


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

''A Caixa'' 
ten 

cen partas 

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

A meirande parte das nasas sucursales están co
nectadas, electrónicamente polo moderno sistema 
de Teleproceso; un servicio esclusivo pra lle evitar 
esperas e chamadas telefónicas. Calquera das «Cen 
portas» que «A Caixa» abríu na provincia permiti
ránlle entrar na «súa casa» e chegar á sua canta. 
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pola nosa banda 
Daeabalo 
das fronteiras 

Os mesmos que durante anos -dende a Administración e nos millares 
tempos da dictadura- potenciaron a drenaxe migratoria do noso País voltan agora, 
unha vez máis, pra se proclamaren mesías de liberación. Con todo, levan consigo, 
unha biblia de ferro escrita folla a folla e liña a liña desde as poltronas do franquis
mo máis implacábel. Chegan, agora, pra lembrar ós seus antepasados na búsqueda 
dunha orixe de indias coa que se «solidarizar» cun campesiñado secularmente confi
nado na outra banda das fronteiras. Dende Francia, Alemania, Suiza ... , milleiros e 
milleiros de homes e mulleres -coa familia e toda a súa esistencia no lombo-=- es
coitan apampanados cómo, os mesmos que os «axudaron» a emigrar, falan agora de 
redención. E nós, aquí, na desditosa obriga de escoitalos. 

Dende mediados do século pasado, Galicia é unha sangueira. Unha fonte 
sanguiña que enfraquece noite tras noite namentres o seu nervio -a terra, os ríos, 
o mar ... - esmorece a golpes de emigración. A mocedade no estranxeiro ou nas 
metrópolis do Estado, o noroeste está a se encher de ancianidade. Ancianidade e 
poucas forzas: electrocutada Galicia por unha industria que está a deixarnos cegos, 
o máis salvaxe capitalismo fai de nós a súa historia. lncreíbe1 negocio, comercia coa 
miseria; e os cadeliños do imperialismo son os actores dunha farsa tráxica empeña
da en nos manter -por nunca xamáis- nun mercado de rebaixas. ¡ Ollo !: o comer
cio somos nós e, o chigre, Europa occidental. A vida dos galegas está, permanente
mente, en liquidación. Somos, sinxelamente, a forza de traballo máis barata. 

Exército de reserva proletario, corrémo-lo risco -aínda- de abaratar moi
to máis: a crise mundial das economías está a facer, tempo a tempo, dos emigran
tes unha subasta. ¿ Cánto vale un corazón, unha mente ... dous brazos escravos? Xa 
se verá. Namentres, aquí, agora mesmo, o proceso de industrialización que se está 
a implantar multiplica día a día o mesmo feito: sofisticadas factorías arrasan rías e 
pradeiras facendo, do campesiño, un nómada; de Galicia, unha maleta obreira da
cabalo das fronteiras. A emigración xenera as condicións que a reproducen, xa se 
sabe, e ternos que facer da nosa Terra un país novo: hai que cambealo todo, todo, 
todo ... menos nós mesmos. E agora, vai, e chegan os mesmos de sempre pra falar
nos de salvación. E curioso, as súas campañas están financiadas, dende a metrópo
li, cos cartos da emigración. 
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cada 
semá 
Nacionalistas galegos 

Por fin, f óra 
As sete e cinco da tarde do 23 de marzo, 

Marisa Vázquez, Manuel Fernández, Xan Manuel 
López e Xosé María Brañas -militantes nacio
nalistas da Unión do Pobo Galego- souberon 
da esistencia dun telegrama enviado dende Ma
drid á cadea da Coruña na que se atopaban pre
sos. O papeliño azul era o definitivo nihil obstat 
pra unha posta en libertade -cáseque unha es
pulsión- que se produciría obrigatoriamente 
nun prazo de cinco minutos. Sen tempo pra re
colleren as súas pertenencias -libros, sobor de 
todo- os catro nacionalistas atravesaron dúas 
pasarelas de madeira pra chegar onda o peque
no grupo de familiares, militantes do partido e 
periodistas que agardaban baixo un ceo chumbo 
a súa saída. Houbo apertas e algunhas -pou
cas - bágoas, denantes de que dous coches re
colleran ós liberados pra trasladalos ó centro da 
cidade. As declaracións, escasas e contunden
tes: «a nosa posta en libertade -dixeron na 
mesma porta da cadea- non ten importancia. 
Esto é simplemente un indulto, non unha amnis
tía». 

As dez da mañá do seguinte día -xoves
os excarcelados compartían con cinco periodis
tas as súas primeiras horas de libertade. O ano e 
medio de vida que deixaron tra-las garitas, mu
ros e reixas foi o motivo central dunha conversa 
á que asistirían tamén algúns militantes do parti
do e a mesma secretaria xeral da UPG, Elvira 
Souto. 

DO LOITO, A FESTA 

Os fusilamentos de setembro do 75 -ape
nas un mes despóis do seu encadeamento- é a 
primeira e máis dorosa das lembranzas da pri
sión. «A min, concretamente -di Brañas- ma
táronme a un amigo, Humberto Baena. Pra to
dos nós foi un problema case, case persoal. Ma
risa tiña tamén unha compañeira no FRAP ... os 
fusilamentos afectáronnos moi especialmente». 

~ MARISA VAZQUEZ E MANUEL FERNANDEZ 
~ Xa non hai rexas 

w 
e 
z 
o 
u 
a: 

PRIME/ROS PASOS NA L/BERTADE 
Con eles E/vira Souto e outro compañeiro 

Dous meses despóis producíase a morte do 
xeneral Franco. «A noticia dóunola Manolo, que 
tiña un transistor, esa mesma madrugada. Foi a 
festa máis grande, a máis agardada: empezamos 
a petar todos nas paredes, e a pouco xa o sabía 
toda a cárcere ... » ¿ Foi tamén un tempo de espe
ranza? «Non, máis ben o contrario. Tíñase medo 
daquela, porque se decía que entraran policías 
paralelas as cadeas e falábase de excarcela
cións. A situación chegóu a ser tan tensa que 
pensabamos mesmo en facer un motín». 

A IMPOSIBEL FUXIDA 

Se o motín non pasóu de proxecto, un intento 
~ de toma-la amnistía pola man a piques estivo de 
~ poñer ós catro upegallos fóra do alcance dos 
~ carceleiros. Co coñecemento do partido, os ca-

tro nacionalistas iniciaron un túnel que habería 
de desembocar no esterior da prisión. «Visto que 
morrera Franco e non saíamos de alí, -di Ma
nuel Fernández- quixemos colle-la amnistía 
pola nosa conta. Naquel intre estaban connosco 
dous etarras. Con eles e os presos comúns estu
diáronse as posibilidades de fuxir. Pensamos de
seguida nun túnel. Tivemos moitas dificultades: 

pra furrar un muro de hormigón de vinte centí
metros de espesura, vímonos obrigados a utilizar 
un cacho de ferro envolto en mantas, por non fa
cermos ruído. Espropióuse un martelo da cadea 
e escomenzamos axiña a construcción dun pozo 
até conseguir unha altura de 1,40-1,50 metros. 
Empezóuse a galería en cono». 

Os problemas seguiron xurdindo: «Non tiña
mos onde bota-la terra, de modo que houbemos 
de utilizar bolsas de plástico e agachalas en dis
tintos sitios da cárcere. Inda é hoxe o día en que 
moitos deses lugares están sen descubrir». Os 
ratos e máila auga que se filtraba, xunto co a falla 
de luz, complicaron aínda máis a fuxida. «Bueno, 
o certo é que levabamos xa catro meses de tra
ballo a un promedio de 30 ou 40 bolsas de terra 
diarias: conqueriramos facer, xa, trece metros 
con oitenta centímetros, xustamente, cando nos 
descubriron. E decir, que estabamos xa máis alá 
do recinto· esteriorn. 

OS COMUNS E AS MULLERES 

«Eu penso ·-continúa Manuel Fernández_:_ 
que nos descubriron polas bolsas. Despóis qe 
utilízalas, lavabámolas e deixabámolas a secar. 



Cremas que foi un común quen lle levóu unha ó 
director; lago, seica a analizaron e atoparon nela 
restos de terra e pedras. Houbo un primeiro ca
cheo e atoparon xa unha bolsa chea». Era o doce 
de maio de 1976. 

O intento de fuga significóu pra todos eles 
corenta días de celdas de castigo e nove meses 
sen as acostumbradas horas de patio. O propio 
director de cadea levóu a remate os interrogato
rios. «Ouería saber se tiñamos armas dentro e o.: 
chegóunos a falar de excarcelación. Xa contaba
mos co traslado despóis do xuicio». 

Escepcións aparte -coma a do presunto 
delator- as relacións cos presos comúns foron 
habitualmente boas. «Recordo un deles -di Xan 
Manuel López-, o cociñeiro, que estaba preso 
por matar ó cacique do seu lugar. Era unha esce
lente persoa. Había tamén labregos e moita xen
te que procedía dos reformatorios. A represión, 
trala fuga, non se fixo somentes sabor de nós, 
senón tamén sobre os comúns, e mesmo o de
partamento de mulleres». 

«Alí -confirma Marisa Vázquez- as condi
cións eran malas. A min mantívome o feito de 
ter ós meus compañeiros ó lado, e sobre todo a 
Manuel, o meu home. Por outra parte, o trato 

«A LO/TA CONTINUA» 
Saúdos Comunistas frente ó Palacio de Xusticia 

XOSE MARIA BRAÑAS 

das funcionarias era de total control. O principio 
tratábante coma se foras dunha banda». 

Marisa Vázquez e Manuel Fernández -ho
me e muller- podían manter tres comunica
cións semanáis, cunha funcionaria diante e unha 
reixa polo medio. Pro ningún deles lle garda ca
rraxe ós carceleiros: «a nivel persoal non ternos 
nada contra eles: son simples intermediarios. Se 
lles mandaran ceibarnos, ceibaríannos antes». 
¿Maus tratos? «Físicamente, connnosco nunca 
os empregaron: cos comúns, sí». 

A REFORMA E 
A LEGALIDADE 

cadasemá 

Na cadea quedan, trala saída dos nacionalis
tas galegas, catro presos políticos: Xesús Mon
tero, Xan Caamaño, Fernando Viqueiro e Xesús 
Turnes, todos eles supostos membros do Partido 
Comunista Reconstituido (PCR). «Somentes ún 
-aclara Manuel Fernández- está implicado en 
delitos de sangue, así que teñen esperanzas de 
se acoller ó indulto dos trece anos». 

Dese indulto e da reforma que o paríu non 
queren falar moito: «a reforma -di Brañas- fi
xérona eles e eles son os únicos gañadores. 
Abonda decir que é antidemocrática e non signi
fica nada pra Galicia: estas eleccións non valen 
grande causa». De calquera xeito, diferencian 
dúas etapas trala marte de Franco: «Ü segundo 
goberno da Monarquía xogóu as súas cartas mi
llar có primeiro -di Xan Manuel López- anque 
en mortos creo que están empatados». 

Cara un inmediato futuro, non poden con
cretar aínda os seus proxectos: «é que non sabe
mos o que vai pasar; todo depende. A nivel per
soal seguiremos loitando por tódolos que que
dan na cadea deica acada-la liberación nacional 
e social da nasa pat ria». 

O mesmo xoves, día 24, a Unión do Pobo 
Galega presentaba ante un notario de Marín os 
estatutos prá súa legalización. 

Catro naeionalistas galegos 
A que segue é unha sintese da historia persoal, 

humana e política dos catre membros da U.P.G. li
berados a semá pasada. Os datos foron facilitados 
pela propia organización. 

MARISA VAZQUEZ: 
MAXISTERIO E FILOSOFIA 

Maria Luisa Rita Vázquez Barquero nacéu en 
Ourense no 48, son seis irmáns de familia. O pai é 
empregado. Estudióu Maxisterio en Ourense e lego 
tres anos de Filosofia en Santiago. Casóu no 72 con 
Manolo Fernández Rodríguez. Non teñen fillos. Está 
na organización dende o ano 1972. 

MANUEL FERNANDEZ: 
OITO ANOS DE MILITANCIA 

Manuel Fernández Rodríguez. Nacéu en Reme
sár (Monforte) o 22 de xullo do 52, fillo único de 
país labregos. Fixo estudios de Bachillerato no Insti
tuto de Monforte e Maestría Industrial, aprendendo 
o oficio de electricista. No 1969 foi á Coruña traba
llar de electricista nunha empresa e nese ano ingre
sa na organización. Do 70 ó 72 marcha a Barcelona 
a traballar, quedando descolgado da mesma nese 
tempo. No 72 vai traballar a Vigo onde toma de 
novo contacto con UPG. Laboralmente adícase a 
viaxante. Casa con Marisa nese ano, que xa era da
quela militante. No 73 trasladan o domicilio a San
tiago, onde Marisa traballa como auxiliar adminis
trativa na facultade de Biolóxicas e Manolo como 
empregado de comercio na Coruña. Detivéronos en 

Santiago ós dous, o día 12 de agosto do 75 ás cito 
da tarde, cando regresaban da aldea. 

XAN MANUEL LOPEZ: 
FILLO DE MESTRES 

Xan Manuel López Alvarez (Lito) nacéu en Vi
veiro o 21 de agosto do 48. Os país son mestres. 
Fixo bachillerato superior. Son cinco irmáns. El é o 
número catre. Comenzóu Maxisterio. Foi detido no 
71 en Santiago por formar parte dun comité do 1.0 

de Maio, estando detido por este motivo mes e me
dio na cadea da Coruña e resultando sobreseído o 
sumario no TOP. 

Pertenece á U PG dende 1971. Estivo esiliado 
en París cito meses. Regresóu e fixo o servicio mili
tar. O remata-lo servicio quedóu en calidade de libe
rado na organización e estudiaba Biolóxicas. Foi de
tido o 12 de agosto do 75 na Coruña na casa dos 
país ás tres da tarde. Dez minutos antes de que di
ran a noticia da morte de Moncho Reboiras pela TV. 

XOSE M. BRAÑAS: 
UN «LIBERADO» 

Xosé María Brañas Pérez nacéu en Vimianzo, 
na Coruña, o 21 de setembro do 48. Vive en Vigo 
dende os 12 anos. O pai é maquinista naval. Fixo 
bachillerato en Vigo e tres anos de Económicas en 
Santiago. Deixóu os estudios e ocupóu en distintas 
empresas traballos de Adeministrativo. Pertenece 
dende o 71 á organización. Primeiro estivo no Fren
te Cultural e lego no Obrero. O final era «liberado». 
Foi detido· o 11 de agosto en Guntfn (Lugo) sobre 
das dúas da tarde cos etarras Goitia e Villanueva. 



cadasemá 

Primavera polítiea 
A vida política galega parece entrar nunha indu

dábel primavera. Hai xa quen di que novos plantexa
mentos poden estar a punto de agramar a partir, por ' 
exemplo, do chamamento dos vintenove. Por outra 
banda, empezan a se clarexa-las posturas de cara ás 
eleccións (o caso do PCG), propónse unha xuntanza 
pró estudio de Galicia (CIES) e racha cada vez máis a 
posíbel unidade das falanxes galegas. 

O caso do chamamento dos vintenove (ve-lo an
terior número de TEI MA) está sen duda destinado a · 
pasar á historia máis inmediata. Por unha vez, son os 
intelectuáis, os artistas, os creadores os que van dian
te na iniciativa política soerguendo unha inquietude 
que tardóu ben pouco en materializarse. Pensadores . 
coma Piñeiro ou coma García Sabell, escritores coma 
Casares, científicos, sociólogos e mesmo represen
tantes mozos da cultura como Paco Martín poden es
tar contentos: acadaron o interés e a espectativa da 
grande maioría do chan polftico. Dende o apoio recibi
do inicialmente polos comunistas de Santiago Alvarez 
e polos demócrata-cristiáns do Partido Popular Gale
ga até o comunicado conxunto emitido por seis forzas 
polfticas galegas (Movemento Comunista, Partido 
Carlista, Partido Galego Social Demócrata, Partido 
Popular Galego .. Partido Socialista e Partido Socialista 
Popular), todos empurraron á convocatoria dos vinte
nove. 

Hai que ter en conta, ademáis, que, pra que o de
bate fora tal, o chamamento contóu tamén cos seus 
críticos, que lle chegaron do campo máis declarada
mente nacionalista. A Unión do Pobo Galego e máila 
Asamblea Nacional Popular Galega plantexaron serias 
dudas encol da intención apartidaria que marcóu boa 
parte do chamamento. Cada ún ten as súas razóns e 
fa i ben en espoñelas. 

O que pode pasar agora, a partir do chamamento 
do 6 de marzo, é cedo aínda pra prevelo. Terá que pa
sar tempo, haberá que continua- lo debate segundo 
opinan as fontes polfticas consultadas por TEIMA que 
en moitos casos coinciden en siñalar que se poden 
dar pasos adiante mantendo, cadaquén as súas pro
pias visións e os seus propios plantexamentos. 

Nout ro orde de cousas, destaca un chamamento 
máis. O que fixeron dende Santiago varios traballado
res de diversos campos da cultu ra e da ciencia gale
gas. Cando caras coñecidas que poden ser relaciona
das con grupos polfticos coma a Asamblea Popular 
Galega, o Partido Socialista Gefgo, ou o Movemento 
Comunista de Galicia, con outras independentes, tala
ron de «cubrir unha lagoa observada en Galicia, tra
tando de aborda-la realidade no seu conxunto e traba
llando en función dos intereses populares» estaban a 
se plantexar diferentes tendencias e liñas de actua
ción polfti ca sobre o panorama que hoxe ofrece otra
ballo cultural en Galicia. Entre os seus proxectos, es
tán os de lograr unha grande biblioteca-arquivo e un 
centro de traballo, entre outros. Pra eso, CIES xa ten 
artelladas seccións como as de Sanidade (Yuste Gri
jalba), Urbanismo e Arquitectura (César Portela), In
formación (X.A. Gaciño), Ensino (Xosé Lores), Cultura 
{Carlos Casares), Economía (Xan López Facal) e Estu
dios Políticos e Sociáis {Xosé Fortes Bouzán). De en
trada, conta xa con medio cento de socios. 

Voltando á polft ica no seu senso est rictamente 
electoral, o Partido Comunista Ga lego xa sabe a quen 
vai presentar ás eleccións polas catro provincias. Na 
lista que deu a coñecer o dia 23 en Santiago hai pou
cas sorpresas pro sf unha moi grande. Finalmente, 
non aparece o nome de Alonso Montero como candi
dato por lugo tal como se ten dito en abondas oca
sións e nunca desmentido polo propio partido. ¿Por 

«> ~ueé:t:~l~0v~:t:~~::~í~~~~~a a s:~;nn~~d~:a~~~~~r~~~ 
:> cial na lista. Os candidatos oficialmente presentados 

son vinteún. Santiago Alvarez, Rafael Pillado, Anxel 
Guerreiro, Manuel Peña Rey, Carlos Dafonte, Celesti
no García Braña, Xosé Arias Carballo, Rafael Bárez, 
Carlos Barros, Concha Lago Piñeiro, Waldino Varela, 
Xosé Manuel Iglesias, Santos Costa Barroso, Gonzalo 
Paz, Xesús Redondo Abuín, María do Carmo Rial, Ma
ría Rosario Alabau, Victoria Díaz Cabanela, Xoán Ma
ría Castro, Xosé Manuel Fernández Pérez e Gonzalo 
Iglesias Sueiro. Na lista hai de todo, metalúrxicos, 
profesores, médicos, etc. 

Sen relación con todo esto, aínda que dentro da 
primavera política de que se falaba ó principio, rexís
trase o paso conmemorativo das dúas falanxes, a «au
téntica» e a outra, polo escenario histórico de Vilagar
cía de Arousa. Primeiro chegaron as mocedades de 
Narciso Perales e Pedro Conde que se mostraron 
máis ó día falando mesmo en galego. E, detrás dela, 
viñeron os nostálxicos do franquismo encabezados 
por Fernández Cuesta, Jesús Suevos e Eduardo Urgo
rri. Con estes últimos, tronaron trompetas dos históri
cos corenta anos, mentres que cos primeiros marchóu 
a cousa por vieiras máis acordes co tempo e cecáis 
coa realidade dos feítos. 

Como última noticia do que sucede políticamente 
cada semá, a decisión da Unión do Pobo Galego de 
legalizarse oficialmente. Un notario de Pontevedra le
vantóu acta de constitución dos estatutos deste parti
do pra seren entregados axiña nun dos gobernos civís 
de Galicia coas firmas da secretaria xeral Elvira Souto 
e as de Xosé María Brañas, Ramón López Suevos, 
Francisco Rodríguez, Margarita Ledo Andión e Luis 
Rios Paredes. «A UPG presentóu sen modificacións 
-declaróu o propio partido-,- os estatutos que deica 
hoxe rexiron a vida polftica do partido e quere ser le
galizado sendo fiel ós seus fins e obxetivos políticos 
basados na defensa dos intereses e dereitos do pobo 
traballador e da nación galega». 

Os traballos 
do traballo 

«Os traballadores ergueron a man -algúns pe
chada- pra manifestaren a súa conformidade coas 
cifras e os acordos .. . Eran as once e media da noite do 
día 17. Rematábase o máis longo conflicto laboral de 
Lugo nos últimos corenta anos. Aceptábase a volta ó 
traballo, berrábase á unidade, dábanse vivas á solida
ridade dos traballadores galegas, cantóuse o himno 
galego». O corresponsal de TEI MA, X. Xiz, relataba así 
o ambiente de ledicia con que rematóu a folga da 
construcción en Lugo. Os poucos días, cando na vila 
do bon comer aínda andaban a celebra-la victoria, os 
obreiros da Construcción en Ourense decidiron o día 
22 deixar cemento e ladrillos por un tempo, saír á rúa 
- nun primeiro intre da folga houbo enfrentamentos 
coa Policía Armada - , e esixir ós patróns un ha ta boa 
de reivindicacións que van desde un aumento de sala
rio -18.500 pesetas como mínimo pró peón- até 
millares condicións no traballo. Como en Lugo, millei
ros de traballadores sumáronse á folga que tamén pra 
Ourense pode significa-lo espertar obreiro. 

DESUNION NOS UNITARIOS 

Todo parece indicar que a forza que promovéu os 
sindicatos obreiros da Construcción en Ferrol, Coruña 
e Vigo, - en Lugo non se tomóu unha decisión neste 
senso cecáis porque a dirección da folga levóuna o 
S.O.G. - tentará facer en Ourense o correspondente 
sindicato. A presencia nesta folga do Xosé L. Muruzá
bal - dirixente dos sindicatos promovidos polo Parti
do do Traballo de España - é un dato importante. A 
creación destes sindicatos á marxe das centráis sindi
cáis da C.0.S. - é decir, CC.00 .. U.S.O. e U.X.T.- lé-

vanos a un tema de actualidade no movemento sindi
cal: a desunión dos chamados «unitarios». 

Foi en Madrid. O 6 de Marzo tiveron lugar dúas 
grandes xuntanzas nas que participaron obreiros que 
viñan promovendo en todo o Estado español xermolos 
e promotoras cara unha central sindical constituida 
dende a base, dende asambleas. Pro os «unitarios» ta
mén se dividiron. Uns -os prósimos ós plantexamen
tos da Organización Revolucionaria de Traballadores 
(ORT) - xuntáronse en Alcobendas, outros - prósi
mos 6 devandito PTE - fixeron a súa asamblea en 
Vallecas. O máis seguro é que as cousas se clarifiquen 
nun prazo corto, ben confirmándose a división, ben 
chegándose a un acordo. A data do prímeiro de maio 
vai ser fundamental pra este e outros problemas. «En 
Vallecas -declaróu a TEIMA X.L. Muruzábal - hou
bo erros de forma, pro esto é diferente dun erro de 
fondo; o certo é que no seo do sindicalismo unitario 
hai unha loita política». Respondendo ás críticas dos 
da ORT, dixo que «cando alguén di que non se avisóu 
con tempo e van e reúnen a duas mil persoas vese 
que non é unha disculpa real». «En Vallecas -decla
raba a esta revista Manuel Monge, dirixente da 
ORT - deron á asamblea un carácter constituinte, de
ron todo feito sen que houbera antes un proceso 
asambleario na base. Podemos chegar a un acordo 
pro sen condicionamentos previos. Irnos encetar un 
proceso aberto a tódolos traballadores. Podemos che
gar a acordos cos Comités de Traballadores da APG 
que lanzan a idea da Central Sindical Galega, ou co 
Partido Socialista Galego, que parece estar na mesma 
liña». 

MEDICOS PECHADOS 

Como medida desesperada, sete médicos do servi
cio de Urxencia da Residencia do S.O.E. de Lugo acor
daban pecharse no Centro o día 24. Esta vez non eran 
reivindicacións económicas o que os movéu a tomar 
esta decisión. Estaban cansos do silencio. Do silencio 
dun I.N.P. que non daba reposta a ningunha das alter
nativas que estes profesionáis presentaran pra resol
ver un problema gravísimo: é imposfbel atender con 
certar garantías ós enfermos coa escasez de medios e 
de persoal sanitario actual. A «seguridade social» era 
cuestionada de novo. O é, de certo, cada día e en cada 
curruncho de Galicia. 

TRANSPORTE: DA SENTADA O PARO 

Polas mesmas datas, outros traballadores 
- usuarios dos autobuses que fan o recorrido da Es
tación da Coruña ás vilas da periferia - encetaban a 
contestación contra outro «servicio». A recente suba 
que consideran abusiva - un matrimonio con dous fi
llos terá .que gastar perto das dez mil pesetas ó 
mes-, e que aínda non saíu publicada no B.O.E .. foi o 
detonante. A protesta esta vez esprésase a traveso de 
sentadas tódalas tardes na Estación e que cada vez 
son máis maioritarias, chegando nalgún intre ó millei
ro de «sentados» que piden, con pancartas escritas en 
galego e firmadas polas asociacións de veciños da pe
riferia , reconsideración da suba e «transporte popu
larn. Unha concentración ante o Goberno Civil - des
póis da denegación de permiso pra manifestárense
parece que vai ser outro xeito de protesta . 

Tamén en Vigo-anqueo problema sexa ben dis
tinto - as verbas «transporte» e «conflictm> aparecen 
vencelladas. O progresivo espallamento da folga dos 
traballadores do sector -apoiados asimesmo polos 
conductores de transporte urbano- obrigóu ós em
presarios á negociación. Namentres, a lntersindical 
Nacional Galega facía un chamamento ás forzas sin
dicáis galegas «cara a unha movilización contra as 
medidas económicas anti-obreiras do Goberno». 



Dou.s anos leva funcionando pola cara, sen móis certificado de boa conducta c6 seu atreve
mento, unha tal «Metalúrgica del Noroeste S.A.», empresa adicada 6 tratamento de mineróis 
de estafto. Non contenta con bailar enriba das leis e diante dos mesmos narices das autorida
des, «Metalúrgica» bota un cheiro e móis un fume que lle deron con todo merecemento o tftu
lo de «enemigo público número 1 » da bisbarra de Setecoros (Valga), na provincia de Ponteve-
dra. . 

Pontevedra 

A metalúrxiea de 
Valga é ilegal 

G. CAMPOS 

parte, os elementos químicos que saen pola che
minea da fábrica rillaron hastra os cables da alta 
tensión por dúas veces e mesmo os propios ma
teriáis da instalación; toxos, piñeiros e eucalip
tos dos arredores tamén dan fe dos efectos liqui
dadores do fume. 

Moito se levan movido xa os veciños do lu
gar do Pino, que é onde chantóu «Metalúrgica 
del Noroeste» a súa fábrica, pra tratar de que se 
pechara a factoría. Deron conta da ilegalidade 
da empresa -carece da necesaria licencia mu
nicipal, segundo confirma un documento da al
caldía- e da grave contaminación que padecen 
-nunha noite de funci·onamento esmendréllase 
a colleita dun ano- á lrmandade de Labregos e 
Gandeiros, a C.0.S.A. á Xefatura Provincial de 
Sanidade, ó axuntamento de Valga e máis 6 Go
berno civil. Por se fora pouco, a Delegación de 
Agricultura de Pontevedra e o Departamento de 
Química Analítica da facultada de Ciencias de 
Santíago emítiron informes confirmando o proce
so contaminante da «Metalúrgica». 

«Nós dependemos do vento -din os ve
ciños-. Segundo veña, toca sufrir por barrios. 
Hai xente que abafa co cheiro. Nin siquera pode
mos come-las berzas; aparecen queimadas, 
coma se esmoreceran muxicas sobor das súas 

A EMPRESA BOTA FUME; 
OS VECIÑOS, LUME 

A empresa érguese nunha bisbarra eminente
mente agrícola, xa que do campo comen a mei
rande parte dos veciños ou tañen, polo pouco, 
un complemento básico pra ir tirando. Son dous
centos os veciños afectados, que están espalla
dos polos lugares de O Pino, Baonllo, Carnuda, 
Casal de lrixo, Pedrafita, Raxói e Madela. 

As pardas chegaron tan axiña como a fábrica 
escomenzóu a contaminar. E dela só se benefi
cian tres veciños que traballan alf, dos nove que 
ten en total. Por certo que, segundo contan os 
veciños, o trafago de empregados é moi fre
cuente polo ambiente irrespirábel da fábrica que, 
seguindo co seu costume de non te-lo que tería 
que ter, tamén precisa de axeitados sistemas co- N 

rrectores da contaminación. .~ 

O efecto degradador é tan forte que os ver
quidos líquidos da «Metalúrgica» queiman a ve
xetación de arredor da presa (por certo que esta 
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presa pérdese por un monte comunal e vai cafr a UN EUCALIPTO NOVO XA 
uns prados parto dun colexio nacional). Pola súa SEN FOLLAS NA PUNTA 
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AS VIDES RACHAN 
COMO PAUS SECOS 

cadasemá 

follas. Moitos de nós gastamos bos cartiños en 
alambrar e preparar viñas que ·agora non produ
cen; as vides eraban coma se estiveran secas e a 
colleita de viño baixóu nun oitenta por canto. As 
fruteiras sécanse, quedando como atouradas e 
hai laranxeiras que apareceron frexidas nunha 
noite. Mire .este limceiro como está, parece que 
lle veu o raquitismo e denantes producía moitos 
e bós limóns». 

No mes de xaneiro, os homes de Setecores, 
co documento de ilegalidade por diante por falla 
de licencia municipal, pediron do axuntamento 
de Valga o peche da empresa. Aínda están agar
dando en que vai para-la denuncia. 1 a cousa co
rre moita presa, porque os veciños xa ouviron fa
lar dunha posíbel ampliación da factoría, de xei
to que os seus efectos poderíanse estender por uns 
cinco kilómetros. 

N úm .. 

i)on,FR,\NCISCO PAVQ;¡ PDIAR , SEC!IB'r,.nro ll!!L AYUN'rA~=iro m VAJI;Ji., 

CERTTI'IC01 

'bJe ~íEll'AlllllGJC,•. ruL llOR03S'l'E S.A. en 21 tlc Noviembre ce 1.974, 
solioit6 de este Ayuntamient o el establecimi~nto de unu planta bte¡,Tal 
par a el tratamiento de mineraltis de 3staño en el lu.;::!"•1del Pjno, Ut! est~ 
t~mino municipal.-<:.ue se inatruy6 el oportuno expediente con a?Tr r lo al 

'Vigente Reglamento c!e .l..ctividaJes f.!alestas, lno.:Jlubrea, J;ooiv:is ;¡ l'eli
groaas, que .todnvi n est! sin rcaclver, por lo que dioha Entidad, careet1 
de licemcio. municipal p::ira ou ñmoionnmicnto. - - - - - - - - - - - - - • 

Y n pctioi6n de n . Jose Montcegudo Car.ipa.:1a; D.A•11.onio Vajo D~1-
mudez 1 Ha.rruel 'f ouoeda Constenlll y D.Manijel Cerncltra }:nvin, ·.¡coi.nos jial 
lugar del Pino en cote Mun.ioipj o , expido la. preGente do ordon dnJ. "'r,. 

Alcnldo' y con su visto bJeno en Valga. a vei..t"Jt.ii.res ci !leP,tie:nbre de 

dl !'OVecj~:itn. AOtf\l'tn " R•i•· - - - - - - - - - -,~·,: -¿:~):~ ---. 
~ -· ( /,,(?'.~.,, 

'Í·\'l'> 'E"~-' '><._J.._,- ./ 
;~ ,...,. >e\ _)ff-'.,; ~ /<"-~-::.- ··., 

'~~";.-:. -~, r;"\ v• D• • 11."
1 

• >- / 
{<( I¡ .. \"\•' 1.ELALCALDE, .~I> -/·/ 

~;t~~~;'d @4~-/',// / 
~ (P~·t\,~>' / ·' / 

..... ~ ... . • ..... ~ . 

,.... 
...... 

/LEGALIDADE CLARA E ROTUNDA ,0 



os 
e idos 
, 

Os outros métodos 
eontraeeptivos 

(métodos 
de Ogino e da 
Temperatura) 

Estas dous métodos contracepti
vos (ver TEIMA n. 0 9), son asumidos 
pola parella, home e muller conxunta
mente. O non esixir ningún instru
mento especial, os métodos de OGl
NO e da TEMPERATURA. xunto co 
COITUS INTERRUPTUS, son os máis 
naturáis. 

O «método de Ogino», chamado 
tamén método do ritmo ou de absti
nencia periódica, consiste en absterse 
dunha relación sesual (coito) os dfas 
nos que a concepción é posfbel. O 
método de Ogino básase no feito de 
que o óvulo é liberado, xeralmente, na 
mitade do ciclo (mitade dos dfas que 
separan o primeiro dfa da menstrua
ción de dous ciclos ou periodos con
secutivos). O óvulo ten unha duración 
dun dla (24 horas). O espermatozoi
de, pode vivir no útero hastr.a 3 días e 
ocasionalmente máis. 

Dende o ano 1932, Ogino, consi
deróu que a ovulación tiña lugar, nor-

Colonialismo 
interior e 
dependencia 

XOAN X. SANTAMARIA CONDE 

Hoxe xa se fala do «colonialismo 
interior» e a «dependencia» en Galicia, 
precisamente cando comezamos a 
decatarnos das insuficiencias e limi
tacións, no noso caso, do «modelo 
dualista» máis ou menos puro, e que 
xa ternos sinalado. Esto non quere 
decir que o «colonialismo interior» ou 
a «dependencia» sexan uns modelos 
esactos e precisos pra interpreta-la 
nosa realidade socio-económica e 
cultural. O que acontece é que, neste 
intre, son os máis axeitados, sen per
xuicio do seu progresivo perfecciona
mento. 

Tratando de sermos breves, pode
mos decir que esiste colonialismo in
terior cando as desigualdades socio
economicas -ou desequilibrios 
como moitos prefiren, por ser un ter
mo máis aséptico e menos conflicti
vo - a nivel territorial danse nunhas 
interrelacións esistentes entre o sec
tor tradicional e o moderno. As partes 
interesadas teñen de estar ensambla
das, é decir teñen de actuar recípro
camente, segundo Galtung ( 1 ). Se
g u indo as ideas de T. Dos Santos (2) 
situase o colonialismo interior no ám
bito da dependencia, e que el define co
mo «unha situación na que un certo nú
mero de paises teñen a súa economla 

malmente, entre 16 e 12 dfas ante
riores a regla seguinte. Por outra ban-

' da o chamado «período fértil» de fe
cundidade, situaríase entre 19 e 12 
días anteriores á nova regla. Poña
mos un exemplo, prá millar compren
sión do problema: pra unha muller, 
que teña un período regular de 28 
días a ovulación terfa lugar antre os 
días 13 e 17 inclusives. Non embar
gantes os dfas ferteis, na mesma mu
ller, situarfanse entre os días 1 O e 17, 
inclusives, do período. 

Pro cálculo dos dlas ferteis, a mu
ller debe utiliza-lo chamado método 
do calendario, que consiste en 
controla-los 8 perfodos menstruáis 
anteriores. Deben apuntarse as datas 
de comenzo (dfa primeiró de cada re
gla) dos oito últimos perfodos, e 
canta-los días de duración de cada 
perfodo. Esto faise contando os dfas 
que van dende o primeiro dfa de cada 
regla hastra o dfa anterior ó primeiro 

. dfa da regla do perfodo prósimo e así 
sucesivamente. O primeiro día fértil 
calcúlase restando 18 do número de 
dlas do perfodo máis corto, e o derra
deiro df a fértil restando 1 O do número 
de dfas do ciclo máis longo. Poñamos 
outro ex. pra unha muller, na que a.s 
reglas, varf en de 24 a 32 df as, terf a
mos: 

a) ciclo menor: 24 - (menos) 18 = 
6; b) ciclo maior: 32 - 1 O = 22. Así 
as causas, entre os días 6 e 22 de 
cada perfodo, a concepción pode ter 
lugar, o que supón unha abstención 

condicionada polo desenvolvemento 
e a espansión de outra economía. A 
relación de interdependencia entre 
dúas ou máis economías, e entre es
tas e o comercio mundial, asume a 
forma de dependencia cando algúns 
pafses (os dominantes) poden espan
dirse e autoimpulsarse, en tanto que 
outros (os dependentes) só· poden fa
celo como reflexo desa espansión». 
Esta interrelación das tamén chama
das economlas centráis coas periféri
cas esplica doadamente a dinámica 
do desenvolvemento duns e o subde- · 
senvolvemento dos outros. E non du
bidamos que este punto de partida 
epistimolóxico ofrece moita lus pra 
comprende-lo subdesenvolvemento 
de Galicia como economía descentra
da, a industrialización dependente 
que se está a levar a cabo pola caren
cia, entre outras cousas, de poderes 
propios, a perda da conciencia colec
tiva como pobo, especialmente na 
pequena burguesía galega, etc. Situa
ción que Lafont (3) denomina «despo
sesióm>. 

Neste contesto _:_no que as con
notacións de tipo cultural e socio
económico son claras- atopámonos 
tamén co menosprecio de certos sec
tores pala historia, cultura, tradicións 
e lingua galegas. O fenómeno é moito 
máis complexo, xa que logo, cá sim
plicidade propia dos plantexamentos 
tecnocráticm: e pretendidamente 
asépticos. A solución dos problemas 
económicos de Galicia, o mesmo que 
a súa dignificación colectiva, non pa
san, pois, pala asimilación e absor
ción das nosas peculiaridades seguin-

SESUALIDADE 
de toda relación sesual de 1 5 días 
coma mínimo. A represión do desexo 
sesual, é pois, considerábel xusta
mente nas datas máis dificeis. A esto 
hai que sumarlle que os dlas chama
dos seguros, non o sexan máis ca 
teóricamente, dado que o risco dun
ha ovulación fóra da súa data idónea, 
pode ter lugar por un simple estlmulo 
sesual ou stress emocional intenso. A 
eficacidade do método de Ogino en 
relación ós outros métodos é moi bai
xa, o risco de embarazo é dun 15%. 
As alteracións psicolóxicas ou neuró
ticas, pola utHización deste método 
derivarían do feito da represión sesual 
que implica, e do temor constante da 
posibilidade dun embarazo. As venta
xas, derivarían da súa inocuidade ffsi
ca, así coma da súa permisibilidade 
pala igrexa católica. 

O METODO DA TEMPERATURA 
BASAL, algo máis eficaz có método 
de Ogino, consiste en que a muller 
toma a temperatura basal ( a que ten 
o carpo humano, antes de realiza-lo 
individuo ningún esforzo) na boca, 
durante tres minutos como mlnimo, 
inmediatamente despóis de recordar 
pala mañá e antes de erguerse. Os 
valores obtidos cada día, serán inscri
tos nunha gráfica. Cando o óvulo é li
berado, a «temperatura» acada o seu 
nivel máis alto, onde permanece du
rante o resto do ciclo. O primeiro dfa 
non fértil é o terceiro en que a tempe
ratura se mantén elevada; o derradei
ro día rion fértil anterior á liberación 
do óvulo non pode ser calculado por 

do pautas alleas nin propiciando o 
que Ramón . Piñeiro (4) denomina 
«desfiguración mimética», referíndose 
ó eido cultural e lingüfstico; senón 
que por outras alternativas ben distin
tas que xorden como consecuencia 
desta situación especffica. 

Mesmo por eso ternos de sinalar 
tamén algunhas das limitacións deste 
enfoque teórico a pral da súa millar 
adaptabilidade á nosa realidade. Ten
se de profundizar moito alnda na es
tructura interna do subdesenvolve
mento, ademáis de facelo nos seus 
condicionamentos estemos. A dificul
tade radica, entre outras razóns, en 
que non esiste un modelo único e xe
ralmente válido de subdesenvolve
mento, senón que manifestacións di
ferentes desta situación, segundo os 
países e pola súa especificidade 
como pobos. Esiste tamén, e compre 
tela en conta, o colonialismo polftico
cultural. A auténtica integración su
peradora das distintas desigualdades 
pasa pola unidade na diversidade e 
non pala uniformista, de tal xeito que 
non se produza un e<desenvolvemento 
dependente-asociado» (5). Compre 
suliñar tamén que a igualación socio
económica non supón, necesaria
mente, a desaparición das diferencias 
entre clases sociáis, porque está aln
da pendente de investigación a rela
ción entre o colonialismo interior e a 
loita de clases (a nivel de conomías 
dependentes, a nivel do Estado e ó 
mundial). ¿De qué xeito facilita ou di
ficulta a solidaridade de clase e os 
plantexamentos interclasistas a esis
tencia do colonialismo interior? 

este método, pois cando a tempera
tura se eleva o óvulo xa foi liberado. 
Xeralmente as gráficas da temperatu
ra tén que ser interpretadas polo mé
dico especialista. Noutras gráficas a 
interpretación é prácticamente impo
slbel. 

A temperatura basal é inferior a 
37º durante a primeira mitade do perio
do (observarlan que perfodo e ciclo 
son empregados sinónimamente). No 
intre da ovulación a temperatura au
menta progresivamente ou brutal
mente a 37°, manténdose por riba 
de 37º durante trece dfas e caindo 
no momento da nova regla. As veces, 
o vfspora da subida térmica, hai unha 
hipotermia que prevén ou anuncia a 
ovulación. Pra unha máxima eficaci
dade a abstención sesual vai dende o 
comenzo das reglas, hastra o terceiro 
día no que a temperatura se mantén 
elevada. O risco dun embarazo pra 
este método é do 12% aprosimada
mente . 

A toma diaria da temperatura ba
sal (pódese tomar tamén no recto e 
na vaxina) e a difícil interpretación da 
mesma, son inconvenientes dabondo 
pra que este método sexa moi pouco 
utilizado. En certas farmacias, non 
embargantes, atópanse esplicacións 
detalladas do emprego deste método 
coma contraceptivo. 

No prósimo TEIMA, ocuparémo
nos dos métodos contraceptivos asu
midos polos homes: coitus interrup
tus ou retirada a tempo, máilos pre
servativos ou condóns. 

E, finalmente, debemos sinalar 
que; no caso galego, se pretendémo
lo · autodespegue económico, o mes
mo que acadar unha economfa secto
rialmente vertebrada, e autocentrada, 
non podemos eludi-lo estudio das ca
racterísticas e dinámica propias do 
sector tradicional. De pouco nos vale, 
por exemplo, unha alternativa non ca
pitalista, ou socialista, importada ó 
cafr na contradicción de facer abs
tracción dos rasgos precapitalistas 
esistentes no mundo rural galego e os 
integramos sinxelamente na dinámica 
propia do capitalismo. 

En calquera caso estas dificultades 
e os erros posibeis non deben im
pedir, senón todo o contrario, que 
percurémo-los novos alicerces dunha 
dialéctica creadora e operativa. 
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5. F. H. Cardoso.- «Assodated
dependent development: Theoreti
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Emigrantes: 

Voltar, voltar ... ¿voltar? 
Primeiro chegóuse a decir que os galegos emigran «polo seu espirito 
aventureiro». logo, dende as móis altas esferas do poder, cun afecta
do xiro de paternalismo represivo, falóuse da emigración coma do 
«gran mal necesario». Agora, dende hai tempo xa, fólase do mesmo 
coma do exercicio da libertade a escolle-la emigración. O caso é que, 
namentres o campesiftado foxe da súa terra e o proletariado «acce
de» as móis altas cotas da superesplotación, a emigración estó a 
reproduci-las causas que a fixeron realidade. Todo, namentres o capi
talismo estó en crise e o gran capital é o primeiro en temer pola volta 
dos emigrantes na Comunidade Económica Europea. 

XAVIER NAVAZA 

As fases 

Tres fases pódense estabelecer, sen 
lugar a dúbidas, no proceso da nosa 
sangría emigratoria dende os seus co
mezos a mediados do século XIX. Tres 
fases das que a primeira chega hastra a 
Gran Depresión de 1929, a segunda 
comeza co remate da Segunda Guerra 
Mundial e, a terceira, ábrase a fins dos 
anos 50 co Plan de Estabilización. 

( 1946) fase trocar, con todo, no mei
rande receptor hastra superar, nos anos 
50; á mesma Arxentina. Unha nova 
xornada que esmorecería cos 60: Euro
pa era, xa a gran sede da forza de tra
ballo. 

Aberta Europa prós galegos a fins da 
primeira mitade do século, co «Plan de 
Estabilización>> caracterizado pola as
censión do Opus Dei ó poder franquis
ta, o destino cambeaba deica hoxe. O 
volume da emigración, agora, conver
tfase nunha auténtica enxurrada que, 
día a día, valdeiraba ó País de xente no
va: campesiños, mariñeiros, obreiros, 
artesáns ... enchían os trens cara a Hen
daya namentres Venezuela e O Brasil 
quedaban, prácticamente, coma únicos 
receptores de minoritarios continxentes 
de traballadores galegos (nembargan
tes Bos Aires, onde en 1930 chegaron 
a residir uns 600.000 galegos, af nda 
hoxendfa contén perto de 200.000 per
soas da nosa terra) pesia as facilidades 

GALICIA DESFAISE 
(Dibuxo) Xoaquin Marfn 

propostas pola Arxentina logo do con
venio suscrito, en 1948, entre os go
bernos de Franco e máis Perón. Dous 
anos denantes, 1946, na Terceira Con
ferencia de Estados Americanos cha
mábase á atención a escesiva chegada 
dos emigrantes: facfase, pois, necesaria 
unha selección. 

Trátase, a primeira, dunha emigra
ción transoceánica na que predomina o 
continxente de varóns e a edades moi 
baixas: vanse homes moi novos entre os 
15 e os 23 anos. Un longo proceso 
ininterrumpido dende , 1861 deica 
1914 sendo, afnda, importante hastra 
1930: a gran crise mundial, da que a 
repercusión sobor da emigración gale
ga comeza en 1931 e manténse duran
te perto de cinco anos, coa caída da 
Bolsa en Wall Street, fa suspende-los 
movementos migratorios en todo o 
mundo e, no Estado español, suspen
dería o fluxo a Latinoamérica; logo, coa 
rebelión dunha parte do exército es
pañol, a chamada «guerra civil». Des
póis, a guerra europea e os reaxustes 
do imperialismo mundial... lniciábase, 
en 1946, unha nova etapa. 

Aplaza-la vol ta 
No novo pulo, a emigración segue a 

ser transoceánica se ben se eleva un 
tanto a edade media dos emigrantes e 
aumenta sensfbelmente a proporción 
de mulleres. A Arxentina, Cuba, Uru
guái, O Brasil... recibían, de novo, os 
a miores continxentes e nada un novo 
país prós galegos: Venezuela, onde a 
emigración comezaba tardíamente 

Paralelamente á grande emigración 
esterior mantíñase, con diversas oscila
cións, un certo fluxo cara ós focos de 
concentración industrial no territorio 
español. Elevándose os continxentes 
no estranxeiro, a proporción de emi
grantes ó resto do Estado español ele
vábase nos anos 40 e 50 pra disminuir 

nos 60: a «conxuntura do ciclo» toma
ba a forma do pulo meirande en Euro
pa, logo dun amplo período de estanca
mento; e a zona máis alta do ciclo si
tuábase nos primeiros anos 60. 

A política emigratoria comezara 
bruscamente prós galegos. Dende 

1860, a emigración neta galega acada
ría, deica 191 O, a cifra cáseque redon
da do medio millón de traballadores, é 
decir, perto dun tercio da poboación to
tal ó comezo do período. Eso, en cin
cuenta anos. En adiante, farfase millor: 
perto doutro medio millón fa se-la cifra 
neta entre 1950 e 1970. E, afnda, pra 
1971, 1972, 1973 .. . a emigración ga
lega a Europa daría, en datos oficiáis, 
as cifras elevadas pra todo o período : 
perto das trinta mil sardas anuáis so-
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~ mentes a Europa. Ou máis esactamen
te, nos tres anos devanditos 89.000 
safdas dirixfanse ós países da Comuni
dade Económica Europea, o 27 por 

SALDOS MIGRATORIOS INTERCENSAS 
Períodos A Coruña Lugo 

1860- 77 86.873 93.402 
1878- 87 13.868 + 1.962 
1888- 900 23.655 7.547 
1901- 10 55.038 31.250 
1911- 20 23.941 34.807 
1921- 30 22.855 36.820 
1931- 40 + 31.184 + 12.120 
1941 - 50 16.887 36.079 
1951- 60 59.367 60.843 
1961- 70 79.331 80.364 
1860-1900 -124.396 98.987 
1900-1970 -226.235 -268.043 

100 .do total das safdas españolas. (En 
1973 comezaba a crise económica in
ternacional e non hai datos posterio-
res). · 

Ourense Pontevedra Galicia ·---
36.482 55.169 -271.926 

+ 6.273 23.615 - 29.246 
16.150 21.938 - 69.290 
24.594 15.563 -126.445 
19.724 + 715 77.757 
20.273 19.498 - 99.446 

+ 1.057 + 19.154 + 63.515 
27.423 34.970 -115.359 
46.805 70.319 -237.334 
55.579 13.812 -229.086 
46.357 -100.722 -370.462 

-193.341 -134.293 -821.912 

(Datos recolleitos por X. M. Beiras de X. A. López Taboada). 

Unhas cifras que, con outras, permi
tían o lanzamento de previsións deica 
1985: Pontevedra resultará se-la única 
provincia demográficamente progresiva 
nun xeito claro; Lugo e Ourense serán 
- xa o son- todo o contrario, con im
portantes pardas de poboación debidas 
xa a un evidente decrecemento <<Vexe
tativo»; A Coruña cadrará ser, soman
tas, probábelmente progresiva e a rit
mos seguramente estivos ... Todo esto 
no mesmo miolo dun falto: se ben, na 
emigración transoceánica, o retorno ó 
pafs foi minoritario -éo-, na emigra
ción a Europa as vindas periódicas son 
o caso máis xeralizado, mai-lo retorno 
definitivo aprázase cada ano. 

Nunha enquisa celebrada en Alama-

Os novos 01itos 

Co pulo das multinacionáis esmore
cían os nacentes capitalismos nacio
náis latinoamericanos e multiplicában
se, na nova dependencia, as masas de 
individuos marxinados entre os que fan 
estar boa parte dos emigrados galegos 
na outra banda do Atlántico. En tro
ques, a emigración . europea medraba 
con diferencias: namentres a america
na se facfa na periferia do capitalismo 
internacional, a absorción de man de 
obra barata tiña lugar agora no mesmo 
centro das metrópoles, no corazón do 
sistema. Morrfa América prós galegas e 
nacía Europa con contratos de traballo 
asalariado garantizado ou probábel ou 
na percura dunha oportunidade no sór
dido mercado clandestino duns pastos 
de traballo rexeitados polo proletariado 
alemán, francés, suizo ... 

En 1956 nacería, neste contesto, o 

Xente nova 
o 

«Foi, puramente, un mercado salva
.p xe -engadiron- entre dous tipos de 

..... ...... 

nia hai algún tempo pola Comisión 
Episcopal de Migracións, os resultados 
foron os seguintes: 

Cando chegaron aló, en 1960, as in
tencións dos traballadores cifrábanse 
deste xeito: 

31 % pensaban estar un ano. 
21 % pensaban estar dous anos. 

3% pensaban se quedar pra sem
pre. 

15% non tiñan idea. 

Dez anos despóis, en 1970, as cou
sas cambearan: 

4% pensaban estar un ano. 
3% pensaban estar dous anos. 

18% pensaban se quedar pra sem
pre. 

47% non tiñan idea. 

que alguén chamóu o «plan Marshall» 
español: creábase o Instituto Nacional 
de Emigración pra «facilita-las cousas». 
Anos despóis, o antón ministro de Tra
ballo, Romero Gorrf a, afirmaría nun 
acto oficial -dirixfndose ós emigran
tes- cínicamente: «Namentres en Es
paña non vos podamos ofrece-lo que 

atopades noutros países, o Goberno 
español está decidido a defende-lo 
voso sagrado e inalienábel dereito a 
emigrar ... » Nacía o novo mito: <<A emi-
gración foi descaradamente fomentada 
-é a opinión de distintos emigran-
tes-, mentres que nunca se fixo nada 
pra evitala, polas mesmas institucións 
administrativas españolas ó traveso da 
Prensa, Radio e Televisión. Neles sem-
pre se falóu do ben que se vivía en Eu
ropa, dos grandes salarios ... » Eldorado. 

economías capitalistas que tentaron 
safr a flote: unha, a española, botando á 

A RESPOSTA 

xente; a outra colléndoa sen ter en con
ta máis ca esa venda, aquel intercám
beo de xente ... E unha coincidencia que 
fai que o feito sexa máis brutal ca nou
tros períodos de emigración máis len
ta». A Alemania, por exemplo, en tanto 
que algúns marchaban pola súa conta, 
outros fan contratados pola Oficina de 
Colocación alemá coa Organización 
Sindical española como intermediario. 
Mesmo, os emigrantes reclutábanse di-

rectamente en España con contratos de 
traballo por un ano: o grupo inaugurá
base en 1959 cos traballadores despe
didos de Pegaso e fa ser un «mercado» 
florecente. Obreiros especializados 
eran abrigados -coa posibilidade de 
elexi-la morte de fama na casa a traslá
darense a dous mil kilómetros pra des
cargar vagóns de correos... Sempre, 
xente nova: 

EDADE DOS EMIGRANTES A EUROPA 

(1961-1971) 

Grupos de edade Tanto por canto 

Hastra 14 anos .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 0,72 
15-19 .................................................. . 11,20 

18,80 20-24 ................................ . ................. . 

25-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,29 

30-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,92 

35-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,32 

40-44 ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,01 

45-54............ . ........................... .. ......... 4,33 
55-64................................... . . . . . ........... 0,39 

65 e máis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 

Fuxir do agro 

En 1973, en FRAN.CIA, os emigran
tes residían sobre todo no Sur. París 
ocupaba a segunda praza cun cuarto 
dos residentes tetáis seguida das zonas 
do Ródano e dos Alpes. Os sectores da 
producción nos que se atopaban eran 
os da construcción e obras públicas, 
seguido por industrias automovilísticas 
e metalúrxicas, sen esquecer ás «em
pleadas del hogarn en París («recomen
dadas» as españolas en xeral e, podan
do ser, chamadas 1Marra1). 

No mesmo ano, en ALEMANIA, 

máis da mitade residían no Centro (Re
nania Westfalia) e no Este (Hessen), se
guidas do Sur (Baden-Württemberg e 
Baviera). Os dous tercios dos emigran
tes españóis traballaban en industrias 
metalúrxicas ou de transformación, 
logo comercio e outros servicios... Fi
nal mente, a costrucción. 

Tamén en 1973, en SUIZA, a mei
rande parte dos emigrantes galegas re
sidían en Zürich, Lausana, (Vaud), Ber
na e Xenebra, cáseque igualmente re-



partidos entre as zonas de fala alemá e 
francesa (con preferencia a francesa) e 
moi pouco a italiana. Construcción, 
hostelería, servicios domésticos e in
dustrias metalúrxicas eran as principáis 
fontes de traballo. 

Nos primeiros anos do franquismo, 
con todo o relativo que esta formación 
conleva pra Galicia, a «conxuntura» 
agrícola levaba adiante un saldo favo
rábel con respecto da industrial. Dese
guida, as cousas cambean cos novos 
intereses do capital e, fundamental
mente, os pequenos propietarios -que 
serviran pra ceba-la bomba, xunto coa 
superesplotación do cativo proletariado 
urbano, e facilita-la realización da plus
valía industrial durante os anos da fa
me- son os primeiros afectados: a 
agricultura, logo de facilita-lo proceso 

Precios Precios 

Anos Agrícolas Industriáis 

1936 100,0 100,0 

1940 198,4 168,6 

1941 243,7 186,8 

1942 256,8 216,6 

1943 259,5 261,9 

1944 270,6 268,0 

1945 319,2 289,7 

1946 406,2 333,8 

1947 479,1 401,3 

1948 479,4 453,2 

de acumulación industrial nuns anos en 
que a represión social e política chegóu 
a supera-lo imaxinábel, empeza a per
der preponderancia. Asístese, deste 
xeito, á inversión das relacións 
industria-campesiñado. 

Os precios no agro comezan a si
tuarse moi por debaixo dos da industria 
e, precisamente, a partires do periodo 
1951-1955, o ésodo agricola comeza a 
se ampliar estremadamente e con rapi
dez. Non era, como se dixo, que o cam
pesiño «sintese atraido pola cidade»: o 
campesiño fuxfa ás cidades ou ó es
tranxeiro e fuxia da miseria, dun agro 
que -cada vez máis- váiselle facen
do insoportábel ... Xustamente, o crece
mento dos precios industriáis agudíza
se a partir dos anos 1957 e 1958, o 
comenzo do «plan de Estabilización»: 

Precios Precios 

Anos Agrícolas Industriáis 

1949 522,7 477 ,8 

1950 634,4 573,8 

1951 789,9 791,1 

1952 707,1 836,2 

1953 800,2 888,8 

1954 774,5 908,0 

1955 786,7 949,8 

1956 913,0 1009,7 

1957 959,1 1234,1 

(Fonte : Informe sobor do Agro realizado polo P.C.E. en 1957). 

A emigración do campesiñado, pois 
non estaba orixinada polo progreso téc
nico da nosa agricultura ou do proceso 
económico : era, simplemente, a conse~ 
cuencia do paro e da subsistencia. GRli
cia atopábase, sinxelamente, abocada 
ó autoempobrecemento pola emigra-

ción, fomentada, potenciada e subven
cionada polo mesmo Goberno. A crea
ción das Escolas de Formación Profe
sional Acelerada é un exemplo claro de 
cómo naceron, fundamentalmente, pra 
capacitar ós homes cara á súa esporta
ción sistemática. 
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O «Milagre~> español 

A poboación galega, así, que repre
sentaba en 1826 o 13 por 100 do total 
español, en 1970 somentes chegaba ó 
7 ,64 por 1 OO. Entre 1950 e 1970, me
dio millón emigrara. Por contra, as divi
sas medraban ano tras ano: de 1959 a 
1972 chegaban ó Estado español máis 

de catro mil millóns de dólares segundo 
cifras oficiáis (cifras que, realizadas a 
través das canles normáis estabeleci
das polo Goberno, segundo algúns non 
cobren máis do 60 por 1 O dos cartos 
que os emigrantes ingresan finalmen
te). América esmorecla: 

Ano Emigración galega a Europa ldem a América 

1961 ...... . .... .. 3.809 

1962 . .... ... .. .. . 11.680 

1963 ............. 1 5.880 

1964 ... . .. .. .... . 25.063 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

..... . . . . . ... 17.069 

... . . .. .. . ... 13.776 

........ . .. .. 6.488 

. . .. .. . .. . ... 12.908 

.. ... ... . . . .. 20.467 

E nacia o «milagre español» coa inte
gración española no capitalismo inter
nacional e na órbita das multinacionáis. 

Unha reinserción que era resultado, 
unha vez máis, das medidas de libera
ción esterior no capitalismo español e 
dos efectos da onda espansiva que, 
entón, esperimentaron as ·economías 
capitalistas dos 60. E o cámbeo refle
xábase na superación, nos mesmos 
anos, do principal estrangulamento que 

13.862 

13.849 

10.870 

3.250 

2.746 

3.249 

2.984 

2.952 

2.714 

limitaba o desenvolvemento da indus
tria deica aquela en España: a escasa 
capacidade de compra no esterior de 
productos necesarios. prá producción e 
o equipamento fabril interior, esto é, as 
insuficiencias da importación de mate
rias primas, bens de equipo e productos 
semielaborados ... Xunto co turismo e a 
entrada masiva de capital estranxeiro, 
as remesas de emigrantes convertian
se, asi, nun dos pilares básicos do «mi
lagre». 

Tráfego humán 

A emigración que xa viña imposta 
polas caracteristicas da economía de 

subsistencia en Gal icia , sumábase, lo
go, a emigración tendente a evita- las 



' 

informe 

~ tensións saciáis producidas polas pro
pias contradiccións do sistema en me
dio dunha morea de forza de traballo 
escedente. Como ten dito o sociólogo 
pontevedrés Mario Orxales, ... «Se ben a 
emigración á América era o resultado 
da confrontación de réximes económi
cos distintos, tal confrontación favore
cfa a Galicia no sanso de que os seus 
emigrantes levaban consigo unha cul
tura, ou, se se prefire, un sistema pro
ductivo, se non comparábel ó colonial 
americano, sr superior ó indíxena ... » 
«Senda indubidábel que o sistema feu
dal non foi o único modo de producción 
asistente en Galicia, nin tan siquera do
minante ... , é evidente que a coloniza
ción (na América) foi o incentivo da 
emigración, máis non o factor esterno 
necesario pra desintegra-lo modo de 
producción feudal galego ... » Europa co
mezarra, brutalmente, a leva-la desinte
gración adiante e nela está: en troques, 
nada nada pra sustituir ó pasado. Gali
cia ficaba, así, condenada. 

«A espansión capitalista moviliza 
-segundo o profesor Beiras- e libera 
progresivamente forza de traballo no 
entorno social no que vai incidindo, coa 
medida das súas propias necesidades 
de formación dun proletariado. Mals 
- engade - cando a movilidade susci
tada dese xeito non abonda ou non é o 
mecanismo máis axeitado a espansión 
capitalista recurre a outros resortes 

aínda que leve aparellada a reconstitu
ción de modos de producción historica
mente superados, como é o caso do es
cravism.o: o trafago de escravos entre 
Africa e Arnérica prás economías de 
plantación non significa outra cousa. 
Ou ben, sen resucitar mortos, en lugar 
de suplantar velozmente estructuras de 
atraso económico, perpetúas -como 
acontecéu no caso do subdesenrolo ga
lega. «E Galicia, no proceso, convertra
se na reserva de man de obra «baratiza
da». 

Unha man de obra, coma a andalu
za, ou a turca, ou a italiana ... suceptrbel 
de ser rexeitada en calquera momento. 
Así, por exemplo, nos anos de recesión 
económica 1967 e 1968 sarron cara a 
Europa a mitade menos de españóis 
que noutros anos anteriores. Os retor
nos, pola contra, foron tantos que, por 
primaria vez, o saldo migratorio era ne
gativo. A principios de 1974, a crise 
enerxética produciría os mesmos efec
tos: no primeiro semestre, a emigración 
era cáseque un 50 por 100 inferior á do 
mesmo semestre no ano anterior, 
1973. A Administración española, nun 
verdadeiro alarde de cinismo conden
sado, esplicaba que todo elo debíase «Ó 
decrecemento dos anceios da emigrar· 
dos españóis». Namentres, o mesmo 
paro obreiro chegaba ás metrópoles 
alemás, francesas, inglesas belgas, ho
landesas, sutzas ... 

Tetnpo de eslogans 

Nese contesto, no miolo dunha crise 
xigantesca que aínda estamos a pade
cer, as presións directas e indirectas 
pra que os emigrantes se foran «polas 
boas» sen ter que aplicar sistemas de 
espulsión -«que serían anticonstitu
cionáis»- medraban con sutileza: en 
197 4, Opel e Volkswagen en Alemania 
ofrecían primas de 120.000 pesetas 
(ou mesmo hastra 1 50.000) pra que os 
traballadores estranxeiros que tiñan 
contratados abandonasen «voluntaria
mente» os seus postos de traballo. En 
Holanda, daquela, preparábase unha lei 
que concedía 100.000 pesetas ós que, 
logo de tres anos, «quixera» voltar ó 
seu país de orixe ... ¿Resultados? Por 
exemplo, dos 999 españoles -moitos 
galegas- que traballaban na Opel de
nantes do vran do 7 4, despóis das va
cacións quedaban 539. 

O certo é que, en 197 4, 50.000 vol
taron a España. En 1975, segundo o 
Banco de Bilbao, máis de 100.000 ... 
Hoxe, moitos dos contratos européus 
comezan xa a non ser renovados. Nem-

N bargantes, o mito do «self-made man» 
::::: («home feito a sr mesmo») aínda lles 
~ \tale a máis de dous. Un mito do que 

está ben demostrado o seu contido 
ideolóxico: por cada galego que «fai a 
América», milleiros deles viven na mi
seria ou voltan pola razón es~rrecente 
do dibuxo de Castelao: «Eu non lle que
ría morrer alá, ¿sabe, miña nai7». 

Entretanto, tempo de «eslogans»: «A 
emigración é, de momento, a única sar
da dos países probas». Mesmo, o pasa
do vran en Vigo, no curso do último 
Congreso Mundial da Emigración Gale
ga, chegóuse a propoñer da banda de
reita a creación de novas posibilidades 
e canles prá emigración, mesmo de po
tenciar novos países de emigración. As 
mesmas nacións receptoras abondan 
no tema: «0 exército de parados dismi
núe coa emigración e non presiona nen 
social, nen política, nen económica
mente sobre do país de orixe ... A balan-
za comercial destes países é saneada 
sustancialmente co afluxo estraordina
rio de divisas e con este diñeiro -en
gaden- exúdase á formación do capi
tal e por tanto ó despregue industrial 
do país. Por outra banda, o emigrante 
volve á súa casa cun caudal de espe
riencias industriáis e certo grado de es
pecialización que supón, pra eles e pró a: 
país de orixe, un novo capital...». ~ 

ccDesaxustes» sen despegue 

Os países de orixe, nembargantes, 
non interesa a volta dos emigrantes 
-«desnivelaría o mercado de traba
llo»- 'senón a volta do seu diñeiro. 
Todo o mundo lle fala ó emigrante de 
retorno: con razóns ou con ameazas, os 
países receptores; os de orixe a través 
das Caixas de Aforro ou de enviados 
gubernamentáis chamando á morriña 
do desplazado ... Mais ninguén, ninguén 
facilita ese retorno: quen volve, somen
tes, é o aforro. Xusto o que se tentaba 
conquerir. E, sempre, sen a condena 
esplícita da emigración: os desaxustes 
(seguridade, asistencia médica, protec
ción familiar ... ) «arranxaránse co tem
po». A emigración non se pon en dúbi
da. 

En suma, false pasar por «desaxus
tes» o que é, sinxelamente, superesplo
tación. ¿ Ouén gana e quén perde 7 O 
traballador galego chega a Europa des
póis de ser seleccionado médicamente 
e xomeza o seu traballo ó día seguinte: 
os gastos de infraestructura (escola, hi
xiene, servicios públicos ... ) que costóu 
a súa preparación foron costeados po
los contribuintes galegas. E este aforro 
é xigantesco prós países receptores: Ci
nannl («Emigración e Imperialismo», 
1970) fala, prá Italia de 1967, a cifra 
duns 5 millóns de liras por traballador; 
Gorz calcula, prá Alemania, un aforro 
que vai dende os 75.000 ós 150.000 
marcos pró mesmo ano. Etcétera. Pola 

contra, os emigrantes pagan trabucos 
igual cós nativos: o aforro en Segurida
de Social é inmenso nos países recep
tores; o Seguro de Vellez, que cotizan 
tamén os emigrantes, somantas unha 
mínima parte vai camiño deles; o Segu
ro de Paro: o estranxeiro paga coma o 
nacional, coa diferencia de que -é ob
vio- nos emigrantes pouco se dá o 
paro ... 

Está claro que a emigración só é 
rentábel prós países de orixen se as re
mesas son utilizadas no seu propio de
senvolvemento económico, máis non 
se dá semellante circunstancia. O pro
ceso migratorio non desembocóu no 
despegue do país suministrador de ho
mes: abonda co exemplo galego. O 
contrario, fórmense zonas empobreci
das e cáseque desertas onde cada vez 
vai ser máis difícil que medre a vida. 
Ademáis, na medida en que as dividas 
sexan empregadas máis no consumo 
ca en inversións industriáis, intensificase 
a tendencia inflacionista, xa que o cre
cemento dos cartos non corresponde a 
un paralelo crecemento de bens -co
ma dixo o mesmo presidente da Oficia
na de Colocación alemá. De feito, a 
meirante parte deste diñeiro gástase en 
bens de consumo ou invírtese en pisos; 
o resto, a través da Banca, serve pra 
potencia-la a acumulación de capital 
precisamente nas zonas desenroladas 
xa ... 

Notnadistno obreiro 

As cousas deste xeito, o papel que 
lle corrspondéu á emigración nesta fase 
contemporánea -segundo o profesor 

FUXIR DO AGRO 

Beiras- é o papel de reforza-la esplo
tación combinada «que é específica
mente característica do noso desenro-
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lo». E faino de dúas maneiras princi
páis: 

-Por unha banda, movilizando 
unha forza de traballo de reserva -Ga
licia coma exército de reserva da forza 
de traballo- directamente vencellada 
ós países da C.E.E. e máis ós focos de 
crecemento económico español. .. Desa 
maneira frea as alzas nos nivéis dos sa
larios reáis nasas economías e acelera 
nelas o proceso de acumulación e cre
cemento, é decir, agrava a desigualda
de do desenrolo económico. 

- Por outra banda, favorecendo un 
circuito de recuperación do aforro xe
nerado pola propia poboación traballa
dora -tanto no interior coma na emi
gración- mediante o xogo do mante
mento de baixos nivéis de subsistencia; 
o artellamento da rede de intermedia
rios financieiros e -finalmente- o es
tímulo das formas de inversión impro
ductiva que constitúen resortes vitáis 
do sistema, mais ó mesmo tempo 
atrancan decisivamente o noso desen
volvemento posíbel... 

No mesmo orde de ocusas, «trátase 
de favorece-la integración económica 
-segundo Orxales Pita- do emigran
te dentro da economía europea evitan-

EU NON QUERIA 
Morrer alá ¿sabe, miña nai1 
(dibuxo de Castelao) 

do ó másimo a súa integración social: o 
segregacionismo racial dos países de 
destino facilitarálle-lo proceso. Trátase 
de definir e perfecciona-lo nova modali
dade de forza de traballo que o esterior 
demanda: o nomadismo obreiro. Tráta
se, en definitiva, de aproveita-lo merca
do máis lucrativo e luxenfo: o mercado 
humano. E, día a día, o proceso vaise 
perfeccionando». 

«Namentres -:engade o sociólogo 
pontevedrés- o campo está ase afo
gar pouco a pouco a medida que a des
composición do seu sistema vaise 
acentuando. Rachada a troncalidade 
que o sostiña, esto é, sen fillos pra ca
saren na casa, a anomía apodérase dos 
vellos e a desorganización social xeralí
zase. Tan só un pequeno mercado de 
productos agrarios, arbitrario e anárqui
co, mantén o lume nalgunhas casas ... » 

Hai, pois, un escesivo desaxuste en
tre o tipo de desenvolvemento indus
trial que cumpriría ter -en función do 
escedente de forza laboral e paro en
cuberto en Galicia- e o tipo de im
plantacións industriáis que interesa es
tabelecer en rexións periféricas subde
senroladas, coma nós ... «Por eso é ob
solutamente demagóxico presenta-la 
industrialización sen máis e sexa cal se
xa, coma a panacea e a única pana
cea ... » 

informe 

AS DIVISAS NON ~ENGORDAN» 

Crise sen epitafio 

Suliñóu Beiras, tempo hai: «Voltar. 
Pra que a emigración cese e os 
emigrantes volten -témase ou non o 
feito- non abonda cun proceso de in
dustrialización. Compre que, esa forza 
de traballo na que consisten os emigra
dos de feito ou en potencia, sexa temén 
unha forza social actuante . -compre 
que teña poder. A un sistema que lle 
negue á forza de traballo esa posibilida
de de ser forza social actuante na de
fensa dos seus intereses ¿cómo se lle 
pode creer que vaia redimila da emigra
ción?» 

Coma xa se ten dito, <<neste decora-. 
do de farsa tráxica na que os homes ga
legos son manipulados coma nonifates, 
o campesiñado segue a se-lo que fun
damentalmente paga os costes, de 
todo tipo, da emigración». O caso é 
que, nos últimos tempos, o tema da 
emigración cobra nova actualidade por
que xa se contempla -dende distintas 
esferas- tamén polo revés: pola cara 
do posíbel retorno dos emigrantes no· 
medio e medio do cumio da crise da 
econ9mía europea ... 

Así, pró Estado español, a confusión 
medra entre o millón e medio longo das 
cifras oficiáis de parados e o ~ase o do
ble dos sindicatos «oficiosos». As esta
dísticas estranxeiras, polo demáis, limf
tanse a confirma-lo crecemento do pa
ro, sinalando que os nivéis actuáis s.i
túanse en cotas semellantes ás que ha
bía na España de 1941. 

En Europa, segundo a Oficina lnter-

nacional do Traballo (OIT), dacordo cun 
recente estudio encol de 50 países da 
área capitalista, «en moitos países occi
dentáis o nivel de desemprego está por 
alcanzar, e nalgúns casos xa o superóu, 
o correspondente ós últimos anos da 
década de 1930. Uns anos multiplica
dos, daquela, pola crise global que 
afectóu ó sistema capitalista. 

Nembargantes, a emigración segue 
a se-la «galiña dos ovos de ouro» do 
modo de producción capitalista. ¿Cómo 
facer pra . non mata la 1 O millor, segu
ramente, non se considerará coma defi
nitivo o que non é senón provisional. 
Polo tanto, tres alternativas, caracteri
zadas pola súa operatividade de urxen
cia, ten a e.E.E. respecto dos emigra
dos ós seus países: 

- Introducir, cada vez máis, o siste
ma de temporeiros. 

-Optar pola rotación (permanencia 
másima de dous ou tres anos, sendo 
sustituído o emigrante por outro novo). 

-Manter permanentemente «en
grasados» os dispositivos administrati
vos que permitan espulsar, en calquera 
momento, ós que sexa nos baches cícli
cos da enocnomía. 

Con razón díxose, algún día, que 
«cando traspase a fronteira dos apíses 
capitalistas o derradeiro traballador es
tranxeiro, poderáse escribir-lo epitafio ó 
sistema capitalista en Europa». 

M 
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CABANILLAS, COA PRENSA 

Cun todo, ¿ cál é a realidade popu
lar?. De primeiras un fondo e grave 
descoñecemento de dereitos ( a falla de 
exercicio dos mesmos), moi mala infor
mación, cando non absoluta deforma
ción; «apoliticismo» que favorece sem
pre ó institutido; medo ó que non 
coñece e que alguén teimóu de aga
charllo ... Non se trata de ser pesimista. 
Trátase de facer unha análise con todo 
o realismo, anque deixemos sempre 
unha regandixa prás sorpresas. A nasa 
realidade campesiña (cáseque o oitenta 
por cento da poboación), con tódalas 
características que esto supón, non fa
vorece moito unha resposta organizada 
e coherente ó poder estabelecido. O 
primeiro é, porén, saber quén ten ese 
Poder' de feito, ónde están e cómo se 
poden exercer, directa ou indirecta
mente, eses mecanismos de poder e 
controlo. 

Polo demáis, todo parece demostrar~ 
que a oposición legalizábel vai ser lega
lizada en gran medida co tempo, xusto 
pra encetar unha campaña de urxencia 
que, en ningún caso, dispón da décima 
parte do aparello instituido. No anterior 
capítulo do naso informe tentamos de 
mostra-los aspectos máis visibeis de 
tres zonas: Pontevedra, Vigo e A Co
ruña. Neste traballo irnos con Santiago 
de Compostela e Ourense. Dende a 
crónica do poder segue habendo tres 
partidos: Alianza Popular (como federa
ción de grupos), Partido Gallego Inde
pendiente (PGI) e os homes do Partido 
Popular (PP) de Cabanillas. Podemos 
asegurar xa que son estes tres grupos 
quen dun modo ou doutro inspi ... ra os 
mecanismos de poder e control da rea
lidade polftica oficial galega. Dos tres, 
A.P. representa o sector máis dereitis
ta , vencellado a 40 anos de franquis
mo, con grandes sectores procedentes 
das camisas vellas da Falanxe (sobre 
todo vía UDPE). «Franco es la figura 
histórica más importante y positiva de 
la España contemporánea;; (Antonio 
Ramilo e Fernández-Areal, en Vigo). A 
fidelidade á figura de Franco e ó seu 
continuismo é absoluta. 

Outra posición é a do PGI, que xunto 
co grupo de Cabanillas-Areilza, pode 

.q- se- la baza gubernamental (Suárez
~ Martín Villa) pra tentar de conqueri-la 
l' maiorfa ou, polo menos, para-la posíbel 

forza dos homes de Fraga, López Rodó, 
Fern.ández de la Mora, etc. Desde os 
mecanismos do poder estabelecidos, 
as dúas posicións andan máis ou me
nos niveladas. 

O tempo compostelán de Laureano 
LOPEZ RODO, que chegóu á cátedra 
de Dereito Administrativo da nasa uni
versidade pala mitade dos anos 40, 
deixóu fonda marca en Santiago. López 
Rodó tiña daquela 24 anos e pasóu tre
ce da súa vida nesta cidade. Abrí u bu
fete tamén na Coruña, foi introducido 
na burguesía galega do seu tempo por 
JERONIMO LORENZOn que era xeren
te da casa Simeón, e «influlu na univer
sidade e na cidade moito máis ca nin
gún alcalde, rector ou cardeal nos últi
mos cen anos» («Cuadernos para el diá
logo, N.0 185). 

Poida que a revista esaxere, pro hai 
persoas que aínda hoxe lembran e se
guen mantendo unha «certa fidelidade» 
agradecida ó ex-ministro. Por exemplo, 
o ex-alcalde compostelán, LOPEZ CAR
BALLO, voceiro hoxendía de «Acción 
Regional» na provincia coruñesa. López 
Carballo foi alcalde longos anos, res
ponsábel maior das grandes desfeitas 
do Ensanche, exemplo de especula
cións e «desarrollismo» doado, sempre 
ben rodeado dos constructores (outra 
vez os constructores). 

Don Laureano foi por aqueles anos 
conselleiro da «Inmobiliaria Gallega 
S.A.», acolleita á protección oficial, que 
adquiríu a meirande parte dos terreas 
da banda norte da cidade, ·e lago foi no
meado asesor xurídico do Axuntamen
to. Destas datas é o «affaire» do Colexio 
Maior da Estila, centro do Opus Dei en 
Galicia, construido precisamente neses 
terreas da inmobiliaria, e que deu moito 
que falar. Disque idea del foron tamén 
o polígono de Vite, a Avenida de Juan 
XXIII, mesmo a estación de autobuses, 
a nova feira do gando, a Escala do Ma
xisterio... Decía que o pazo de Raxói 
debería ser no futuro a residencia do 
«goberno rexional de Galicia»; era ben 
acolleito nas casas de boa familia com
postelá e, gracias á súa influencia po
derosa, mesmo a Caixa de Aforras che
góu a mira-la posibilidade de conceder 
importantes préstamos á Universidade 
do Opus en Pamplona. 

A análise do poder económico e polftico que controla hoxendra as ins
titucións públicas galegas ten de ser un presuposto imprescindíbel pra 
entender e esplicar (mesmo agoirar) o proceso polftico dos prósimos 
tempos cun feíto fundamental enriba da mesa: as eleccións. As nor
mas electoráis que hai pouco fixo públicas o goberno non recortan en 
absoluto os mecanismos dese poder. Poder chama a Poder coma o 
Diñeiro, ben empregado, chama o Diñeiro. 

¿Quén manda en Galieia? (11) 

A fraga política 
de Compostela 
VICTOR F. FREIXANES 

«SODIGA», »SOMEGA», <<CESGA» ... 

MEILAN GIL, de quen xa falamos, 
sustituíu a López Rodó na cátedra de 
Dereito Administrativo e presentábase, 
abertamente, coma discípulo seu, 
coma disque eran tódolos catedráticos 
de Dereito Administrativo de España. 
Hoxe Meilán deu algúns pasos adiante 
respecto do seu mestre, pro bastante 
xente do Opus Dei mira no PGI a «outra 
alternativa a apoiarn na realidade gale
ga. X. Luis FERNANDEZ GARCIA, por 
exemplo, vencellado a «Sodiga», moi 
amigo de CAMILO BARCIA, o seu pre
sidente, que tamén poderfa andar na 
órbita do Partido .Gallego Independien
te. O traveso deste organismo o P.G.I. 
entra en importantes sectores econó
micos do país. No «Cesga» hai tamén 
homes de Meilán, «Sigalsa», «Some
ga» ... e se ternos en canta que un dos 
per?oeiro.s do partido é tamén FER-

NANDEZ CALVIÑO, o home das Cofra
días de Pescadores, ollamos eiquf un 
dos vieiras de entrada neste sector 
dende os cumios de poder e os empre
sarios, nas cooperativas mexiloeiras 
que se están a promover nas rías Bai
xas e, sobar de todo, na Ría de Arousa. 

SOUTO PAZ, actual decano de De
reito, PERFECTO YEBRA, que foi deica 
hai pouco un dos homes importantes 
de «Larsa», son homes do P.G.I. O mes
mo Meilán, como presidente do IRYDA, 
ten unha presencia directa e importan
te no sector agrario e simpatías entre 
cargos altos deste organismo en Gali
cia. Trátase dun grupo con importante 
poder e posibilidades económicas, e o 
observador non ten que se forzar moito 
pra se decatar da importancia de tódo
los organismos anteditos no intre dun
ha política de penetración e control en 
sectores campesiños, mariñeiros, etc, 

ENTRE CABANILLAS E AREILZA, FRANOUEIRA 



sobre todo entre empresarios altos e 
medios. «Comezamos sen diñeiro, sen 
embargo, -d~cfan en Compostela hai 
pouco- con créditos de varias entida
des bancarias ... » Unha destas entida
des foi, concretamente, o Pastor. 

OS HOMES DA 
«ALIANZA» 

Alianza Popular ten no alcalde com
postelán un home importante. Antonio 
CASTRO GARCIA, a quen deu moita 
popularidade o seu xuicio eneal da di
mensión política, intelectual e histórica 
de Castelao, non se confesa, nembar
ga ntes, partidario de nada. Esta é cáse
que unha constante. Os homes públi
cos prefiren o silencio, falar de «inde
pendencia», de «xestións puramente 
administrativas», anque os feitos ama
sen a cotío filias, fobias e intereses con
cretos. Os tempos non son pra xogar a 
presa. Compre ir a modo, con xeito. 

Na Corporación hai dous concelláis 
máis, polo menos, na mesma órbita po
lítica: os señores Pedro PU EYO NOVO 
e Francisco PUY MUÑOZ, este último 
cuñado de Fraga lribarne, abogado e 
catedrático de Filosofía do Dereito. Hai 
tamén un constructor importante, FE
R R El RO, home que tiróu moi bos bene
ficios do Ensanche, exemplo tamén 
-coma tanto outros- de prosperida
de económica vertixinosa. 

Arredor xa de Gonzalo Fernández de 
la Mora andan Caio NESTOR COBAS e 
Carlos MARIO FERNANDEZ GARCIA, 
tamén concelleiros; un industrial, BO
TANA CAEIRO; e outro constructor e 
home do Ensanche, BERNARDEZ. 

Os constructores fixeron as américas 
en Compostela. Non hai máis que lle 
botar unha ollada ás zonas novas da ci
dade, especulación de cada centímetro 
cuadrado, unha planificación aldraxan
te, precios desenfreados, silencios mu
nicipáis. 

A OPOSICION 
MUNICIPAL 

Ramón PAIS FERRIN é a «oposi
ción>> no axuntamento compostelán, 
con enfrentamentos fortes con Castro 
García, dimisión de tenente de alcalde, 
etc. BARROS SOBRINO e Santiago 
MAIO FERREIRO andan na súa órbita 
nestes intres. Tamén disque Carlos 
FERNANDEZ NOVO, catedrático de 
Dereito Mercantil, podería estar no Par
tido Demócrata que promove en Gali
cia País Ferrín. No seu chalé, nas aforas · 
de Compostela e no Porto do Son, 
téñense celebrado importantes xuntan
zas, sobre todo no vran pasado, arredor 
do grupo de GARRIGUES en Galicia. 
Mesmo houbo tantos primeiro de mer
car «El Correo Gallego», anque non se 
chegóu a un acordo con FELICIANO 
BARRERA, e logo, cicáis con menos 
entusiasmo, estudióuse a posibilidade 
de editar un xornal. Son proxectos. E 
máis nada. 

O certo é que Pais Ferrf n é asesor 
xurídico da Caixa de Aforras local, 
cuñado do seu director, HERNANDEZ, 

que non é precisamente un home de 
palla na institución· bancaria, con poder 
importante e decisorio na mesma, moi 
por riba dos conselleiros. ¿E tamén un 
home do P.D.? Nen se sabe, anque é 
íntimo de Pais. De ser certo o vencello 
político, o P.D. tería aquí un punto de 
control e poder moi importante: a Caixa 
de Aforras de Santiago, un dos centros 
da vida compostelá, pro todo esto non 
son máis ca conxeturas. · 

A CAIXA E O PERIODICO 

A Caixa xoga un papel, xa de vello, 
moi importante na vida de Compostela. 
A constructora «Ruafern, pbr exemplo, 
que foi promovida no seu día polos 
señores RUA PINTOS, antigo director 
do «Hostal dos RR.CC.» e home vence
llado posíbelmente ó P.G.I., xunto con 
FERREIRO, o constructor, pertence 
hoxe enteiramente á institución ban
caria, que negocia con ela e tira moi 
bos beneficios das súas obras. «Ruafern 
constrúe agora prá Caixa, dende a Cai
xa e pola Caixa de Aforras. 

Son conselleiros da mesma, Luis 
SANCHEZ ARGUINDEY, ex-director do 
Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, e Xe
sús PRECEDO LAFUENTE, coengo da 
Catedral. A Caixa foi sempre unha ten
tación fermosa e, ó mesmo tempo, 
unha importante posibilidade de poder 
prá clase política compostelá. Sempre 
andivo arredor dela e, ben mirado, tam
pouco Santiago é unha escepción. E a 
importancia do capital. Pro xa dixamos, 
sen embargo, que a forza dos consellei
ros é nestes intres moi relativa, máis 
ben é un reflexo dun tempo, eso sí, non 
moi lonxano. 

SANCHEZ ARGUINDEY e PRECE
DO LAFUENTE, cada quen ó seu xeito, 
representan, por exemplo un vello sec
tor de poder cidadán, cicáis en deca
dencia, e do máis conservador. Os 
dous, xunto co home fundamental: FE
LICIANO BARRERA, son pezas impor
tantes na dirección do voceiro periodís
tico local, «El Correo Gallego», que dun
ha profesión de fe tradicionalista con
servadora, claramente integrista sem
pre, pasa agora a defender máis aberta
mente as posicións políticas do señor 
Fraga lribarne; e no eido cidadán sem
pre as da poderosa Caixa de Aforros. 

A SANCHEZ ARGUINDEY botárono 
de Conxo cando a reforma do doctor 
Montoya e, dende as páxinas do xornal 
compostelán, comezara unha forte 
campaña contra a institución, os novos · 
métodos psiquiátricos, etc, que deu 
moito que fa lar e que estaba inspirada · 
nos intereses do vello médico. Dalgún 
xeito era a anécdota dunha xa progresi
va perda de influencia deste home na 
vida política da cidade. Na mesma liña 
ultraconservadora atópase o coengo 
PRECEDO LAFUENTE, home tamén da 
«Editorial Compostela», que edita «El 
Correo ... » (Arguindey é o presidente do 
Consello de Administración) e aberta
rnente partidario das posicións ecle
siásticas e políticas de monseñor GUE
RRA CAMPOS, que en Compostela tivo 
sempre unha certa clientela. Poderfa
mos decir que son a estrema-dereita na 
cid ad e. 

sucede no país 

UN PARENTESE 

FELICIANO BARRERA, millonario e 
ultraconservador, tent6u de apoiarse 
no xornal compostelán (no que leva 
metidos moitos cartas) pra chegar polí
ticamente a unha área que sempre tra
ballóu este periódico dun xeito espe
cial: a Ría de Aro usa. As relacións 
Compostela-Arousa veñer.i de vello, 
pro a gran xogada (o gran argumento) 
era a industrialización, a Alúmina, o Su
perporto, lberporto, as Celulosas ... Ha
bía un contacto importante en Vilagar
cía do que podemos falar agora, cáse
que a xeito de paréntese: as forzas 
económicas locáis e, máis concreta
mente, a Cámara de Comercio, que 
agora tenta de resucitar novamente o 
tema da industrialización de ría. César 
LOMBERA PARDO, en Vilagarcía, é a 
peza fundamental, máis ben na órbita 
de UDE, con influencia en todo o sector 
industrial e propietario dunha fábrica 
de fundicións en Vilaxoán («Atlántica 
S.A.») na que traballan uns cen obrei
ros. Trocóu a Cámara de Comercio dis
que nun «búnquer industrializadorn, 
partidario dunha industrialización «por 
riba de todo» que chegóu a contactar 
con Celulosas e mesmo andóu tamén 
nun proxecto de estaleiros. 

O certo é que, á marxe de Lombera 
Pardo ou non, «El Correo ... » de Feliciano 
BARRERA distinguíuse de sempre pola 
defensa da industrialización salvaxe, 
tentando de esmagar calquera outra al
ternativa prá ría e as súas posibilidades 
naturáis; defensa da xerarquía universi
taria; o poder máis conservador, e os 
intereses económicos na cidade, que 
non son poucos. 

Ourense: 

XA NUN SEGUNDO TERMO 

Un último e máis novo grupo é o que 
podería andar arredor do Partido Popu
lar Galego, grupo de influencia econó
mica e prestixio persoal e profesional, 
pro con pouco poder político (polo me
nos directo). Con todo, non queremos 
esquencelo. Son homes como FER
NAN DEZ ALBOR, SIXTO SECO (presi
dente do Patronato Rosalía Castro), 
CAR LOS BALI ÑAS (catedrático de Fi
losofía e ex-decano da Facultade), LO
PEZ NOGUEIRA. .. Son os chamados 
«homes do policlínico da Rosaleda», 
herdeiros en certo senso do vello pres
tixio que os médicos tiveron sempre en 
Compostela, poida que con certas 
áreas de influencia ó traveso desta pro
fesión sobor de todo en zonas ruráis, 
pro xa nun segundo termo respecto 
doutros poderes públicos composte
láns. 

Quedan xentes illadas, hoxe máis 
apagadas, corna PORTO ANIDO, por 
exemplo, que foi noutro tempo alcalde 
de Santiago e presidente da Diputa
ción, home de grandes amistades, xe
rente do psiquiátrico de Conxo, na órbi
ta de Fraga e vencellado ó Opus Dei; 
VARELA NUÑEZ, decano de Medicina, 
na dereita máis conservadora anque 
non afiliado a grupo ningún (polo me
nos que se coñeza) ... Por Compostela 
andan dous bloques definidos: o poder 
oficial - administrativo e a Caixa de 
Aforras. O traveso deles o poder pode 
controlar axeitadamente, hoxe por ho
xe, unha parte importante das bazas 
que se · poidan xogar. Queda outra 
Compostela, naturalmente, pro non es
tamos a falar dela aquí. 

A importante earta 
do eampo 

Se na Coruña a carta que pode ten
tar xoga-la «reforma-Suárez» contra as 
forzas de Alianza Popular é o P.G.1., en 
Ourense é ó Partido Popular de Cabani 4 

llas. O mesmo Cabanillas, a pesares da 
súa tradición pontevedresa, vaise pre
sentar cáseque seguro por Ourense ás 
prósimas eleccións. E todo esto gracias 
a un home: Euloxio GOMEZ FRAN
QUEIRA, o «home do campo», o. da 
UTECO e a Caixa de Aforras Rural, o da 
Cooperativa do Ribeiro, procurador fa
miliar, mestre nacional... En 1960, 
Franqueira era, efectivamente, mestre 
de escola en Castrelo de Miño. 

A un enxeñeiro amigo de TEI MA, 
que por aquelas datas estaba destinado 
en Ourense, chegóulle a decir que coa 
súa pequena granxa e a escola ganaba 
moito máis do que lle podía da-la xe
rencia de UTECO, que por entón colle
ra. Hoxe, nembargantes, é o home máis 
poderoso política e económicamente 
da provincia. Cicáis os irmáns BARREl
ROS poderían facerlle sombra cousa 

que non pasa, porque son aliados seus 
e, ademáis, viven en Madrid), e máis 
ninguén. FRANQUEIRA é hoxe o dono 
do campo ourensán con dúas fontes de 
control complementarias: a xerencia de 
UTECO e a da Caixa Rural. Non hai xei
to de que o poidan coller nun renuncio 
tal e como están as cousas. A Caixa po
derá achantar sempre as fallas de UTE
CO, e viceversa. 

Hoxe, a casa-pazo de Laias, onde 
vie, vai ancheando as súas fincas e pro
piedades. O seu dono trócoulle a confi
guración primeira de pazo con novos 
engadidos e construccións. Apoióu no 
seu día, nos momentos dificeis, cun 
préstamo persoal, ós donos de «La Re
gión» de Ourense. Ten hoxe moi ben 
controlados os medios informativos. 
Aínda máis, presume da súa amistada 
con AUGUSTO ASSIA (outro home de 
Cabanillas) e alguén mesmo fala de no-



sucede no país 

L)[) velas con «pedrigué» que saíron do 
pazo de Ourense camiño da casa gran
de de Xanceda, propiedade do vello es
critor e periodista (Felipe Armesto), de 
seguro candidato a senador pola pro'"" 
vincia de Ourense e promocionando 
polo P.P. 

DE FRAGA A 
CABANILLAS 

FRANQU El RA, con todo;ndóu de 
primeiras arredor de Fraga lribarne. 
Fraga sabía que lle cumpría coidar a 
este home, porque lle podía garantizar 
un apoio rural que outros non teñen. 
Houbo entrevistas, conversas, invita
cións ... Cando se forma «Acción Política 
Orensana», o home de UTECO, xunto ó 
actual presidente da Diputación, David 
FERRER GARRIDO, coñecido comer
ciante da cidade das Burgas, era un dos 
promotores e, volveron as ofertas. 
Franqueira parecía definitivamente un 
home de Fraga lribarne. E nembargan
tes, o primeiro domingo de febreiro, 
Acción Política trócase xa no comité 
provincial do Partido Popular de Caba
nillas. Arredor dunhas 400 persoas 
asistiran ós actos. Foi a millor xogada 
de Cabanillas en Galida: Franqueira. 

Agora ben, Franqueira sabe que con 
Pío aposta polo futuro que lle convén. 
Endexamáis xoga no valeiro. Gusta de 
mirar ben as cousas denantes de botar 
a andar~ Proba desto é que toda a his
toria de Ourense nos últimos dez anos 
depende en gran e medida da súa xes
tión e mesmo dos seus intereses en xo
go. O traveso da Caixa, de UTECO, 
granxas, industrias de alimentación, co
chos, piensos, polos, vacas ... controla 
directa ou indirectamente, ben por sim
patías, ben porque dependen absoluta
mente del, centos e cantos de familias 
campesiñas. 

OS PROBLEMAS 
DO RIBEIRO 

Este mestre nacional metido a gran 
home de negocios e con certas cobizas 
políticas foi dos primeiros en pedir pró 
campo o réxime da Seguridade Social 
dende o seu escano das Cortes e, con~ 
cretamente, a chamada «cuota de autó
nomos», cousa que agora ten ben cala
da. Pro o seu punto débil foi o Ribeiro. 

A Cooperativa do viño Pazo Ribeiro, 
aue comezóu a funcionar aló polo ano 
137 e unha mostra dun xeito de face-las 
cousas e cicáis a empresa que máis 
problemas e disgustos lle ten dado. 
Non están as contas claras dende hai 
anos. A cooperativa comezóu a andar 
cuns créditos precisamente da Caixa 
Rural (tamén do Franqueira), a moi alto 
interés, e hoxe está absolutamente 
chea de deudas que tollen calquera 
proxección comercial inmediata . . «A 
cooperativa ffxose con grandes inver
sións cando o sistema era outro: inver
sións máis pequenas e menos cangas 
prós cooperativistas, que son máis da · 
mitade dos que traballan no Ribeiro», 
decía un grupo de socios de anterior di
rectiva. 

A pesares da opinión dos técnicos 
. co do Banco Oficial de Crédito Agrícola , 
~ que suliñaban a importancia de inver-
1' sións máis pequenas pra acadar un de-

senvolvemento máis armónico e axei
tado, con menos financiación allea, 
Franqueira teimóu nunha cooperativa 
cun gran lanzamentc económico . e 
grandes instalacións e hoxe débenselle á 
Caixa devandita arredor dos · 1 ao 
millóns de pts. Non está nada claro 
tampouco cómo se vai saír desto. 

ENTRE A DIPUT ACION 
E O CONCELLO 

A gran xogada do Franqueira foi a 
rentabilidade do campo dende perspec
tivas capitalistas, pra conseguilo, tras
pla ntóu ó campo os sistemas da nego
ciación do capital e creóu paralelamente 
as grandes áreas de cáseque absoluta 
dependencia dos campesiños. E nestas 
áreas precisamente onde reside grande 
parte do seu poder político. 

Dentro da vida oficial ourensá, cicáis 
simplificando unha migalla as cousas, 
poderíamos decir que o Axuntamento é · 
de Alianza Popular, mentres que a 
Diputación e o seu correspondente 
aparello parece diposta a xoga-la carta 
de Cabanillas. Xa dixemos que FERRER 
GARRIDO, politico de oficio, noutro 
tempo home de Fraga (de quen ten 
unha fotografía adicada no seu despa
cho), de decisións enél"?<icas e gran ca
pacidade de traballo, é hoxe un home 
do P.P·. 

MIGUEL RIESTRA PARIS, supervi
vente do cruceiro Baleares cando a 
guerra civil (feíto que o marcóu definiti
vamente), que tivo diferentes cargos na 
administración local deica chegar á al
caldía, home do Moverñento máis ca 
da Falanxe, vai a todos cantos xantares 
organiza Alianza Popular e, de cando 
en vez, tamén ó Centro Democrático, 
pro non se define nunca. «Teño que pen
sar afnda», di. Ten un despacho viscon
tiano, decimomónico, cáseque o mes
mo cá súa retórica, e vai a tódalas pro-
cesións con chaqué, sombreiro de copa 
e botfns. Debe se-lo único alcalde gale
ga deste xeito. 

A Corporación é a corporación do si
lencio óu do aplauso. Pro en Ourense, 
hai, coma noutros sitios, graves proble
mas de especulación, falla de servicios 
nos barrios, malas comunicacións (o 
plan de accesos a Galicia veu embaru
llar afnda máis as cousas) ... En Ourense 
hai á venda neste intre pisos de 8 e 1 O 
millóns de pts, e fallan vivendas saciáis. 
O diñeiro dos emigrantes aumenta afn
da máis a inflación e os precios. Arre
dor da segunda mitade dos anos 60 ·a 
causa radicalízase afnda máis. GO
MEZ ANDELO, tenente de alcalde, hai 
dez anos viaxante de zapatos e que ten 
hoxe fábrica propia, cun «yate» en Porto 
do Son (Ría de Muros), ten moito que 
ver con todo esto dende a Comisión de 
Servicios Técnicos; SUAREZ HERMl
DA (constructor) é outro nome a ter en 
conta neste senso. Os especuladores 
medran en Ourense, medraron de quin
ce anos pra acó cun pulo fóra do co
mún, coma noutras cidades galegas, 
coa complicidade dos axuntámentos. 
Mentres esto pasa, homes coma FER
l\IAN DO SUAREZ, tamén tenente de al
calde, catedrático de instituto, pide 
afervoadas adhesións ó bimilineario de 
San Rosendo. Todos eles na órbita de 
Alianza Popular, máis ou menos decla
rada. 

Un dos homes princjpáis da política 
ourensá dende o 39 pra acó, que nas 
últimas decadas tiña conquerido impor
tante poder político e económico, ca
paz de despertar amores e xenreiras 
afervoadas, foi RICARDO MARTIN
ESPERANZA. A don Ricardo chamá
banlle tamén «marqués de alta gracia» 
ou «Caíto» (alcume entre os seus ami
gos íntimos) «o máis poderoso» ... Son 
anécdotas · nada máis, pro á Caixa de 
A forros, que rexí a Martín-Esperanza, 
conselleiro nacional do Movemento; 
procurador en Cortes, decfanlle a «Cai
xa do marqués». E é unha escepción xa 
non en Galicia senón na Administración 
española: procesado poi as súas irregu
laridades. 

(As irregularidades na Caixa de Afo
rras de Ourense e algunhas sucursáis 
-Verín, é Avión concretamente- me
recerían un espacio que non te
rnos. Son unha mostra de cómo se 
entenderon aquí as cousas. Son tamén 
depositarias dos cartos de milleiros de 
galegas emigrantes que fan desta insti
tución bancaria unha das máis fortes 
do Estado e con máis capacidade de 
aforro. A sala segunda do Supremo 
cursóu xa carta-orde contra do señor 
Martín-Esperanza pra lle - embargar 
bens por valor de 1. 100 millóns de pts 
como responsabilidade civil dos feítos 
que se lle imputan, malyersación de 
fondos, etc). 

Asumru dende o primeiro intre toda 
a responsabildade, eso sf, non tentó u 
cangarllo a ninguén. ¿Home de palla? 
Estes son interrogantes afnda non re
saltos, a pesares de que se deron no 
seu día algúns nomes mesmo de minis
tros e xente importante de Madrid coa 
que o conselleiro nacional tiña moi 
boas relacións. Os disgustos tivérono á 
morte: dous ataques ó corazón e un 
edema pulmonar en pouco tempo. Ten 
58 anos. Ten envellecido moito. «Hai 
que ver cómo pasóu a vida por don Ri
cardo». Coma tódalas persoas que con
centraron poder cáseque absoluto nos 
últimos corenta anos (é un caso seme
llante en certo sanso ó de Puig Gaita 
en Pontevedra) é capaz, paradóxica
mente, de desperta-lo mesmo amores 
ca xenreiras, segundo a man viñera 
a berta ou pechada, pra facer favores ou 
castigar. Cando «La Región» encetóu 
unha conta de axuda ó conselleiro car
do, cando as Cortes concederon ó ca
bo, ante as probas, o permiso pró seu 
procesamento, houbo familias enteiras 
que pasaron a deixar cartas e a súa so
lidaridade, así, sen máis, dende o abó 
deica a moza de servir. As causas como 
son. «¿Pro sabia vostede quén era?». 
Poida que non, pro sempre estivera ahí, e 
dende o seu cumio acabóu facendo· fa
vores, algún préstamo, e Xéi era coma 
da casa. As connotacións profundas do 
seu caso, mesmo nos cumios da políti
ca de Madrid, seguen af nda sen coñe
cérense. 

A realidade da provincia, axunta
mentos, irmandades de gandeiros (na 
órbita do Franqueira), etc, non cambea 
rnoito do que ievamos ditó. LUIS IGLE
SIAS ALVAREZ, presidente do Consello 
Nacional do INP, !;fos axentes da Pro
piedade Inmobiliaria, dos axentes Co
merciáis, Xestores, etc, etc, cargos e 
carguiños, a cada intre en Madrid, está 
políticamente na UDE (ou UDG), pro 

non se foi eón Silva Muñoz cando este 
se alióu cos outros seis líderes da derei
ra neofranquista. Quedóu, pois, con 
Monreal Luque, e disque porque agar
daba a representación da Tabacalera 
(Monreal é o actual presidente) pra 
toda a provincia, cargo moi rentábel 
que· teñen cobizado moitos. O traveso 
dos xestores e os axentes da propieda
de inmobiliaria ten sona de controla-las 
urnas de votación nas eleccións ante
riores. Falan moitas cousas del os mé
dicos e as enfermeiras, os traballadores 
do Instituto Nacional de Previsión, moi
tas cousas ... pro ningún deles quixo da
la cara e responsabilizarse do que afir
maban polo que TEIMA decide calar. 
Non hai probas. 

XAVIER PREA é o alcalde do Carba
lliño, vila que sofre unha especulación 
abafante e inesplicábel da que é res
ponsábel, entre outros, o seu rexedor. 
Hai dous anos, en Ribadavia, confesá
rase falanxista. Agor dise «socialista de 
toda a vida, mesmo perto dos comunis
tas». Poderíamolo encadrar de tódolos 
xeitos na órbita gubernamental de 
Suárez-Mart!n Villa. A última anécdota 
é a entrega na Zarzuela dun cuadro dun 
artista ourensán, feíto a plumilla, polo 
que pagóu a corporación carballinesa 
100 mil pts. E director da sucursal do 
Novo Banco no Carballino e alguén se 
pregunta cómo a pode aceptar senda 
vicepresidente da Diputación e da Cai
xa de Aforras ... 

En Ribadavia está XAI ME DAVI LA, 
falanxista vello, que tomóu postura 
máis ben a carón do outro gupo oligár
quico do viño: os cosecheiros, frente á 
Cooperativa de Franqueira. XULIO GU
RRIARAN, poida que un dos alcaldes 
máis vellos do país, 25 anos na alcal
día, home de Suárez é o rexedor do 
Barco. En Verín, Mª CARMEN LOVE
LLE herda problemas vellos do seu an
tecesor XOSE ARJIZ, débil de carácter 
que máis ben se deixóu engaiolar e go
bernar polo seu cuñado, que fora direc
tor da sucursal da Caixa nesta vila e 
marchóu logo cunha chea de cartos pra 
Venezuela. O tal ARJIZ chegóu, por nuga-
lla ou ignorancia, nen se sabe, a deixar 
intosica-la poboación un vran o non clora
las augas pró consumo. A LOVELLE, pala 
súa banda, está en «Acción Regional» de 
López Rodó (Alianza Popular). O espacio 
obrfganos a reduci-lo noso traballo que 
polo demáis coidamos xa, anque descrip
tivo cicáis en demasía, dabondo represen
tativo de quén ten os mecanismos dese 
controlo que vai ser funtamental nos pró
simos tempos. 

· ¿O P.G.I.? Ourense é máis ben do 
grupo Cabanillas. Hai, eso sí, un gromo 
cativo arredor dos homes do club de 
Markenting na capital, os cadeliños no
vos do capitalismo «dialogante», pro 
non son forza e as súas posibilidades de 
control e influencia son pequenas. Al
guén o dixo cando Franqueira se senta
ba en Ourense, pro primeira vez, entre 
os dous homes . do P.P. «0 Cabanillas, 
aquí polo menos, fixo a mil/or inver
sión». Fraga, a pesar de todo, perdía a 
importante batalla do control campe
siño. 

No prósimo número (e 111): Lugo. 
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HA/ QUE CAMBEAR DE AIRES 

Pontevedra ten dormido moito, 
deixándose arralar o seu pobo no 
derradeiro bastión do caciquismo. 
Agora, pra seguir demostrando que 
é a cidade galega que menos pro
gresa, está a piques de perder a 
única cousa mesmamente impor
tante conseguida nos últimos anos: 
o Centro Rexional da Universidade 
a Distancia que, neste curso, aten
de a uns 1.400 alunos. A continui
dade deste centro está en perigo e 
ás institucións e máis á oligarquia 
pontevedresa non lles importa e si
guen, como é costume, ó seu. 

Pola súa banda, os alunos -e 
máis os profesores-, diante da 
ameaza da desaparición do centro 
por dificultades económicas e pola 
falla do local , crearon un «Comité 
de Salvación», pra facerlles ver os 
pontevedreses a necesidade e im
portancia do centro. 

A DEMAGOXIA DA CAIXA 

A UNED rexíuse por un patrona
to cidadán durante seis anos, de
bendo este ano de 1977 pasa-la 
súa xestión a mans do Ministerio 
de Educación y Ciencia que, pra fa
cerse cárrego do centro, esixe que 
a Universidade teña local de seu. 
Se xa, de sempre, careceu o centro 
da axuda financieira necesaria, non . 
parece que, agora, o asunto do 
novo local teña moitas trazas de 
solucionarse. 

A mantención económica do 
centro correspóndelle á Diputación 
(50% do presuposto), ó Axunta
mento (35%) e máis á Caixa de 
Aforras ( 1 5%) e as aportacións de 
entidades e empresas privadas. Ei-

. quí é onde escomenzóu a crise da 
UNED,. ó asignarlle á Caixa a máis 
cativa das aportacións sendó a en
tidade máis forte. Pandóu o Axun
tamento cunha cantidade imposi
bel pros seus recursos, e ·estalle 
ben o ridículo: debeu pensar que a 
cousa non ia quedar sempre nos 
dous millóns iniciáis. Agora corres
pondenlle cinco millóns e ainda ten 
pufos sen pagar do pasado ano, 
que· anda a pagar en cómodos pra
zos de medio millon de pesetas. 

sucede no país 

Pontevedra non espera cousa boa dun home que permltese luxos . 
como o de calificar de «despilfarro» o gasto de 19 mill6ns de pesetas 
na Universidade Nacional de Educación a Distancia. Pro o que nin os 
móis mal pensados esperaron nunca foi que a Caixa de Aforros, porri
ba de deixar afonda-la UNED, ainda andivera a facer negocio coa 
doenza mortal do centro. 
Guillermo Campos, con datos de primeira man, fixo este informe. 

ce UNED» en Pontevedra 

Disque a 
Universidade é 
un despilfarro ... 

O «Comité de Salvación» consi
dera que o problema económico 
pode salva-lo moi ben a Caixa de 
Aforras que, non contenta con dar 
unha cantidade máis ben pequecha 
-1.869.000 pesetas-, ainda ten o 
que hai que ter pra facer negocio a 
conta da UNED. Coma as entida
des oficiáis tardan en aporta-las 
súas respectivas cantidades, abríu
se, pra ter liquidez, unha conta de 
dez millóns na propia Caixa. Esta 
impúxose uns intereses do 12,5 % 
que, logo, baixóu o nove por cento. 
Resultado: gaña na operación 
700.000 pesetas, co que a súa 
aportación anual redúcese a menos 
do millón duascentas mil pesetas. 
O colmo chegóu· cando un alto fun
cionario afirmóu, diante dos alunos, 
que a Caixa corría coa deuda do 
Axuntamento. 

Pra que desapareza a ridícula si
tuación actual, propónse que a Cai
xa que aproveita como actividade 
cultural propia canto acto orgaiza a 
UNED corra co 50% dos gastos; a 
Diputación, co 35%, e o Axunta
mento, co 1 5%; logo, estarían os 
cinco · millóns que se xuntan coas 
aportacións libres (algunhas tamén 
reidículas: Celulosas, Elnosa e algún 
banco dan só 25.000 pesetas). 

Con esta alternativa, repartirían
se entre as tres instucións os daza
nove millóns do presuposto, de for
ma que corresponderan ó axunta
mento perto ·de tres millóns; a 
Diputación, 6,7 millóns, e a Caixa, 
case dez millóns. Esta cantidade 
non é nada abusiva se a compara
mos coa de Palencia que, pró cen
tro da UNED da o 90% do presu- . 
posto total; e non é nada abusiva 
senón todo o contrario se compara
mos eses nove millóns cos 250 que 
da a Caixa de Aforras de Vigo pró 
Colexio Universitario. Estas cousas 
son as que non entende o señor di
rector da Caixa pontevedresa que 

E/QUI ESTA DE PRESTADO A UNED. 

-segundo nos aseguraron- co
mentóu que gastar 19 millóns nun 
centro cultural é un despilfarro. 

EDIFICIO, 
CONDICION NECESARIA 

Pra cando o M EC se encargue 
do Centro, hai que ter un edificio. O 
Axuntamento correspondelle bus
car na cidade algún que valla. Fála
se da antiga Escola Normal e sobor 
de todo da parte noble do Hospicio. 
Como farán falta cartos pra acondi
cionalo, a Caixa -que se librará da 
súa aportación e quedaránlle valei
ras unhas plantas que hoxendía va
lora nun suposto alquiler de 5 
millóns- terá a oportunidade de 
aportar unha porcentaxe importan
te dos gastos e quedar, ainda que 
só sexa por unha vez, como Deus 
manda. 

Hai que sinalar que o centro da 
UNED é de interés pra toda Galicia, 
posto que ten centos de alunos de 
tódalas provincias, pro é doblemen
te importante pra Pontevedra: hai a 
posibilidade de que se impartan 

nela clases presenciáis e que se lle 
acoplen facultades da universidade 
tradicional, co cal os pontevedreses 
terán a oportunidade de estudia-las 
carreiras sen ter que desplazarense. 
«Desto -comentóu un dos alu
nos- é do que ten que darse conta 
tódolos pontevedreses cara ó porvir 
dos seus fillos: de que aquí pode 
xurdi-la segunda universidade gale
ga. 

OS PONTEVEDRESES 
CENTRALISTAS 

A sede central da UNED en Ma
drid tamén ten as súas culpas. Non 
irvirte nos centros rexionáis nada e 
por enriba cobra tódalas tasas aca
démicas e inda lle vende as lec
cións por unha distribuidora inter
mediaria que aumenta os costos. 
Xa que pedíu que, ó igual cós cole-

xios universitarios, queden nos cen
tros rexionáis o 60% das tasas e 
que lles sirvan as unidades dedácti
cas directamente, cousas que, 
coma pouco, producirían un aforro 
do 30%. 

Madrid non axuda, e os ostenta
dores do poder en Pontevedra tam
pouco. Na realidade, a situación do 
centro da UNED ven dada polo fra
caso -un máis- dos dirixentes 
das institucións pontevedresas que 
saben moito de deixar pasar boas 
ocasións prá capital da provincia. 

Miren, senón, que nomes andan 
polo medio desta situación. Peláez 
Casalderrey, don Xosé Luis, presi
dente da Diputación e do consello 
de Administración da Caixa de Afo
rras; Puig Gaite, don Antonio, vice
presidente das duas entidades; 
Oueizán Taboada, don Xaq-uín, al
calde de Pontevedra e conselleiro 
da Caixa; Encinas Diéguez, don 
Ramón, director da Caixa de Afo
rras. Están nun sitio e máis no ou
tro, está claro que teñen o poder. 
Logo, está claro tamén que se non 
solucionan este problema é porque ,.... 
non lles dá a real gaña. e ~ 
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Cando este número da revista chegue 6 
lector xa se celebr6u en Pontevedra a 

subasta pública· da empresa REACE, que estaba 
anunciada pr6 dra 31 de ma!ZO. De seguro que 

nestes intres REACE, factorra viguesa de · 
almacenamento, embasado e refinado de aceite, 
xa ten novo propietario entre os moitos que nos 

últimos tempos andaban interesados na subasta, 
dende inmobiliarias pra facérense co solar 

hastra un grupo de conserveiros moi interesados 
en que siga funcionado en Vigo un almacén . 

da «Comisarra de Abastecimientos y Transportes». 
Pro habra outra alternativa da que cóseque 

o 
ninguén fal6u. Unha alternativa pra que REACE, ~ 

logo do desfalco, fora pr6s traballadores. > 

. Cineo anos despóis 

A outra alternativa de 
VICTOR F. FREIXANES 

O 28 de marzo_ do 72, Xosé Ma
ría Romero, daquela director xeral 
de REACE, xunto cun abogado vi
gués, foron denuncia-la falla nos 
depósitos da empresa de catro 
millóns de kilos de aceite; propie
dade da CAT e valorados nuns 170 
millóns de pesetas. Oeste xeito es
comenzaba un dos «affaires» máis 
entrampallados e dificeis da histo
ria dos negocios no réxime fran
quista. Endexamáis se chegóu a 
probar absolutame·nte sen embargo 
que todo este aceite chegara ós 
depósitos de Redondela. Gil Ro
bles, ó longo do xuicio, falóu de 
amaños e trapalladas, unha longa 
especulación co aceite da «Comisa
ría de Abastecimientos y Transpor
tes», xogando cos precios, mercan
do nas baixas e vendendo nas altas 
a novo precio oficial o que se mer
cara denantes, sen posibilidade de 
esplicar unha chea de litros, con
tactos, acordos nas altas esferas do 
Poder. Déronse, concretamente, 
dous nomes: Nicolás Franco Baha
monde e Fontana Codina. Amáis 
desto, moitas bocas caladas, cinco 
mortos, algúns homes de palla (co
ma o representante da Administra
ción que se sentóu no banquillo e 
foi condenado; un home cun salario 
mensual de 11.000 pts que recibía 

~ 5.000 de R EACE poi as «amolade
~ las» que lle ocasionaban ... ) 

OS TRABALLADORES 

«A nasa primeira preocupación 
por aquetas datas -decíanno-lo.s 
traballadores da empresa- era, 
naturalmente, o pasto de trabal/o. 
Sen culpa ningunha, trabal/ando 
nunha empresa que empetaba car
tas e beneficios arreo, íbamos estar 
na rúa polos amaños e as trampas 
dos propietarios e quen fara. Vivi
mos días arrepiantes)). 

Axiña comenzaron a mira-la po
sibilidade de salvar eses pastos de 
traballo, organizárense e, de paso, 
tentar de dar unha alternativa de 
solución a unha empresa desfeita. 
Eran 29 traballadores. · Ainda son. 
Agora estarán pendentes da deci
sión dos novos propietarios. 

A Administración, logo do des
falco, presentóu unha deuda a 
REACE de 100 millóns de pesetas, 
diñeiro que os traballadores, natu
ralmente, non tiñan. Daquela había 
cáseque 80 millóns de pesetas en 
aceite embasado nos depósitos de 
Redondela e os traballadores se
guiron negociando co que quedóu, 
xa que a CAT inmediatamente pe
chóu a billa das concesións. Coa 
comercialización deses 80 millóns 
de pts. máis a sección de refinado, 
que aínda segue, os traballadores 

de R EACE chegaron deica estes 
días, administrando eles a empresa. 
O aceite almacenado esgotóuse no 
nadal do ano pasado aínda e nos 
derradeiros tempos, de acordo co 
Ministeri~ de Traballo, traballaban 
só media xornada. Foron vivindo 
deste xeito. 

BOTAR A ANDA-LA 

EMPRESA 

«Pro foi coma ir deixando morrer 
algo importante que podía pu/ar pra 
arriba de novo. Nós, os trabal/ado
res, comprometiamonos, cunha· 
ax u da mínima da Administración, a 
paga-la deuda dos 100 millóns de 
pesetas en seis anos, máis ou me
nos>>. 

¿ Cál era a alternativa? Un ha 
cooperativa, que se constituíu o 
ano pasado xa e chamóuse EMAR
CO (Estacións Marítimas de Refina
do de Aceites). Chegarori aproba
dos os _estatutos no mes de novem
bro. Pedíuse axuda ó fondo de coo
perativas do Ministerio do Traballo 
e este ofrecía 500 mil pts. por cada 
cooperativista. Nembargantes, a 
Administración seguía teimando na 
esixencia dos 100 millóns de pese
tas enteiros e por adiantado, condi- 0 
ción indispensábel pra encetar cal- ~ 

quera conversa ou acordo. Natural- > 

mente os traballadores non podían 
pagar ese diñeiro por xunto, dunha 
vez. 

A idea dos cooperativistas era 
poñer a andar novamente a empre
sa. Sementes por dereitos de alma
cenamento a Administración paga
ba anualmente a REACE 20 millóns 

«I 
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de pesetas (a capacidade dos depó
sitos era de 1 O mil toneladas). 
Amáis desto estaban os ingresos 
por embasado dese aceite e refina
do prá industria conserveira do sur 
de Galicia, que se a factoría desa
parece terá que: negociar coa refi
nería e depósitos do Burgo da Co
ruña. Os traballadores fixeron nú
meros. Non había problema ningún. 
A causa era do máis sinxela. Poñer 
a andar novamente a empresa nas 
súas mans significaba poder paga
la deuda (a primeira entrega faríase 
xa co diñeiro de axuda ó cooperati
vismo) nun prazo non moi superior 
ós seis anos; entre seis e oito anos 
todo o máis. E non houbo acordo. 
xa uns beneficios definitivamente 

lEACE» 
O NEGOCIO 
DAS CONCESIONS 

A Administración, a máis de esixir 
sempre os cen millóns dunha vez, 
argumentaba que non podía se-la mes
ma empresa a que se fixera cárrego do 
negocio, que a empresa REACE, 
como tal, estaba desfeita e clausu
rada. Os traballadores inventaron, 
entón, a cooperativa co nome de 
EMARCO. Logo a Administración 
dixo que non se podía chegar a 
acordo por imposibilidade xurídica. 
Xurídicamente -viña a decir a ·Ad
.ministración- non podía entrar 
nun xogo así nin garantizar que a 
CAT seguira almacenando alío seu 
aceite, condición que puñan os tra
balladores porque era o único xeito 
de vivir. 

«A empresa, tal e como estaba, 
andaba soa. O mesmo .a/macena
mento de aceite xa daba; e os be
neficios anuáis, por todo, eran moi 
altos)) -decían os traballadores .. 
Efectivamente, a empresa (e o gran 
negocio de REACE - legal) estaba 
apoiado nunha soa causa que 
abondóu sempre: as concesións. As 
amistades sabor de todo de Isidro 
Suárez, home moi ben relacionado 
en Madrid ~ nos ministerios, de 
confianza de Fontana Codina, con
seguiron a concesión do aceite da 
CAT prá provincia pontevedresa, 
pra negociar con él, o que significa 

sucede no país 

asegurados, un negocio a canta do 
Estado mesmo e sen arriscar abso
lutamente nada. Hai moitos así. 
Moitos favores, moitas pagas polí
ticas fixéronse con causas coma 
esta. Concesións, por exemplo, de 
representacións de Tabacalera nun
ha provincia, ou causas semellan
tes. Tamén abondan os homes de 
palla que disimulan intereses dos 
mesmos políticos que fan as conce
sións. 

Naturalmente os traballadores 
non tiñan ningún grupo de presión 
pra poder garantiza-la concesión do 
aceite da CAT. N~n tiñan ningún 
home de confianza, ningún interés 
creado nos Ministerios. Os traballa-

A pouco de se coñece-lo desfalco 
de REACE comenzaron as mortes que 

aínda seguen escuras, sen esplica
cións axeitadas, a pesares de estar 
pechados os casos policiáis. O prime
ro foi ARTURO CORDOVES, un taxis

ta. A súa relación con REACE non 
está moi clarexada. Falábase de que 
levaba cáseque sempre no seu ve
hículo ós principáis responsab~is do 
asunto: Rodrigo Alonso, Isidro Suárez, 

Xosé María Romero ... e mesmo que 
sabía de moitos nomes máis, concre
tamente dos «homes de Madrid» que 

podían an~ar máis ou menos mestu
rados no «affaire» e os beneficios. Pe
gáronlle tres tiros perto da praia do 
Alcabre, nos arredores de Vigo, o 9 
de setembro daquel mesmo ano de 
1972. Ninguén soubo quén foi. Mes
mo parece que a policía non tivo moi

tas facilidades pra actuar e os ho
mes da SIC recibiron ordes de traba-

dores ofrecían unha alternativa pra 
saír adiante eles, e máis nada. 

OPORTUNIDADE PERDIDA 

O sistema das subastas fai per
der xa á Administradón 62 millóns 
de pesetas de saída, causa que non 
pasaría se os traballadores se fixe
ran cárrego da empresa polo sistema 
que xa dixemos. Os traballadores 
pagarían os cen millóns. A subasta 
máis alta sae xa en 38 millóns (se
mentes de inventario hai 55 
millóns na factoría; sae, porén, por 
debaixo mesmo do inventariado). 
Esto na primeria subasta. Na se
gunda, se a ninguén interesóu a pri
meira, sáese cun 25 por cento por 

Os mortos 
do aeeite 

llar na investigación do caso máis de XOSE MARIA ROMERO 

seis horas despóis de que fora atopa- ·Denunciante e suicida 

do o cadavre. Un tempo precioso pra 
fuxi-lo asesino. 

O segundo foi XOSE MARIA RO
MERO, director xeral de REACE, que 
denunciara precisamente a falla dos 
catro millóns de kilos de aceite dos 
depósitos de Redondela. O pouco 

tempo marchóu a vivir a Madrid coa 

súa muller e unha filia. Vivían no ba
rrio de Argüeyes. Romero tenta de se 
suicidar nestas datas, sen traballo, 
moi deprimido, con tódolos horizon
tes pechados e unha situación econó
mica moi difícil. Chega a escribir unha 
longa carta na que dá nomes e apeli

dos mesmo de xente moi importante, 
pro non dá as probas. 

A súa muller consegue que Xosé 
María recupere a serenidade. Na súa 
carta Romero esplicaba que tiña a 
conciencia absolutamente limpa pro 
que a súa situación económica e la
boral, amáis da absoluta falla da xus
ticia que atopaba ó seu arredor o le

vaba a unha situación límite e insos
teníbel. Unhas semás despóis, e logo 
dun viaxe de Romero a Vigo onde en

tregóu a carta a un amigo e rexeitóu, 
ó parecer a idea do suicidio, atopaba 
traballo en Sevilla a onde se despra
zóu coa familia. Os tres cadavres (Ro-: 
mero, a muller e a filia) foron atopa
dos a carón dunhas cartas onde se 

debaixo desa cantidade. Na tercei
ra, de se producir, vai REACE xa 
polo que dean os candidatos. 

¿Por qué non foi adiante a idea 
dos 29 traballadores? A pesares de 
tódolos argumentos legalistas este 
é un interrogante que habería que 
esplicar sempre dende as perspec
tiva dos intereses creados que fan 
historia xa na crónica económica, 
comercial dos últimos corenta 
anos, unha crónica na que o «c<;iso 
REACE» non é máis ca un capítulo, 
un dos poucos -capítulos coñecidos. 
«Os propietarios, na súa to/ería, 
afogados na enchenta, -decían os 
traballadores- mataron os ovos 
de ouro e á galiña». 

volvía a talar de suicidio, na casa se
villana. A muller e máila filia tiñan ca
tro impactos de bala cada unha, cali
bre nove longo, dunha «Smith and 

Wesson». Romero tiña un só tiro. 
O quinto foi ISIDRO SUAREZ, 

morto en condicións tamén moi es
trañas, nunha ducha da cadea de Vi
go. Era cicáis a peza fundamental do 
«affaire», o home que se tiña movido 
nos Ministerios, arranxado co Poder 
pra levar adiante o gran negocio que 
era REACE ó traveso das concesións 
da CAT e, logo, dos amaños co aceite 

almacenado. O parecer, a detención de 
Suárez producíuse pouco denantes 
de que o principal home de R EACE 
abandonara o país, perdidas tódalas 
esperanzas de fuxir á responsabilida
de dos feítos. O 29 de marzo do 73 
aparecéu morto ás dez e media da 
noite (¿cómo é que un preso iba á du
cha a aquelas horas?) a consecuencia 
das emanacións dun calentado.r de 

gas. Dixeron que Suárez, que tiña al
gúns privilexios na cadea pola súa 
condición de home importante, fora 
borracho aquela noite a ducharse, 
que caíu e, logo, se producíu o acci
dente. De calquera xeito, curiosamen
te, non se lle fixo autopsia. lanlla fa
cer en Vigo pro a familia quería ente
rralo en Xixón. Ouedóuse de facer alí 
a autopsia . Os familiares volveron a 
poñerse en contra e, ó cabo, ente
rróuse o cadavre e o conto. 

Pasaron dende aquela cáseque 
cinco anos (dende a denuncia primei
ra) e o asunto de REACE, o aceite de 
Redondela, segue sendo un asunto 
moi pouco claro, segue tendo moitos 
fíos atar, sen coñecer. 
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Valdoviño 

O alcalde que 
que re 

gobernar 
eon sable 

Un redactor de TEI MA chegóu a Val
doviño, ó solpor, dfas despóis de que a 
mitade da corporación municipal pedira 
ó ministro .da Gobernación a destitu
ción Inmediata do alcalde do municipio. 
Preguntóu nun bar do centro da vila 
onde se podía atopar ós concelláis con
testarios e, dende atrás da barra, res
pondéulle o dono malhumorado que 
non sabía nada do choio. «Eso quixera 
saber eu tamém>, dixo, afnda que minu
tos despóis dirixfu ó enviado desta re
vista cara unha taberna situada fóra da 
vila. «Pregunte alf, que hai un concellal 
e sabe o que pasa». 

OS HOMES 
DO ALCALDE 

Efectivamente, na taberna que hai ó 
cruzárense as carreteiras de Ferrol e a 
de Lago, deron razón de Xosé Df az Ro
dríguez, concellal, que non estaba na 

casa. O seu curmán mandóu novamen
tes 6 redactor prá vila. «Vaia aló -dixo
e busque 6 xenro do Gitano, que tamén é 
concellal e sabe do asunto» . 
Tres horas máis tarde falábase, precisa
mente no bar do Gitano, á beira da 
praia, con Gonzalo Doce Barro, Guiller
mo Raposo Veceiro e Ricardo Bedoya, 
os tres concelláis de Valdoviño. «0 es
crito dirixido a Madrid contra o alcalde 
- contestaron coma se foran unha soia 
persoa ó seren entrevistados por TEl
MA- é falso no seu noventa e cinco 
por cento. A nós parécenos mal que 
esto se sacara fóra da corporación, non 
debéu safr do Axuntamento este asun
to e nel é onde se debéu tratar todo». 

Contan os tres que no mes de febrei
ro toda a corporación, menos o alcalde, 
celebróu un xantar en Cedeira pra dis

§ cutir, fóra do Axuntamento, os proble
;J mas que hai no municipio. «Antes desa 

reunión -informan agora- acordara
mos todos presenta-la nosa dimisión, 
se non se daba unha solución ós afec
tados polo embalse das Forcadas de
nantes de que rematara o mes de de
cembro. Naquel xantar de Cedeira al
gún concellal estaba dofdo co alcalde 
por un viaxe que se fixera ó Ministerio 
de Obras Públicas a Madrid e ·no que, 
segundo nos dixeron, o alcalde non 
atendéu como é debido á comisión de 
afectados. Entón, o que fixemos foi de
cidir que se convocara un pleno pra tra
tarmos entre todos esta situación. Re
sultóu despóis que o seguinte pleno 
non se ocupóu deste asunto e eu mes
mo -señala Gonzalo Doce- dfxenlle 
ó alcalde que incluira na orde do dfa do 
prósimo pleno o asunto de Madrid. ln
cluf use pro non asistf u ó pleno o conce
llal que estivera no Ministerio de Obras 
Públicas». 

«0 caso foi -son agora as palabras 
de Guillermo Raposo- que, a primeiros 
de marzo, pasóusenos a firmar esa carta 
que despóis lle mandaron ó ministro, e 
nós negámonos a firmala por dúas 
razóns: unha, que decía cousas que non 
son certas; e outra, que pensabamos 
que estas son cousas internas da cor
poración e que debían tratarse dentro· 
do Axuntamento». Gonzalo Doce enga
de que el mesmo se desplazói.J a Done-
11 e e a Vilaboa pra convencer ós conce
lláis Gerardo Gómez García e Edel
m iro Canosa de que se parara o escrito. 
«Dixéronnos que se fa parar -afir
móu- e, poucos dfas máis tarde, ente
rámonos de que chegara a Madrid. 
Esto non é serio». 

OS CATRO DA FAMA 

TEIMA quixo coñece-la opinión dos 
catro firmantes do escrito e localizóu-

A Corporación Municipal de Valdovifto está dividida 
_ en dúas mitades. Unha que pide a inmediata . 
destitución do alcalde e outra que di que o 
alcalde trouxo moito ben pró municipio. 
¿Unha nova guerra de bandos?. 
¿De caciques?. ¿De ideoloxras? 
PERFECTO CONDE estivo aló e falóu con 
todos pra redactar logo este informe. 

nos nos seus respectivos lugares de 
traballo. Leandro Freire, director do 
Grupo Escolar de Valdoviño, confirmóu 
a presencia do seu nome no escrito di
rixido a Martín Villa e disculpóuse de 
non falar detalladamente do asunto. 
«Coido que o alcalde -declaróu- é un 
home honrado, pro as súas maneiras 
non son as que compren hoxe pra rexir 
un municipio. Trátase dun home esce
sivamente autoritario, militar retirado, 
que lle gustaría gobernarnos coma se 
esto fora un cuartel». Neste senso, o 
enviado desta revista recolléu de varias 
fontes afirmacións que aseguran que o 
alcalde ten dito varias veces que tal ou 
cal problema amañarfao el se lle dei
xaran gobernar con sable. (sic) 

Df az Rodríguez xogóu ó escondite 
connosco contestando el mesmo que 
non estaba na casa e que non se sabía 
cando fa estar. Rematóu por encara-lo 
tema e tamén pedfu disculpas por non 
falar neste intre. «Non me parece con
veniente -dixo- botarlle agora máis 
leña ó lume, xa falaréi cando pase este 
momento». Contestóu que non se ato
paba, nen moito menos, arrepentido de 
firma-la petición de que sexa destitufdo 
o señor. Morales Crespo. 

Máis esplfcitos estiveron Edelmiro 
Canosa e Gerardo Gómez. Na oficina 
da Cooperativa San Vicente de Vilaboa, 
onde Gómez é secretario, concretaron 
a súa opinión pra contestar a TEI MA. 
Empezóu Gerardo Gómez informando 
do polémico viaxe a Madrid. «Por me-

w 
o 
z 
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GOBERNAR CON SABLE 

diación de Meilán Gil -dixo- unha 
comisión dos afectados polo embalse 
das Forcadas tomos recibidos en Ma
drid polo ministro de Obras Públicas. O 
alcalde foi avisado e presentóuse can
do xa estabamos no Ministerio. A nós 
parecéunos que non tiña siquera moi
tas gañas de andar connosco por Ma
drid, parecía coma se lle dera vergoña 
acompañarnos. Pola súa parte, el te
rnos entendido que coidóu que nos a
diantáramos nós xa xestión oficial. O 
que din de que non asistimos ó pleno 
onde se fa talar deste negocio é certo, 
pro ternos que decir que non nos pre
sentamos porque non tomos nós os 
que o pedimos; e o acordo tomado na 
reunión de Cedeira foi que o pleno pra 
discutir esto famos pedilo os que esti
vemos en Madrid». 

Encol do escrito, reafirmáronse no 
seu contido e consideraron que non 



teñen nada que engadir polo de agora. 
«Coidamos -dixeron- que todo o que 
se dí nel será investigado por quen corres
ponda e que se tirarán no seu día as con
clusións que sexan pertinentes». 

O SEÑOR DO SABLE 

Cando TEIMA preguntóu sobre o lu
gar de residencia do alcalde, estes dous 
concelláis responderon que o seu do
micilio está en Ferrol e a mesma res
posta déuselle a esta revista no lugar 
de Lago, onde, segundo alegóu o señor 
Morales Crespo pra recurrir unha certi
ficación da Xunta do Censo, ten unha 
vivenda. «Ai non señor, aquí non lle vive 
-foi a contestación dunha veciña no 
suposto domicilio do alcalde-. Xa hai 
anos que ten a súa casa e a súa familia 
en Ferrol». De feito, os mesmos conce
lláis que o defenden contra vento e ma
rea non disimularon a condición de ve
ciño de Ferrol do seu alcalde cando, pra 
contar e canta-las súas maravillas ó 
frente do municipio desde que tomóu 
posesión en 1973, afirmaron que «o 
Axuntamento tenlle costado moitos 

. cartas ó alcalde, aínda que soio sexa en 
gasolina». Por outra banda, os contac
tos que intentóu esta revista co señor 
Morales Crespo foron todos fallidos 
menos un que se logróu, a traveso do 
teléfono, chamandq a un número de 
Ferre;> l. 

«Non quera facer ningún tipo de de
claración sobre este caso -contestóu 
a TEIMA o alcalde de Valdoviño-, es
tóu estudiando a situación e as posi
béis medidas a tomar eneal desa carta 
que mandaron a Madrid algúns dos 

concelláis e, polo tanto, este non é o in
tre de que eu fale. Falaréi, noustante, 
algún día, claro que sí». O señor Mora
les Crespo non · confirmóu a posibilida
de de que se querelle contra os catro 
concelláis, senón que se limitóu a decir 
que «todo pode ser que tome algunha 
medida concreta contra as acusacións». 

As acusacións xa as coñecen os lec
tores desta revista (TEIMA número 14) 
e pasan por varios puntos que talan de 
neglixencia grave, falta de idoneidade e 
competencia e de arraigo na localidade, 
etc. Parece seguro que nos atopamos 
diante dun caso singular, e sintomático, 
da administración local herdado do 
franquismo. Media t:orporación defen
de ó al.calde coma un verdadeiro pala
dín do municipio (aseguran que chegóu 
a avalar coa sua firma unha letra pra 
pagar certas deudas ó 1 RYDA) e outra 
media dí que é un desastre. Non é unha 
historia de bandos, caciques e ideolo
xías, pro debe andar perta de selo. «0 
papel do arquivo era todo vello e non 
valía pra nada -din os defensores- é, 
ademáis, non o vendéu o alcalde senón· 
o porteiro cando se limpóu a parte de 
arriba da consistorial pra face-la viven
da do secretario». Un arquivo hai que 
conservalo sempre», dín os outros. 
«Non hai nada que non estea xustifica
do con facturas ou contabilizado», afir
man dun lado. «Eso hai que velo», con
testan do outro. E a historia dunha vila 
que tamén forma parte da outra histo
ria. Por Valdoviño hai quen di que o al
calde non o pode ver ninguén e que é 
un home de Fuerza Nueva. Mágoa que 
non quixera talar con TEIMA pra res
ponder a todas estas causas. • 
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pobos 
ibéricos 
A publicación do decreto-lei de E k d • 
ampliación da amnistfa e a reins- us a 1 
tauración das Xuntas Xeróis de 
Vizcaia e Guipúzcoa, con toda a 
súa carga positiva non poden fa- A 1 d 
cer esquecer en Euskadi a gravf- es e a a a 
sima situación de violencia vivida . 
nas últimas semós, cun tróxico 
balance de mortos e feridos. d e 1 e 
GREGORIOGALVEZrecordaago- a VIO ene1a 
ra algúns deses feitos e recolle re-
flesións que provocaron no medio 
dunha atmósfera de medo e te-
mores xeróis. 

Despóis dunha semá pro amnistía, 
feíta con ésito ó longo de todo o País 
Vasco, con manifestacións, concentra
cións e mitins, sen o menor incidente, a 
morte de dous «abertzales» euskaldúns 
nun posto de policía no pobo de ltxaso, 
parto· da vila de Zumárraga, determinóu 
unha moi forte loita en todo o País. 

Días máis tarde, o atentado contra 
tres gardas civís, do que resultaría a 
morte dun deles e feridas moi graves ó 
outro, contribuiría a facer medra-la ten
sión. 

Eses e outros feítos violentos ben vi
vos na memoria de todos provocaron 
folgas, anormalidade xeral e medo. Fo
ron unhas xornadas de especial tensión 
nas vilas e pobos de Guipúzcoa e os 
enfrentamentos coas forzas do orde 
público foron moltos e moi fortes. Preo
cupa aínda o recordo da cidade de Do
nosti (San Sebastián) cos seus barrios 
máis populosos case intransitabeis a, 
causa das barricadas e a grande canti
dade de obxetos nas rúas. As tandas e 
os estabelecementos non abriron as 
súas portas, os transportes públicos 
non saíron, algún periódico non apare
céu nos quioscos e algunha emisora de 
radio suprimíu os informativos susti
tuíndoos por música clásica. 

A REPULSA DOS BISPOS 

Os bispos da diócese de Donosti fi
xeron pública unha nota sobor da situa
ción na que decían que querían facer 
un chamamento pra buscar camiños 
humanos e pacíficos pra logra-lo reco
nocemento dos dereitos personáis e 
colectivos. Era particularmente duro 
este párrafo: «Facemos pública a máis 
enérxica repulsa polas actuacións san
guiñentas que máis aló dunha lexítima 
defensa, conducen á eleminación de 
persoas humanas, aínda que sexa por 
parte de Forzas do Orde, primeiras res
ponsabais de asegura-la integridade 
dos cidadáns e o orde social». 

Non se erguéu sóio a voz dos bispos, 
claro. Houbo unha chea de comunica

N 
~ dos, opinións e editoriáis. Pode decirse 
~ tamén que un bo resume de todos eles 

foi un comentario lido en Radio Popular 
de San Sebastián (Donostia'ko Erri lrra
tia) que empezaba insistindo na necesi
dade de reflexionar sobre a situación. 
Vale a pena recolle-los plantexamentos 
espostos dende os micrófonos da emi-
sora vasca. 

SITUACION GRAVE 

«A situación, decíase, é grave. Cunha 
gravedade que non debemos ignorar, 
tendo en conta a aparente normaliza
ción dunhas xornadas. Os feítos dos úl
timos días lévannos a plantexar unha 
disxuntiva. 

Ou colectivamente somos uns in
sensatos que reaccionam_os desmesu
radamente cando témo-la menor opor
tunidade, e se é así, esto débese con
denar. 

Ou de ser lóxico o ocurrido nos últi
mos días, aquí ternos unha situación de 
fondo tan grave, tan necesitada de so
lucións políticas claras e inmediatas 
que, mentres estas non se dean, é ilóxi
ca a normalización de hoxe coma se 
non ·pasara nada». 

«0 pobo euskaldún sofre a tensión 
de duas concepcións contrapostas e ta
mén superpostas. Dunha parte, é un 
pobo oprimido que non sóio pasóu 
coma ningún os rigores dunha guerra 
civil, senón que tamén tras ela, persis
tentemente, é tratado coma un pobo 

derrotado e sometido a unha ocupación 
que cruelmente afoga a súa personali
dade, nega as libertades e castiga a 
quen se opón a esta situación. 

Por outra banda, está a concepción 
de quen rexeitando todos estes piante
xamentos, ve nestes conflictos a acción 
dunha minoría revolucionaria -ou ta
mén dunha masa manexada- da que 
o último obxetivo é o caos, e diante da 
que non cabe outra actuación c6 man
temento do orde a calquera precio». 

REPRESION FORTE 

«Esta bipolarización -decíase ta
mén- lévanos á inasistencia dunha 
convivencia mínima, sendo xa perigoso 
transitor polas rúas e celebrar ou pro
gramar actos culturáis, políticos e ce
cáis deportivos ... A todo eso estánnos 
impulsando: a actuación particular
mente dura das forzas de orde público, 

· o feíto de que ningunha organización 
política nin doutro xénero se responsa
bilice de moitas cousas que están a su
ceder, e os contínuos rumores, de orixe 

· descoñecido, que se difunden nestas 
ocasións». 

o comentario plantexaba coma in
mediatas unha serie de tarefas· enca
miñadas á volta garantitada, segura, de 
tódolos excarcarados e repatriados, a 
partir das normas do último Consello 
de Ministros «e que de verse unha von-

POBO-POLICIA 
Euskadi 
(Reproducidas de trBerriak») 

tade en tal senso pode levamos a unha 
amnistía xeral». As outras tarefas serían 
o xogo democrático xa, con tódolos 
partidos e sindicatos «pra que todos 
poidamos ter unha decisión serena e 
responsábel pras primeiras eleccións 
xeráis» e pra unha programación e un 
traballo en pro da cultura euskaldún en 
tódolos seus ámbitos. 

NORMALIZALO. TODO 

«E por esto, apuntábase por último, 
polo que pensamos que é hora xa de 
esixir responsabilidades a cantos polo 
cargo que lles corresponde, poden da
las. 

Cremos que é hora de non participar 
en todo aquello do que ninguén se res
ponsabiliza. E hora xa asimesmo de 
non mediatiza-lo traballo en pro da cul
tura vasca de xeito que o mesmo resul
te imposíbel e de que poidan celebrarse 
libremente tódolos acontecementos 
dos que se responsabilicen os organis
mos políticos, sindicáis e culturáis, sen 

·botar a ninguén fóra». 

Era nada menos cá espresión da ne
cesidade de acadar solucións políticas 
claras e estabeis con carácter inmedia
to. 'Algo que non deixan de sentir tódo
los outros pobos do Estado Español. 

No fondo, segue preocupando forte
mente o problema da amnistía que 
como se di no número 25 da revista 
«Berriak>>, é unha batalla «moralmente 
gañada», «unha conquista de todo o 
pobo de Euskadi. Ningún partido nin or
ganización pode capitalizar en esclusi
va este clamor popular». 

• 



· Pouco a pouco, por baixo das declaraci6ns e por 
riba dos congresos, vanse artellando grupos e alianzas 
de cara ós elecci6ns. Grupos que cicóis non 
pasan de ser proxectos no papel. O «tempo» 
dos partidos da oposición parece ser especialmente 
lento. Catalunya tam6n .vive neste «tempo». 
COSTA CLAVELL fala nesta cr6ni~a de comunistas, 
tarradellistas e socialistas. E o que vefta. · 

Catalunya Propostas pra 
tódolos gustos 

O Comité Central do P.S.U.C. 
-os comunistas cataláns- nunha 
reunión celebrada en Barcelona na 
que estiveron presentes os 33 
membros do mesmo e tamén San
tiago Carrillo, fixo unha declaración 
na que propón a tódalas forzas polí
ticas democráticas de Catalunya, 
unha acción colectiva pra ir cara á 
formación dun Consell Provisional 
da Generalitat, froito dunha nego
ciación consecuente e responsábel 
que, funcionando no marco dos 
principios xeráis configurados no 
Estatut, supervise e controle o pro
ceso electoral en camiño e convo
que, despóis de celebradas as elec
cións xeráis, eleccións ó Parlamen
to de Catalunya. 

CONTRA T ARRADELLAS 

Esta proposición supón unha al
ternativa do P.S.U.C. ás propostas 
dos partidos <<tarradellistas» que se 
decantan pola formación do Orga
nisme Consultiu de la Presidencia 
de la Generalitat, do que TEI MA in
formóu no seu número 13. 

O P.S.U.C., tras reafirma-lo seu 
apoio á Comisión Negociadora co 
Goberno, estima que tódolas forzas 
democráticas tañen que coincidir 
na elaboración e aplicación dun 
pacto constitucional que asegure o 
carácter democrático da futura 
constitución española e suliñe o 
seu rexeitamento do Consell Gene
ral de Catalunya, creado por decre
to polo Goberno Suárez, ó . marxe 
das forzas políticas catalás, reafir
mando a súa .vontade· ó restabele
cemento dos principios e institu
cións configurados no Estatut de 
1932 que é unha esixencia irrenun
ciábel do pobo catalán. O P.S.U.C. 
fai tamén un chamamento ós parti
dos políticos democráticos de Ca
talunya coa finalidade de que ela
boren unha candidatura conxunta 
pró Senado que asegure pra Cata
lunya o triunfo das forzas democrá
ticas nas vindeiras eleccións. 

CANDIDATOS POSTOS 

Aínda á espera da súa legaliza
ción, o P.S.U.C. fixo-xa públicas as 
listas dos seus candidatos prás ca
tre provincias catalás. Nestas, figu
ran por Barcelona, entre outros no
mes pouco coñecidos a nivel do Es
tado Español, o seu secretario xe
ral, Gregario López Raimundo, An
toni Gutierre -que representa a 
liña ortodoxa do partido-, o profe
sor Solé Tura -representante dun 
sector coñecido popularmente co 
nome de «bandeiras brancas», de 
significación máis acomodaticia e 
electoralista-, a escritora Monse
rrat Roig -a das pernas máis ala
badas polos intelectuáis cata
láns-, o xornalista Manuel Váz
quez Montalbán e o dramaturgo 
Jordi Teixidor. Por Tarragona, o 
abogado laboralista Solé Barbará. 
Por Lleida, Pe re Ardiaca ---:- un dos 
fundadores do partido-, e por Gi
rona, Caries Creus e Francesc Fru
tos. 

¿UNITAT SOCIALISTA? 

Pola súa banda, o Partit Socialist 
Catalá (Congrés) propuxo unha 
candidatura de unidade socialista 
ós diversos partidos socialistas ca
taláns. O Partit Socialist Catalá 
(Reagrupament) por · boca de Ro-

pobos ibéricos 

dolf Guerra, un dos seus homes 
máis representativos, líder da ten
dencia marxista no seu seo, non se 
opón á proposta e suliña que «a 
unión dos socialistas cataláns é a 
pólítica cara á que se decantóu o 
congreso do P.S.C.(R) aínda en vida 
de Pallach». Rodolf Guerra dixo que 
non pode afirmar que o seu partido 
se integre na «candidatura d'unitat 
socialist», pro que hai vontade de 
chegar a ela. 

O P.S.P. de Catalunya afirma 
que está conforme coa proposta do 
P.S.C. (C) e o seu líder Xavier Nart 
declaróu que «nas conversas ac
tuáis xa non esiste a discusión, 
senón o esforzo paralelo pra atapar 
vías concretas pra esta proposta». 

Polo que atingue á Federación 
Socialist Catalá do P.S.O.E., o seu 
dirixente máis coñecido, Josep M. 
Triginer, móstrase moito menos re
ceptivo e di que a unidade socialis
ta «é máis unha necesidade pró fu
turo ca unha cuestión inminente». 
O P.S.0.E., polo que parece, aínda 
non perdéu as esperanzas de con
querir que os socialistas cataláns 
sexan absorbidos pola sigla do par
tido que fundara Pablo Iglesias. E, 
xa que logo, o maior obstáculo que, 
hoxe por hoxe, se opón á unidade 
socialista catalá, cara ás prósimas 
elección s. 

PANFLETOS «CATALANISTAS» 
EN . CASTELAN 

Día a día véñense detectando en 
Catalunya síntomas dunha rastreira 

conspiración lerrouxista contra a 
viabilidade democrática do catala
nismo. TEI MA xa sinalóu algunhas 
das accións desenroladas no sanso 
de enfrentar ós inmigrantes coas 
forzas políticas que loitan en Cata- · 
lunya pola autonomía do País. 

Agora en Hospitalet acaban de 

aparecer uns panfletos anónimos 
que se autotitulan «catalistas» e 
que polo que din e como o din, 
constitúen unha clara provocación 
antidemocrática. 

Neles dise, por exemplo, que 
«Sóio se respetará ós que estean 
nas nosas aspiracións» e que «pra 
conquerir un posto de traballo na 
Catalunya Lliure será obrigatorio 
falar perfectamente o catalán» e 
que «os que non acepten as nosas 
leis serán botados coma parcos do 
noso País». Fálase da «raza superior 
catalá» e da súa «superior cultura». 

Deixando de lado o feito curioso 
de que estes pretendidos fanáticos 
cataláns escriban eses noxentos 
panfletos en castelán, compre dei
xar ben claro que esas aldraxes non 
son propias precisamente nin dos 
catalanistas nin dos partidos demo
cráticos, senón máis ben da ultra
dereita. O estilo é puramente fas
cista. Trátase dunha provocación 
moi burda. pro pode afondar no 
ánimo dos inmigrantes, xa que as 
súas capas están maioritariamente 
formadas por xente sen sensibilida
de política, fácil de manipular polos 
vieiras do medo económico-social. 
Non será esta a última intentona. 

Andalucía 

Difícil e 
• necesaria 

unidad e 
En Andalucía segue a insistencia por 

auna-las forzas pra xogar millor as ba
zas á hora da verdade. E unha política 
de unidade na que algúns partidos e a 
maioría dos medios de comunicación 
veñen poñendo o acento sen reservas. 

«No Coñgreso de Diputados -le
mos en «Tierras del Sur»-, a quinta 
parte de España que · é Andalucía ten 
que ter unha soa voz. Se non, perderá
se outra vez -e non sabemos por cán
tos anos- a oportunidade histórica de 
crea-las condicións máis favorabeis pra 
que Andalucía poida resolve-los seus 
problema~ que son moitos e moi gra
ves, por si mesma». 

Claro que se reconoce a dificultada 
da «operación unidade», tendo en conta 
os intereses de partido e outros intere
ses tamén moi «partidarios». Pro a ope
ración vale a pena e de ahí a elabora
ción de acordos e alianzas pra fixa-las 
liñas básicas de actuación deses case 
oitenta diputados que Andalucía envia
rá ás Cortes ¿ constituíntes 7 

O semanario «Tierras del Surn entan
de que Andalucía non pode corre-lo ris-
co de que á hora de construi-la nova M 

constitución ·poidan ouvirse moitas vo- N 

· ces dunha terra esquecida polo poder. jj 



resto 
do mundo 
Vietnam: 

Os desaparecidos 

O senador Mike Mandsfield, lf
der da maiorfa demócrata nos 
EE.UU., estivo dfas pasados no 
Vietnam e Laos ó frente dunha mi
sión. Os representantes norteame
ricanos tentan obter información 
encol dos perto de dous mil qui
nientos cincuenta soldados USA 
desaparecidos na guerra de Indo
china, unha cuestión que se chegóu 
a poñer, nos últimos tempos, coma 
a principal barreira prá normaliza
ción dos contactos entre usas e 
vietnamitas. Neste sanso, a conce
sión de axuda económica por parte 
norteamericana -estipulada nos 
acordos da Paz de Parfs, 1973-
estaba conxelada como simple pro
xecto. A visita de Mandsfield per
mitirá, ó millar, o estabelecemento 
de discusións sobre os problemas 
posbélicos: «0 noso Goberno acce
déu á visita da comisión USA -di
xo un portavoz do Ministerio de 
Asuntos Exteriores laosiano, nem
bargantes- a pesares de que a 
nova Administración dos EE UU 
está a seguir adiante na súa prácti
ca de actividades hostfs contra do 
pobo de Laos». Outros dirixentes in
dochinos chegaron, mesmo, a acu-

~ VIETNAM: 
~ 
0 UNHA FOTO RECORREU O MUNDO 

sar ós Estados Unidos de «axudar 
ós reaccionarios que pretenden 
sacaba-lo novo réxime de Laos». 

O problema de discusión, funda
mentalmente, foi o dos desapareci
dos, se ben a cuestión últimamente 
deixara de ser, na práctica, o tema 
crucial. Esto é asf logo da posta en 
público do informe redactado pola 
«Comisión Montgomery». Nel, entre 
outras causas, aff rmase sinxela
mente que non se lles poden pedir 
cantas ós vietnamitas por tódolos 
desaparecidos -como esixfan as 
Administracións de Nixon e Ford
coma paso previo á normalización 
das relacións USA-Vietnam. Nefeu
to, a credibilidade dos Estados Uni
dos fóra fortemente debilitada ó sa
berse que, na lista dos militares de
saparecidos, figuraba parto dun ter
cio de nomas - máis de 800 sabre 
2.550- que desapareceron en zo
nas que non estaban controladas 
polos comunistas indochinos. De 
todo houbera, pois, no Vietnam. En 
todo caso, coa visita do senador, os 
Estados Unidos de Norteamérica 
terán ocasión de ver cómo, un pobo 
destrufdo polo napalm, se recons
trúe lentamente en libertada. 

Castro, exentplar 
Namentres os pafses socialistas 

afirman a súa presencia na Africa 
negra, o periplo africano de Fidel 
Castro ven a mostrar que dúas 
cuestións fundamentáis o preocu
pan: a evolución da situación no 
mar Roxo e a descolonización da 
Africa Austral. O exemplo cubano 
está ás portas de cotf o. 

O grande prestixio do doctor 
Castro -cousa que, evidentemen
te, non ten nada que ver coas rela
cións Cuba-URSS- medra actual
mente na Africa colonizada polo 
imperialismo. Mesmo máis de un 
dirixente negro chegóu a convoca
la imaxe de Castro coma o gran 
triunfador do Terceiro Mundo na 
loita pola súa liberación. 

AFRICA NEGRA: A liberación dos asoballados 

Indios USA: 

A ·nosa 
terra é nosa 

Dúas tribus indias norteamerica
nas, a Penobscot e máila Passama
quoddy tentan recuperar parto do 
sesenta por cento das terras do es
tado de Maine nos EE.UU. Os in
dios basean as súas reclamacións 
no documento orixinal do pacto de 
rendición ós exércitos coloniáis a 
fins do século dazaoito. A reclama
ción comenzóu hai dez anos e non 
foi hastra agora que os tribunáis 
USA tentaran darlles razón as dúas 
tribus: o mesmo Goberno Federal 
aceptóu, xa, participar como me
diador nas negociacións. As terras 
foran ilegalmente ocupadas en 
1790 e hoxe están nas mans de 
perto de cen familias e importantes 
factorfas de celulosa. Os indios, sei
ca, semella que lles interesan me
nos os cartas cás propias terras e o 
asunto pode chegar a dar pé a no
vas reclamacións doutras tribus es
poliadas tamén no pasado america
no. 

Chile: 

As prórrogas 
do faseisnto 

Logo de espropia-los bens da demo
cracia cristiá, a Xunta chilena prorrogóu 
recentemente -por outros seis me
ses- o «estado de sitio» que afecta a 
cáseque a totalidade do país. Dende o 
11 de setembro de 1973, en que tora 
derrocado Salvador Allende logo do 
asalto ó Palacio da Moeda, a Xunta Mi
litar chilena comandada polo xeneral 
Pinochet leva prorrogando as mesmas 
medidas cada medio ano. 

En. medio de fortes presións, Pino
chet dixo unha vez máis: «Os partidos 
políticos non serán xamáis autorizados 
en Chile». O xeneral, abandonado agora 
polos Estados Unidos, está máis ca 
nunca á defensiva ó mesmo tempo que 
a Xunta afronta día a día, a duras pe
nas, o progresivo ascenso do descon
tento entre civís e militares. Os mes
mos transportistas, que desempeñaron 
un importante papel cando da reacción 
que levóu á morte de Allende, espresan 
agora a cotío as súas críticas: «A Xunta 
-chegaron a decir hai uns días- in
tenta acabar coa mesma clase media». 
E probábel, co trascendental cambio da 
situación internacional, que ó fascismo 
non lle queden xa moitos días de asis
tencia en Chile. 



«O meu lugar é Gundar, / cabo da beira da terra / de Xallas, móis 
coma Xallas / non é terra tan agre e estérea; / preto da areosa Laxe, 
/ non lonxe de Pasarela ( ... ) 
... as súas augas son doces, / e diante ten unha veiga / » 
(E. Pondal) 

Viaxe polas aldeas perdidas 

Aterra 
de Soneira 
X. Mª Lema 

Así é a Terra de Soneira, cabo da Te
rra de Xallas -a pé do Bico de Meda, 
por onde o día entra-, e da de Bergan
tiños, baixando polo Alto da Ferreira. O 
río do Porto -cos seus afluentes- en
cárgase de regar esta amplia chaira de 
espesas fragas de piñeiráis contornea
da de estreitos vales. Escorren as «do
ces augas» da pirámide medal e percu
ran un cauce mainamente cara a Occi
dente, pra entraren no Val de Vimianzo 
-fondo, longo e lumioso- e morrer 
logo na ría de Camariñas, tralas Torres 
de Cereixo. Polo Norte, tralos penedos 
de Traba, o bravo Atlántico, o bruante 
«mar de Traba» que se ouve na bisbarra 
cando zoa o aire da Travesía. Tamén 
baixando e mesmo ó lado, a (celulósi
ca) ría de Laxe a areosa. 

NO PAIS DOS NERIOS 

E unha bisbarra intermedia, de paso 
cara ó occidental país dos Nerios (¿Sub 
-Nerium?), cara á brava Fisterra, ó Mar 

de fóra. Bisbarra - encrucillada: en Baio 
conflúen as carreteras que, proceden
tes de Santiago (pasando por Santa 
Comba) e da Coruña (por Carballo), se
guen camiño destas trastamáricas te
rras, que. recorta unha Costa que al
guén bautizóu co tétrico nome da mes
ma Morte. 

Ubicándose en Baio, a chave da 
Costa, pode o visitante facer un intere
sante e inédito recorrido polos arredo
res. E Baio unha pequena vila de nova 
planta, que tamén conta con algo do 
que facer mención: a feira, a boa comi-
da, as suculentas troitas, o «Estratosfé
rico» precio dos solares ... , pro, hai que 
deixar todo esto e algo máis pra outra 
ocasión. 

Pola carretera da Ponteceso e a 5 
kilómetros, na parroquia de Borneiro, 
pode vostede admira - lo maxestuoso 
dolmen de Dombate, megalito pondalián 
por escelencia («ca súa antiga mesa, 
cas súas antigas antes ... ») e, un pouco 
máis adiante, baixando o quebrado ba
rranco do Roncadoiro pra chegar a 
Canduas -xa na ría- camiño da Pon
teceso «polo baixo cantando / coma bo 
bergantiñán», ou da longa praia de La
xe, queda o non menos conocido Cas
tro de Borneiro. 

E saíndo da Ponte de Baio pode vos
tede aventurase pola ruta de Baíñas 
-que xa se ergue sobre a Meseta do 
Xallas- por unha estreita pista «da 
parcelaria». 

Dixen propiamente o de «aventurar
se»: 1 a de fochancas e covos -coma 
minas- que hai que soportar por ela l. 
Faladurías dos habitantes das aldeas 

4: que a «disfrutan» aseguran que ó Con
~ callo de Vimianzo non lle interesa 
·-;: arranxala: queda arreciada da «capital 
~ municipal» e non é rentábel pra ela. 
x 1 Qué allea segue sendo a estructura 

O CRUCE/RO DE PAZOS: 

ARTE DO POBO PRO POBO. 

municipal pró pobo galego, prás aldeas 
illadas e marxinadas ! Na parroquia de 
Bamiro, a kilómetro e pico de Baio, hai 
dous cruceiros espléndidamente escul
pidos. Un deles, chamado «o de Pazos», 
non sei se terá parella na Galicia ; a pe-

vieiras 
sares dos estudiados por Castelao e do 
xa clásico de Hío. Parece ser de estilo 
gótico, presentando, por unha banda, 
un Cristo crucificado con tres cravos, 
espresivo; e pola outra, unha hierática 
Trinidade. O redor, figuras orantes ou 
votivas. Aínda persisten ámbolos dous, 
un á beira dunha corredoira cegada, o 
outro nunha encrucillada, conxurando 
Roldas noitébregas. Esperemos que no 
nolo «espropien», por aquelo de salva-la 
cultura, e o arrecien do medio onde 
conserva o seu único sentido. 

PEORA CUBERT A 

Máis adiante, xa en Santa Baia de 
Tines, poucos poderían figurarse que 
debaixo da harba cativa do adro da igre
xa xéfoe unha necrópolis antiquísima. 
Na escavación realizada no 1951 ob
serváronse enterramentos sucesivos, 
dende o século 1 de C. hastra o VIII. 
Como testamuñas quedaron fóra sarcó- '" 
fagos de pedra, de forma oval úns ou 
adaptados ó corpo humano outros. Ta
mén hastra hai moi pouco había unha 
estela funeraria romana, a mesma que 
hoxe «decora» os coruñeses xardíns dos 
Cantóns ( 1 ). Precisa ríase un ha nova es
cavación e novos estudios deste xace
mento. 

Cando Vde. chegue ó lugar de Xóra 
(«Jora», aparece moi finamente no indi
cador vieira! de novo cuño, pro tamén 
reloce un «Sandrejo» moi esótico ... ), 
aparque o coche e anímese a facer 
unha camiñata pedreste polo medio do 
monte. Vale a pena. Pregunte por Pe
dra Cuberta. Alf hai un dolmen moito 
máis grande có de Dombate e tan im
portante coma él. E dos do tipo de co
rredor e nas súas antes houbo pinturas 
bermellas, estudiadas, xa no ano 1934, 
polo enigmático alemán Georg Leissner 
(díxose que na súa estancia tamén es
tudiara a estratéxica costa fisterrá ó 
servicio do 111 Reich). 

Se aínda non está canso do «pateo» 
e lle restan folgos para chegar deica 
Bafñas, saiba que na igrexa doutro lu
gariño, Serramo, hai unha notábel cruz 
procesional románica, do XII, relicario 
(1 cómo non 1) dun «lignum crucis». 

Outro día pode ir, pillando pola ca
rretera da Coruña, ó Allo (3 kilómetros) 
a ve-las Torres. Tal vez sea ún dos máis 
antigos pazos g~legos: posíbelmente 
construídas nos anos iniciáis do S. XVI 
-a xulgar pola característica est,.uctu
ra de dous torreóns que delimitan a un 
máis longo corpo horizontal; pola mes
tura de elementos artísticos derradeiro
góticos e os renacentistas de moda por 
aqueles tempos- xa carece de todo 
artellamento defensivo: abandona as 
pretensións de rotaleza pra pasar a ser 
máis ben un ... eso, un bo pazo galego 
onde os comedebalde rañaban o ban
dullo. Nótase que xa os Reis «Católi
cos» deixaran á levantisca nobreza ga
lega «ben castrada e domeada». Enfren
te, a Capela das Torres, cunha portada · 
en arco de Triunfo incunfundibelmente 
renacentista cobillando a porta adinte
lada. 

AS TORRES DO ALLO. 

A XUSTICIA 
DOS IRMANDIÑOS 

Pódese tomar, asimesmo, a carrete
ra de Santiago, degustar unhas cun
quiñas en Lamas, e seguir deica Zas, 
cabeza de Concello. Dende alf, ir cara ó 
Sur, a Meanos, Romelle, a Arca da Pio
sa ... hastra Brandomil, coa súa impecá
bel ponte romana sobre o río Xallas; ou, 
por Gándara e Mira, agabear ó Bico de 
Meda pra contempla-la paisaxe soneirá 
en toda a súa amplitude espacial. 

Por último, mesmo pode desplazarse 
a Vimianzo (8 kilómetros, xa tora da 
bisbarra), a picar algo (por poñer un 
adaxo), ou preparar unha visita de máis 
duración, pois por alf tamén («lle») hai 
moito que ver. Namáis que entrar, o 
Castelo medieval dos Moscoso de Alta
mira, onde o terribel Bernal lañes men
tivo na cadea durante dous medieváis 
anos ó Arcebispo Fonseca 11, e o «atila» 
Pedro Madruga fixo o propio con Diego 
de Muros, Bispo tudense. Rivalidades 
feudáis do S. XV. Receptor obrigado (o 
edificio) das iras populares, por outra 
parte; da xusticia democrática dos lr
mandiños: labregos, mariñeiros, comer
ciantes, cregos ... todos unidos e gale
gos, por fin, pra loitar en contra dos o 
presores comúns: os. señores feudáis 
das fortalezas. Non andiveron con 
coñas e esta fortaleza , coma outras 
moitas, rematóu cos seus altos muros 
polo chan. Ano 1461 : «Deus fratesque 
Galleciae». Pro eles mesmos a ergue
rían de novo, pagando caro o erro de 
querer estirpa-la rabia sen mata-lo can. 
1 Probes homes l. LO 
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¡BLOQUEADOS! 

Cidades-moloc: 

Vellos problemas, 
problemas de vellos 

Parto de dúas mil quinientas 
vivendas hai en Caranza (Ferrol), re
matado xa no 73. Nembargantes, 
ós catro anos vista, uns quinientos 
daqueles pisos están afnda sen ha
bitar. Atf, xunto das grandes moles 
de cemento, no mesmo miolo do 
Polígono unha morea de vellos ten
ta de se afacer ps novas estructu
ra$. Marxinados entre o vecindario, 
vivían denantes en Esteiro. Logo, 
co proxecto de Caranza, eles mes
mos foron coma proxectados con
tra daqueles modernos e frfxidos 
castelos de formigón. 

A loita dos vellos de Caranza co
mezaba hai tres anos, a última loita 
contra do aburrimento: a protesta, 
o rechazo dunhas condicións des
humanizadas. Aquela actividade 
social, cando dos vellos en Esteiro, 
desaparecera xa no conglomerado 
dunha cidade-dormitorio, cidade
ghetto, monstruosas, tentacula
res ... cidades-moloc. A última loita, 
os vellos axenciaron un «club», cer
ta especie de casino en tempo libre 
no lugar exacto do que, pronto, vai 
ser unha ten a de ultramarinos, ou 
unha papelería, ou ... O «club» dos 
vellos de Caranza son, en realidade, 
as catro paredes semicubertas dun 
local comercial. 

COMA NO ASILO 

-Cando chegaron a Caranza 
¿cómo lles foi ó principio? 

-¡ Bo 1 Chorando por tódalas es
quinas ... 

-O meu home non paraba: 
«i Me cago en Caranza e quén nos 
mandóu pra eiquf I», decía a tódalas 

<0 horas ... Af nda o di hoxe, cáseque 
~ tres anos despóis. 
O -E como estar no asilo -suliña 

outra señora, oitenta e tres anos, 
con tristeza-. ¡E como estar no 
asilo, contra 1 Mirando prás pare
des: 1 Qué me gusta a min mirar pró 
cemento! 

Habitar é unha actividade, unha 
situación viva. Habitar, pró indivi
duo ou pró grupo, é apropiarse dal
go no senso de <<face-la súa obra» e 
modelala, formala, poñerlle o selo 
propio: habitar é apropiar un espa
cio. Xusto ó contrario, no Polígono 
de Caranza o «espacio» apropióuse 
deles, dos antigos vellos daquel Es
teiro ... Baqueteóunos, sinxelamen
te. 

-¿Tiveron algunha oportunida
de pra elexir cando lles dixeron que 
Esteiro fa desaparecer co Polígono 
de Caranza? 

- Moito disgusto foi o que tive
mos. Non · preguntaron nada: che
garon coas escavadoreas e adéus 
Madrid. Alf voaron as garitas e mái
lo que non eran garitas baixo das 
paleadoras. 

-O meu home, que estaba sen
tado diante da porta, chegáronlle 
os da escavadora e dixéronlle: «¿E 
vostede cando pensa irse?» O meu 
home dfxolles que «cando vosou
tros queirades ... » Eles contestaron: 
«Pois xa lle irnos tirar agora coa ca
sa. Se ten algo que quitar dela, quf
teo xa». E o meu home falóulles cla
ro, unha palabra mala, pro logo non 
nos tiraron casa hastra un mes 
despóis ... 

O DESAFIO 

En Caranza, xunto do Ferrol, os 
edificios agólpanse en bloques de 
sete, oito pisos. Algúns non teñen 
ascensor, af nda que neles está pre
visto que os haxa dunha soa tirada 

dende o baixo hastra o quinto, sen 
paradas intermedias. Algún vello 
vive no octavo e non tódolos por
táis teñen ascensor: naqueles blo
ques, en cada ún, ous ascensores 
-ún en cada esquina- e un longo 
pasillo no quinto que comunica ás 
galerías. 

Os bloques, perfectamente dife
renciados segundo os nivéis de in-

A LO/TA CONTRA DO ABORRIMENTO. 

¡Qué me gusta a min mirar pró cemento! 

. gresos dos seus habitantes, destá
canse coa diferencia das cores das 
fachadas: 

-Chegamos todos misturados 
nestas plantas tan altas ... A úns, 
cando chegamos de Esteiro, puxé
ronnos eiquf, a outros aló abaixo, os 
demáis máis lonxe afnda. Nunca 
respetaron a nosa vecindade. ¿Vos
tede ere -engaden os ancianos
que hai dereito a que, de golpe, a 
comunidade que tiñamos en Estei
ro no-la desfixeran? Pois non habe
rfa dereito, pro fixérono. 

O caso é que os máis vellos de 
Caranza, eles sos, pouco a pouco 
fanse xuntando: 

-Na casa aburriámonos moito. 
Agora, xuntos, xa é outra cousa. Vi
vindo nas torres somentes nos ve
mos cando baixamos ó portal, nas 
escaleiras. ¡ Moito frío pasamos no 
inverno! Pro, xuntiñas, estamos 
ben talando e nunca callemos un 
catarro. Agora ternos este currun
cho eiquf abaixo, pro ¿por cánto 
tempo? 

-Hai tres anos que estamos cá
seque todas en Caranza e ninguén 
nos axudóu. Hastra que, hai un ano, 
callemos este lugar pra xuntármo
rios ... Denantes, mesmo algúns ve
ciños desafiábannos pra que deixa
ramos este local, non querían nin 
que nos xuntaramos ... 

DIVERTIDO ESTEIRO 

Os vellos de Caranza, antigos 
habitantes de Esteiro, confúndese-



O ESPIRITO DA COLMENA 

lles a tristeza coa alegría, as dúas 
de golpe tropezando unha coa ou
tra ... Sempre, os ollos brillantes da 
nostalxia. 

-Esteiro era moi divertido, as 
cousas son así... Baixabamos da 
casa e daba gusto. Eiquí non coñe
cemos a ninguén. 

Estabamos afeitas a Esteiro 
-os ancianos non deixan de 
suliña-lo mesmo-, alí nacemos e 
alí nos criamos. Agora, eiquí, da
quela nada. Eu hai máis de dous 
anos que vivo en Caranza e aínda 
non sei quén son os que viven no 
mesmo edificio. 1 E non somos moi
tos ! Pro, coma as casas son tan al
tas, non vémola mitade da xente ... 
Ninguén tala. 

-En Esteiro as casas eran bai
xas: saías á porta e talabas cos 
amigos. Agora, daquelo nada. 

Pronto, seica, en Caranza abrirá
se unha Residencia de Ancianos da 
Seguridade Social pra todo o norte 
español. Tamén, un «Hogar del 
Pensionista». Cando moitos dos ve
llos non son nin pensionistas, aínda 
que os retiros máis cativos, os pro
xectos míranse con recelo: neles, 
sempre, a idea permanente da mar
xinación. 

Perto dalí, once familias viven 
nos «albergues»: unhas barracas 
illadas que o mesmo vento, día a 
día, pon en cuestión continuamen
te, namentres esperan unhas viven
cias axustadas, precisamente, ás 
mínimas condlcións da habitabili
dade. Logo de dous anos e medio 
de funcionamento do Polígono, en 
Caranza están a se adxudicar agora 
os locáis comerciáis. O tempo do 
«casino», ós vellos, estálles conta
do: calquera día quitaránlle-la cha
ve e instalarán unha farmacia, unha 
taberna, comestibeis ou ... O tempo 
dos vellos rematará e a loita final 
contra do aburrimento comezará de 
novo, marxinados de todos, do 
mesmo formigón. Os tempos de 
Esteiro ¿ quén os lembra xa 7 «Ago
ra, ¡qué me gusta a min mirar pró 
cemento!». • 

O vello, indefenso 

Europa vaise facendo cada día 
máis vella. As proxeccións demo
gráficas sinalan que Francia terá no 
ano 2000 un 122 por cento máis 
de persoas maiores de 85 anos ca 
en 1970. Aumenta o número abso
luto de vellos e, sobor de todo, au
menta a proporción dos mesmos 
en relación coas outras edades. Al
gú ns ven nesto un ha gran ameaza: 
dentro de poucos anos, a poboa
ció1:1 dos países «ricos» será moitísi
mo máis vella cá dos países «pro
bes». E as causas fundamentáis 
deste envellecemento da poboación 
son dúas: os progresos técnicos da 
medicina, por unha banda, fixeron 
medrar notábelmente os índices de 
espectativa de vida (que pasóu, dos 
50 anos ós comenzos de século, a 
máis de 70 na actualidade). Por ou
tra, o control da natalidade rebaixa 
de ano en ano o número de nace
mentos. 

Pro o problema máis grave é a 
marxinación que lles impuxo ós ve
llos o sistema capitalista. O vello 

Por EMILIO GONZALEZ 
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non é productor -nin o será máis 
adiante como ocurre cos nenos
nin ten un gran potencial de consu
mo. Polo tanto fica, pouco a pouco, 
escluído da sociedade, dunha so
ciedade dividida en clases, en gru
pos, en subgrupos ... A planificación 
urbana, as leis, os convenios, os 
medios de transporte ... todo se fai 
sen contar con eles. Dun xeito pa
ternalista fóronselle creando circui
tos seudo-sociáis, espacios socio
vitáis específicos e marxinantes dos 
que non poden fuxir: estóume a re
ferir ós «Fogares do Pensionista», 
«Clubs de Xubilados», «Residencias 
de Vellos», «Hospitáis Xeriátricos» ... 
etcétera que representan a alterna
tiva moderna -moito máis sofisti
cada, por suposto- ó «Asilo de 
Desamparados», pro que seguen 
tendo a mesma función: illar, inco
municar, pechar 6 vello pra que non 
nos moleste. 

Paradóxicamente, Galicia é un 
país de vellos a pesares de nor 
ser un país desenrolado. A cau 

axente 

sa do envellecmento da 
poboación galega non é ningun
ha das sinaladas denantes: a mor
talidad e infantil afnda é moi alta, as 
espectativas de vida dos galegos 
non chegan ós 70, a asistencia mé
dica é moi precaria e o control da 
natalidade non é unha práctica xe
ralizada no pobo galego. A causa é 
dabondo coñecida: A EMIGRA
CION. 

Coma en tantos outros eidos, 
non ternos estudios científicamente 
serios que reflexen toda a arrepian
te realidade do problema, pro coido 
que neste caso non precisamos 
agarda-las estadísticas. Se quere
mos ver, té molo di ante dos ollos: a 
sociedade rural galega xa é hoxe en 
moitas bisbarras -de Lugo e Ou
rense, principalmente- unha so
ciedade de vellos. Os enterros, nes
tas provincias, son o fundamental 
lugar de encontro na actualidade: 
as feiras, as festas, os bautizos, os 
casamentos ... xa son cousas «ra
ras». 

No medio labrego e mariñeiro, o 
vello tiña sempre un papel, un lugar 
importante. Era respetado e a xubi
lación somentes chegaba co invali
dez total. Podía ir á taberna e bota
la partida cos mozos. Considerába
se unha deshonra familiar, mesmo 
prá comunidade, o feito de levalo 
pró Asilo: aló sóio ían os desampa
rados ... Nembargantes, agora a si
tuación escomenza a cambear. Nos 
asilos teñen máis solicitudes ca 
prazas porque nas aldeas xa non 
hai xente nova pra coidar dos vellos. 
A sociedade rural galega de hoxe 
non marxina ó vello, mais déixao in
defenso. 

No medio urbano, o vello atópa
se totalmente marxinado. E un es
torbo. Todo se planificóu e se plani
fica sen contar con el: o trafego, os 
ascensores, os pisiños interiores, a 
contaminación, os asientos e o ba
rullo das cafeterías, a incomunica
ción ... obrígano a recuar. Non debe, 
pois, estrañárno-la «resistencia» 
que sosteñen moitos vellos cando 
se negan a ir á cidade cos fillos, no 
caso de que estes queiran levalos. 
As recentes esceas protagon'i zadas 
por vellos en As Encrobas non po
den ser máis significativas. 

A reportaxe adxunta é do máis 
clarificador. En certo xeito a marxi
nación xa esiste denantes de que o 
Ministerio de Traballo ou a Caixa de 
Aforras ere uns centros especiáis 
prós vellos galegas copiando pau
tas alleas á nosa realidade. ¿ Ouén 
se preocupa hoxe dos vellos? Pra 
rematar, un dato: o presuposto me
dio por persoa/día na maioría dos 

· asilos g.alegos non chega ás 7 5 pe
setas. 
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Mintireiro 
verdadeiro 

Lúa chea na Libra ás catro horas con 
nove minutos. Tempo claro máis con 

· friaxe dabondo. Nubes lixeiras corren a 
cotío pola vouta do ceo e un vento al- · 
gareiro máis ben as esparexe. E non 
chove ... (no intre de redactar .esto ún 
non pode menos que se estrañar: ¿E 
non chova 7 Serán cousas do mintireiro 
e se el o di ... ). A mandar. 

Xeroglífieo 

Guión: MONCHO 
Dibuxo: ALVARO 
Pregunta: ¿De Castel a o? 

Oración e peehe 

Circula nestes días, Galicia adiante e outra vez máis, a famosa letanía. A ora
ción é producto aos millores tempos da relixiosa ameaza do infemo e, redactada a 
man, en castelán, ven a decir como segue: 

«¡Virgen del Carmen, Madre de Dios y Madre Nuestra 1 
Yo os pido protección en esta vida y en la otra. Por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Esta oración la escribió el Padre Víctor desde Coimbra 
y tiene que dar la vuelta al mundo. Haz 29 copias y en 
víalas a 29 personas y al cabo de nueve días recibirás 
una sorpresa de la Virgen del Carmen. 
Don Miguel Triguero lo hizo y recibió un millón de pesetas. 
Don Antonio Crespo no lo hizo y falleció; y don Martín 

,Justero la mandó hacer a su secretaria, a quien se le olvidó 
y perdió el empleo. 
No dejes de hacerlo bajo ningún pretexto. 
!Virgen del Carmen, ayúdame 1 

Total que, nesta Redacción, estamos todiños a piques de perde-lo emprego. 
As cousas están tan graves que o mesmísimo Antón, o máis relixioso de todos nós, 
mesmo di que non pensa escribir carta ningunha a ninguén. E menos vintanove. 
1 Fallaría plus! 

AVISO 
Andamos á 
percura doutro 
coma este. 
Razóns 
nesta Redacción 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 

E9UlltlCIJISE OS 
(j)UE COMBtRAH. .. 
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ce Seguridad e tra 
Enerxía atómie 
pereura pra vosl 
Trátase dun das ducias de cartéis 

que circulan en Alemania contra da ins
talación das Centráis Nucleares preci
samente nun tempo, o de hoxe, en que 
a movilización contra da enerxía atómi
ca chega xa a ameazar á mesma indus
tria. De tal xeito, o Goberno de BonA 
ví use, recente mente, obrigado a cam
bear de plan enerxético. Mesmo un tri-
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e luz eterna» 
bunal alemán chegóu a prohibi-la cons
trucción da nuclear de Wyhl, no Estado 
federal de Baden. O tribunal de Frigur
go, neste caso, daba lugar á terceira 
vez en que a administración da xusticia 
na RFA leva adiante unha sentencia 
condenatoria contra da instalación de 
factorías nucleares. Un bo exemplo pra 
Galicia. Irnos alá. 

Fraga no galiñeiro 

Na última «marcha» do de Villalba, Manolo Fraga, as cousas tiveron colorido: 
Non demasiado, con todo, porque nesta terra as galiñas non dispoñen -o que se 
di- de plumaxe moi vistosa. E a ninguén se lle vai ocurrir agora comparar, por 
moita boa fe que se leve, ó máis encoiro pito serodio co pavo real. Nembargantes, 
pra contrapeso, as frases foron deslumbrantes. Mais todo ficóu en galiñada: 

En Lalín, por exemplo, os trescentos forofos de lribarne comeron quentes nun 
galiñeiro. Nada máis perto da verdade: o xantar levóuse adiante no que, en tem
pos, foi feito pra granxa e galiñada. «No hagáis caso del canto de las sirenas y vo
tadme a mf», dixo Manuel. Logo vaites, vaites, o San Martiño: comeron porco a 
eito e· despóis do pulpo ·á feira. 

O pulpo, seica, tiña meigallo. Ou, como lle din nas rías ó animal, o polvo sabía 
ben pro sentóu un chisco forte. E deberon se-los efectos -o pulpo repite moito-, 
porque a historia levaba camiño de revoltar: ó chegar a Ourense, nova presenta
ción, nova serea, nova galiña ... e hastra seis pitas cachondas llo recordaron. Leva
ban, fil~ india, carteliños cada unha e dúas verbas: Vitoria ... Montejurra ... bon Ma
nuel, seica, estaba triste. Don Manuel é un home triste. 
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FRAGA: «¡COUTADEME QUE OS AFUNDOI.» 
(Dibuxo de Cebrián en «lnterviu») 
Nota: As galiñas son nasas. 

Publicado polo Axuntamento de 
Vigo, circula esta historia da cidade. 
Non deixa de tela súa mi¡:¡a o xeito 
de falar dos franceses (¡Oh, pólvora 
mogada 1) e mesmo dos paisanos vi
gueses. Lembra ós millares tempos 
do «comic» colonial. Tivo moita gra
cia que, lago da fuxida dos france
ses, moitos dos nomas dos seus xe
neráis quedáronlles de alcumes ós 
cans das Rías Baixas. ¡A polos fran
ceses! 

¿Pardo? 
¡Pardo! 

Se ninguén fai o posíbel pra evita
lo, este home está a piques de con
tratar unha xira por Galicia. O que avi
sa non é traidor (e perdón polo pla
xio). 1 Qué tormento e meigas fóra 1 

compañía f rancesa quere 
rochar o axexo, mois te n 
que recuor con perdos de 
consjderoci6n. 

CRUCIGRAMA BLANCO 
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HORINZONTAIS 

1.-Arbre de froito outonal. 
2.-Nome. Consonante. 
3. - Nota. Contracción. Familiarmente, Do

siteo. 
4.-Maniféstase ledo. Escritor e político 

nado en Viveiro. 
5.-Punto cardinal. Nome de muller. Fale 

en público. 
6.-Nome propio, simbólico de certo im

perialismo. Movemento no seo do 
Exército portugués. O revés, vulgar
mente, pra. 

7. - Lugar onde se garda o gran e outros 
efectos. Vocal. 

8. - Doenzas intestináis. 
9.-0 revés, de mirar. Pena ou risco, na 

beiramar. 
10.-Febra testil de orixe animal. Carta pro

fesión. 
11.-Artigo. O revés, interxección. Patria de 

Abraham segundo os testas bíblicos. 
Punto cardinal. 

12.-Consonante. Nome. 
13.-Soluciona. Símbolo qulmico do Sodio. 

Siglas comerciáis. 

VERTICAIS 

a.-Autor de «A virxe do cristal». Non falaba. 
b:- Traballéi a terra con certo inxenio. Con

quires pra ti. Número romano. 
c.-Símbolo químico do Antimonio. Río 

nado en Galicia que ten o seu curso me
dio e baixo en Portugal. lnterxección. 

d.-Adverbio de cantidade. Cociña rudimen-
taria. 

e.-Remate de diminutivo en zonas de fala 
en transición. De certo continente. 

f. - lnterxección. Consonante. Dou fe por es
crito. Preposición. 

g.-Vocal. Nota. Organización polltica irlan
desa. Portuguesa. 

h. - Figura. O revés, convírteo noutro. 
i.-Disposición en liña e sucesiva de cartas 

causas. Unha liña sindical do pals. Arti- . 
go. 

1.-Cifra. O revés, baixéi en marcha. Prono
me. Vocal. 



cultura 
Cinega•ego . A autoeolonizaeión 

don sUbprodueto 
Eloy Lozano, un dos novas directores de cine galega, au

tor da versión cinematográfica da novela de Xosé Luis Mén
dez Ferrín, «Retorno a Tagen Ata», propón neste traballo unha 
análise en profundidade e· dende unha perspectiva realista 
(non triunfalista) da realidade do naso cine aínda tan novo. A 
análise realista non se contradice, naturalmente, coa esperan
za e a loita pra sacar adiante unha das manifestacións cultu
ráis e artísticas máis interesantes da realidade galega nos últi
mos tempos: o cine, que nacéu en gran medida arredor das 
Xornadas que agora, en Ourense, celebran a súa quinta edi
ción. Sérvenos este traballo de Eloy coma un punto de refle
sión. 

Amáis da devandita película (a primeira que se rodaba 
en color e en 35 mm en Galicia), Lozano acaba de filmar un 
documental eneal da cerámica popular galega que aínda non 
está definitivamente montado e que, polo mesmo, non poda
remos ver nesta edición de Ourense. 

Dende que se lanzóu (por eisí decilo) 
o cine Galego nas Xornadas de Ouren
se, non se deixa de talar a cotío do te
ma; e o que é máis triste: somentes se 
fala; non se ve o cine Galego nas pan
tallas dos locáis comerciáis (sóio en 
cine - clubs, proxeccións privadas etc., 
téñense visionado as películas). 

O Cine Galego, (as películas nomea
das coma galegas -millor dito-), fo
ron e son etiquetadas triunfalmente 
coma producto valedío dun país depen
dente nos tres aspectos: económico, 
cultural e administrativo, cando non é 
máis ca un subproducto de determina
da industria (porque o ciene é denantes 
de todo , unha industria). Teño as 
miñas razóns ó calificalo coma subpro
ducto. 

TRES ETAPAS 

Toda película ten unha asistencia 
fracionada en tres etapas fundamen
táis: 

1". - PRODUCCION: Nesta etapa 
artéllase o film nos seus aspectos ma
teriáis e técnicos: preparación, rodaxe, 
montaxe, sonorización e copia stan
dard. 

2ª.- DISTRIBUCION : Adecuación 
ás canles usuáis pró espallamento do 
film: merca de copias, vendas, cesións 
de esplotación etc. 

3ª.- ESHIBICION: Unha película 
atopa a súa realización global cando se 

0 mostra, cando o empresario dunha sala 
~ a contrata á empresa distribuidora pra 
O esplotala na taquilla. 

Estas tres etapas son as que decorre 
unha película NORMAL, xa sexa neste 
país ou en calquera outro, de xeito que 
un film está concluido cando se amosa 
ó público. 

Chegando eiquí, compre un inciso 
terminolóxico. 

A crítica, e o público mal informado 
ó facer unha análise dunha cinematro
grafía calquera, soe incurrir en confu
sións de base que dan coma resultado 
unhas conclusións tolleitas. O circuito 
cinematográfico enriba descrito é apri
cábel a calquera film sexa pornográfico, 
superproducción, independente etc., 
calquera que sexa a súa procedencia 
tanto económica coma ideolóxica. A ci
nematografía é unha industria que res
ponde á súa dinámica económica inter
na -peculiar por certo-. Por tanto, 
este esquema é aplicábel tanto a un 
film de alto coma de baixo costo. 

Feito o film téñense que cumplir un
has espectativas de amortización xa 
previstas con anterioridade; deiquí, o 
seu ésito ou fracaso dende o punto de 
vista estrictamente comercial. 

CINE COMERCIAL 
E INDEPENDENTE 

Sóese confundir: CINE INDEPEN
DENTE con CINE NON COMERCIAL, 
CINE COMERCIAL con CINE LUCRATI
VO, CONSUMISTA; CINE AMATEUR 
con CINE de formatos SUB - STAN
DARD ( 17 e S. 8 m.m.) etc. cando na 
realidade cinematográfica ún soe suplir 
unha función que o outro non pode por 

mor de imperativos ideolóxicos ou es
tr,itamente económicos. O cine INDE
PENDENTE non é, nin máis nin menos 
có filio ilexítimo do cine COMERCIAL 
que, ó remate, sae sempre amansa
dumbrándoo e integrándoo na súa di
námica comercial da que desertóu. Ce
cáis semelle herexía pra moitos pro· 
cine é (polo de agora), denantes. de to
do, unha industria e coma tal ten que 
se manexar entre unhas marxes das 
que o sair delas pode supoñe-la a súa 
propia anulación coma tal e quedar re
ducido a un simple enredo de minorias 
privilexiadas. 

Estes confusionismos, e outros moi
tos, poden deixar distorsionados úns 
determinados plantexamentos, e o peor 

de todo é a asimilación política e 
ideolóxica que esto conleva ó pór unha 
situación social abandeirada por unha 
determinada terminoloxía cinematográ
fica. 

Abondo eiquí porque se falóu moito 
do cine galego neste aspecto: «Débese 
da facer un cine independente», ... «Tra-
bal/ar no formatos pequenos», ... «Arre-
darse da industria comercial»... e un 
longo. etc ... Todas estas premisas e ou
tras máis insufribeis, atópanse nas en
trevistas, ensaios, notas etc. sobor do 
tema do cine galego. 

Agora quero chegar ó celme do pro
blema... Chámolle SUBPRODUCTO 
polo seguinte: 

CIRCUITO CINEMATOGRAFICO 

- Plantexamento 
do film 

- Presuposto 
económico 

-Merca do material 
Gastos xeráis 

- Contratación e 
remuneración do 
personal 

-Rodaxe 
-Remate do film 

-Vendas do film 
- Cesións de esplotación 

etc. 

-Mostra do film 
ó público 

- Proxección 

PRODUCCION---:) DISTRIBUCION~ ESHIBICION_/ 

-Alquiler ás empresas 
eshibidoras 

AMORTIZACION 

CINE GALEGO, UN SUBPRODUCTO DUNHA INDUSTRIA 



Tendo este esquema coma paradig
nático, calquera que sexa a película, 
podémnos decatar de que toda película 
(s) que complete o circuito, ten asegu
rada (a priori) a súa continuidade ou 
normalización coma tal actividade no 
medio industrial en que se desenvolve. 

Veremos agora cómo o cine galega 
(se eisí se lle pode chamar) é un cine 
anano, subdesenrolado e dependente 
(por non xa decir outros aspectos). Polo 
de agora, o cine galega funciona se
gundo este circuito: 

• e, 

- Plantexamento 
do film 

- Presuposto 
económico 

-Merca do material 
-Gastos xeráis 
-Contratación e 

renumeración do 
personal ....._ ______ _. 

-Rodaxe 
- Remate do film 

PRODUCCION 

Escribír (contar, .filmar) a crónica 
deste país. Abri-los ollas-testigos da 
realidade. Carlos Varela, por exemplo, 
e máis Guillermo Santoro, dous ho
mes do noso cine, veñen recollendo 
en imáxes a crónica, a historia (ou 
unha parte importante e agachada da 
historia) deste país nos últimos tem
pos. Algún día podaremos ollala 
coma unha testemuña viva, en imá
xes, do que foi unha parte moi impor
tante e secuestrada da realidade ga
lega. Valeiquí unha das posibilidades 
do noso cine: o documento. 

En 1973, cando as primeiras «Xor
nadas ... » de xaneiro, o cine galega 
(este aínda cativo cine noso, voz de 
resistencia) non tiña máis cá concen
cia de non ser. Pro xa era algo impor
tante: a conciencia tamén da súa ne
cesidade e posibilidade. Nestas mes
mas páxinas, Elói Lozano reflesiona 
encol do feíto cinematográfico en 
Galicia. Hai uns números, Carlos Velo 
daba solucións concretas pra sacar 
adiante os proxectos. «Oue financien 
os partidos e máilos sindicatos», de
cía, xa que o noso cine non entre nós 
plans de rentabilidad.e inmediata da 
grande empresa distribuidora e co
mercial. 

Hoxe ternos uns primeiros pasos 
andados. Cativos, pro importantes, 
anque tamén é certo, coma di Elói, 
que esto non é nada sen o pulo defi
nitivo, e a obra só remata cando che
ga ó espectador, cando pecha o circo 
da realización - distribución - proxec-

COSTOS INAMORTIZABEIS 

Este esquema demóstranos como o 
cine galega se fai sufrindo costes ina
mortizabeis por mor de non completa
lo circuito e non materializarse nin tan 
siquera a súa amortización. Sementes 
atopamos normalidade (aparente) na 
etapa de producción; e digo aparente 
porque, como se pode intuir, o persoal 
que intervén na confeción do film non 
está endexamáis remunerado. A non 
ser que sexa foráneo (de Madrid). Nes
te caso sí se remunera, o cal aínda me 
parece máis humillante. O cige galega 
funcionóu sempre esplotando (auto -
esplotando) á xente galega que traba
llóu na rodaxe do film. 

Este é o esquema polo que se re
xéu cine galega deica agora. 

Non interesa eiquí facer unha análi
se da procedencia do capital e outros 
aspectos. O que quixera mostrar é a 
impotencia do cine galega pra ser un 
cine de SEU, pra ser un cine (fóra 

Cine en 
Ourense 
V. F. 

ción - visión e chega deste xeito ó po
bo. De pouco serve falar dun cine po
pular ó servicio do pobo, se o pobo 
non ten posibilidades de míralo, en
tendelo, criticalo, porque segue pe
cho nos circos privilexiados. Toda 
obra artístiGa perde desta maneira a 
súa dimensión real, popular, colecti
va. 

Cando Carlos Velo fala de sindica
tos e partidos está a falar, sinxela
mente, de organizacións populares. 
Noutros países téñeno intentado pra 
ben: asociacións de veciños, asocia
cións culturáis, institucións públicas, 
clubs xuvenís, clubs parroquiáis, etc. 
poderían se-lo gromo primeiro dunha 
arañeira propia de espallamento. Ho
xendfa é, coido, a nosa única baza. 
Tamén e a baza primeira. Compre un 
vencello popular do producto cinema
tográfico galega, xa con algunhas os
tras importantes, que non se pode 
conquerir nestes intres ó traveso das 
salas de proxección comerciais que vi
ven alleas a estas feitos (que nin siquera 
descubriron ou plantexaran mesmo as 
posibilidades comerciais hoxendía dun
ha proxección colectiva, por exemplo). 
pro que sí se pode tentar ó traveso dou
tras canles. 
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plantexamentos estéticos, políticos ou 
ideolóxicos) galega, no senso de: cine 
feíto por galegas e con contido galega, 
sufragado polos galegas e cunha inci
dencia normalizada no mercado cine
matográfico. 

ATRANCOS NO CIRCUITO 

Namentres a xente galega (allea ós 
circuitos intelectuáis) non teña acceso 
directo a ollar un film galega nunha 
sala de proxección e así, co seu diñeiro 
en taquilla, contribuir a completa-lo cir
cuito devandito, o cine galega estará 
sempre abocado a unha autonecrose 
progresiva. 

¿Por qué se non evitó u todo esto?. A 
resposta é poliédrica: todos foron, e 
aínda son, inconvenientes: a estructura 
polítii::a española (colonización lingüís
tica, censura etc.). a planificación cine
matográfica demente que sufrimos, feí
ta segundo os intereses duns cantos, e, 
por qué non, unha falla de plantexa
mento correcto con respecto ó cine que 
se debe facer en Galicia por parte dos 
que o fan. 

Polo de agora, eu vexo o camiño pe
chado pró cine galega. Pódense seguir 
facendo films tal coma se fixeron deica 
agora: sacrificando cartas, xente, ilu
sións e boas intencións, por todo ficará 
a marxe da realidade. 

O CINE GALEGO NON SE VE 

cultura 

PLANTEXA-LO FUTURO 

Neste intre urxe un serioso plantexa
mento'crítico e autocrítico do cine gale
ga e por parte dos que o fan ou arelan a 
súa real esistencia. O novo panorama 
político pode facilita-las causas pra 
chegar a cimallas sólidas e aborda-la 
cinematografía galega cun senso plau
síbel ... Se a CENSURA deixa de existir; 
se a sindicación libre é un feito; se se 
desfán ou recompoñen as leis cinema
tográficas e se dende eiqul e dende 
agora nos propoñemos facer un cine 
noso que teña solvencia e continuida
de, poderáse falar nun futuro prósimo 
dun cine galega. 

Amáis desta falla de plantexamentos 
serios, coido que o cine galega (mal 
chamado) sempre foi cativo de ideas, 
foi sempre a espresión de contidos 
asépticos e valeiros. Penso que o que 
se fixo deica agora non é máis ca unha 
mostra de anceios de facer cine en, e 
dende Galicia. Esto parece pouco pro é 
válido tendo en conta o ambiente hostil 
pra esta actividade. 

Decátome que este meu plantexa
mento cara ó cine galega non é en ab
soluto totalizador. Tratéi de salientar 
estas aspectos por consideralos de
samparados e esquecidos nos comen
tarios feítos sobor do tema, tratando 
sempre 6 cine galega cunha inxusta be
nevolencia e brutal TRIUNFALISMO. 



cultura 

En Guimaráes e Porto vaise ce
lebrar, neste mes de abril segura
mente, a «Ouincena Cultural Ga
lega, organizada pola sección nor
te da ASOCIACION PORTUGUE
SA DE ESCRITORES. O feíto 
plantexa unha vella cuestión: as 
relacións entre as dúas culturas, 
as dúas linguas e pobos, o portu
gués e o galega. Haberá confe
rencias, mostras de música, cine, 
teatro, representación oficial da 
cultura nosa e máis un acto im
portante: a homenaxe galego
portuguesa a TEIXEIRA DE PAS
COAES na súa vila nadal de Ama
rante, onde nacéu o poeta vai fa
cer en agosto un cento de anos. 

A figura de TEIXEIRA ven fonda
mente vencellada ós pulos da cul
tura e ó rexurdimento galega dos 
primeiros anos deste século. Co
laborador das «lrmandades da ta
la» que creara VI LAR PONTE, co
laborador na revista «Nos», amigo 
de NORIEGA VARELA, mesmo 
dos homes que crearon en 1951 
a editorial «Galaxia» (pouco denan
tes de el morrer), TEIXEIRA DE 
PASCOAES representa a imaxe 
do intelectual protugués que des
cobre a cultura irmá de Galicia e 
traballa por máis estreitos vence
llos entre os dous pobos. 

«E tráxico, dramático e fonda
mente estéril -decía nestas 
mesmas páxinas XAVIER ALCA
LA hai uns números- a pouca e 
mala información que témo-los 
galegas dos escritores e homes 
de cultura portugueses e brasilei
ros. E squencemos deste xeito 
unha das fontes de alimentación 
e, ó mesmo tempo, unhas posibi
lidades de espallar e enriquece-la 
nasa cultura das que non somos 
conscientes». 

Os homes das «lrmandades da 
fala», os homes da xeración 
«Nós» entenderon moi ben, nem
bargantes, estas relacións. Foi a 
partires deses anos cando se co
menzóu a traballar seriamente 
por estreitar lazos entre as dúas 
bandas do Miño. TEIXEIRA DE 
PASCOAES representóu, na ban
da portuguesa, o sector máis re
ceptivo ós nosos problemas. Dal
gún xeito, a homenaxe de Ama
rante poderá ser un encentro con 
actitudes que logo, por razóns 
sempre alleas á cultura, se foron 
perdendo ou asquencendo. Pode
ríamos saír á Universidade (por 

XAVl'ER MARIÑO 

talar dun eido culturalmente in
quedo) e preguntar por exemplo: 
¿Qué coñece vostede da poesía 
portuguesa (que non sexa, claro 
Camóes e, no millar dos casos xa, 
algún soneto de Pessoa)? ¿Qué 
sabe vostede dos novelistas bra
sileiros? Os resultados pódeos re
coller vostede mesmo se fai a 
proba no seu circo de amigos. Ou 
diante do espello. 

Outro eido absolutamente es
quencido, xa dentro da casa, é o 
da música clásica, anque non sei 
se este apelido de «clásica» é o 
máis axeitado. O noso colabora
dor X. CARREIRA anda tolo por 
dar a coñecer algunhas cousas 
que eiquí se fixeron. ¿Qué sabe 
vostede, por exemplo, de MAR
CIAL DE ADALIZ, músico román
tico, do que saíu agora unha pri
meira mostra discográfica a cargo 
do pianista RUIZ PIPO? ¿E qué 
sabe vostede dos novos composi
tores neste e ido? Os traballos de 
GROBA, por exemplo ... 

ANTONIO TOVAR, xa noutro 
eido das novas cülturáis, o poeta 
ourensán que vai alternando os 
seus versos co traballo na súa li
brería, prepara dende hai tempo 
unha obra interesante: un Diccio
nario ideolóxico galega no que se 
recollerán as nosas verbas por 
campos semánticos, familias de 
palabras, contidos, etc. 

E unha nova leda no eido da 
música. FUXAN OS VENTOS, que 
están demostrando cómo se po
den facer ben as cousas e vender 
discos, están e da-lo segundo pa
so: o segundo álbum, na mesma 
casa discográfica có anterior. Pró 
día primeiro de abril estaba pre
vista xa a primeira grabación. Trá
tase dun álbum de características 
moi semellantes ó «Fuxan os ven
tas», con temas populares e do 
mesmo grupo e unha clara voca
ción testimuñal, levar á música a 
crónica dos problemas, loitas e 
reivindicacións concretas deste 
país, eiquí e agora. Aínda non 
teñen título xeral, pro serán noti
cia. Polo demáis, eiquí seguimos 
agardando a saída ó mercado 
neste mes que escomenza os LP 
de MIRO CASABELLA e XERAR
DO MOSCOSO. Eso decían polo 
menos hai algún tempo as res
pectivas casas discográficas, an
que nunca se sabe. 

A NOSA LINGUA 

Sobre a aprendizaxe 
do galego 

CHARO ALVAREZ - FRANCISCO F. REI 

Comprenderá o lector que non é 
posíbel darmos inmediatamente con
testación a tódalas cartas recibidas; 
mais perante o feito de chegaren á re
dacción moitas cartas preguntando 
sobre un mesmo tema, dónde e cómo 
se pode aprender a fa/ar e escribir bo 
galega, hoxe irnos deixar de falar dos 
castelanismos pra intentar responder 
a esa pregunta. 

O bo galega apréndase escoitando 
con atención o que fala o pobo, que 
mantivo viva a lingua durante tantos 
séculas, a pesar de tódolos atrancos. 
E insistimos unha vez máis e_n que os 
representantes dese pobo non os hai 
que ir buscar alá ó curuto do monte: 
están eiquí, a carón de ún, sempre 
moi pertiño de nós. 

Logo hai un método de aprendiza
xe en tres tomos, Gallego 1, 2, 3, rea
lizado polo Instituto da Lingua Galega 
e publicado pola Universidade de 
Santiago. O primeiro, recomendábel 
prós que parten dunha ignorancia to
tal e absoluta do galega; o segundo, 
pra quen dalgún xeito xa o fala e en
tande, pro que quere aprender máis, 
sobre todo a representalo na escrita; 
o terceiro pretende dar unha visión 
panorámica da cultura galega e corre
xir tódalas chatas que por diversos 
motivos (hiperenxebrisrnos, arcaís
mos, castelanismos, etc.) se produ
cen, maiormente no galega escrito. 

A Real Academia Gallega publicóu 
un cuaderniño cunhas Normas orto
gráficas e morfolóxicas do idioma ga
lega. 

Hai tamén varias gramáticas, das 
que destacámo-la Gramática elemen
tal del gallego común, de R. Carballo 
Calero; trátase dunha gramática, non 
dun método de aprendizaxe, pro coi
damos que é un libro fundamental pra 
quen se achegue á nosa lingua. 

Queda, ó cabo, a obra dos nasos 
escritores. A nosa é unha lingua con 
tradición literaria. Non todos escriben 
un galega tan bo como quixeramos, 
pro insistimos en que hai algúns dos 
que se pode aprender moi bo galega. 
Ler obras, ó menos dos que a ún lle 
sanan, é fundamental; mailo lector 
debe pór algo da súa parte pra apren
der a xebrar ben, xa que non porque o 

escriban eles é palabra de fe. Obser
varáse que hai tantas normas de es
cribir cáseque coma escritores: pres
cindamos dalgúns detalles ortográfi
cos e fixémonos nas espresións au
ténticamente galegas. Así que olio, 
pro a se pór a ler. 

A quen queira profundizar máis, 
lembrámoslle a nosa literatura medie
val, da que se pode aprender unha 
manchea de causas. As obras desa 
etapa representan a vía galega autén
tica, antes de que os casteláns da 
casa de Trastamara e máilos Reis 
chamados Católicos produciran o es
naquizamento do noso país e da nasa 
lingua. Daquela a lingua nacida na 
Gallaecia era un idioma formado, 
dunha enorme riqueza, capaz de ser
vir de espresión ó máis grande con
xunto lírico do Occidente medieval. 
Non esquezamos que nós tivemos 
unha edade de ouro na lírica cando os 
casteláns andaban a compór poemas 
épicos, e cando a súa lírica ben pou
quiños gramos botara. 

Tampouco debemos esquece-la li
teratura escrita na lingua irmá portu
guesa. 

E como complemento, ó lado dos 
diccionarios galegas -os máis coñe
cidos os de Franco Grande e Carré
recomendámo-lo manexo dun diccio
nario portugués, a fin de evitar tanta 
caída idiscriminada do/ e don (os or
gafsmos, orgaizar, peninsuas, ti
duos ... ); pra ir eliminando os humán, 
román, contemporán ... ; pra que vaian 
desaparecendo os eraras, exempros, 
púbricos, etc., e aparezan os brancas, 
cravar, pratos e outras formas que sí 
tén o r. En todos estes casos e nou
tros máis, a norma galega non varía 
respecto da lingua irmá portuguesa. 

Que o galega deixe de se-lo que a 
miudo é pra algúns: unha lingua de 
laboratorio, con palabras, a mor parte 
das veces cultismos, ás que máis de 
ún lle aplica unhas leis fonéticas que 
hai xa moitos séculas deixaron de ter 
vixencia. E son precisamente eses os 
que rexeitan fenómenos galegas en
xebres, que sí nos diferencian do cas
telán, coma poidan se-la gheada, e 
máilo seseo, dos que algún día talare
mos. 



LIBROS DO ENSINO 

BIOLOXIA 
PROS NENOS 

«Polo de agora esto non é máis ca 
unha pequena mostra do que se pode 
facer no eido da educación, e máis con
cretamente cara ós libros de testo, par
tindo do ensino e descubrimento da 
bioloxfa>>. Na nasa «Escolma / TEIMA» 
deste númaro recollémo-lo último tra
ballo da Comisión de Ensino de ALBE -
Galicia, un pequeno folleto do que se ti
raron mil exemplares sobar das gánda
ras e as brañas. «Trátase de leva-la bio
loxfa, a ciencia teórica á rea/idade cotiá. 
Pasóu de sempre e non só nesta mate
ria. Os libros de testo talan da «hidra de 
agua dulce», por exemplo, ou. do can
grexo de ria, pro o nena non pode ata
par ningunha destas especies no seu 
contorno diario porque non as hai en 
Ga/icia. Todo ensino debe partir da rea
lidade concreta de cadaquen, da rea/i
dade máis perta de ún, máis vis/be/ pra 
ir acadando lago eidos máis lonxanos e 
af astados. O ensino do nena galega 
(tamén na bioloxfa) ten de partir da rea
lidade que vive ese nena galega e da 
súa lingua» ... 

A idea é ir cara o libro de testo. An
teriormente a comisión de ensino de 
ALBE publicóu outro traballo semellan
te sobar da lonxa. Trátase dun folleto 
de varias páxinas no que se invita ó 
nena a unha escursión por unha deter
minada zona ou lugar de traballo e vál
selle amasando cada peixe, cada plan
ta , cada herba cos seus nomes, carac
terísticas, calidade do chan , etc. lnvfta
no tamén no testo a unha serie de exer
cicios prácticos e contase, natural
mente, pra todo esto coa presencia do 
mestre. 

«Efectivamente, a presencia do mes
tre é fundamental. O naso, de primei
ras, non é máis ca unha ferramenta de 
trabal/o, que non as hai. Unha das na
sas ideas é recibí-la critica dos mestres 
as súas esperiencias trabal/ando ca ne~ 
no, mesmo os testas que poida facer ca 
propio nena, etc. Pala nasa banda po
demos poñer á súa disposición todo o 
material que temas. Pódennos escribir 
a ALBE - Galicia, apartado de correos 
1223, Vigo. Temas que recoñecer que 
a nasa esperiencia pedagóxica neste 
sen so (o libro ou folleto de testo como 
material de trabal/o) non é moita». 

Pró «Dfa das Letras Galegas» está 
pensada a edición dun primeiro libro 
que vai recolle-los dous traballos xa 
editados: a da lonxa e este das gánda
ras e brañas, máis outros das praias e 
das plantas que se poden comer, mes
mo dalgúns animáis caseñor tamén. 
Todo dentro desa liña de amosarlle ó 
nena o seu contesto cotián. «"A bioloxfa 
como realidade viva, asequfbel». E un 
dos problemas do ensino: a absoluta 
ausencia da realidade do país, a desga
leguización ó traveso do testo cando, 
lóxicamente, pedagóxicamente, terfa 
de se-lo descubrimento de realidades 
novas a partires de realidades coñeci
das. Esto amósase aínda con máis forza 
e gravedade na escala rural, cun con
testo vivencia! moi rico que se esquen
ce arreo dende a escala. Descubrí-la 
realidade e amosarlla ó nena como 
descubrimento e esperiencia docente e 
mesmo científica. 

cultura 
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LIBROS 

ALBE - Galicia. «AS GAN DA RAS E AS 
BRAÑAS». Comisión de ensino e in
vestigación. Tipograffa Regional. Vi
go, 1977. 11 póxs. 

Traballo a ciclostil que ven continua
la serie de folletos inaugurada polo adi
cado á lonxa e que trata de leva-la bio
loxfa á realidade escolar do nena gale
ga. Os autores invitan ó nena (e ó mes
tre) a coñecer e estudiar no terreo a 
realidade biolóxica dunha braña. Esco
llen pra elo un lugar perta da estación 
do ferrocarril de Porriño, pro o mestre 
que utilice o folleto coma ferramenta 
de traballo pode, pala súa canta , esco
llar outra semellante en calquera lugar 
de Galicia , perta da escala. A formación 
biolóxica primeiro da gándara e lago da 
braña, o esfango, as clases de fentos 
que podemos ir atopando segundo nos 
alonxamos da auga, a análise polo miu
do da vida vexetal constitúe, ó traveso 
do testo, que non é máis ca un apoio 
teórico e orientativo, un descubrimento 
da realidade cotiá por parte do nena, o 
descubrimento da súa ·realidade con
creta , causa que tradicionalmente es
quenceron os testas escolares, feítos 
sempre dende realidades non galegas 
(ou antigalegas). O folletiño anda á 
venta por 5 pesos. 

Esperiencia importante que se quere 
continuar, pro que polo de agora (af nda 
que nada máis sexa ca por razóns 
económicas) non pode saf r ainda do 
«ciclostil de resistencia». Son moitos os 
mestres que, pala súa canta, nas esca
las ruráis, teñen feíto esperiencias se
mellantes. A idea de ALBE-Galicia ven 
amasar un problema grave da nasa rea
lidade escolar: o libro de testo galega. 
Cuestión que compre esplicar, natural
mente, dentro do contesto xeral da pro
blemática educativa do país. 

«GRIAL>>, nº. 55 {xaneiro, febreiro, 
marzo). Editorial Galaxia. Vigo, 
1977. 132 paxs. 

«Dos bardos aos trovadores», de Mi
chael MacLain; «Otero Pedrayo e o pro
blema da lingua» de M. Rodríguez La
pa; «Nacimento e evolución da músi
ca», de Xohan Vicente Viqueira; «Mia 
madre velida»:a figura da nai nas canti
gas de amigo e nas jarchas», de Penny 
Newman ... son algúns dos traballos 
máis significados do número 55 da re
vista «Grial», Rodríguez Lapa, concreta·
mente, fai unha análise polo miudo e 
cheo de lampadas suxeridoras eneal da 
lingua en Otero Pedrayo que vai moito 
máis aló dos aspectos puramente for
máis. 

Xosé M. Rodríguez Pampín publica 
«lfixenia non quere morrern, que ven 
arriquecer de testas publicados o naso 
teatro. O profesor Carballo recolle a 
resposta de Manuel Murgufa a Valera 
verbo das opinións que éste tiña publi
cado no seu tempo sobar da nasa lin
gua (Pra Valera a única lingua literaria e 
culta do galega era o portugués, e máis 
nada). Poemas esquencidos de Alberto 
Camino que comenta Xosé Mª Doba
rro ... Xunto destes, as coñecidas sec
cións informativas sabor de feitos cul
turáis, libros, etc. 

DISCOS 

ALFONSO X EL SABIO (1221-1284). 
CANTIGAS DE SANTA MARIA. Coro 
da Santa Cruz del Valle de los Caf
dos. Atrium Musicae {director Grego
rio Paniagua). Egger. Ochoa de 01-
za. Hispavox HH 1. PVP, 450 pts. 

A colección das Cántigas de Santa 
María é un verdadeiro tesauro, mostra 
de tódolos xeitos musicáis do século 
XI. Nelas atopamos dende os modos 
gregoriáns hastra formas arábigo
andaluzas. Esta versión que recollemos 
eiquí, anque discutfbel nalgúns puntos, 
é realmente fermosa. O disco resulta 
moi ameno de escoitar. A selección das 
cántigas é axeitada , ben feita e a graba
ción é boa, se ben o disco, o mesmo 
que dixemos do «Códice Calixtinm> a 
pasada semá, resfstese lago de audi
cións repetidas. E unha magoa. 

De calquera xeito atopámonos dian
te de mostras da nasa vena medieval 
que coidamos fundamentáis pra enten
der unha historia rica e brillante, im
prescindfbel. Ternos unha teima espe
cial en recoller estes traballos que xe
ralmente pasan descoñecidos mesmo 
prás xentes interesadas na nasa músi
ca. Veleiquf as orixes. 

CINE 

Do dfa 1 ó 6 de abril, en Ourense. 
«OUINTAS XORNADAS DE CINE GA
LEGO». 

Un ano máis (anque tradicionalmen
te eran nos primeiros días de xaneiro) 
volven as xornadas de Ourense esta vez 
cun programa cobizoso, anque no intre 
de redactarmos estas notas están por 
confirmar oficialmente algúns títulos 
que ainda non pasaron censura. 

lnaugúranse as «Xornadas ... » o dfa 
primeiro cunha mesa redonda con Car
los Velo, ás 7,45 da tarde, e pala noite 
coa proxección dos cortos Torero ou 
Universidade comprometida e o longo
metraxe Pedro Páramo, do mesmo au
tor. 

Do día 2 ó 6 haberá sesións de tra
ballo, 1 O da mañá, adicadas respectiva
mente á produción, realización, distri
bución, crítica e temática e, xa o día 6, 
conclusións xeráis, no Liceo. Pala tarde, 
ás catro, na Casa da Cultura, tódolos 
días, cortometraxes de Catalunya, Euz
kadi, Canarias e Portugal. 

Proxección de cortos galegas e lon
gometraxes (sesión de noite): 

Dfa 2. //la de Carlos Piñeiro, e La ba
talla de Chile (primeira parte) de Patri
cio Guzmán. 

Día 3: O herdeiro de Miguel Gato e 
La batalla de Chile (segunda parte). 

Día 4: O cadaleito, de Enrique Baixe
ras, e Actas de Marusia de Miguel Lit
tin. 

Día 5: O pai de Migueliño de M. 
Castelo, e El coraje de un pueblo de 
Sanginés. 

Día 6 : A ponte de Carlos Piñeiro 
(grupo lmaxe) e La ciutat cremada de 
A.Ribas ou El desencanto de Cháverri. 

Como películas de reserva pró caso 
de que xurdira algún problema coas 
previstas están La hora de los hornos 
(arxentina), La última cena (cubana) e 
El apando (mexicana). O último dfa , 
ademáis, haberá, coma tódolos anos, 
unha presentación final de conclusións 
de tódalas xornadas, mesas de traballo, 
etc. As sesións de traballo, palas 
mañás, estarán dirixidas por Carlos Ve
lo. 

MOSTRAS 

Do 15 ó 17 de abril, en Galdócano 
(Vizcaia. Euzcadi), «MOSTRA DE LI
BRO EUSCARA, CATALAN E GALE
GO». Organiza o grupo alpino «Gan
guren». 

Os compañeiros do grupo «Gangu
rern> organizan na súa terra de Galdáca
no unha mostra representativa do libro 
euskara, galega e catalán cunha preo
cupación principal polos libros prós ne
nas e o de testo. Neste senso os vascos 
e cataláns teñen unha riqueza editorial 
(alimento da escala) que eiquf non te
rnos (porque tampouco témo-la esca
la). Fan unha chamada a tódalas edito
riáis galegas pra que se axunten na 
mostra que propoñen , cos gastos pala 
súa canta se as editoriáis non poden fa
celos. Pfdennos que lles démo-lo ende
razo pra se pór en contacto connosco: 
Xosé Ignacio Basterrechea (tf . 
4560479), avd. Juan Bautista Uriarte 
32-5º izq. Galdácano, Vizcaya. E un 
dos organizadores. 



cartas a 
dirección 
O COMPROMISO 
DE FALAR GALEGO 

Señor Director: Eu son galego de 
pura cepa, miña nai é dun pobo de 
Friol, meu pai de Mondoñedo i eu de 
Lugo. 

Dito isto, compre decire tamén que 
teño a ialma chea de vergoña, pro non 
de vergoña de ser galego, senón ver
goña d'algús galegos, d'isa xente indina 
do noso idioma e da nosa cultura, d'isa 
xente que cuspe sobor da mamoria dos 
nosos héroes; sinto vergoña dos que fa
lan agora galego facéndose os revolu
cionarios, dos que non sinten o paf s e 
nembargantes queren engañar ó pobo 
falando unha lingoa que sóio pode sair 
da ialma. (Ser galego é ser portadora 
dunha cultura que ó traveso dos sécu
las foinos impoñendo o noso xeito de 
sentir e falar; o que sóio o seña por na
cemento, millor que fale o castelán). 

'A nosa fala é a das xentes do agro e 
do campo; nas vilas foise barbarizando. 
Lembremos que sóio os lampás e pale
tos falaban (hastra agora) o galego, o 
fino, o que non se levaba era falar cas
telán; cousas de analfabetos que non 
foran á escola, dedan cando ouvían ta
lar a un fillo de labrego. O Estado Hes
pañol loitóu ó longo de moitos anos no 
afogamento da nosa cultura, pro unha 
cultura está por riba da xente e da for
za: é o sangue da terra í-a. terra naide a 
mata. 

Nas vilas a terra síntese menos e o 
Estado ó traveso dos mestres foi con
vencendo a xente de que falar galego 
era de xente baixa (a xente do agro ría
se a gargalladas cando un fillo da terra 
chegaba coisas estremonías). E foi nas 
vilas onde se inventóu a verba PALETO, 
facéndolles eisí o xogo ós iñorantes 
castelanistas que cavilan co noso idio
ma é un dialeuto do castelán esquecén
dose que Galiza era xa muller cando 
Castela aínda non nacera. (Resultóu c'a 
xente d'arado e gallita deunos unha 
leución sin pasar pola escola nin pola 
universidade, pro hai que adeprendela 
ben e non limitárense ó esterior: fale
rnos galego, sí, pro tratemos de ser ta
mén galegos, non señamos coma ises 
turistas que cando van a un país ade
prenden unhas coantas verbas e xa es
tá; saben talare pro non son da terra). 

Señamos fideles ós nosos sentimen
tos e falernos nisa língoa que levamos 
no fondo da i-alma, falernos no idioma 
no que fala a terra mesma e que tan 
grandes nos fixo, no que sóio unha te
rra coma nosa poderfa ter. Xuntémonos 
á xente do campo, adeprendamos d'iles 
con humildade do contrario non pode
rfamos seguir chamándonos galegos. 

Señor Director, mándolle ista carta 
porque penso que TEIMA pode ser 
unha ponte antre a cultura de laborato
rio das escolas e universidades i-a Pº'" 
pular e porque ó traveso d'ila 6 tempo 
que informar pódese conseguir c'a xen
te fale e pense no noso idioma. 

Saúdalle moi atentamente 
~ Anxo Regueira Racamonde 
~ 18 de Xulio. 95 , 3. 0 

.., Lugo 

PROHIBICION 
E DISCRIMINACION 

O Ateneo de Moaña (Pontevedra) 
quere mostrar a súa máis enérxica re
pulsa pola prohibición da conferencia 
«Sobor da Lingua» programada pró pa
sado día 6 de marzal, na que esporía o 
devandito tema o catedrático do INEM 
de Cangas, Francisco Rodríguez Sán
chez. 

Dende fai tempo vimos ouservando 
que o Gobernador Civil da Provincia de 
Pontevedra ven prohibindo todo inten
to de dar ó Pobo Galego a cultura que 
lle pertenez, a súa entidade Nacional. 

Do mesmo xeito ollamos cómo a 
discriminación á hora de permitir uns 
ou outros actos de determiñados mati
ces políticos, maniféstase nun xeito 
máis claro naquela xente que defende 
os intereses das clases Populares Gale
gas. 

Nos despedimos de Vostedes cunha 
forte aperta. 

Teresa Fernández 

Segredaria do Ateneo de Moaña 

Concepción Arenal, 92, 1 .º 
Moaña 

* * * 

CONXO, UN SIMBOLO 

Señor Director: Entereime que un 
compañeiro, traballador do sanatorio 
psiquiátrico de Conxo, foi botado do 
mesmo por estar nunha concentración 
e por unha bandeira galega na que se 
podía ler «solidaridade cós labregos das 
Encrobas». E tamén que outros vinte 
compañeiros foron «amonestados por 
escrito». 

lste despido é pra min un símbolo, 
ao mesmo tempo moi fermoso e moi 
ruín, da situación no sanatorio e, por 
estensión, en Galicia. 

Fermoso porque é ver un pobo na 
súa loita pra conquerir a súa identidade 
nacional e sacudirse o fato de esplota
dores que o oprimen. 

Ruín por canto culmina a aituación 
dos «cárregos responsábeis» do sanato
rio (Madero, Mariño, Porto) e os seus 
monifates ben pagos, dende máis de 
dous anos, na súa cega carreira destrui
tiva, embocados ao máis espantoso 
vougo que rematará consumíndoos. 

Lluis Torrent 

Xefe Clínico do Sanatorio de Conxo .. aitual

mente en escedencia 

Vide, 1 O, 1. 1 .º 

Barcelona 

* * * 

A PENSION 
DUNHA VIUDA 

Estimados señores: Pola presente 
quérolles comunicar unha noticia que 

me entristecéu dabondo. E a historia 
dunha señora que se quedóu viuda prá 
súa desgracia e como é normal aga
rróuse á pensión de viudedade. E resul
tóu que lle corresponde de pensión a 
irrisoria cantidade de 634 pesetas, que 
non chegan nin pra paga-lo recibo da 
luz. E eu pregúntome: ¿Si o Ministerio 
de Facenda cobra uns impostes, dos 
que unha parte vai pra mante-lo clero, 
non estarían os curas, monxas, frades e 
demais relixiosos, orgullosos de ceder 
un.ha parte do seu xornal ou o total en
teiro pra uns vellos que coma esa seño
ra reciben unhas cantidades irrisorias 
pra viviren? Segundo creo, un home ou 
unha muller poden adica-la súa vida á 
relixión. Cada un é ceibe de face-lo que 
millor lle pareza coa súa vida, pro po
den traballar igual que calquer outro 
obreiro, pois Xesucristo non dixo que o 
clero vivira á conta do pobo e El mes
mo predicóu co seu exemplo ó reparti
lo seu cos probes. E si voltase á Terra 
cedería o seu xornal moi gustoso segu
ramente pra que eses vellos vivisen mi
llor, pois todos ternos dereito á vida. 

Esperando que vostedes publiquen 
esta carta na súa revista, unha revista 
prá defensa do pobo galego, saúdalles 
atentamente. (Orixinal en castelán). 

Xoan Ramón Fernández Feans 

* * * 

DEFENSA DO 
GALEGO-PORTUGUES 

Querido Director: Escomenzo dán
dovos ánimos pola idea e laboura de 
poñer a revista na rúa. Repito, ánimo e 
adiante. 

Ouero agora referirme á carta de 
Xurxo Neira, no número 6 da revista, 
que toca o tema do galego-castelán e 
do galega-portugués. Deixando dunha 
banda a personalidade nacional de Ga
liza enfrente de Portugal, como queda 
demostrado ó longo dun proceso histó
rico, quero en primeiro lugar, rexeitar a 
teoría de que o galego morrerá (como 
afirma Neira) si non se arrima ó portu
xés. Nembargantes, suscribo algunha 
das súas ideas. Penso que unha aprosi
mación ó portuxés é lóxica, racional e 
de xusticia histórica, deixando de lado 
os beneficios que reportaría. Non com
parto, por outra banda, o camiño segui
do por algúns escritores e orgaismos de 
Galiza que, pretendendo facer un 
galego-galego rexeitan termos e verbas 
portuxeses e modernismos que, sin dú
bida, son a única solución pra enrique
cer e completar a nosa lingua. Non ous
tante, estos mesmos señores non 
teñen inconveniente en admitir esas 
mesmas verbas incorporadas do caste
lán. E agora pregunto: ¿por qué sigui
ron e siguen estas entidades e señores 
un alonxamento da ortografía e grafías 

portuxesas? ¿Por qué, poi a contra, fixe
ron e siguen facendo unha aprosima
ción e unificación coas grafías caste
láns? Cecáis sexa poi a pelegrina idea 
de simplificar a lingua, ou sexa, destrui
la e quitarlle as súas bases naturaes. E, 
pra rematar, digo e pergunto : ¿ Perdoa
ránnos as futuras xeneracións galegas 
o atranco que lles poñemos ó acceso a 
unha cultura de ámbito universal como 
é a expresada na lingua portuxesa? 

X. Castelos Paredes 

Suscriptor 1 .114 
Felipe 11 . 88, 1.º. 1.ª 

Barcelona 

* * * 

O MOVEMENTO 
DE MESTRES 
DE PONTEVEDRA 

Estimados señores: A Comisión Xes
tora encarregada de levar adiante a 
«Organización do Movimento de Mes
tres», de Pontevedra, quere facer as se
guintes aclaracións encol da nota publi
cada no número nove desa revista. 

As características desta organiza
ción, asegún quedóu aprobado no «I 
Congreso Provincial do Profesorado de 
E.X.B.», celebrado en Vigo os días 28, 
29 e 30 de xaneiro, son: democrática, 
unitaria, de base, representativa e inde
pendente. 

Os órganos asamblearios son: Con
greso Provincial do Movimento de 
Mestres, Asamblea Provincial de Re
presentantes de Centros, Asamblea Co
marcal e Asamblea de Centro. 

Os órganos de xestión colexiados 
son: Comité de Centros, Comité Co
marcal e Comité Provincial. 

Os órganos de xestión unipersonales 
son: Representante de Centro, Repre
sentante Comarcal e Representante 
Provincial. 

Entre os fins de carácter sindical que 
se propón a organización, ternos: con
tribuir mediante a promoción e realiza
ción das acción pertinentes ó logro de 
unidade de acción e organización con 
tódolos ensinantes de Galicia. 

Contribuir ó logro dun aparello orga
nizativo que permita a unidade de ac
ción con todo o Profesorado de E.X. B. 
do Estado Español e de tódolos ensi
nantes do Estado Español. 

Contribuir mediante a promoción e a 
realización das actividades pertinentes 
ó logro dunha Central Sindical Galega e 
confederada cás demais do Estado Es
pañol. Loitar pola xestión democrática 
ca participación de tódolos sectores do 
ensino. 

Agradecéndolles por adiantado a pu
bricación desta nota, reciban unha 
aperta de tódolos membros desta CO
M IXION XESTORA 

Comisión Xestora da «Organización do Mo

vimento de Mestres» 

Pontevedra 



O GRANDE ALMACEN 
DE MAQUINARIA 

PRA OBRAS 

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

ASCENSORES, NORMALIZADOS, 
PRA VIVIENDAS, PLATAFORMAS 
ELEVADORAS INDUSTRIAIS 

GRUPOS ELECTROXENOS. FIXOS 
E PORTATEIS 

-av lli[)ffi:ID MAQUINAS PRA PREFABRICADOS 
DE FORMIGON, POÑEDORAS AUTOMA
TICAS, MISTURADORAS 

MOTOCOMPRESORES 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 Sirdoma) 
Talfs: 418422-418433-4186 77 

OURENSE: Avda. Sóenz Drez, 40-Telf. 215436 
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