dar de baixa na Seguridade Social a tódolos traballadores: hai colas no Instituto Nacional de Previsión.
O lúns, día 14 -pouco despóis
da hora de peche destas páxinasestaba prevista a celebración dunha nova asambiea na que os traballadores decidirían a súa reincorpo-

ración ou non ó traballo. Diante deles un ha ameaza: a suspensión de
emprego e paga se non se reincorporaban o mércores, 1 6. Pra defenderse e resistir, unha cativa caixa
de resistencia: cento catro mil pesetas en total.
No desenrolo da folga destacóuse como principal dirixente o Sindicato Obreiro Galego (S.0.G.), que
foi arredando ás Comisións Obreiras (CC.00.) deica estas quedaren
ó marxe. A loita polo protagonismo
das reivindicacións producf u algún
que outro incidente. Pode dar unha
idea un comunicado feito público
por CC.00. no que se denunciaba
«a maniobra demagóxica da maioría dos que compoñen a comisión
asesora pra potenciar, a costa de
falar de unidade e compañeirismo,
as siglas do S.0.G.». Estes problemas internos foron -ó decir dos
traballadores- a parte máis desagradábel dunha esperiencia con
poucos precedentes en Lugo.
Lt')
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sucede no país
Outra historia da Seguridade Social

Morrer por 93.693 Pts.
Francisco M. Sousa Pereira, de
46 anos, comenzóu sentindo unhas
doencias no aparello respiratorio.
Non lle fixo moito caso de primeiras, pro logo foron agravándose e
rematóu pedindo o seu ingreso na
Residencia Almirante Vierna da Seguridade Social, en Vigo, o dfa 3 de
setembro do ano pasado. O día 5
dérono de alta, logo dun tempo de
observación, e por todo trata mento,
enviárono ó psiquiatra. Xa daquela
non era capaz a andar. O diagnóstico aseguraba que non habfa datos
patolóxicos orgánicos que xustificaran a sintomatoloxfa do doente e
suliñaba o seu estado depresivo,
desacougado. Dérono de alta no
mes de outono.
A historia segue. As dúas semás
a cousa ía peor e o home voltóu prá
consulta do psiquiatra, o doctor
Martfnez Villamil, onde un sustituto
lle dixo que aínda era cedo pra que
a medicación que lle deran prós
nervios fixera efecto, que tiña que
agardar afnda oito ou dez dfas
máis. O dfa 2 de novembro comenzóu a quentura alta. Volvéu ó psiquiatra coa muller e· o psiquiatra
mandóuno de volta pra residencia
Almirante Vierna. Metérono en urxen ci as e déronlle medicación.
Logo mandárono prá casa onde seguf u empeorando.

ral do servicio, contra da inspección
médica da Seguridade Social «que
se comportóu groseramente sen se
compadecer da nosa situación anguriosa)) (dí literalmente o escrito) e
reclamando gastos, porque a historia segue.

«TODOS TEMOS QUE MORRER»
Logo que o botaron prá casa co
«catarro» e dado que a gravedade
seguía, o mesmo médico de cabeceira da Seguridade Social aconsella á familia o seu ingreso nunha clfnica particular. Eisí o fixeron. Levárono á Clínica da Nosa Señora de
Fátima onde estivo do 22 ó 26
dese mesmo mes, catro dfas (hai
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Francisco M. Sousa habfa pouco ·
que voltara de Alemania, onde estivo emigrado algún tempo. A súa
· muller, Celia Valladares Rodrfguez,
acaba de presentar unha instancia
na Delegación do Instituto Nacional de Previsión dando conta dos
feitos, protestando pola nugalla xe-

A estadía na Coruña e, logo, o
traslado do cadavre costóulle á viuda arredor das 50 mil pts, según se
di na estancia, ás que compre
engadi-las 43.693 da clf ni ca particular. Total pra poder morrer:
93.693 pts. A muller reclama agora
polo menos as 43.693 da clínica
privada e fai pública a súa protesta:
«Cando fun conta-lo meu caso á
inspección médica dixéronme que
morrer tiñamos que morrer todos
neste mundo)).

"1 Cl

«SOMENTES UN CATARRO»
Chegóu un intre en que o home
estaba tan mal que o médico de cabeceira o mandóu a un especialista
laringólogo. Foi chegar, mirar, decatarse da gravedade que amosaba
o doente e veña outra vez, nunha
ambulancia, prá residencia Almirante Vierna. Puxéronlle soros pra
alimentalo, pois xa non podfa comer, e o día 1 7 de novembro, outra
vez a alta e prá casa. «Esto non é
máis ca un catarro -dixéronlle á
muller- e os catarros cúranse na
casa co médico de cabeceira)).

unha factura de 43.693 pts por ese
tempo), e dalí, cada · día en peor situación, outra vez á Residencia.
Morréu o día 6 de xaneiro e o dfa
22 de na.dal xa nas últimas, mandárono prá Coruña, a ver se alf ...
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O P.G.I.
disque
social·
demócrata
Un novo partido socialdemócrata ven engadirse ós que xa funcionan -reclamando pra si mesmos o
calificativo- en Galicia: trátase,
nin máis nin menos, que do Partido
Gallego Independiente (PGI). Nunha . roda de prensa que seg uf u á
inauguración da súa sede compostelá, Perfecto Yebra, secretario xeral, e outros membros da executiva
do partido tentaron durante dúas .
horas situa-lo seu grupo no complexo abano político do pafs. Cecáis
pra non desentoar co de socialdemócratas, decidiron ubicarse no
centro, xus~amente nun punto que
«equidista de Alianza Popular e os
partidos marxistas».
A súa absoluta falla de coincidencias con esta última organización política foi unha das fasqufas
da cuestión na que máis teimaron
os homes do PGI. «E algo. que non
sabemos de donde saf u, pro estános a perxudicar dabondo», dirfa a
TEI MA un membro da executiva,
quen aseguróu tamén que «Corzo
non ten un patacón no partido»,
cando se lle preguntóu pola parte
financieira. «Estamos funcionando,
polo momento, en base a cretos
persoáis».
Con eses cretos pagóuse o alquiler de catro locáis (na Coruña,
Vigo e Ferrol, ademáis de Santiago)
e a edición dun programa titulado
«Oito respostas sobor do Partido
Galego lndependente» no que se
espoñen outros tantos esvafdos
puntos básicos.
A concreción definitiva do ideario do P.G.I. -que, salvando a Meilán e algún outro, nega a súa relación co Opus Dei- faráse no congreso do partido a celebrar nos derradeiros dfas de marzo ou nos primeiros de abril. Deica entón, eles
afirman ser «socialdemócratas»,
partidarios da «autonomfa rexional», do «desenrolo equilibrado» e
da «reforma agraria, pesqueira e
marisqueira», entre outras cousas.
Poucas pistas pra definir un partido
6 que a meirande parte da clase política califica como neofranquista.
Supoñendo que o «neo» signifique
algo.

Presentar a Pedro Costa Morato poderó parecer
sobexo a moita xente. Nembargantes, por se
alguén alleo ó circo de enterados habituóis
estivera interesado no tema, eremos obrigado decir
que o señor Costa é asiduo colaborador en diversos
medios, nos que escribe -xeralmente- sobor
de temas relacionados coa enerxía e a
contaminación. E especialmente coñecido polo seu
libro «Nuclearizar España», no que analiza
a fondo os problemas que provoca a política
enerxética estatal. En Galicia ten participado
en diversas mesas redondas -do mesmo
xeito que noutros lugares do Estado- con m.,tivo
da posíbel instalación dunha central nuclear en Xove.
Delfín Mariño, inxenieiro de Telecomunicacións
e home especializado en temas
enerxéticos, entrevistóuno pra TEIMA.

P. Costa Morata:
UN ESPECIALISTA EN CUEST/ONS

NUCLEARES

«Hai que naeionaliza-Ia enerxía
TEIMA.- Parece obligado preguntarche se coidas que Galicia precisa
centráis nucleares.
Costa Morata.- Galicia non precisa
neste intre centráis nucleares. Os seus
recursos enerxéticos naturáis son aínda
moi importantes e seguirán a selo durante décadas. A decisión de construir
unha central nuclear débese a cuestións de prestixio, xa que Fenosa e as
empresas asociadas queren aparecer
tan «adiantadas» e «modernas» coma as
empresas grandes. Aparte desto, foron
a falsa crise de petróleo e a presión
norteamericana os factores influintes
no proxecto de Regodela.
T. - Se se dixese que o Estado Español necesita nuclearizarse anque Galicia non sinta esa necesidade, terías
unha resposta ou varias, ¿non sí?

que reduci-los consumos, xa que se derrama máis enerxía ca en ningún outro
país; ademáis habería que estimula-lo
emprego de fontes naturáis, sexan clásicas, sexan das chamadas «alternativas>. Cun Plan Enerxético non dependente
do capital privado non se precisarían
centráis nucleares en ningunha parte
de España.
T.- En Galicia, a loita por rematar
coas agresións das industrias contaminantes e a esplotación salvaxe dos recursos está a convertirse nun movemento popular. Ti , que tes participado
en mesas redondas, e que vives dalgún
xeito estas loitas ¿Qué opinas deste
movemento?
C.N .- O movemento de indignación
popular en Gaticia vense desenvolvendo nunhas condicións moi dificeis, polo

C.M.- Tampouco España precisa
nuclearizarse. O que precisa é unha política enerxética que non sexa dictada
polos grupos privados. Cun programa ·
a: enerxético racional primeiro habería
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~ UN POBO NUCLEARIZABLE

A CARON DA POS/BEL CENTRAL

que hai que consideralo
mente heroico.

verdadeira-

Podo decir, da miña esperiencia na ·
loita en Xove, que en ningún outro recanto de España actúa tan duramente a
represión das autoridades. Tampouco
sei doutros lugares onde os medios de
comunicación desprecien tan olf mpicamente este sentir popular. Quero que
quede claro que a actividade de «Sementeira», de Viveiro, merece unha homenaxe polas incomprensións sufridas
e a represión raposeira da que é obxecto.

«COMPRE CREAR UNHA EMPRESA
GALEGA DE ELECTRICIDADE»
T.- A industrialización de Galicia,
tense dito infinidade de veces, podaría

son industrias de alta rentabilidade
(que, en xeral, ocupan pouquísima man
de obra) as que se instalan en Galicia.
A miudo son tamén as máis contaminantes. Sen o control de todo tipo de
recursos propios, comenzando polo capital, Galicia carece da mínima capacidade de iniciativa pra dirixi-los seus
propios asuntos e a industrialización
que precisa. Unha das accións que Galicia debe esixrr de inmediato e a nacionalización da producción e comercialización de enerxía eléctrica dentro de
Galicia. Hai que eliminar a Fenosa e
Endesa e crear unha Empresa Galega
de Electricidade, que sirva milllor ós
propios intereses e ó resto de España.
Este é o caso de Escocia, onde asiste
unha empresa do tipo á que me retiro e
que ten en conta, en primeiro lugar, os
intereses do país escocés, anque man-

ieléetriea galega
facerse partindo do aforro propio e das
remesas dos emigrantes, pro as institucións bancarias que controlan estes
cartos móstranse pouco decididas a
empregalo nunha industrialización integral. ¿Non podarían frear, cunha actividade orientada cara á industrialización
integral, as agresións das industrias noxentas e racionalizar así intereses e solucións?
C.M.- O feito de que o aforro galego e as remesas dos emigrantes vaian
enche-los petos de entidades bancarias
que invirten máis no resto de España ca
na propia Galicia é un dos factores que
esixen un cámbeo radical nunha situación democrática. Trátase doutra das
·vías de esplotación do pobo galego.
Conclusión inmediata é que somentes

da electricidade ó resto da Gran Bretaña.

M.C.E.: GALICIA ALIMENTARIA
ENERXETICAMENTE ZONAS
EUROPEAS
T.- Na anterior pregunta fálase da
iniciativa das institucións bancarias,
pro é evidente que as agrupacións de
profesionáis, sindicatos e grupos políticos podarían facer moito neste eido.
¿Coidas que agora é o intre de facelo?
C.M.- Agora é o intre de perfilar
unha sociedade de desenrolo de Galicia
que se pareza pouco á esistente actual-

mente, sobor de todo no seu control.
Coido que os problemas puramente políticos están ocupando a maior parte das
enerxías das forzas políticas e profesionáis. Pro hai que deseñar urxentemeilte
unha plataforma de actuación económica
que plantexe alternativas e esquemas
concretos. Esta é unha cuestión, nidiamente galega, pro, ó meu entender, non
admite demoras.
T.- Hai. sectores de opinión que temen que a entrada no Mercado Común
non sirva máis que pra deixar ós emigrantes tal como están e pra meter
centráis nucleares de fabricación europea en lugar das americanas. Esto parece esaxerado, pro, ¿qué hai de certo?,
¿é posíbel algún cámbeo significativo
neste panorama?
C.M.- Económica e socialmente, a
entrada no Mercado Común será, nun
principio, desastrosa. O réxime que se
resiste a morrer deixa unha España cáseque inservíbel pra unha democracia
tímida. A integración en Europa esixe
condicións políticas que están lonxe de
conquerirse pra que non sexa negativa
durante moitos anos. Os problemas son
internos, de España, e o Mercado Común sempre supuxo un sono e un fraude. De tódolos xeitos, a Europa comunitaria non ten ningunha presa por
aceptar a España. Coido que sería no
terreo político onde se podarían conquerir ventaxas, ó influir inmediatamente as libertades europeas no noso
propio marco. Pro os amos serían os
mesmos e os desequilibrios rexionáis
dentro de España poida que se agravasen.
T. - Eiquí ternos visto que as decisións pesqueiras do Mercado Común
afectan a Galicia máis do que se podaría sospeitar: ¿a situación enerxética de
Europa non nos afectará tamén?
C.M.- Claro que nos afectará o problema enerxético europeo. Galicia e ou-

tras zonas empregaríanse pra alimentar
redes europeas co pretesto, como se fai
agora, dos convenios bilateráis. Simplemente coa instalaGión de industria
pesada orientada ó consumo europeo e
coa necesidade de alimentalas de enerxía xa se espartaría enerxía a Europa e
Estados Unidos, que serían os países
beneficiados en definitiva.

«NACIONALIZA-LA ELECTRICIDADE»
T.- ¿Cómo se pode plantexar unha
alternativa galega nas condicións presentes?
C.M.- Esa alternativa esixe o control galega dos recursos a partires
como antes decía, da nacionalización, a
nivel de Galicia, da electricidade e demáis recursos naturáis. Como se trata
dun caso privilexiado, consideraríase a
posibilidade de seguir espartando,
unha vez que se definan as necesidades industriáis propias e os propios
plans de desenvolvemento. Enerxía e
industrialización van indisolúbelmente
xuntas e deben de plantexarse simultáneamente. Se moitas industrias de
transformación, por exemplo, se instalaran en Galicia e non noutras zonas,
no se daría a esportación. de electricidade.
T.-No número 726 de «Triunfo» publicas un artigo titulado «Galicia, a industrialización coma ameaza», onde
entre oturos temas, tráta-la diferencia
entre industrialización e desenrolo
-que o primeiro non implica o segundo- e rematas cunhas liñas xeráis pra
unha alternativa ó desenrolo de Galicia
nas que aparece este párrafo: «Calquera equipo coordinado de políticos e
economistas galegas podería demostrar que sóio cos 70.000 millóns de pesetas a invertir na zona de Xove-Cervo
poderíase desenvolver integralmente o
conxunto de bisbarras deprimidas, coa
absorción dunha man de obra vinte
veces superior á prevista palas empresas acollidas ós beneficios oficiáis».
· ¿Hai un valeiro neste aspecto? ¿a
qué coidas, se así é, que obedece?
C.M.- Efectivamente, destinando a
usos galegas as xigantescas inversións
que se levan a cabo no norte da Coruña
e Lugo poderíase conquerir unha Galicia armónica e desenvolta, sen as connotacións de zona colonial que agora
ten. A escasa oposición que houbo até
agora a eses proxectos, palas mil e
unha dificultades coñecidas, permitíu
que se iniciaran, de xeito que a única
posibilidade que esitía, a de frear tódolos proxectos abusivos e atentatorios
do medio ambiente e das condicións de
vida dos propios galegas deica conquerir unha situación democrática. Pro palas necesidades esistentes e o subdesenrolo do agro, as presións sobre as
autoridades polo capital implacábel e
as disensións entre as forzas políticas
democráticas, determinados procesos
de industrialización salvaxe son xa irreversibeis. Nesta triste esperiencia hai
que estraer, tamén a conclusión de que
é urxente recupera-la iniciativa, máis
aló de casos illados (penso no atropello
das Encrobas) pra salva-lo salvábel aínda, e desenrolar unha Galicia prós galegos.

HOMES DE XOVE

¿Quén consulta con eles o seu futuro?

pobos
ibéricos
Dende o 27 de agosto de 1936 a Generalitat de Catalunya monta as
súas delegacións non dacordo coa división en provincias, senón sobor
das 38 comarcas. Case tódolos servicios da Generalitat adoptan a
nova división territorial e algúns partidos e organizacións sindicais
fan valer pró súa administración interna. Somoza Barreiro dende Barcelona comenta un tema que sigue vivo hoxe.

O Partido Nacionalista Vasco non anda moi afortunado. O seu soño
de agrupar órredor seu a esquerda «abertzale» vasca, presentóndose
coma un partido interclasista, non sóio fracasóu, senón que pode incluso botar por terra a súa propia unidade, a punto xa de celebrarse o
seu primeiro congreso do postfranquismo (25-27 deste mes) en Pam~lona. Dende esta cidade escribe pra TEIMA, Xosé Ramón Oulego.

Catalunya

Euzkadi
~

Voltar as
comarcas
Agora reivindícase novamente a
comarca coma unidade básica dunha división territorial e faise dentro
do marco da loita polo Estatut e as
libertades nacionais. Coa implantación da Dictadura voltóu a división
borbónica das catro provincias pra
impoñe-lo modelos de dominación
centralista. As provincias foron a ferra menta -a carón da falla de democracia e de planificación- que
devolveu o desequilibrio ó chan catalá e a inmigración a Barcelona co
despoboamento das comarcas.
Barcelona ten hoxe o 65 por cento
da poboación e o 60 por cento da
producción neta, o que provoca un
grar:i desequilibrio entre zonas ricas
e pobres que sóio beneficia a unha
clase determiñada.

MOITO
ABANDONO
Hai razóns dabondo pra que as
forzas progresistas qu'e se plantexan as solucións ós problemas populares busquen solucións democráticas pra este estado de cousas.
As comarcas, ademáis de sufrilas consecuencias xerais da dictadura e do capitalismo, teñen que
soportar cunha chea . de abusos: o
abandono da agricultura, industrias
contaminantes, urbanizacións que
fan desaparecer montes e plaias e
falla de servicios sanitarios, escolares, culturais, comunicacións, etc.
A comarca seguíu sendo todos
estes anos un feito operativo en
Catalunya. Aquí as xentes son dunha ou doutra comarca, endexamais
dun partido xudicial ou dunha proº vincia. Estes último~ . anos é o mo~ vemento democrático o que vai im0 poñendo na súa actividade unha

estructura de división en comarca~,
usando a división da Generalitat
(caso da Assemblea de Catalunya e
o Congrés de Cultura Catalana).
Ademasi da razón histórica, contando coa evolución económica de
Catalunya, hoxe reivindícase este
esquema por razóns políticas,
económicas e xeográficas.

NOVA
ORDENACION
A mesma esistencia dos Estados, delimitados por fronteiras, é
unha división territorial baixo o poder da clase social dominante. E
unha delimitación que conleva o
control desa clase sobor da poboación e os medios de producción
dese Estado. A división . territorial
dun feito ou doutro, é un feito de
poder. O Estado franquista veuno
facer en base ás rexións, provincias,
partidos xudiciais e concellos, deixando de lado as bases de relación
social e económica naturais dos
pobos do Estado. lmpuxéronse os
«polos de desarrollo», beneficio
puro prá capital monopolista e
montáronse cos cartos dos construintes algunhas industrias, con
frecuencia estranxeiras, provocando a emigración da man de obra a
estes lugares. Esto ocurríu incluso
dentro das zonas máis ou menos
desenroladas, e trouxo consigo un
gran desequilibrio territorial. As forzas democráticas traballan
hoxe en Catalunya por unha nova
ordenación do chan, dentro dun
marco autonómico. Buscan a maneira de para-lo crecemento irracional e monstruoso de Barcelona e
outras zonas e lograr un equilibrio
territorial pra nación catalá.

A forzado
«ropturismo»
A situación política de 1977 non
é a da 11 República e o PNV empeza
a atoparse coque endexamais houbera suposto: o rexeitamento cada
día maior en certos sectores vascos
frente a un partido que non remata
de acadar o seu espacio político. As
tendencias espalladoras aparecen e
fálase xa dunha ala dereita que sería representada polas posturas espostas no xornal «Goiz Argi», dun
centro e dun sector progresista re presentado por Xavier Arzayas.

ceios do pobo vasco. Polo de agora,
mercaron o producto, entre outros,
PTE, ORT, Euzko Socialistak, MCE
e PCU. LCR-ETA VI, que non comulga co punto esendal do goberno provisorio, solicitóu o seu ingreso sen moito ésito. Polo demais,
parece que a OIC, que trataba somentes de observar, foi despedida
con boas verbas.

REAPARICIONS
E CHAMULLOS

E.S.H.
Tampouco ten as súas horas altas o Partido Socialista Vasco
(ESB) que, ademáis de carga-las
tintas criticando o proxecto interclasista do PNV, trabóuno tamén
pola banda que máis lle podía doer,
negándolle autoridade prá convocatoria unilateral que os «peneuvistas» fixeran o pasado 1O de febreiro
en Echarri-Aranaz en relación cun
Aberri Eguna en Gasteiz (Vitoria).
Pró os ESB, tampouco foron escoitados polos ·Euskal Serakunda Heritarra_ que os tildóu de socialistas
amarelos e pallachistas. E.S.H. vaise consolidando como o organismo
unitario abertzale máis forte en
oposición ós por eles chamados
«sucursalistas», presentes na Comisión Negociadora con Julio Jáuregui. Este grupo responde á convocatoria botada por KAS, cada día
con maior peso político, en agosto
de 1976, coas características de
transitoriedade, e rupturismo, é
verdadeiro representante dos an-

Hai a inda outra política: a da arbitrariedade. Na esquerda, uns pelengrinan ó Ministerio da Gobernación en solicitude de merecer gracia, como fixo o Movimiento Comunista de Euzkadi (EKM). Outros ainda saen con timideza das catacumbas, presentándose públicamente
en San Sebastián o Comité Nacional de Euzkadi da ORT, co seu se- .
gredario político, Mario Grande Esteban, ó frente. Tamén se presentóu en Bilbao o Comité de Euzkadi
da OIC con Andoni Hernández
como segredario xeral. A dereita
ten outras armas. En Pamplona
descubríuse recentemente que a
Alianza Foral Navarra -neofeixistas semellantes a Alianza Popular- sufraga os seus gastos de publicidade co diñeiro procedente da
<~Jefatura Provincial del Movimiento». Namentras, a Agrupación Popular Navarra de Joaquín Sagredo,
remata de confederarse con Izquierda Democrátka. E outro golpe .
ó PNV.

pobos ibéricos
En Andaluda sigue dando que falar a aparición pública da bandeira
verde-blanca-verde con toda a súa carga reivindicativa. As forzas da
dereita conservadora non deixan de mirar con recelo estes feitos, que
ANTONIO RAMOS ESPEJO analiza dende Granada.

A.ndalUCÍa

Iza-la bandeira e o rexionalislllo
Un concellal de Sevilla calificóu
de Trapo á bandeira de Andalucfa.
Hai pouco tempo ocurrufuselle ó
Presidente da Diputación de Córdoba decir que non habfa máis coores
blancos e verdes cos das camisetas
de Fútbol do Córdaba C.F. e do
Real Betis e que unha rexión non
podfa ter por bandeira a dos equJpos de fútbol. Pois ben, os «prohomes» da dereita franquista andaluza, empuxados polo clamor popular, non tiveron máis remedio que
aprobar o uso da bandeira verdiblanca nos edificios e actos públicos. Agora, a bandeira da clandestinidade, a que representa a loita

sevillano que chamóu trapo á bandeira andaluza e lago vfu con door
cómo os seus compañeiros da Corporación a colocaban no balcón do
concello.
«Pro afnda hai quenes se empeñan en non asumir este sfmbolo
e non dar ó pobo o que do pobo é.
Afortunadamente é o pobo o que
pouco a pouco vai recuperando os
seus sf mbolos, a súa historia e todo
aquelo que lle pertenece. Porque
aviado estaba o pobo andaluz si estivera esperando que os seus representantes de hoxe lle deran xenerosamente o que .pide».
O Gobernador Civil de Granada

no Congreso de Ronda de 1918, ffxase o lema <<Andalucfa por sf, pra
España e a Humanidade», o escudo
e a bandeira diseñada tal como
apa,rece hoxe, no Congreso de Córdoba en 1919. Bias Infante apunta
que o verde simboliza a coor dos
campos e a esperanza e o blanco a
coor das casas que motean os
campos andaluces.

REXURDIMENTO REXIONALIST A
Tamén hai que decir do rexionalismo que non é un invento nin unha
aspiración oportunista. O rexionalismo andaluz, segundo o historiador Lacomba, arranca no século
XIX en tres datas decisivas: 1835,
1873 e 1883. En 1835 queda

constitufda en Andújar a Xunta Suprema de Andalucfa que contaba
con exército propio. En 1883 -o
ano que se redacta en Zaragoza o
proxecto de Constitución Federal
Española- celébrase o Congreso
de Antequera que aproba a Constitución Federalista de Andalucfa.
Posteriormente, dende 1909, en
que reverdece con niáis vitalidade
o movimerito andalucista con Bias
Infante, o rexionalismo vai adquirindo maior conciencia hastra quedar roto -non morto- en agosto·
de 1936, cando en Carmona é fusilado o seu lider Bias Infante.
Agora -no medio de multas,
prohibicións e amenazas- cobra
forza unha vez máis o movimento
andalucista.

Navarra

As guerras do
«Diario»
contra a represión e as peticións
_cont{nuas de traballo e libertada,
está xa nas rúas.

A OPOSICION DA DEREIT A
Ainda que o uso da bandeira foi
aprobado pala maiorfa dos concellos e diputacións, quedan, quedan
os vellos reductos da dereita máis
conservadora, cuio exemplo máis
vivo se atopa na Granada, que mantén o seu estilo represor coas mesmas familias que ostentaban o poder polftico e financieiro cando no
mes de agosto de 1936, Federico
Garcfa Larca era acribillado no oscuro baranco de Viznar. Foi o Presidente da Diputación Provincial de
Granada, José Luis Pérez Serrabona y Sanz quen se negóu a propoñer ó Pleno da súa Corporación,
a comenencia de autoriza-la .bandeira. Diante desto, dez periodistas
e colaboradores do diario «Ideal»
enviaron ó señor Serrabona un escrito no que, entre outras causas,
decfan: «Cánto traballo lle costa ir
admitindo que piden os cidadáns;
S6io cando se vivf u de espaldas á
rúa, pódense adoptar actitudes
coma súa ou e.orna dese concellal

o

non se quedóu moi atrás cando lle
deu por supende-lo recital de Uuis
Llach porque o dfa anterior apareceran bandeiras verdiblancas, outras catalás e unha republicana no
teatro «Isabel la Católica».

UN PROCESO HISTORICO
A bandeira de Andalucfa, o mesmo que o rexionalismo andaluz non
son producto dunhas fiebres ou un
invento dos andalucistas de hoxe
que apareceron pala esquerda. Trátase dunha realidade histórica que
rexurdf u da man dos grupos rexionalistas en loita, na primeira oportunidade despois de tantos anos de
aplastamento das rexións e nacionalidades.
A bandeira andaluza foi izada
por primeira vez en 1198 na Aljama de Sevilla. Segundo unha crónica do século XII, a bandeira nace
durante a guerra que sostiveron
Castela e os reinos de Al-Andalus
apoiados palas tropas de Marruecos. Fundirfanse as coores verde
dos reinos de Al-Andalus e o blanco do califa.
'cando rexurde o movimento andalucista con Bias Infante, principal
impulsor do rexionalismo andaluz,

Pode que varias publicacións
vascas non lle queiran moito ó
«Diario de Navarra». Todo empezóu
cando «La Información S.A.», editora do xornal e dun semanario deportivo, decidf u represaliar a un
xornalista que cubrfa a información
dun partido de fútbol, polos comentarios que fixo favorabeis á aparición de varias ikurriñas no estadio.
A Julián Lacalle, responsábel da información, chovéronlle deseguida
pedimentos de entrevista por parte
dos peleóns semanarios vascos. El,
polo menos de momento, decidf u
non pasar á carga. Pro o de «Diario
de Navarra» non é novo. Detrás
está por exemplo a negativa a publicar informacións sobar de certos
partidos da esquerda co conseguinte descontento non sóio da clase
polftica, senón tamén dos sufridos
consumidores de noticias, que
teñen que optar entre «El Pensamiento Navarro», estrema dereita e
o xa citado «Diario de Navarra».
Está tamén a inserción na sección
de cartas deste último xornal, dun
escrito do xefe local de CEDADE,
pedindo libertade pra Rudolf Hess,
mentras ese mesmo dfa non se reproducfa unha carta da ORT protes-

tanda pala detención o dfa anterior,
do segredario do seu comité local,
Xavier lturbe. E xa se coñece o que
se xoga por estos lares un medio de
comunicación cando non se adecúa
á dinámica social. E todo coa inminente aparición do xornal bilingüe
«Eqim>. Fálase ademáis de que o
PCE de Navarra traballa nun informe en relación coa manipulación
informativa levada a cabo por «Diario de Navarra», polo que fai referencia ós partidos de esquerda.
Mentras, noutros lugares a democracia medra. En Alava, por
exemplo, a candidatura demócrata
instalóuse ás súas anchas na Xunta
Provisoria do Colexio de Licenciados· e Doutores. Tamén en Vitoria o
Presidente en funcións da Diputación Foral de Navarra atopóuse de
golpe con sete mil firmas pedindo .a
presencia da ikurriña no Pazo da
Diputación. O presidente falóu dun
posfbel referéndum pra que a decisión fose máis democrática. A democracia, nembargantes, non precisóu de tanta «democracia» no val
do Baztán, onde o concello decidf u
iza-la bandeira.
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Milleiros de galegas
como vostede.
están lendo
este anuncio.

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

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

resto
do mundo
Cumio eairota:

Amín:

''Castigo de
Deos"
Xogando, unha vez máis, cun
senso máxico e catastrófico da
Historia, o mariscal ven de se nomear a si mesmo coma o último
castigo de Deus. Mortos, prisioneiros e desaparecidos veñen
-día a día- a lembrar ó mundo
os millores tempos dos tontonsmacoutes do antigo presidente
Fran<;:ois Duvalier en Haití coma
exemplo, xa clásico, dos títeres do
imperialismo USA.
O terror, pois, erixíu§e xa como
sistema de Goberno en Uganda:
gardas de corpo, policías e asesinos a soldo son, de cotío, reclutados entre dos kwakwas (etnia
marxinal a cabalo da fronteira entre Uganda e máis Sudán), tribu
na súa maioría de confesión islámica e á que pertence o mariscal
ldi Amín Dadá. Así, a fins do nadal o clero cristián protestaba
contra da represión e o mariscal
prometía unha resposta.
Días despóis, o vintecinco de
xaneiro, co gallo da celebración
do sesto cabodano do réxime trinta e cinco sub-oficiáis solicitaban
de Amín que moderase a crecente
dominación dos kwakwas no seo
das forzas armadas. A primeiros
de febreiro, o arcebispo Luwum e
máis dezaoito bispos ían firmar un
documento no que, fundamentalmente, espoñían a súa inquedanza polo porvir dos cristiáns ugandeses que, a fin de contas, constitúen máis da mitade da poboa-

ción nun país de doce millóns de
habitantes.
Non pasarían dúas semás pra
que, diante de tres mil soldados,
Amín denunciase a esistencia dun
complot contra a súa vida: o principal encartado, Luwum. Pouco
despóis, entre centos de asesinados, morría o arcebispo. Logo, segundo o xornal «Standard» de
Naiorobi, os cadavres de seis comediantes ugandeses -que debían representar nestes días unha
peza encol das persecucións reli-:
xiosas na Uganda do último século- íanse atopar nas cercanías
de Kalagi, a corenta kilómetros de
Kampala.
Namentres, no cumio «afroárabe» Amín insistía: «Non hai
motivo pra se alarmar polo de
Uganda ... » E as informacións de~
viát&>anse cara a unha suposta cns e ugando-norteamericana:
¡Amín «ameazaba» ó mesmísimo
Carter! USA, logo, paseaba a súa
flota polo Indico; todo remataba
en festa. As grandes axencias informativas internacionáis arranxaban deste xeito coa historia dunha poboación masacrada e quedaba, sen máis a burda acusación
do Mariscal: «Cuba, Castro, remata de mandar tropas 6 noso país».
Por riba do xenocidio, entre Carter, Amín e os xigantescos monopolios informativos cocíase a historia ugandesa.

As vacas leiteiras
Namentres no Cairo se xuntaban
cincuenta e nove países no cumio
afro-árabe, dous deles non tardarían en se resentir: Arabia Saudita e
máis Kuwait, nada máis chegar á
capital exipcia, fixeron patente a
súa irritación diante do verdadeiro
asalto dos solicitantes de axuda
económica na mesma rúa. Os representantes dos dous países pois,
pecháronse prácticamente nos hotéis.
O certo é que, tanto Kuwait
coma Riad, son hoxendía considerados coma auténticas vacas leiteiras do Terceiro Mundo ó que veñen
consagrando, no último lustro,
unha porcentaxe record dos seus
gaños co petróleo. Neste senso, ó
remata-lo cumio afro-árabe, sabíase que Arabia Saudita poñía mil
millóns de dólares a disposición da
Africa Negra. Kuwait facía o mesmo con douscentos corenta
millón s.

A axuda non corresponde, nembargantes, ás espectativas africás,
que agardaban un mínimo de dous
mil millóns de dólares. Angola,
Botswana, Mozambique, Tanzania
e Zambia -os Estados da liña do
frente comprometéronse a
intensifica-la loita armada contra
Rhodesia e Africa do Sur e o mesmo cumio cairota apoióu, no comunicado final, ós movementos de liberación frente das agresións militares e maniobras económicas do
imperialismo. Sen embargo, somentes dez millóns de dólares van
ser adicados ós devanditos move.mentos de liberación nacional da
Africa Negra. A conferencia afroárabe, en fin, principiárase o pasado
tres de marzo e trataba de levar
adiante o programa redactado en
abril do 76 en Dakar -capital do
Senegal- contra do sionismo e o
«apartheid».

«Se me matan -dixo Pinochet a
«Die Welt»- sentir/ame moi feliz
porque cairla pola miña patria ... »
Eran declaracións feitas nos mesmos momentos en que, baixo espec i á is medidas de seguridade
-diante dos rumores da presencia
de axentes da DINA (policía política
chilena)-, a Comisión dos Dereitos Humanos da Organización das
Nacións Unidas condenaba abertamente en Xenebra ó rexime chileno.

Por aqueles días, un documento
do Senado norteamericano titulado
«Covert Action in Chile 19631973» saía á luz pública pra ilustrar
ó mundo encol das accións da
C.l.A. e do chamado «Comité dos
Corenta», definitivos e influintes catalizadores do proceso político chileno dende Washington. Nembargantes, Carter teimaba na mesma
cántiga: «Non hai probas pra condenar ós Estados U nidos».
Pouco despóis, logo dunha
declaracións precisamente contrarias ás negativas de Carter, o Goberno norteamericano «desautorizaba» enérxicamente a Bradi Tyson
-.- representante USA nas Nacións
Unidas- namentres este salientaba unha vez máis a efectiva acción
dos EE UU na caída de Salvador
Allende. En Santiago, daquelas, a
represión agudizábase namentres ('")
Pinochet reestructuraba o Gabine- ~
te.
~

a

xente
«Ricardo Zamora requerru o pito,
form6u os equipos e, tras invocar
tres veces o nome do noso invicto
Caudillo, deu o sinal de
escomenza-lo partido de entrenamento, coas seguintes alineaci6ns ... »
(Da prensa, diante do partido con Alemania, en 1943)

PARAR GOLES... POL/TICOS

Os homes do 18 de xullo, moi
amiguiños todos eles dos héroes
antigos, cando xa non tiñan enemigos cos que baterse en do, decidiron que serían os campos de fútbol
os novo campos de batalla nos que
España recollería canta gloria non
tiña dende os tempos de Felipe 11.
De paso, o balón servía pra amosar
que nas pandas de rapaces quen
mandara non tiña que se-lo máis
listo senón o máis forte. Os homes,
xa que no medio da miseria· cotiá
daqueles anos non era posíbel vivir
nin soñar, recibían, de domingo en
domingo e por un módico precio, a
droga suficiente pra manterse en
pé cada semá. As mulleres non
tiñan outra cousa que facer -pra
eso eran o que eran- que preparalo recibimento axeitado ó resultado
do partido, traballo que cobraban
nas costas dos seus tillos cando
chegaban coa pantalóns rachados
por culpa do fútbol.

ORDENANZAS FASCISTAS

~
~
~

Os militares vencedores que non
perderon moito tempo en espetar
enriba dos sindicatos e da cultura
as leis fascistas, tampouco lles esquencéu o fútbol. Un xeneral de
tantísima sona coma Moscardó
será quen, dende o Consejo Nacional de Deportes, faga do «balompié» o deporte nacional. Como primeira medida, prohíbense os nomes estranxeiros coma «Atletic» e
«fútbol» e ós campos cambeásellelo nome ou -se non era sospeitoso de liberal- conservábase pro

cun letreiro na entrada de «propiedad de los vencedores». Os árbitros
tefien que facer unha declaración
sobor do seu pensamento político;
os nenos, xa que facfan gimnasia e
deporte ás ordes dos profesores de
Formación del Espíritu · Nacional,
non precisaban desta declaración
pra ser futbolistas.
Do que se trataba con todo esto
era de facer de cada xogador un soldado, de cada patada un tiro, de
cada partido unha batalla na que se
xogaba o honor da España imperial.
Que esto non era broma, soubérono ben os 11 homes que, no 1 9 de
abril do 1942, perderon por catro a
cero diante da selección italiana, en
Roma: foron sancionados «por no haber ganado por el buen nombre de
España».
Se o fascismo daba o ímpetu
moral que os xógadores precisaban, a igrexa estaba sempre moi
perto deles pra santifacalos antes
de ir ó combate. E moi coñecida a
grande afición ó futbol dos bispos
daquel entón, chegando o de
Madrid-Alcalá, monseñor EijoGaray, a ter un ordenanza que lle
cantaba os resultados dos partidos
do Madrid ende a porta da sala de
sesións da Real Academia de la
Lengua. Por suposto, cando marcaba o Real erguía a man dereita; se o
gol era do equipo rival, era a man
esquerda quen daba a mala nova.
De tódolos xeitos, non parece
que, a pesares do control de ferro
que botaron enriba do fútbol, as
cousas estiveran moi tranquilas. A
prensa afirmaba que na temporada

42-43 non houbera unha soia invasión dos campos, cousa moi frecuente nos tempos da República. O
caso é que, cos métodos empregados, conseguíao calquera: cando
fora da final do Bilbao contra do
Barcelona, prohibiran que os hinchas cataláns viñeran a Madrid a velo partido da Copa de su Excelencia
el Generalísimo.
E unha das historias máis preciosas destes tempos, nos que a resistencia contra o fascismo era
unha conta atrás cara á morte, foi a
que tentaron de levar adiante os homes de La Felguera (Asturias): co
pretexto de construir un campo de
fútbol, os socios, coa aportación do
seu traballo voluntario, o que estaban facendo era impulsar formas
embrionarias de comunidades
anarquistas. A eficacia · e máila firmeza daqueles socios chegóu a
embaucar hastra a un periódico do
Movemento que pedíu, do Consejo
Nacional de Deportes, unha distinción pró equipo.

A VENGANZA
DOS ESTRANXEIROS
Despóis de pasar unha vida talando sen dar abasto dos valores da
raza española e de non parar de insultar ós européus, resultóu que foron precisamente xogadores estranxeiros quen asesinóu ó fútbol
coma mostra da nosa virilidade.
Coa chegada, aló polos anos cincuenta, de fenómenos coma Di
Stefano, Kubala, Puskas, Santamaría, Heriberto Herrero, Rial e Czibor,

a selección española tiña máis de
arca de Noé que de cousa ningunha.
O feito era tan grave que, por
pouca vergonza que se tivera, calquera home honesto retiraríase pra
sempre da vida pública. Pois aquí,
non se lles deu por eso, senón por
todo o contrario: deron en decir que
a solución era modernizarse e abrirse ó mundo. Pra que ninguén pense
que esto eran só palabras, hai que
decir que é nestas primeiros anos
dos 50 cando se suprime a obrigatoriedade de escomenza-los partidos co saúdo de brazo en alto por
parte dos dous equipos, formados
no medio do campo. O outro avance foi permitir, por primeira vez, as
asambleas de clubs, só que, pra
non cafr así de repente nos noxentos costumes européus, esas xuntanzas non podía ser xeráis: tíñase
• que elexir un compromisario que era
quen, representando a un determinado número de socios, defendía
as súas posicións nas asambleas.
Desfeita a imaxe da unidade da
selección, serán os clubs quen recolla a pasión e máilas enerxías
dos aficionados. Madrid e Barcelona serán os equipos que centren as
discusións.
Cando a unidade da patria non é
que fora o pan noso de cada día,
senón que tamén era a culler e máilo tenedor (coitelo non había, que
carne non se vía), non podía ser outro equipo có Madrid quen recibira
tódolos mimos do poder. Así, non
haberá aficionado madridista que
non se considere rico, intelixente e
guapo. Mentres, os barcelonistas,
diante de tanta agresión centralista, convirtirán, pouco a pouco, o
«Barva» en parte da súa identidade, da súa valía. Tendo conta desto,
é posíbel entende-la enorme festa
de afirmación que foi aquela liga
73-74, cando se lle ganóu ó Real
Madrid por 5-0, no propio Estadio
Bernabéu. D.in que dende aquel día
os cataláns xa morren tranquilos.
Froito do noviazgo Real MadridPoder foi que canto rebelde había
polo país adiante quixera ser do
Barcelona: nas ·pandas, os rapaces
bos eran do Madrid e os ruíns do
«Barva». Cousa parecida pasaba
cos fascistas e cos vellos republica-

axente

Fútbol:
unha
historia de
fascismo e
mafia

do FRAP, a plantilla do Bilbao fixera unha sentada no campo de entrenamento; pola súa banda, dous
futbolistas do Santander, Sergio e
Aitor Aguirre, xogaron un partido
de Liga con brazaletes de loito.

A.L. MARIÑO

nos que, diante dos televisores dos
bares, daban, coas súas discusións,
outro espectáculo á clientela. De
tódolos xeitos, cando estes «amigos de Rusia» máis disfrutaban era
nos partidos internacionáis en que
xogaba España. A cousa ten chegado a tal tensión que hastra o taberneiro, home que tiña que defendelo negocio por riba de todo, remataba berrándolle ó probe vello republicano pra que parara de anima-la
selección extranxeira.
Cousa normal nun país que sempre deu bos fatos de guerrilleiros,
de loitadores por conta propia, que
non tiraban pra Deus nin pró demo,
é que Barcelona e Madrid teñan
que soportar unha dura oposición
quintacolumnista diante dos seus
narices. Así, o «Español» -club admirado por Santiago Bernabéu polo
seu atrevemento de chamarse así
en terras catalás- ten coma socios típicos funcionarios da Administración, cataláns moi señoritos
que non queren estar masificados e
canto home de ben que sexa reticente
ás historias nacionalistas. Así, o Atlético de Madrid é o club obreiro da
capital: antes por Cuatro Caminos,
agora por Vallecas, os seus forofos
son os macarras de pantalóns moi
axustadiños e jerséis que non chegan á cintura, os homes de traballos eventuáis e cantos teñen algunha con.ta pendente coa burguesía.

A CULPA E DA APERTURA
A creba definitiva da mística racial do fútbol ten lugar nos anos

Aínda non legalizada a ikurriña,
lribar e Cortabarría, capitáns do Atletic e da Real Sociedad, saíron ó
campo, encabezando ós seus equipos, levando a bandeira nacional
vasca. Hoxendfa, lribar e lrureta
son membros da Comisión proAmnistía de Vizcaya; no País Va-'
lenciá, Planelles firmaba un documentos dos intelectuáis pedindo a
normalización da lengua vernácula.

UN BAILE CON MILLONS DE POR MEDIO

60. Dous van se-los petardos que
esnaquizarán o que puido ser unha
das obras máis perfectas dos ideáis
evanxélicos do fascismo. Estes
dous petardos serán a apertura política e máilo medro económico. Xa
se vía vir tal ruina xa que, por estar
afeito o país a pasar fame e a non
saber por onde saían os pensamentos, estas cousas non podían traer
beneficio ningún prá nación.
Na década pasada, escomenzaron a subir hastra as presidencias
dos clubs de fútbol os novos ricos,
eses homes que con moito tesón e
sacrificio chegaron a ter uns aforriños: son os homes de empresas
constructoras, de transportes, de
grandes comercios intermediarios.
Paralelo ó feito de que sexa nestes
sectores onde estralan os «affaires»
máis espectaculares de fraudes á
comunidade («Matesa», da que foi
presidente Vila Reyes, un dos millores presidentes que tivo o «Español»; Redondela, asunto co que
se relaciona a un industrial vigués
asesinado, o señor Alfageme que
tamén fora presidente do Celta;
«Soficm> e outras inmobiliarias, sector no que tiña moito peso un galego emigrado a Málaga que, despóis
de chegar a ser presidente do club
da cidade, tamén caíu asesinado)
xorde tamén un dos escándalos
máis ridículos do fútbol: o dos para-

guaios. Este foi un asunto no que a
Federación Española de Fútbol non
puido facer nada, xa que todo o
mundo estaba entrampado. Por fin,
déuselle o visto bo á falsificación
de documentos, con gran alegría de
todo o mundo menos do Atletic de
Bilbao e Real Sociedad, únicos
equipos que, por levar adiante un
forte traballo de promoción das
súas propias canteiras, non precisaban botar man dos «indios».

VENGANZA POPULAR
Se o asunto dos paraguaios foi
un deses bocadillos de xamón de
plástico que as estructuras económicas das directivas, co apoio dos
poderes xurídicos e representativos, meteron nas bocas da afición,
a venganza popular contra directivas e Federación, e contra os mesmos gobernantes -incapaces de
sacar adiante zonas deportivas,
·onde a xente poida xogar e non ter
que limita-la súa práctica deportiva
a ver como outros xogan- virfa da
man da sublevación política dos xogadores.
Cando aquelo das cinco execucións de militantes de ETA e máis

Lonxe queda xa aquel 1971, no
que a selección española cantara o
«Cara al Sol» na Praza Roxa de
Moscú, desagravio a cando nos
países socialistas tocaban como
himno nacional español o «Himno
de Riego».
Máis lonxe queda aquel 21 de
xuño de 1964 no que, tra-lo gol de
cabeza de Marcelino a Rusia, conquistaba España o seu máis grande
honor futbolístico e poida que aínda ún dos máis importantes da súa
historia: polo menos, aquel es xogadores foron tan idolatrados coma
se do mesmo Gran Capitán se tratase.
O que dende logo queda rematadamente lonxe é o número que, derrotada a Juventus na final da Copa
de Europa, armaran os hinchas do
Real Madrid, nun dez de maio de
1962: durante vinte minutos cortaron o tráfico na praza Roma de Milán, levando pancartas que decían
«Real Madrid, club fascista».
Bibliografía:
Posible. Francisco Cereceda. Nº 1 6 7
Triunfo. Francisco Cereceda. Nº 624
El Pafs. Julián García Candau. 27-11-77
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vieiras
Semó Santa -non se sorprenda, que non estó tan
lonxe- acostuma ser motivo de viaxes a Londres,
pra estudiantes que consiguen o impr,scindíbel
desconto ou pra burgueses coa faltriqueira
móis ou menos chea. Como o noventa e bastantes por
cento do pobo galego non pode permitirse
semellantes luxos, ofrecémoslles unha
posíbel ruta de viaxe pra aforrar cortos
coiiecendo o noso propio país.
Martifto Canedo fólanos dela.
Esta parte do país é menos rica
en monumentos. O gran monumento é a paisaxe, esgrevia, batida
polo mar e polo vento. O gris da pedra, o branco dos areáis e o verde
da herba ou dos pináis son as súas
cores. Esta terra de aspecto duro
faise acolledora no bo trato da súa
xente aberta e amábel.
O ir a Camariñas val a pena de
se achegar ó cabo Vilán, dende alí
vese, cara ó norte, o Tosto e cara ó
sur Muxía (o faro está a 5 Klms. de
Cama riñas)
En Camariñas a música dos palillos segue tecendo os célebres encaixes, Camariñas é linda e leda
coma unha vila das Rías Baixas.
Indo pra Muxía as etapas mínimas
son catro: pásase de novo pola
Ponte do Porto, o retablo da súa
igrexa, da man de Ferreiro ben val
unha ollada. Logo de pasa-la ponte
sobre o río de Zas, en Cereixo, as
torres dun castelo dos de Altamira
mudáronse en pazo. En Sta. Mª de
Ozón chamará a nosa atención un
dos piornos máis grandes de Galicia, xunto á igrexa co su fermoso
adro e nobre rectoral do . antigo
priorato. San Xian de Moraime antigo mosteiro de frades bieitos ten
igrexa con triple ábside, portada
inspirada no románico de Compostela con importante decoración de
esculturas, máis serodia cá igrexa;
no interior arrequecen o seu interés
as pinturas que representan os pecados capitáis.
Muxía fica no medio do mar xunguida á terra por un itsmo rocoso, a
vila ten forte resaibo mariñeiro. A
igrexa parroquial é do tempo da
arte románica, ten un Año místico
de feitura interesante. O pé do

De Cabo Vilán ó Ezaro

Viaxeófin
do mundo

CAMARIÑAS: AS MULLERES DOS ~ERIZOS»

monte do corpiño a Virxe da Barca,
capela do S. XVI 1 de aspecto macizo, ten un tellado de tipo non
usual na rexión; a el alude a cantiga.
de Rosalía: «Nosa Señora da Barca / tén o tellado de pedra / ben pudera telo de prata / ¡ miña Virxen ! si
quixera». No interior da capela ademáis dos túmulos dos condes de
Maceda, hai gracia barroca no retablo que fixo Romay. Diante da igrexa máis á beira do mar, están a pedra de abalar, en riba dela o 8 de
setembro báilase a muñeira, e a pedra dos cadrís á que popularmente
se lle atribúen virtudes curativas.
Pra ir a Corcubión podemos escoller dous camiños: o máis longo
vai a par da costa e aprosímanos ó
cabo Touriñán, tamén de fermosa
vista, a ámbolos lados do cabo, os
coidos do Cuño e das Negas; o
máis corto pasa por Sorna e Mintiráns con igrexas de mérito.

o
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MUXIA: UN CRUCE/RO

MULLER FISTERRA

Corcubión é a vila máis urbana
do recorrido; de moita importancia
pesqueira e comercial, garda feitiñas casa de patín. Pra ve-la igrexa
de San Marcos con elementos románicos e rosetón gótico, no interior conserva unha imaxe de S.
Marcos, traguida de Venecia. Cee
sufríu o mesmo ca Corcubión o incendio de abril do 1 809 na guerra
da Independencia; o seu edificio
máis destacado débese a filantropía de Blanco de Lema.
Fisterra é en certa maneira orixe
do noso pobo. Tódolos que aquí
viñeron buscaban o mar. E este un
aspecto esencial da nosa cultura: o

noso tradicionalismo, certos arcaísmos, poden ser consecuencia da
nosa posición fisterrá.
O tempo da historia e mesmo o
anterior a ela remansóuse diante
esta mar da morte e da vida; ó se
amainar ficóu o pouso de cada estadío cultural. Esta mar fixo mainos
os moitos pobos guerreiros que
aquí chegaran.
Fisterra principio e fin da Galicia
debe ser coñecida de tódolos galegos coma Santiago de tódolos européus. Veleiquí que o camiño a
Compostela é camiño fisterrán.
Fisterra non caí á man. Dos lugares e vilas que caen á man indo
pra Fisterra xa talaremos. O cabo
na súa punta é un gran mirador; o
faro pola noite chíscalle o ollo ó
mar· nos días claros vese dende alí
o c~bo Silleiro e o Pi.ndo.
A vila é fermosa como vila mariñeira de antigo saibo, abondan as
casas con escudo. E bonita a capela do Bon Suceso (s, XVII), a igrexa
de Sta. Mª de Fisterra, de estilo románico rural (s, XII) con aditamentos posteriores, é curiosa polos arcos esentos do adro; no seu interior
o Santo Cristo de Fisterra ... /Santo
da barba dourada / dáme forzas pra
pasar/ a Laxe da Touriña /(cantiga
popular).
Nun lateral da igrexa é notábel o
retablo do segundo tercio do XVII,
obra de Anta. Agora no tempo da
Semá Santa hai en Fisterra cousas
dignas de ver: o desencravo do
Venres Santo representado litúrxicamente pola xente e as imaxes, e
a Resurrección, o domingo, tamén
representada pola xente. Nesta festa ademáis das bombas típicas céibanse pombas; toda a festa remata
nunha antiga danza de palillos que
protagonizan as mozas ben adobiadas co traxe antergo do país.
Da península de Fisterra voltamos polas parroquias de Duio
asentadas nos areáis que cobren as
ruinas da cidade mítica de igual nome.
Dende Cee a dez klms, chegamos á embocadura do río Xallas
que cae ós coios do mar alta fervenza do Craso. O monte Pindo, de
suxerente significación na nosa mitoloxía, é granítico punto final do rnoso viaxe.
W ..,
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Luis
Humberto,
no universo
(Pontevedra)

A dereita de
Bias Piñar
O ex-xuez municipal de Ourense,
Luis María Villarino, bebéu un bo
día nas razóns da mesmísima sabiduría e foise a Madrid. Sendo de
«Fuerza Nueva» (FN) como foi, non
lle quedaba outro camiño: a peregrinaxe non ía ter outra intención,
pois, e dirixíuse directamente ó
despacho de Bias Piñar. Días despóis traballaba pró notario madrileño, alumeado de tanto lume
coma lle entrara ...

Poder tomar unha copa ou un
café con música de piano de fondo,
é un luxo hoxendía. Pro un luxo ó
alcance de calquera que veña por
Pontevedra nestes días. Máis ca un
luxo, unha ledicia da que se pode
disfrutar na cafetería do «Hotel Universo» onde leva xa algún tempo
Luis Humberto, un ourensán universal coma tantos galegas.
Sen recargo no precio nin recibiño aparte, vostede séntase plácidamente despóis de cear ben, e
Luis Humberto vaille agarimando
os ouvidos con un variado e ben artellado repertorio de música de
sempre -con verbas ou sen elas,
segundo cadre, que a bo entendedor ... e de calquera sitio (L. H. non

LUIS MARIA V/LLAR/NO
DISPONSE A
TOMAR DEC/S/ONS

Fora demasiado, claro, e as consecuencias: Villarino, poucos días
despóis, abandonaba a capital e
voltaba ó seu Ourense. O lombo
fundido, quedábanlle aínda forzas
pra declarar: «Don Bias se ha pasa-

do a la izquierda ... ¡A la izquierda!,
de liberal que se ha puesto». Os
santos no ceo, Villarino abandonaba a FN. El, el mesmo sen axuda «liberal», escomenzaría de novo a cruzada.
Seica, Bias Piñar ficaba aturdido.
Pasarlle esto a el, precisamente a
el. ..

CAITANO Por XAQUIN MARIN

esquece o bode cada país polo que
andivo) sen que falte nunca moita
musiquiña galega.
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O espírito énchese de ledicia
- causa moi doada sabor de todo
cando ún está farto- por unhas
horas. Con Luis Humberto o «Universo» convírtese nun oasis de ledicia, de pracidez, do encanto dos vellos cafés cantantes. E un encontro
coa múseca popular -tangos, mexicanas, etc- a melódica, e as do
noso folklore. Con Luis Humberto,
tanto tornas de Sorrento como volves, a carón do prácido luar, pra ver
que din ·os rumorosos ...

«Bo, máis que cociñeiro eu o que
son é espectacular ... Pro a i-alma
mater da miña cociña é a muller, a
miña rapaza». O que pasa é que o
espectáculo escomenza tódolos
días no «Chocolate», en Vilaxoán
(estrada da Toxa) con causas tan
sinxelas coma un peixe feito á brasa: «Bo, non che é a brasa, amiguiño, éche o peixe ... »
O peixe vai de Currubedo, ou de
Aguiño, ou de ... E o marisco de Fisterra, Lira ou Camota. Trátase de
escolle-lo domingo, que ó millar
non sabe calquera, e toma-la decisión: «Chocolate» fervéndolle no
marisco coas mans dun home santo, O Goriño. Trátase de escolle-lo
domingo e rachar ventas forza
abaixo co estómago iluminado.

e
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, Na Coruña:

Os eartos
de
Anxel
Fo le

Un artista
da luz
Todo o magnetismo do branconegro, toda a forza do clarescuro,
as inmensas posibilidades da arte
da luz teñen nas fotografías de
Xosé María Alvez unha potente
mostra das súas posibilidades.
Alvez, que máis ca fotógrafo é
un artista de grande sensibilida<;ie,
vai leva-la súa capacidade á sala de
esposicións do axuntamento da Coruña. Alí estará colgada a súa obra
do día 11 ó día. 24 deste mes de
marzo ..

Xeroglifieo

Decían por ahí que as pintadas
eran unha das poucas vivas que brillaban entre tanto piso coma caixas
de mistos das cidades. E os ácratas, cun enorme baile de imaxinación na testa, teñen ben demostrado que, aínda entre tanta cárcere
de formigón, é posíbel soñar e
crear. Dende os seus remedos das
consignas habituáis («España,
mañá será outro día» por «España,

ANXEL FOLE

Anxel Fole que non precisóu de
morrer pra que se lle reconocera o
seu valor coma · escritor, acaba de
recibir un bo susto por parte da
Fundación Barrié: déronlle unha
pensión vitalicia de cuarto de
millón, pra que teña un millor pasar
nos seus derradeiros anos. Os cartos ó señor Fole non lle virán nada
mal xa que a escritura aínda non dá
dabondo pra vivir folgadamente.
A acción da Fundación de dar
pensións vitalicias ós galegos ilus. tres pode terse por boa e, dende logo, o señor Fole, que poucas veces
veu tantos diñeiros xuntos na súa ·
vida, non para de decir: «i Sí señor!
¡Qué bonito -!». O único que habería
que pedirlle á. Fundación é que non
concedera as pensións a edades
tan avanzadas, que os galegos ilustres xa non teñen moitos anos por
diante pra disfrutar dos cartos.

.

""'
Pintadas prá aee1on

.G.
Pregunta:

¿NO MAR?
Guión: Mancho.
Dibuxo: Alvaro

Solución ó xeroglífico anterior:
FALTALLE-LO EIXO

mañ-á será republicana»; «Liberación dos carpos reprimidos» por
«disolución dos corpos represivos»)
hastra a invitación a enche-las paredes de raíñas, os anarquistas talan de que a política ten de ser festa e acción. O caso é que debaixo
da súa pintada xa non caben máis
· raias e as marcas xa se espallan pelas paredes do lado.

cultura
Faustino Santalices nacéu en Bande hai agora un
século. A súa infancia no medio rural vai
marcalo no senso de considerar toda a súa vida o
folklore coma algo vivo e propio. Todo o seu labor de
.
investigación e -in-terpretación, o mesmo que
f1xeron Bartok e Kodaly na Hungrfa, vai basarse
na convivencia a cotfo co dato folklórico.

Faustino Santaliees.

.

""
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A zanfoña e a mus1ea
de parias.
O orixe da música popular, igual cá
da artesanía, é o utilitarismo. A música
permite acompasa-lo traballo de seitura, axuda á coordinación dos remeiros,
ou facilita a memorización dunha longa
historia. Posteriormente, novas canciós
súmanse ás antigas, e todas vanse
transmitir de xeneración en xeneración.
Un día, chega ó tele-cl!Jb, lago a salade-baile e logo á Máquina-de-botardiscos. A música suministrada por estes medios, ofrécese coma alternativa
do desarrollo, frente á música popular
que vai recuando pouco a pouco, senda
sustituída pola alternativa televisiva (a
orquesta vai toca- los ésitos do televisor
e a sinfonola contén estes mesmos esitos). Este proceso é paralelo á da desaparición da artesanía utilitaria e á súa
transformación en artesanía pruductora
de figuriñas pra adorna-las repisas dos
burguesiños oligofrénicos. A cunea de
barro, a cántiga van ser «probeza» o duralex, a canción-del-verano, o «desarollo». A cunea e a cántiga non van desaparecer, pro vanse descontestualizar,
desarraigándoas da súa orixe. Este desvencellamento, no caso da música, vaise espresar na creación de Festivales
de España» ou Festividad de San José
Artesano)) nos que os «Grupos de Coros
y Danzas>>, invento másimo no campo
musical dunha sociedade de masa media creada por unha plutocracia , asesinan o folklore do único xeito posíbel:
transformándoo en espectáculo.
Faustino Santalices ( 1877 - 1960),
é hoxe máis ca nunca, modelo e figura
central da etnomusicoloxía galega. lllado, levóu a fin o labor de recolleita,
conservación e difusión do dato folklórico. Asimesmo, a súa investigación eneal dos instrumentos populares, deu
coma froito unha teoría de afinación da
gaita, un modelo de tubo cónico, e un
xeito de dixitación. Nembargantes, o
seu labor fundamental, é o que se refire
á zanfoña. Esta, desaparecida na Galicia a fins do XIX, foi reconstruida e redescuberta por Santalices. O seli labor
artesanal, fíxoo merecedor do Primeiro
Premio Internacional de Instrumentos
Antergos en 1949.
Ademáis do seu labor coma zanfoñeiro e zanfoñista, deu moitísimas
~ conferencias, escribíu artigas e en
0

~

1956 publicóu o libro «La Zanfona»,
hoxe imposíbel de conquerir, de non ser
xerocopiando exemplares de particulares.
O 27 de Santiago de 1952, foi invitado polo Cabildo Compostelán a da-lo
concerto inaugural do Palacio Xelmírez. Esto, significóu o desencadeamento dunha campaña de prensa por parte
dos nasos inteleituáis, que desgraciadamente, quedóu sóio neso.
Xunto co seu libro, a herdade documental de Santalices encol da zanfoña,
é a colección de grabacións fonográficas. A orixinal grabación en 78 r.p.m.
servíu prá edición de tres e.p. e no 1976
todo este material engadíuse no l. p. C
7240. O disco ábrese co «Romance de .
don Gaiferos de Molmartám> e está adicado fundamentalmente a cantos
monódicos. A única escepción, é unha
colección de «jotas» das Rias Baixas,
que pechan o disco. Compre felicitar ós
inxenieiros de Columbia, pala seu labor
de reconstrucción do soído limpo de
ruidos de fondo. Desgraciadamente, a
carpeta non engade os testas das cántigas, e o comentario da contraportada
non é dos máis conseguidos.

«Don Gaiteros de Molmartán, es un
mote caballeresco que adoptó Guillermo X Duque de Aquitania, el cual murió delante del altar del Apóstol al rendirse su peregrinación a Santiago a fines del siglo XII. Es un hecho histórico
·consignado en el Códice Calixtino, que
impresionará a las gentes y fue tema de
un romance que se cantó por juglares y
más tarde por ciegos a la puerta de la
Basflica Compostelana. Después se
perdió y recientemente se reconstituyó
y al verlo publicado, le apliqué las cinco
me/odias que acompañadas con zanfona vuelven a olrse en su primitiva originalidad)). (F11u1tino S11nt11/it:111).
O feíto histórico, parece se-la marte
ós pés do Apóstol de Guillermo X, derradeiro Duque de Aquitania, o día do
Venres Santo do 1137. Sería fillo de
Guillermo IX de Poitiers, o trovador
provenzal dunha libertinaxe que conxugaría mal coa relixiosidade do fillo. Sería tamén pai de Leonor que no 1152
casóu con Enrique Plantagenet polo
que Aquitania se engade a Inglaterra
durante tres séculas.

Dende logo, o D. Gaiferos do romance, é inidentificábel co personaxe da
mítica carolinxia, sobriño de Roldán e
Par de Francia coma el. Encol deste
personaxe, fala o «Retablo de Maese
Pedro» de Manuel de Falla, que relata
como salva dos mouros a Melisenda, filla de Carlomagno.
A zanfoña, debéu chegar a Galica
moi cedo, palas peregrinacións xacobeas. Parece ser instrumento importante no desenrolo da nosa lírica e o mesmo que no resto de Europa, no século
XV desaparece da música culta desprazado polo laúde. Aga na corte de Luis
XIV onde triunfan as ideas de Lully e a
zanfoña é instrumento do mestre de
baile, a zanfoña non volvería a atapar
lugar na música culta. Este instrumento,
é diferente da zanfoña que coñecemos,
pois foi perfeccionada por Batou adoptando unha caixa convesa, cordas simpáticas, máis bordóns, millar teclado ...
Esta é a Vielle Organisée, pra que
compositores barrocos e de Manhein
compuxeron algunhas causas non moi
afortunadas. A única escepción, poden
ser dúas sonatas de «11 Pastor Fido» de
A. Vivaldi. En Francia o máis importante é o pésimo compositor Michel Corette (1709-1795); a escala deste era
coñecida coma «Escala dos burros». O
seu libro «Méthode pour prende a jouer
de la vielle», é o máis interesante da
súa herdade. Pese a este destello, a
zanfoña está condenada a se-la Lyra
Mendicorum, instrumento dos marxinados.
A Galicia do século XV, escomenza a
sufri-los efectos dunha burocracia centralista e unha lgrexa cun poder absoluto nas vilas e aldeas. O personaxe do
cego coa súa impudicia, coa súa falta
de respeto ó divino e o humano, vai ser
un factor mínimo de subversión. Oeste
xeito, a zanfoña vai deixarse ouvir
acompañando á voz de cego que di o
«noticieiro» ó contar vellas historias
coma a de D. Gaiteros. A asistencia
dunha música de parias (LumpenFolklore), é evidente e non deixa de ser
significativo o que o seu descubrimento
non recibira apoio nin difusión coma
outras formas de música popular máis
«integradas».
Hoxendía, cando as Diputacións non

apoian a idea de creación do Arquivo
Musical Galega coas funcións de recolleita, conservación, análise, difusión e
desenrolo de dato folklórico; cando
inda non esiste o Cancioneiro Xeral de
Galicia; cando sen que ninguén o evite,
desaparecen materiáis folklóricos irrecuperabeis; cando o único apoio oficial,
vai cara a organismos de tan dudosa
efectividade coma o Ballet Gallego de
Rey de Viana ou a Escuela de Danza y
Música de Galicia, na que Rogelio Leonardo de Bauza, está empeñado en
«elevar de categoría» a gaita pola creación do «Cuarteto de gaitas», coido que
compre admira-lo labor todo o discutíbel que se queira, de aquel home achegado ó pobo e á música popular que foi
Faustino Santalices.
Xoan M. Carreira
NOTA.-

O romance de D. Gaiteros, de
orixe goliarda (?), tivo unha rápida difusión, pese ó cal se deu
por perdido hastra que Ramón
Menéndez Pidal o redescubrfu.
Foi coa ocasión do 80 aniversario do historiador can do Santalices cantóu por vez primeira a
súa versión.
Prégovos, deixedes as verbas
subraiadas en roxo coma están,
non traducíndolas nin modificando a grafía.
Tamén suxiro a verba televisor e
non «televexo». Non entro en
custiós semánticas que non me
perteñece. Pro a verba «televexo», non me gusta.
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V. F.

¿Qué haberá que facer pra convencer ás institucións, axuntamentos,
diputacións, mesmo entidades bancarias e outros organismos oficiáis deste
país da realidade da nosa cultura? Feitos culturáis da importancia e da sona
das «Xornadas de Cine de Ourense»,
que este ano van celebra-la súa quinta
edición, ou da «Mostra de Teatro Ga/ego de Ribadavia», por citar dous exemplos, con sona mesmo fóra das fronteiras do Estado Español e unha calidade
e traballo recoñecidos (velahí estes cinco anos de esforzo) organízanse e celébranse na indiferencia máis absoluta,
cando non na hostilidade por parte de
organismos e institucións que, lóxicamente, deberían se-los encargados de
encarreira-las inquedanzas e iniciativas
culturáis, financia-los proxectos (sobor
de todo cando estes proxectos amosan
claramente a súa forza e calidade).
As «Xornadas de Cine de Ourense»,
concretamente, que están cáseque ás
portas, son un feíto cultural e galego
que de se producir neutras coordenadas xeográficas (e seguramente
ideolóxicas e mentáis) terfa interesado
xa a tódolos organismos que representan á cidade, á provincia e mesmo a
Galicia. O festival de cine de Benalmádena, por exemplo, recibe tódolos
apoios. En Huelva -é outro exemploo axuntamento non regatea esforzos.
Normalmente son as propias institucións as que corren con gastos e financiación. Xa non se trata somentes (que
sí se trata) de estar nunhas coordenadas
democráticas que fagan posíbel que as
institucións públicas se convirtan en
apoios reáis prás iniciativas populares.

((Q

Trátase, nas portas desa posíbel democracia, de absoluta falla de plantexamentos, de interés, de coñecemento e
ás veces de cuquería tamén.
A realidade é, unha vez máis, heroica. O proxecto cobizoso dos· organizadores das «Xornadas de Cine Galego de
Ourense» deste ano necesita un presuposto aprosimado de 500 mil pesetas.
¿De ónde saen os cartos? Nin as Caixas
de Aforros de Galicia contestaron ainda
á chamada de axuda que fixeron os organizadores, nin as entidades bancarias
de outro tipo tampouco. O Banco de
Vizcaya ofrecéu, no millor dos casos,
algúns cartos pra financiar un cortometraxe en galego, pro non era eso o que
se lle pedía. ¿As institucións? O axuntamento de Ourense ás veces bota unha
man (principalmente prá Mostra do
vran) que non vai moito máis alá do
«simbolismo». A Diputación, a vez que
deu, foron 50 mil pesetas tamén prá
Mostra o ano pasado. O Ministerio de
Información e Turismo este ano non
deu nada. Outro día talaremos tamén
dos cartos do teatro. Que cada quen
arranxe a súa vida como poida.
¿De ónde saen os cartos? O ano pasado, concretamente, rematáronse as
«Xornadas de Cine Ga/ego>>, que en
cada edición van a máis, con un déficit
de 200 mil pesetas. Os organizadores,
a título persoal, pediron créditos ás entidades bancarias (cos seus lóxicos intereses) que foron pagando logo do seu
peto, firmando letras, etc., hastra quedar a pre. Cada ano repítase o mesmo
conto. O cine-club Feixoo, no mellor
dos casos, pon o resto e vai cubrindo
deudas.
Un proxecto coma o deste ano (nun
prósimo número de TEIMA talaremos
concretamente del, que aínda non está
definitivamente confirmado) costa medio millón de pesetas. Son números
grandes. Esiste a idea de levar adiante
nesta edición os cursiños de teatro, que
dirixirá cáseque seguro Carlos Velo e
nos que habería becas de estancia prós

CADALEITO»

O 6 de abril xornadas en Ourense. Non trae cartas

que estean interesados no feíto cinematográfico galego. ¿Quén paga todas
esas becas? Outro tanto poderiamos
decir das películas contratadas, cortometraxes, longometraxes, etc., etc. Se
se fala das «Xornadas» nas revistas especializadas de cine, nos ambientes cinematrográficos mesmo de fóra do Estado Español, entre os críticos e intelectuáis do cine independente, etc., non
é gratis. E obra dun esforzo longo que
turra da cultura e mesmo da imaxe deste país asoballado de sempre e que
anda a recupera-la a súa memoria e palabras. ¿Qué fan as institucións públi-

cas que lóxicamente -repetímonos
xa- deberían encarreirar e financiar
·esto, apoi ar un esforzo que ten a súa
sona e un prestixio conquistado?
A Galicia oficial, a Galicia que ten o
poder e representa oficialmente dende
os axuntamentos, as diputacións, etc.,
a este país, vive de costas ó país. Son
as mesmas institucións, nembargantes,
que non regatean cartos pra enchentas
folklóricas ou actos de fachada, oficialistas e valeiros de calquera compromiso. Nesto, coma noutros eidos da realidade, no fondo todo é absolutamente
coerente.

e

,
XAVIER MARIÑO
¿Ciué posibilidades esisten nestes intres de sacar á luz unha revista
de pedagoxfa en Galicia? Máis de úntense feito a pregunta e alguén teima xa na posibilidade de darlle o primeiro pulo: unha publicación que
sexa capaz de recoller tódolos traballos, ideas, discusións e alternativas
que arredor do complexo e urxente problema da educación se poden
plantexar neste pafs noso. Por grupos a cousa non queda: PAUL LAFARGUE, ACIES, NOVA ESCOLA, UTEG ... E algún deles anda a darlle voltas
á cousa.
Falando de revistas: SEITURA vai safr. Poida que denantes do 17
de maio, «Día das letras galegas», estea xa na rúa, anque parece que
esisten dificultades co director, que ten que ser un periodista titulado.
Cousas da administración. De calquera xeito, os homes de SEITURA están seguros de resolve-lo problema e o número ún ten xa temática concreta: o nacionalismo. Máis ou menos o mesmo que o número 2 de «ENCRUCILLADA»: fe e nacionalismo. A pesares do moito que se ten escrito
e f~laqo arredor da cuestión, este tema (o nacionalismo, con tódalas súas
caracterfsticas, coa complexa problemática que poida presentar en cada
intre histórico e en cada contesto xeográfico ou social) é un dos que deberan ocupar con máis detimento e xeito ós nosos intelectuáis e pensadores. Boa falla que nos tai a todos. Pronto poderemos, pois, saudar tamén dende eiquí a SEITURA coma a primeira revista de pensamento crftico.
X. R. BARREIRO FERNANDEZ ten preparado un novo libro prá editorial «PICO SACRO», que nos últimos tempos anda moi traballadora. Titularáse «Lavantamiento del 46 y nacimiento del galleguismo>>. Hai pouco afnda que o mesmo Barreiro publicóu un pequeno pro interesante traballo encol do tema na revista GRIAL. 1846 é unha data decisiva e primeira, que compre esplicar con máis vagar ca deica agora, na loita de
este pafs por recupera-la súa memoria e os seus dereitos. O libro, de feito, pode estar na rúa denantes do 26 de abril, onomástica das mortes de
Carral que esmagaron o levantamento do comandante Solfs.
Seg uen as revistas no noso «Remufño». «0 noso obxetivo agora é a
autofinanciación definitiva, que se as cousas non se toreen poderfamos
acadar este mesmo ano -di FORTES BOUZAN, que dirixe «VAGALUME»-. Hoxendfa tiramos dez mil exemplares e vendemos por riba da
mitade xa». Cando estas liñas e paliques saian do pre/o de seguro que estará xa nos quioscos o libro do ex-capitán que edita LA GAYA CIENCIA:
«Oué son las fuerzas armadas», do que xa se talará con máis vagar nestas
mesmas páxinas (digo eu). E talando de «LA GAYA CIENCIA».¿ Qué foi
do proxecto de editar un libro sobor da problemática, loitas e situación
política da Galicia de hoxe? O proxecto, polo menos, esistf u e por eiquf
andivo entrevistando a xornalistas, polfticos da oposición, escritores, algún historiador, algún artista, etc., MANUEL OMBAO, no mes de agosto
do ano pasado. O libro -decfa él- tiña moita presa por safr. Algún
atranco debéu para-la cousa porque dende aquela (a pesares do interés
editorial que podía ter unha cousa así) nin se talóu máis do tema. De calquera xeito, habfa un erro xa de safda: xentes de Madrid viñan escribir en
quince, viente días de permanencia na nosa terra sobor de cómo se cocfan eiquí as cousas, qué camiños levaban, qué futuro podían ter. Todo
con quince días de visita e dúas ou tres conversas diarias en cinta magnetofónica. Se as cousas foran tan doadas...
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cultura
Rosa Ramallo, doente, ingres6u hai tempo nun sanatorio de Oporto.
Rebordados xa os oitenta anos, unha chaqueta vella de la arredor da
cabeza, grandes pendentes dourados, xunto das súas figuras m6xicas, denantes da coci6n ... 'a última imaxe que ternos dela, na aldea
de Galegos-San Martinho, a poucos kilómetros de Barcelos.

1"1ro'01· ea das artes
"'

Rosa Ramallo e a arte popular
Hai dúas grandes zonas da cerámica
popular portuguesa: unha arredor de
Barcelos e Vi ana do Castelo, caracterizada mais ben polo emprego dos barnices brillantes, e outra máis abaixo, arredor de Caldas da Rainha, Alcobac;:a,
Coimbra. Alguén definíu hai tempo o
traballo de Rosa Ramallo (as figuras
máxicas e semimonstruosas), demos
ou soños estraños, barrocas, dacabalo
sempre antre a relixiosidade e a superstición) coma o triunfo da arte probe.

A NA/ E A FILLA
Dar/le forma ó mundo

A sinxelexa, a probeza de recursos
técnicos (non estéticos) é seguramente
unha das características da arte de
Rosa Ramallo, que descubríu a cerámica xa de vella e que dun tempo pra acó
comenzóu a cotizarse mesmo nos mercados internacionáis. Non hai semá
que se non reciban visitas de comerciantes interesados na cerámica desta
..muller no seu lugar de Galegas-San
Martinho. O coche calle pistas sin asfaltar, difíceis, de terra, cáseque camiños
de carro. Pasando Barcelos, á beira da
carretera seguen as mostras de cerámica do país, os coñecidos galos do norte
de Portugal, brillantes, ledos e cantareiros; representacións relixiosas de moitas clases, carautas, animáis, olas e xerras, cinceiros ... Lago, 6 deixármola carretera e entrarmos nas pistas, aparecen os obradoiros máis pequenos, familiares moitos deles.

""""'

Os secuestros

N

"
~

O secuestro forma parte activa, militante na cultura do libro (e na
outra). Calquera crónica da cultura non pode esquece-lo feito que evidencia a esistencia do poder coma censor, administrador das ideas, os
sentimentos e o pensamento, inquisidor da realidade.
Nos últimos tempos, a pesares das democracias que se agoiran e
tanto se prometen polo horizonte, a cultura galega tamén sufrfu o seu:
«Ensaio encol da problemática nacional galega», de Santiago Alvarez, e
«Galicia mártir» de Castelao, os dous editados por Akal. As augas da
democracia af nda non chegaron. A estes feitos haberfa que engadir,
dentro da mesma polftica, as prohibicións de recitáis (cantantes galegos, Raimon), mesas redondas e conferencias. A lista é tan longa que
resulta irreproducfbel. E significativa de que ainda non esiste o elemental dereito á voz e á palabra. Por se se esquece antre tanta leria.

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~

Por eiquí anda tamén o obradoiro de
Rosa Coelho, outra das coñecidas ceramistas populares do norte portugués,
que xa somentes vai traballa-lo barro
unha tempada, denantes de cocer, e
lago volta pra Francia onde ten seu fillo
emigrante. De Rosa Coelho son eses
monecos de troula, de moitas cores,
músicos, xentes do antroido, bermellos,
azúis, verdes, marelos... coma nun
grande antroido.

ENTRE A RELIXION E O MITO
A arte da Ramallo non xoga coa cor,
pro toda a súa forza está no subconsciente máxico, fondamehte popular que
evoca 6 traveso das formas. Eses Cristos crucificados, anguriados e barrocos.
sinxelos coma monecos de nenas, pro
desacougados, máxicos 6 traveso do
prisma supersticioso que mestura a relixiosidade oficial cos mundos subsconscientes. Esas carautas zoomorfas,
o gusto por enche-lo valdeiro do espacio estético, entre o esperpento e a inxenuidade que o barniz resalta ...
A espresión popular dunha cultura
vella, rural, alimentada da concepción

agrícola do mundo (as formas inspiradas nas prantas, as arbres, o barroco do
millo e os acios da uva) teñen unha
mostra grandemente creativa nas cerámicas desta muller que, por outra banda, se atopan dentro dun xeito de facer
común a todas estas terras. En calquera parada do camiño non é difícil facerse cunha Sagrada Cea, un Cristo de características moi semellantes sempre:
dacabalo entre a doctrina e os demos
máxicos e ocultos (o substrato mental e·
cultural).

A ARTE COLECTIVO
Nos últimos tempos, nembargantes,
Rosa Ramallo xa non cocía coma antes,
a pesares de que os pedidos aumentan
tódolos días. A casa é proba. Realmente probe. Hai un forno pra cocer e un
pequecho obradoiro a carón dos parcos. A vivenda deixa moito que desexar. ¿E que non fixo cartas esta muller7
Pois se cadra non os fixo, non sei. Polo
menos non se ven por ningures eiquí.
Anda descalza. Unha neta, que firma «X
R.» (Xulia Ramallo) e fai unhas pazas do
mesmo xeito que a aboa, dinos que
anda moi mal, moi doente e xa cáseque
non se goberna. A pouco nos enteramos de que está nun sanatorio de
Oporto.

cultura
Pro a cerámica pode seguir, porque
vai moito máis alá, a pesares de todo,
da súa facedora; porque é mostra viva
dun xeito de entende-las formas plásticas, a espresión estética e máxica dunha xente. E a filia fai do mesmo xeito cá
nai, e a neta, e todo dentro das mesmas coordenadas estéticas (e mentáis,
culturáis) das xentes de toda a bisbarra.
Son as mesmas formas das capeliñas
das ánimas á beira do camiño, os campanarios das igrexas... Rosa Ramallo,
neste senso, é unha mostra máis dunha
arte colectiva, viva, que se manterá na
medida en que se manteña a concepción agraria, máxica da vida da comunidade.

Eseolma/TEIMA---LIBROS
X. Neira
ANOS DO
Arealonga.
drid, 1977.

COMIC.

Vilcis. «AOU ELES
MONCHO». Colee.
Akal editor. Ma126 paxs.

*

unha vez máis sobor dos nenos.
Apóiase nos nenos pra escribi-la
crónica do tempo pasado coma
quen vai recuperando a memoria
a pulas sucesivos, máxicos, relembrando imaxes, recuperándoas e ensarillándoas logo pra
lles dar unha lóxica, un orde cronolóxico.

ROSA RAMALLO

O arte é sempre un colectivo

*

*

*

Cuña Novás. «CANTO E FUGA
DA IRMANDADE SOBOR DA TERRA E DA MORTE». Exemplares
numerados. Edición do autor.
Pontevedra, 1977.

¿ Cánto tempo levaba calado o
poeta pontevedrés? Cuña Novás
pertenece á primeira xeneración
de poetas galegas de postguerra,
poesía culta, traballada, coñecedora das correntes europeas, sobor de todo alemás.
«Canto de fuga ... » ven adicado
a Uxío Novoneyra, longo poema
cheo de imáxes, forza, desesperado desterro íntimo, fouces e estrelas, coma quen axexa esperanzas que non dan chegado.

*

*

«MUSICA MEDIEVAL GALEGA>>.
Engade Cantigas de Santa Mar(a, obras do Códice Calixtino.
Orquesta New York Pro Música.
«Movieplay» S-14.195. PVP
150 pts.

Neira Vilas, o autor das «Memorias dun neno labrego», volve

Aque/es anos do Mancho segue esta técnica coñecida: capítulos a xeito de anécdotas que van
máis aló de sí mesmas sempre: o
nacemento, a construción da casa
nova, o teatro na aldea, os guerrilleiros que se agachan na forxa, a
guerra coma unha sombra moura
detrás da vida do neno ... A prosa
de Neira Vilas volve a darnos esa
riqueza vizosa da linguaxe, sobar
de todo de termos campesiños, ó
que nos ten acostumados xa noutros libros seus.

berto Pla poden ser, sen embargo,
discutibeis. Boa grabación, anque
o disco reséntese das sucesivas
audicións. Engádense mostras interesantes tamén de Antifonario
Mozárabe.

Moi mala grabación, pésima,
sen comentarios de portada, sen
referencias de orixe das edicións ...
As versións son, nalgúns intres,
realmente charangueiras. Non
perda o tempo. X.M.C.A.

«HISTORIA DA RECONQUISTA
DA CIDADE DE VIGO», Dibuxos
de Bofill e guión de Lalo. Edita o
Axuntamento de Vigo. 1977.
Por primeira vez, este ano, o
Axuntamento vigués vai editar en
galega o comic-historia da reconquista da cidade ás forzas francesas polos vigueses, dirixidos por
Cachamuiña, que racha a machadazos a porta da Gamboa. Dibuxos axieis e divertidos que se
apoian na estructura da cidade
vella, hoxendía deixada da man
dos rectores municipáis.

DISCOS
«CODICE CALIXTINO» (Séculos
XII e XIII). Coro de mon¡es de la
abad(a benedictina de Santo
Domingo de Silos. Director P. Ismael Fernández de la Cuesta.
Hispavox-Erato HHS 4. PVP.
450 pts.
O «Códice Calixtinm> é a colección musical máis importante de
Galicia Medieval. Verdadeira xoia
histórica, o seu coñecemento é
fundamental pra un achegamento
á música galega popular e á fonda
base monódica desta. A versión é
modélica, o mesmo que a selección das obras. As notas de Ro-

CONCURSOS
LITERARIOS
«X CONCURSO «BREOGAN» DE
CONTOS EN LINGUA GALEGA>>.
Organizado polo Centro Galego
de Vizcaya en Baracaldo.
Poderán participar tódolos autores de calquera nacionalidade
que presenten os seus traballos
en galego. Na calificación terase
en conta o feito de axeitarse ás
normas ortográficas publicadas
pola Real Academia Galega. Entre
tres e seis folios. Inéditos. Os orixináis, mecanografiados por unha
soia cara e a dous espacios, enviaránse por correo e sen remite ó
Centro Galego de Vizcaya (Baracaldo), por triplicado e con plica
adxunta na que irá o nome, enderezo do autor e lema. Deberán
chegar as obras denantes do día
primeiro de San Xoán.
O fallo daráse a coñecer o día
25 de Santiago e o Centro Galega
resérvase o dereito a publica-las
obras premiadas cando lle conveña, sen perxuicio de que o autor
as publique tamén. O primeiro
premio ten 30 mil pts. e o segundo 15 mil. Se o premio queda deserto, a cuantía engadiráse ó do
ano vindeiro.

cartasa ·
dirección
ccEspañoleiros>>•
ce N aeionalistas>>
Sr. Director: O día 25 de febreiro
deu unha conferencia na Aula Magna
da Universidade de Barcelona, Santiago Alvarez, secretario xeral do PCG sobor do tema «Unha alternativa democrática pra Galic!a». Non vou referirme
ó contido da súa alocución, pro quero
adiantar que as miñas meditacións non
veñen só suxeridas por ·esta intervención tan recente senón tamén por outras máis antigas, dunha co ou doutra,
entre as que poderíamos sinalar a «Semana de Cultura Galega» orgaizada fai
uns meses e tamén en Barcelona polo
«Departamento de Cultura Galega» de
Amigos da ONU.
Véñense sucedendo en todos estes
actos públicos unha serie de coincidencias que a todos aqueles galegas, cuia
militancia non é a de ningunhas siglas,
senón somentes a de galegas, ténnos
terríblemente descorazoados. O miolo
do asunto está sin dúbida no enfrentamento que, de maneira non sei si pouco ou moi acertada, se coñece pola antinomia «españoleiros /vs/ nacionalistas». Non vou entrar nas discusións das
tesis duns e doutros; quero simplemente referirme ó resultado a que levan as
súas actitudes radicalizadas e que reduciría a dous puntos. Dunha banda a
imposibilidade de chegar a un acordo
mínimamente unitario. Os gal egos de
Barcelona tivemos ocasión de comprobalo nestas últimas actuacións públicas
a que me veño referindo, e os galegas
de Galicia supoño que se esnafiarán
cada día coa mesma situación na rúa,
no campo, no mar... Eu mesmo inda
teño moi verdes algunhas lembranzas
diste tipo nas aulas de Santiago ante
unha conferencia xa tora sobor da .lingoa, da economía ou de calquer outro
tema galego. Cáseque me atrevería a
decir que os membros dun grupo ou
doutro van sistemáticamente a barrenar e estoupar o actor que o «contrincante» trata de tirar adiante. A cousa
remata sempre nunha feira de ¡vivas!,
¡fóra !, aplausos ou pataleos que son
unha triste mostra de acivismo e demagoxia.
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Por outra parte, as argumentacións
duns e doutros rezuman de lonxe un
maniqueísmo abafante. A farse de
«buenos/malos» (dame vergoña polo na
nosa lingoa) latexa en tódolos seus
prantexamentos. ¿E que no ideario que
profesan sigue viva esta tesis? ¿E que o
relativismo do noso século inda non esnacazóu tales sofismas? ¿Non nos ten
demostrado dabondo a historia a falla

de conceptos absolutos?¿ Quén pensaba nalgún intre que o feudalismo non
era querido por Deus, que o liberalismo
poidera entrar en crise, ou mesmamente que os herexes non debían ser queimados?
Vexo, pois, dous problemas de base
pra artellar ós galegas militantes de siglas: o maniqueísmo nunca foi amigo
da CQncordia e a teima por abafar ó que
non pensa coma un difícilmente pode
levar a unha xuntanza positiva.
Pode que dempois de todo esto se
me acuse de non sei qué por non atacar ·
a uns e loubar ós outros, como é normal; pode tamén que se diga que quero
dar fogo á reacción ó non arroupar a
ningún dos grupos en discordia; pode
por último que algún galego sin siglas
sinta que alguén falóu por él. Todo é
posible: problemas do relativismo.
Xa ó marxe do tema que veño a tratar, non quixera deixar de sinalar unha
apreciación máis do acto que o PCG
deu o día 25 eiquí en Barcelona. A sala
da conferencia estaba chea, había «relativamente» moita xente; pro o posible
éxito non se debe anotar ó PCG, senón
ó PSUC. A presentación foi feíta pro
Solé Turá, destacado membro diste último, en catalán e dirixido a «camaradas catalás»
As dúbidas do conferenciante sobor .
de si empregar o galego ou o castelán e
as espricacións de que lles sería moi fácil comprender o galego, etc ... demostra que era conscente do cariz do seu
auditorio.
Quixera rematar cunha suxerencia
última. Sei que a mais distes grupos a
que me veño de referir, hai outros partidos galegas que de ningún xeito meto
nas consideracións darriba; ¿non sería
comenente que TEIMA adicara números sucesivos a sinalar os vieiras que siguen uns e outros mediante entrevistas
ós seus principales responsables? Tamén considero de grande utilidade un
estudio monográfico da situación en
que se atopan hoxe os colectivos galegas e das posibilidades de xuntanza cara
ás prósimas eleccións. ·
Quédolle agradecido dende xa e enteiramente a disposición de TEI MA eiquí en Barcelona
Benito Silva Valdivia
Catedrático de Literatura do INEM de Tarrasa
e/Torrente de las Flores, 155, 3, 3°
Barcelona-12
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Fala·n os téenieos
do ((plan marisquero»

Estimado señor Director: No número 7 de TEIMA. adicado fundamentalmente á problemática do
seutor pesqueiro de Galicia, atopamos unha nota sobordo PLAN MARISQUERO DE GALICIA. na cal
leímos «xordo, cego e mudo», que, ainda que é pequeno, puña os puntos do plan sobor dunhas «liñas
políticas e sociais» bastante axeitadas. Asimesmo, no número 11 do seu voceiro, nunha carta ao Director, D. Héctor Quiroga Lorenzo faclalle algunhas notas «aclaratorias» ao antedito artigo nas que facfa notar cáles eran os males do PLAN e o seutor marisqueiro que, segundo o seu xuicio, son ecolóxicos i os culpables son, fundamentalmente, os téunicos asalariados do PLAN.
Resúltanos práuticamente imposibel que doce téunicos que non teñen máis función ca de asesorar,
poidan levar e traer un seutor económico de estrutura tan complexa e pouco definida por estar a cabalo doutras aitividades económicas tanto mariñeiras como da terra .
A recomendación que o articulista de TEIMA fai arredor do decreto 1238/1970, nós farlamola chegar ao señor Quiroga xa que efeutivamente as funcións da COMISION DE DIRECCION , EJECUTIVA i
GERENCIA. veñen moi definidas nas leis.
A COMISION DE DIRECCION, segundo as leis, ten por misión : «examinar, acordar y proponer los
programas periódicos para el desarrollo del PLAN» (art. 7 , aptdo B) . Especifica tamén o decreto as
funcións do GERENTE i a COMISION EJECUTIVA i antre elas están o «redactar programas de acción
para cada una de las razones y someterlos a la COMISION DE DIRECCION».
Coidamos, por isto, cas afirmacións do Sr. Quiroga son cando menos tendenciosas e faltas de
razón, pois dase a circunstancia, aparte doutras, de que il é membro con voz e voto, da COMISION DE
DIRECCION do PLAN DE EX~LOTACION MARISQUERA DE GALICIA, en representación do Instituto
Español de Oceanograffa .
Ternos que acrarar tamén , como o Sr. Quiroga moi ben sabe, que noutros tempos non chegaba deica a COMISION DE DIRECCION nengún plan trazado polos téunicos. Nembargantes, ao tomar posesión como GERENTE DO PLAN o Sr. Barros Dacosta, vertendo as súas ideias sobor daquel, por primeira vez, pedlronselles aos téunicos unhas liñas de traballo que estiveran en consonancia co pensar
da GERENCIA.
lstas liñas de ~raballo pretendían abranguer a meirande parte da problemática téunica do seutor de
tal xeito que a partir delas desenrolarlanse os programas de traballo que poideran ser, cando menos,
efeutivos a nivel téunico xa ca problemática socio-política require outro tipo de aituacións alleas á
nosa titulación académica e atribucións.
A COMISION DE DIRECCION , según a lei , debera decidir sobor das liñas máis aconsellabeis, asl
coma aquelas matizacións que deben darse aos programas de traballo, unha vez feitos pola COMlSION EJECUTIVA. E ista unha aituación lóxica por causa da composición heteroxénea da COMISION
DE DIRECCION . O Sr. Quiroga nun escrito levado á COMISION DE DIRECCION feita en Vigo (xa no
mes de maio do ano 76) e titulado «COMENTARIOS SOBRE LAS LINEAS Y PLANES DE TRABAJO
DEL CENTRO EXPERIMENTAL DEL PLAN DE EXPLOTACION MARISQUERA DE GALICIA» di que as
liñas que foron presentadas á COMISION DE DIRECCLON constituien un plan exhaustivo
«Estas líneas y programas de trabajo, entendemos, deberían limitarse a unos planes concretos». Contra o que dí o Sr. Quiroga, dentro das liñas de traballo esistla unha prá evaluación das poblacións de
bancos marisqueiros. lsta postura era incomprensíbel pro persoal do PLAN MARISQUERO, xa que era
a COMISION DE DIRECCION quen daquelas liñas debla elexir as prioridades aconsellabeis prá elaboración de programas, ou ben propoñer outros novos.
No citado «comentario» sinalaba unhas ideias sobor dos plans concretos a desenrolar. Reálizáronse
máis tarde unhas reunións na Coruña antre o personal do PLAN i os representantes do Instituto Español de· Oceanografía i o Instituto Español de Investigaciones Pesqueras. Distas reunións saliron un
total de 25 liñas de traballo agrupadas do xeito seg.uinte: 8 liñas de cultivos esperimentais de laboratorio de moluscos e crustáceos nas que se concretaron un total de 12 programas de traballo, 7 dos
cales eran de interés inmediato. 6 liñas de traballo en Teunoloxla marisqueira con 11 programas de
traballo, 3 dos cales eran de interés inmediato. 2 liñas de traballo en Química e 4 programas, todos
eles de intrés inmediato, fundamentais pra realiza-los programas de Bioecoloxla . 3 liñas de traballo en
Bioecoloxía con 3 programas de traballo e de interés marisqueiro inmediato (evaluación dos bancos
marisqueiros). 3 liñas en patoloxía marisqueira con 4 programas inmediatos. 1 seución de consultas,
divulgación e publicacións, con 3 liñas e 7 programas de traballo.
A última xuntanza na que debían xa darse as últimas suxerencias e correucións, iste señor non asiste e na seguinte COMISION DE DIRECCION , xa no Setembro, istas liñas non chegaron a se descutir i,
por conseguinte, non se deu nengún tipo de direutrices pra o ano 1976.
Antre as liñas de autuación presentadas na primeira COMISION DE DIRECCION i as que se presentaron dempois das reunións de traballo cos representantes dos dous Institutos, habla as diferencias seguintes: Suprimíronse a liña de contamiñación e a liña de microbioloxla (reducida a microbioloxía de fondos e da auga). Pese a isto, os feitos acontecidos o ano pasado, anterior e vindeiros, hainos
que situar no contesto social diste seutor produtivo do cal os téunicos marisqueiros somos unha peza
máis, xunto cos mariscadores, compradores, industriales, instltucións, PLAN MARISQUERO 1 un longo etc., deica a Administración, na que o artigo de TEIMA sitúa.
O que non nos parece xusto é identificar aos téunicos co PLAN cando iste non aparece no decreto
1238/1970 nin antre liñas. E menos aind¡¡, utilizálos como cortina de fume, por seren un dos eslabóns
máis cativos que inciden nesta cadea produtiva pra encubrir outras cousas que, si camiñamos cara a
democracia, pouco a pouco iremos vendo.
Na espera de que o seu voceiro <<faga un informe máis estudado e meditado» saludámoslle atentamente.
Juan Castro Devesa, Antonio Cerviño Elroa, Venancio Crusat López, Francisco Fernández Cortes, José
Luis A lonso Fernández de Landa, Salvador Guerrero Valero, Camilo !sorna Artlme, Amancio Landin
Jaraíz, María José Outon Caamaño, Pedro Pérez-Gorostiaga Rivero, José Ramón Pereira Acuña, Alberto Saavedra Barcia.
Titulados do PLAN DE EXPLOTACION MARISQUERA DE GALICIA DE AROUSA (Pontevedra) .

SARGADELOS,
UN CENTRO DE INVESTIGACION E
INDUSTRIA NETAMENTE . GALEGO
· A PLANIFICACION . INDUSTRIAL COMO TRADICION INAUGURADA FAI 200
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO IBAÑEZ NA SIDERURXIA -E NA CERAMICA
¡

·7 RAZOS SOCIO-ECONOMICAS DO NOVO SARGADELOS
1 -

TRANSFORMA MATERIAS PRIMAS DA MESMA BISBARRA...
.
... QUE MANUFACTURADAS ADEQUIREN 200 VECES MAIS VALOR QUE VENDENDOAS SOIO
BENEFICIADAS.
3 ·- A MAN DE OBRA E NUN 100 % DA MESMA BISBARRA.
4 UBICADA EN MONTE BAIXO NON ELIMINOU CULTIVOS APROVEITABLES, NIN TROUXO ·
COMPLl .CACIOS ECOLOXICAS.
5
A INVERSION POR POSTO DE TRABALLO FOI DE 300.000 PESETAS.
6
O DESIÑO E A TECNICA QUE UTILIZA PERTENECE A INSTITUCIOS REIVINDICADORAS DA NOSA
CULTURA DIFERENCIAL COMA SON

2 -

LABORATORIO DE FORMAS D-E GALl~IA@
SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS <i>
7 -

AS POSIBILIDADES
COMENZOS.

DA

EVOLUC_
ION

DE

SARGADELOS

ATOPANSE

APENAS

NOS

complexo de industria, investigación e formación que agrama en sargadelos

EDICIOS DO CASTRO
SADA - A CORUÑA.
Libros

Tlfno. 62-02-00

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

Cad~rnos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALl..ÓA
-do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

SEUS

