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pola nosa banda 
¿ Quén legaliza 
ó legalizador? 

Corenta anos pedindo permiso pra cáseque todo -porque cáseque todo estaba prohibido 
por principio- deixan callos na ialma, evidentemente. Ningunha outra cousa pode esplica-la escasa 
indignación colectiva que suscitan os compadreas e presións de alto bordo pra impedi-la legalización 
de determinados partidos polrticos. 

Usando a patente de legalidade coma unha variña de meiga, homes lexitimados polo réxime auto
ritario do que proceden, seguen a utiliza-los vellos modos. Donos da vida e da morte, teiman en loi
tar contra a realidade decidindo quen existe ou non existe políticamente, segundo os seus particula
res intereses de grupo. Compre non esquecer que dende o poder mesmo estáse tentando a organiza
ción dunha forza política cara ás eleccións. 

O resultado de tantas mañas é, canda menos, curioso. Namentres a dereita -nas súas va
riantes civilizada, dereita-dereita, asilvestrada e desmandada- atopa micrófonos, locáis, prelos e 
uns medios de comunicación que nunca deixaron de pertencerlle, a esquerda, en xeral, vive tram
peando entre detencións e prohibicións varias. A esquerda -boa parte da esquerda- aínda non é 
legal, por motivos máis ben alleos á súa vontade. 

Diante de todo isto, algunha xente anda a facer unha nova versión do vello conto do axou
xer e o gato pra perguntarse quén legaliza ó legalizador. Máis ca unha resposta xurídica -difícil de 
dar por distintos motivos- habería que ofrecer a quen tan malintencionadamente plantexa a cues
tión unha razón ética. Foro que tentaron facer, na primeira etapa da reforma, os señores Arias e Fra
ga. Pra eles, certos grupos non podían ser legalizados, non podían existir, porque provocarían -nada 
menos- que outra dictadura e/ou a desintegración do Estado. Porque eran malos, nunha palabra. Os· 
señores Arias e Fraga facfan o papel de bos neste moderno e maniqueo teatro político. 

Agora, o señor Suárez -esgotados polos seus predecesores os fondos de credibilidade democrá
tica- debe seguir desempeñando o papel, pro cun maior coidado das maneiras que emprega. Así, o 
que antes era rotundamente malo pasa a ser tan só inconveniente, nas actuáis circunstancias. Pa
ciencia. 

A pergunta segue en pé: ¿quén legaliza ó legalizador? A soberanía popular -recoñecida 
polo propio goberno- non, evidentemente. Así as cousas, o máis doado é tamén o millor: a legaliza
ción automática de tódalas forzas políticas existentes. Do contrario, habería que recordarlle ó gober
no que os nenos non nacen no Rexistro Civil, senón no momento en que saen do ventre das nais. E 
contra a natureza non hai quén poida. 
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cada 
semá 
X ove 

A nuclear 
vaille a marcha 

No intre de pechar este número, un redactor de TEIMA 
recolléu en Xove as impresións dos labregos afectados pala 
Central Nuclear. «Estamos tan preocupados coma sempre 
-dixeron-, levamos máis de seis meses sen saber nada da 
empresa e todo este silencio fainos desconfiar. ¿Non será 
que están preparándose pra calr lago sobre nós coma os lobos? 
¿Por qué non se nos di nada?». No que vai do ano, tentaron
por dúas veces conseguir permiso do alcalde e do goberna
dor pra facer debates eneal da central. A súa idea era 
escoita-lo que lles puideran deci-los especialistas, pro o per
miso non chegóu endexamáis. Tampouco lles foi autorizada 
unha manifestación que quixeron facer. 

Agora, a partir dunha iniciatiya das Comisións Labregas 
(CC-LL). proxectan recibi-lo domingo 1-0 unha concentra
ción de xentes que chegarlan de diversos puntos de Galicia e 
que se propoñen xuntarse a carón da igrexa parroquial de 
Xove pra espresa-la súa protesta pala construcción da nu
clear e polo abandono a que se sometéu ós labregos da bis
barra. As derradeiras opinións que puido recoller este sema
nario nas parroquias de Portocelo e Xuances demostran que 
a maior parte dos veciños opóñense á central. <<A forza, te
rnos que loitar contra ese proxecto porque, se chega a facer
se, taremos que irnos todos de aq.ul. Esta é unha terra que 
nos deu sempre pra vivir a gusto, case ninguén tivo que emi
grar, pro se Fenosa sae coa súa isto será moito peor que vivir 
derriba dun polvorln. Acabarlan connosco, coas nasas terras 
e co naso mar. Polo que di a xente que pra nós sabe do que 
fala , e que ademáis mostra boa vontade coas nasas causas, 
unha central nuclear non é boa causa. Por outra banda, dá
nos mala espiña que a empresa endexamáis acceda a que se 
fagan coloquios ou mesas redondas pra discutir isto. Algo 
debe esconder pra que se opoña sempre a falar en público 
do asunto». 

Exactamente, non se sabe alnda a extensión de terreas 
que poderlan resultar ocupados pala explotación nuclear. 
Segundo parece, unha carta firmada por Fernando Salario, 
alto executivo de Fenosa, falóu de que se callarla un radio de 
acción de 750 metros, tomando como centro Regodela, e 
que se controlarla ademáis unha extensión doutros 2,5 km. 
de radio. Nese circulo atópanse aldeas coma Vilachá, Prada, 
Ceranzos, lllade, Toimil, Portocelo, San Cristobo e Xuances. 
A primeira casa de Ceranzos supónse que quedará a 600 m. 
da central. 

Polo de agora, non houbo expropiacións nin trámite nin- · 
gún pra ocupar terreas. «Por aqul viñeron hai tempo -con
taron a TEIMA os labregos- dous señores que faclan medi
cións. Preguntámoslles qué era o que viñan buscando e non 
dixeron nada. Máis tarde voltaron outros máis e pedlmoslles 
que nos mostraran credenciáis do que viñan facer. Tampou
co esta vez nos deron razón de quen eran nin do que estaban 
medindo. Un veciño agarróu antón unha estaca e dlxolles 
que se largaran. Dende aquela, non voltaron a vir». Ouen os 
foi ver algunha vez foi a parella da Guardia Civil pra poñerlles 
multas (ver TEIMA número 3) e pra decirlles que tiveran coi
dado, que o que querlan os que se opoñen á central era trae
lo comunismo. 

Algúns veciños, moi poucos, vendaron xa as propieda
des. En xeral, son os donas que non viven no lugar, en total 
uns catorce. Os demáis escribiron a tódolos ministerios e ta
mén ó Rei pedindo que se cancelara o proxecto. «0 Axunta
mento non nos axudóu pra nada -láianse agora-. O único 
que lles preocupóu foi pensar que faciamos política e poñer
nos multas». Cóntase mesmo que o actual alcalde de Xove 
lles dixo ós veciños que sempre tratara de defendelos pro , 
que de agora en diante. firmarla todo o que lle pedira a em
presa. «Ninguén se movéu por nós -remataron- en ningún 
lado onde terían a obrigación de defendernos. Aquí o que te
rnos é moitos caciques que perden as pernas a correr pra in
formar á empresa ou ás autoridades do que nós facemos ou 
decimos». Pala conversación que mantiveron con esta revis
ta, dedúcese que tañen clara a idea de. que os alcaldes foran 
elexidos libremente, outro galo poderla cantarlles no seu 
conflicto. Falan tamén da axuda moral recibida dende moitos 
puntos de Galicia («en especial -dicen- de Comisións La
bregas, da Agrupación Cultural Sementeira e da Asamblea 
Nacional Popular Galega») valorándoa como fundamental. 
«Connosco -afirman- está moita xente e esto vainas moi
tismo pra seguir con ánimo». 

Poñen grandes esperanzas na concentración do dla 1 O. 
Cando se pechan estas páxinas non se sabe aínda certamen
te como vai transcurrir, nen siquera se será autorizada polo 
gobernador. A impresión recollida no lugar apunta cara á po
sibilidade de que a media mañá do domingo poida producir-

~ se unha gran concentración de grupos de xentes que segui-
1' rlan distintas marchas dende diferentes puntos do pals. Hai 

quen fala mesmo de que pode durar máis dun día e que os 
concentrados acamparlan antón parto da igrexa. A maior 
parte da oposición galega comunicóu a súa solidaridade coa 
marcha e portavoces de diversos partidos informaron a TEl
MA que están vendo a maneira de desprazar manifestantes. 
Pala comarca circulan xa comentarios de que se quera con
vertir aquela terra nunha actualizada «Costa da Marte». Con
tra e~ta idea, érguese a vontade popular da maiorla da po
boac1ón labrega. «Ternos que resistir como poidamos -di
xeron a TEIMA nunha aldea da parroquia de Xuances- e se 
fai falta chegaremos a botar man dos fouciños ou de que 
teñamos á man». 

Veciños 
que non paran 

Namentres o asunto da legalización dos partidos non 
aparece nada claro e, polo tanto, as eleccións e o que veña 
son por agora cauto privado; namentres nas Cortes se apro
ba unha lei de asociación sindical que non convence en ab
soluto ás organizacións sindicáis que andan a artellarse po
los centros de traballo adiante, o movemento veciñal -en 
vilas e parroquias- rexorde por tódolos currunchos do naso 
pals. Sentadas que rematan a paus na Coruña, vecil'los que 
dorman nun monte até que lles é devolto, asociacións que se 
moven por aquí e por acolá ... 

Despóis de estar máis dunha semá facendo «sentadas» 
diante das taquillas da Estación de Autobuses en protesta 
por unha suba do transporte de cercanlas, que nalgúns casos 
chega ó 25 por canto, os veciños da periferia da Coruña 
-Culleredo, San Pedro de Nos, Mera, Perillo, etc.- decidi
ron sentarse o xoves 31 na praza de Maria Pita pra ver se al
guén facla por ouvilos. A policía, que os dlas anteriores non 
actuara, disolvéu ós pacificas veciños que volveron os seus 
pasos outra vez cara á estación, onde de novo actuaron as 
porras dos «grises». Pro os veciños están dispostos a seguir 
adiante coa súa loita e presentaron unha alternativa de catro 
puntos que consideran aceptábel a corto prazo. 

Perta do <muclearizábel» Xove, no municipio de Cervo, os 
veciños, esta vez labregos, decidiron botarse ó monte Lieiro 
e defendelo, mesmo pasando noites enteiras nel, do intento 
dunha empresa privada pra explotar unha canteira. apoián
dose nunha concesión do axuntamento. Ante a presión dos 
veciños, que consideran o mohte de propiedade comunal, a 
corporación de Cervo tivo que botarse atrás nunha memorá
bel sesión. Sabor deste asunto, que ten moita miga no fon
do, TEIMA publicará no seu próximo número unha informa
ción máis amplia. 

Unha manifestación solicitada polos veciños de 
Trabanca-Sardiñeira por un problema de auga é prohibida 
polo gobernador de Pontevedra, en Cecebre esixen a «Auto
pistas» que amañe as desfeitas. en Chantada as amas de 
casa defenden a un vendedor ambulante de peixe ó que lle 
prohibiron vender no casco urbano en beneficio dun vende
dor que controla os catro postas fixos, en Ames ninguén pa-

rece disposto a paga:-las mil pesetas que se esixe ós labre
gos pra construir -nos tempos que corren- un novo local 
da Hermandada Sindical ... 

In memoriam 

OLeuter,un 
vello galeguista 

Era un dos vellos militantes galeguistas, o petrucio ou
rensán despóis de Otero Pedrayo. Eleuterio González Salga
do (o Leuter) morréu o pasado 30 de marzo en Ourense sen 
poder .cumplí-los setenta e oito anos. Mestre, era un home 
da xeración inmediata á de Otero, Risco, Cuevillas, Castelao. 
Aquela que víu nomas coma o de Ben-Cho Sel, Fermln Pen
zol, Bauza Brey ... 

O Leuter, disclpulo de Risco, foi gañado firmemente polo 
galeguismo. Participóu activamente na creación da revista 
«Nós» militóu no Partido Galeguista. exercendo nos tempos· 
da 11 República os cargos de teniente de alcalde, diputado 
provincial e Presidente da Cruz Roxa. Levóu a cabo un gran
de labor coma mestre. Despóis da guerra tomóu parte activa 
en toda a actividade clandestina levada a cabo polo gale
guismo, senda un dos fundadores do Partido Socialista Gale
ga (PSG). no que agora militaba. 

«0 Leuter tivo sempre -declaróu Ramón Piñeiro a TEl
MA- unha actitude polltica mol activa. Era un home mol 
cordial. sempre preocupado por todos. firme nas súas con
viccións. moi entregado ó seu ideal e que sempre se mostróu 
disposto a cooperar. a axudar sen afáns de escalar postas ou 
figurar» 

O seu enterro -funeral en galega, a bandeira de Galicia 
por riba da caixa, o himno galega- xuntóu en Ourense unha 
chea de xente, vellos e novas galeguistas. Foi un acto multi
tudinario pra despedir un home humilde, de vida fecunda e 
calada. 

Un acto importante, alnda que prá prensa galega -hou
bo algunha excepción- pasara case desapercibido. 

Perfecto Y ebra: 
ccnon traballéi na 
industria privada» 

Contra o que se afirmaba no anterior número de TEIMA 
-traballo eneal do poder polltico en Galicia - Perfecto Ye
bra, secretario xeral do P.G.I. quer facer constar que en nin
gún momento traballóu pra «larsa» ou calquera outra indus
tria privada. Tódolos postas de traballo que ocupóu deica 
agora corresponden ó sector do ensino. 



A morte de Emilio 

Industria: 
Defensa 
e contra-ataque 

Un terceiro nome ten xa a lista negra que 
os alunos da Universidade Laboral preparan 
pra pedir explicacións públicas sobor das po
sibeis responsabilidades pola morte de Emilio 
Suóre:z Valdés, electrocutado cando estaba a 
poñer unha pancarta de solidaridade coas 
Encrobas. Segundo informes confidencióis, 
trataríase de don Luis Escartí, delegado de In
dustria na Coruña e membro nato do Patro
nato da Universidade Laboral. 

A presencia de don Luis nesta lista terí a 
dúas razóns: como delegado de Industria é res
ponsábel da seguridade e legalidade das instala
cións eléctricas da provincia ; como membro de 
Patronato tamén debería mirar pra que o funcio
namento do centro puidera darse en condicións 
normáis. Segundo os nosos informantes, esta 
lista negra non significa ningunha acusación 
concreta, senón a necesidade de clarificar uns 
feitos e unhas actuacións. 

Segundo as fontes consultadas, dende o 
ano 1974 existía un proxecto pra enterra-los ca
bles de alta tensión que atravesaban os terreos 
ocupados pola Universidade. Estas obras ían tan 
en firme que a empresa que tiña que facelas che
góu a merca-los cables subterráneos. Mais na-
da disto foi adiante: parece que «Fenosa» 
e a Universidade Laboral non se puxeron de 
acordo pra ver qué parte da obra tiña que pagar 
cada quén. Sendo a delegación de Industria 
quen ten que decidir nas cotizacións das partes, 
din os nosos informantes que este organismo 
estaría directamente implicado no retraso dun
has obras, retraso que foi decisivo na morte de 
Suárez Valdés. O que TEI MA non pu ido confir
mar é se este proxecto chegóu ás mans da dele
gación de Industria. 

A POSTURA DA DELEGACION 

No tento de poñe-los puntos sobre os is da 
responsabilidade da delegación de Industria, 
TEI MA falóu con don Luís Escartf. O señor dele
gado dixo non poder facilitar información nin
gunha sobre o proxecto do ano 7 4, xa que non 
lembraba a súa existencia. «0 que sí podo confir
mar é que dende outubro do 76 estaba xa 
to, pra estas vacacións de Semá Santa, enterra
los cables da conducción eléctrica e que foi esta 
delegación quen repartíu os gastos que lle co
rrespondían a «Fenosa» e á Universidade Labo
ral». 

-¿Vai contra da lexislación vixente un ten
dido eléctrico de 1 5.000 voltios que só pasa a 
dous metros do tellado? 

-Se é certo que o espacio de separación 
non garda un mínimo de catro metros, ese 
tendido é ilegal. Pro hai que ter en conta 
unha cousa: os nosos inxeñeiros garanti:zan a 
legalidade dun tendidoseguindoos datos que 
hai cando se fai a inspección. A deleg_a~ión 
de Industria non é responsóbel das edifica-
cións posteriores 6 inspección. . 

-A primeira vista, vostede, por ser delega
do de Industria e membro do Patronato da Uni
versidade Laboral, parece se-lo punto clave onde 
pedir explicacións dunha morte provocada -se
gundo os datos aportados polos nosos informa
dores- por unha instalación eléctrica que non 
cumpre coa lexislación. 

-En primeiro lugar, teño que decir que o 
Patronato, como o seu mesmo nome di, ten 
como misión patrocinar, recomendar, pro 
nunca executar, nin vixilar. Por poñer un ca
so: o representante de Hostelería poderó de
cir que a programación de comidas é pouco 
rica en calorías, mais non poderó ser respon
sóbel de cómo se cociñe. 

Como delegado de Industria teño que 
decir que esta Delegación faise responsóbel do 
traballo dos nosos inxeñeiros, mentres non 
cambeen as condicións nas que se fixo a ins
pección. Por exemplo, se despóis da nosa ins
pección, poñen unhas bombonas de butano 
perto dunha caldeira, a responsabilidade da 
explosión non sería nosa. E se a Delegaci6n 
de Industria soubera da construcci6n dese ba
rracón no que morréu aquel rapa:z e que non 
respeta os catro metros que _esixe a lei, non 
permitiría tal feito». 

Auxiliares Astano: 

S.O.S. obreiro 
«Postos de traballo na nosa terra», <ffraballo 

si, caciques non», «Traballo pra todos», foron al
gúns dos berros repetidos nas mostas de solida
ridade dos traballadores ferroláns cos se
us compañeiros das auxiiiares de Astano. Cin
co traballadores que, no intre de redac
tar esta información, permanecían pechados na 
Casa da lgrexa e manifestaban comunicado tras 
comunicado que seguirían alf «mentres haxa un 
compañeiro sin traballo». O conflicto estoupóu 
esta vez na empresa «Rinsa» que se negóu a pa
gar ó seu cáseque medio cento de traballadores. 
A frecuencia destes feitos fixo que os traballado
res do resto das ·auxiliares fixeran seu o proble
ma e axiña o paro foi total. Tampouco tardóu 
en chegar a solidaridade -o través de paros
dos obreiros de Astano e Bazán. A solidaridade 
dos traballadores respostouse con perto de 150 
despidos e diversas sancións. «Estóu farto da so
lidaridade obreira», diría E. Laherranz, empresa
rio de lnnaval e presidente do sindicato vertical 
en Fene. 

Detrás da actividade das Auxiliares hai unha 
grave situación de inseguridade e eventualidade, 
unha problemática permanente que agroma á mí
nima faisca. Esta vez, Astano, a empresa prin
cipal pra que traballan as moitas contratas, tra
tóu de aparecer allea por completo ó problema e 
presentouno -nunha nota publicitaria na pren
sa o domingo 27- como particular dunha em
presa auxiliar. Pro, dende a parte dos traballado
res fálase de doble esplotación e de que namen
tres persistan as actuais características das con
tratas -que moitas veces, ó rematar o encargo 
da principal presenta espedlente de crise e des
piden ós obreiros- esistirán este tipo de proble
mas e terán que seguir sainda á rúa pra berrar 
<ffraballo pra todos». Como terán que seguir be- · 
rrando «Traballo, sí, caciques non»: a postura in-
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transixente do representante de lnnaval impedíu 
un arreglo pró que o resto dos empresarios esta
ban dispostos. 

Televisión e os 
paxaros das 
Enero has 

«0 noso val era fermoso, témolo moi dentro 
do peito, e queremos outro igoal», dixeron hai al
gún tempo a TEIMA os labregos das Encrobas. 
Esa e outras frases coas que os labregos expre
san todo o que significa deixa-lo que de sempre 
foi casa e mantenza, non son ben entendidas ou 
sirven de «cachondeo» pra algúns que, como nos 
decían no val, parece que non teñen buraco na 
orella. Pro, unha crónica emitida no «Panorama 
de Galicia» (cando os labregos se retiren a este 
no me engaden o signo de interrogación - ?-) 
levóu as cousas ó terreo xudicial. A Comisión de 
Labregos pensa interpoñer «querella criminal por 
calunia, inxuria ou difamación contra o corres-

• ponsal de TVE-Panorama de Galicia na Coruña, 
caso de ser este o autor da devandita nota ou 
crónica e en todo caso contra aquela persoa ou 
Empresa ·Mercantil que resultara se-la verdadeira · 
autora». 

«0 tema das Encrobas -decíase no devan
dito Panorama- comenia a facerse aburrido, e 
detrás do problema humán, se é que o hai, co
menzan a verse algunhas manipulacións. Os la
bregos están sendo víctimas de intereses alleos 
ó problema». Calificóuse de incongruente a la
boura que realizan os que defend~n ós labregos, 
«algo así como a creación dun novo muro de 
Berlín pra que ninguén poida fuxir dun paraíso 
imposto a toque de queda». O «tevegos» talaron 
dos «probes labregos manipulados e condiciona
dos polos intereses que non son seus» ... pra re
matar referíndose a «esixencias tan absurdas, 
que parecen quitar . ós labregos a razón, coma a 
de esixir, coma se esixíu nalgún intre, a crea
ción dunha sociedade mixta, ou un val, pró tras
lado de poboación tal igual que até iguais tería 
de se-los paxaros». Os labregos, pra demostrar 
que na cuestión de bichería teñen longa expe
riencia, dixeron que «inda que nas Encrobas non 
hai ningún «paxarm> -e se os houbera xa osco
nocemos e sabemos, en consecuencia, defender
nos deles, preferimos levar estes que xa conoce
mos a que veñan outros «paxaros» que intentan 
facernos «paxaradas» prevalecéndose da súa mi
llor situación, e pra desvelalos -se os hoube
ra - pretendemos acudir ós tribunáis». «Panora
ma de Galicia (?) non respostóu nin pio. 

Aelaraeión 
Por un erro que somo-los primeiros en laiar, 

no informe encol do poder político en Galicia pu
blicado no anterior número de TEI MA, identificá
base a Xosé Luis Fernández García, xefe do de
partamento de estudios e proxectos de Sodiga, 
coa persoa do mesmo nome que milita no P.G.I. 
Xosé Luis Fernández está vencellado a Sodiga, 
pro non a ningún grupo político concreto, e en ~ 
ningún caso ó P.G.I. I' 



Lugo: 

A voltascoa 
(in) seguridade 
social 

A insegura Seguridade Social Agraria segue 
a ser unha espiña cravada no nosos agro. Os 
embargos e subastas, informa dende Lugo X. 
Xiz, seguen a súa irresistíbel ascensión. Días pa
sados, un comunicado firmado polas Comisións 
Labregas denunciaba o embargo dunha vaca a 
un campesiño da parroquia de Seoane, en Mon
forte de Lemos, porque debía 14.800 pesetas á 
Seguridade Social. Non puido pagar e embargá
ronlle precisamente os seus bens máis necesa
rios. Todo fai lembra-lo poema de Rosalía: 
« ... deixárono soio coa roupa vestida». 

Casos semellantes, anque non sempre che
gan a estes estremos, hainos hoxe sí e mañá ta
mén. Exemplo: o 19 de abril vaise subastar en 
Sarria unha leira de 39.1 68 metros cadrados, 
tasada en 58.240 pesetas. A leira está en Piñei
ra, naquel municipio. 

O 21, tamén Sarria, outra leira de máis dun
ha hectárea, valorada en 85.760. E o 22 de 
abril, no mesmo municipio, vanse subastar cinco 
leiras de Chorente, tasadas en 46.680 pesetas. 
Son, en total, 14.375 metros cadrados. ¿Non 
hai outra solución a este conflicto entre unha ad
ministración poderosa e un administrado sen 
outra defensa que o pago do esixido? 

Ponteeeso: 

Alcalde en baixa 
Os veciños· de Ponteceso están a rebulir 

contra a actual corporación e o seu alcalde, que 
xa merecera varias críticas pola súa postura pola 
instalación da celulosa. Agora os veciños, según 
escribe o corresponsal desta revista Waldo Blan
co, fixeron dous escritos: ún, en denuncia das 
espropiacións que se queren facer con respecto 
á aplicación da «Ley Subsidiria· del suelo» -que 
prevé a instalación de tres polígonos industriáis 
nas terras máis farturentas da comarca-, e ou
tro no que sacan a reluci-lo grande roubo que se 
está a facer coa saca da area do Monte Branco. 
Un cento de veciños firman os escritos, onde pi
den que a actual corporación, co alcalde á cabe
za, dimita dos seus postos, xa que están a actuar 
totalmente desvencellados do sentir e da vonta
de do pobo. 

Desde logo, o señor Cruz, alcalde de Pontece
so, está a atravesar por un período de impopula
ridade, xa que tamén no seu dfa tivera un peque
no conflicto coa Asociación de Veciños de Cor
me que terminara no xuzgado de paz de Ponte
ceso, demandando dita asociación ó alcalde por 

~ «inxurias e calumnias». Debido todo isto a que .o 
ti alcalde nunha carta ó gobernador tachóu a esta 

asociación de «gamberros que se dedican a rom
per bancos y zonas verdes» .. Por conseguinte tivo 
de comparecer un abogado no nome do alcalde 
e con poder notarial, decindo que se retractaba 
do dita na mencionada carta, e que cando talaba 
do feito de romper bancos, referfase a que hai 
seis anos algunhas xente cometéu eses actos. 

No municipio de Ponteceso déixase sentir un 
intre de «mutis» total respecto ós trámites da po
síbel instalación da industria contaminante; pa
rece que a corporación está a atopar trabas bu
rocráticas prá súa posta a punto. E a credibilida
de do alcalde vai perdendo día a día a confianza 
dos veCiños que nun intre pensaron que non se
ría coma os demáis. 

Outro feito que ten alporizados os veciños de 
Corme -que expresaron o seu disgusto cun es
crito con 250 firmas- é a actitude do crego da 
parroquia de . cobra-lo solar do cementerio ás 
persoas que, en principio, xa son donos ou xa o é 
da comunidade. No escrito os veciños pedían o 
traslado do párroco. 

A Coruña: 

Unha asociación 
prós represaliados 

«Hai, af nda, dúas Españas. Fai falla, polo 
tanto, unha amnistfa sen esclusións, que recon
cilie. Hai que rehabilitar a toda a xente que sufrf u 
no seu carpo algunha das moitas maneiras da 
represión. Ternos de acadar unha situación hu
mana de vida prós ex-presos polfticos, os repre
saliados, os exiliados, os mutilados, os militares, 
os torturados, os privados da libertade ... sen es
quencermos ás súas familias, obxecto tamén, in
directa e directamente, de todo xeito de inxusti
cias». Estas declaracións foron feitas no serán do 
sábado 23 nunha roda de prensa, á que asistf u 
Miguel Castelo, o autor desta información, polos 
promotores da Asociación de ExPresos políticos 
e Afectados por Actividades Polftico-Sociáis, 
que nesa mesma mañá presentaron no Goberno 
Civil os seus estatutos. 

Os fins desta Asociación, que terá carácter 
provincial, son -ademáis das que se din no seu 
segundo artigo: «Promover cantas actividades 
sexan precisas, pra, dentro da legalidade estabe
lecida, conqueri-la recuperación dos dereitos hu
manos e de todo tipo de que foron privados ou 
disminuidos as persoas sancionadas por activi
dades político-sociáis ... »- a loita pola amnistfa 
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xeral, a confección dun Estatuto dos Presos Polf
ticos, que teña en canta o recoñecemento do 
dereito humano de disentir políticamente con 
calquera orde estabelecido, a loita por unha re
forma penitenciaria pra calquera tipo de delitos, 
conqueri-la abolición da pena de morte, 
desterra-la tortura e máilos maus tratos, tanto 
nas comisarias coma nas cadeas ... » Esta Asocia
ción non ten fins revanchistas. Non é o noso de
sexo pasarmos factura pra acadar compensa
cións ou privilexios persoáis. Xa se non pode 
restitui-la libertade perdida, pro sf forza-las con
dicións pra obter unha sociedades máis ceibe e 
máis xusta». 

Os promotores son: Enrique Veira, unha 
pena de morte, 22 anos de cadea, vive actual
mente en Hungría; Xoan Romero, dúas penas de 
morte, 20 de cadea; Emilio Aguiar, 12 anos na 
cadea; Xosé Dfaz, unha pena de morte, 16 
anos e medio na cadea: Xaqufn González, unha 
pena de morte e 14 anos de cadea; Xosé 
Antón Gaciño, xornalista; Nicanor Acosta, 9 me
ses na cadea; Francisco Armas, 6 anos e medio; 
Xosefa Paz, consello de guerra e un ano de ca-

QUE OS XOVENES NON ESQUENZAN 

dea; Xoan Antón Otero, 18 dfas na cadea e tres 
anos escapado; M. Pillado, máis de 3 anos; Xosé 
Marra Dfaz, 7 anos; Victor Solís, 1 5 anos, 3 nun 
batallón disciplinario; Fernando Miramontes, un 
ano e medio; Xulio Aneiros, 4 anos e medi0; 
Antón Ares, 2 consellos de guerra e 7 anos; Xo
sefa Varela, un mes (do proceso dos 23); Vicen
te Couce (crego), 11 meses; Evaristo Mujico, 7 
anos, maus tratos; Antón Silvar, 4 anos, 5 esc
pado; e Miguel Pellicer, 7 detencións, 1 O dfas na 
cadea e un expediente académico; 

Falaron tamén dos represalidados por deli
tos comúns: «moitos delitos que os actuáis tri
bunáis castigan son producto da sociedade que 
eles mesmos crearon», teimando no desterro da 
práctica da tortura: «safres da comisaria prá ca
dea era como safres de novo á libertada». 

Os promotores da Asociación, que co resto 
das asociacións deste mesmo tipo do Estado 
matinan artellar unha Federación, están a traba
llar pola súa conta, na recolleita de feitos e datas 
-á que calquera pode axudar- prá confección 
dun libro polos profesionáis da xurisprudencia, 
sobre os casos, sentencias, xuicios, etc. en Gali
cia. «Ternos de acada-la posibilidade de que na 
Historia se escriba o noso sufrimento. Ternos de 
pór en aviso ás novas xeneracións». · 



Vigo-Pontevedra: 

Folga sobre rodas 
A reorganización sindical do sector de trans

porte, á marxe do sindicato vertical, e cicáis a 
conquista principal da folga que desde o 21 ó 29 
de marzo tivo parcialmente paralizada a activi
dade comercial en Vigo - a folga deseguida se 
estendería a Pontevedra-. O transporte urbano 
a ritmo lengo, a crise nos suministros de com
bustíbel -ó sumárense ó paro os conductores 
da Campsa- , a parálise no transporte do peixe, 
as fortes repercusións no movemento industrial 
e nas comunicacións coas principáis vilas da 
provincia , problemas no sector da construcción 
e no transporte escolar, e espallamento da folga 
desde o primeiro día, etc. , son algúns dos signos 
externos dunha folga considerada moi importan
te polos traballadores do sector. 

¿Qué conseguí ron os traballadores en paro? 
Aumentos económicos (os salarios incrementá
ronse nun 42 por cento) , milloras no traballo e, 
sobor de todo, a propia organización. Esta é a 
análise dos propios traballadores. As caracterís
ticas especiáis do sector do transporte, onde a 
fábrica non esiste senón que se espalla en tan
tos postos de traballo illados como máquinas hai 
na carretera , fan especialmente importante a 
presencia do movemento obreiro no sector, que 
estivo en Vigo representado especialmente polo 
Sindicato Obreiro Galega (S.O.G.) , e, en segun
do termo, palas Comisións Obreiras (CC.00.) 
En Pontevedra a loita foi levada principalmente pa
las CC.00. a traveso dun obreiro que, por certo, 
estivo exiliado hai uns anos e ó que o delegado 
de Sindicatos intentóu vetar. 

Ante calquera análise da folga, compre su
liñarmos algunhas características que definen 
dun xeito especial este sector. As condicións 
mesmas do traballo, que se exerce illadamente 
na cabina da máquina, sos na carretera, sen con
tactos cos compañeiros, non favorece precisa
mente á organización sindical. E significativo e 
sintomático que os traballadores non coñeceran 
ós seus «representantes» na UTT verticalista. 
Ninguén escoitara falar deles, o que provocóu 

en grande medida a organización en a~ambleas e 
nomeamento de representantes propios. 

A estrutura mesma das empresas repercute 
tamén dun xeito importante nos traballadores e 
nas relacións laboráis. Segundo información do 
S.l.S., somentes na provincia de Pontevedra es
tán rexistradas 5.500 empresas de transporte, a 
meirande parte ds cais son autónomas 
(traballador-empresario), de xeito parecido ó que 
ocurre na construcción. As empresas máis fortes 

ten máis posibilidades de marcar unhas liñas a 
seguir cás máis febles, 6 mesmo tempo que po
den soportar moito millor a presión dos traballa
dores. 

Por outra parte, a condición mesma da niei
rande parte destas empresas cativas fai que os 
traballadores exerzan en situación de verdadeira 
precariedade laboral. «A nosa condición de mar
xinados, consecuencia das condicións de traba
llo, con horas e horas na carretera, sen nos po
der lavar nen asear axeitadamente, sen dormir 
ben. sen vida familiar, etc. repercute dun xeito 
importante na nosa conciencia de traballadores 
de segunda clase», decían a TEI MA os traballa
dores do camión nos días do conflicto. 

O sistema de pago, o xogo das dietas, a falta 
de seguridade no emprego («Camión e máquinas 
que saen con fallos mecánicos que nós, ás ve
ces, nen coñecemos e que logo durante kilóme
tros e kilómetros son un risco mesmo prás nasas 
vidas»), as longas ausencias da familia con me
ses enteiros fóra da casa, o horario anárquico de 
traballo que obriga ás veces pola presión das 
empresas a mantermos horas e horas de volante 
con esgotamento físico e posibilidades graves 
de accidente («Logo as empresas din que vimos 
borrachos») , etc. , son algúns dos elementos bá-

. sicos e definitorios do traballador da carretera. O 
longo do conflicto fíxose sempre especial refe
rencia ás condicións de seguridade e hixiene nas 
máquinas, condicións que as empresas esque
cen arreo; pro compre engadir a todo isto a au
sencia total dunha estructuración sindical reivin
dicativa dos traballadores, causa que se conque
ríu precisamente ó traveso desta folga de nove 
días. 

Os condutores escolleron en asambleas ós 
seus representantes, tomaron contacto cos seus 
problemas, discutiron as solucións e artellaron, 
por vez primeira , unha estratexia e actitude co
lectiva. Foi a primeira grande folga no sector. No 
intre de redactarmos este traballo, non se coñe
cen sancións ou outras medidas disciplinarias 
que non sexan dúas m~ltas de 250.000 pesetas 
impostas polo gobernador a dous veciños de 
Cangas, supostos autores de desperfectos n ve
hículos e «por impedir el libre derecho al traba
jo». 

Un suceso triste que reseñar: a morte dun 
traballador en accidente de tráfico en Combarro, 
despóis de saír dunha asamblea. De ahí eses 
crespóns negros nos vehículos, rematada xa a 

· folga. 
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Concurso literario 

«Castelao: 
Hoxesempre» 

Seguindo coa súa /aboura 
e&W~l«UBRODOURO»Uiliro 

de Oro), chama a un CONCUR
SO UTERARIO, lembrando 6 
esgrevio rianxeiro, cuias bases 
son as seguintes: 

1 . - O tema debe encadrarse no e ido da 
narrativa.- Senda tema libre.-

2.-0s traballos serán presentados en 
idioma galega. 

3.-0 premio consistirá na edición da 
obra que acade o primeiro posta, en
máis da entrega de 25.000 pts. en 
metálico. 

4. - Podrán intervir tódolos escritores, 
sen ter en conta o país onde se ato
pen radicados. 

5.-Un orixinal e unha copia deberán ser 
firmados con seudónimo, é en outro 
sobre (pechado e lacrado), parase o 
nome, apelidos, fogar é cidade onde 
mora o autor.- Na parte esterior do 
sobre grande que conteña estos da
tos, escribirase somente o seudóni
mo. 

6.-0 enderezo pra remesar os traballos 
é: LIBROURO Eduardo Iglesias, 12. 
Vigo (Galiza). 

7.-0 prazo de admisión alongarase dei
ca o 17 de maio, DIA DAS LETAS 
GALEGAS, do corrente ano. 

8.-A laboura trunfante, sairá do prelo 
no 25 de XULIO, Día da Patria Gale
ga. 

9.-0 XURADO podrá decrarar deserto 
o chamado si, daquela, os escritos 
presentados non xuntasen os requi
sitos de calidade cós fagan mere
centes das xa nomeadas distin
cións.-

R. 
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Unha película de 
sexo e violencia 

A. VENCE 

Sam Peckinpah está a perde-la 
ocasión da súa vida. Nin as vísceras 
que estoupan, nin o sangue que asu
laga hastra o patio de butacas en cal
quera das súas películas pasa de ser 
unha emoción pra principiantes. En 
terras de Vilaboa e Salcedo, un com
pleto equipo de guionistas pagados 
pola productora «Autopistas del 
Atlántico-C.E.S.A.» andan a escribir 
unha historia cinematográfica de sexo 
e violencia que vai deixar a «Grupo 
Salvaxe» nunha brincadeira de nenas. 

Alunes aventaxados de outro Sam, 
o tío, - que o mesmo che arrasa un 
Vietnam que che coloca unha base 
nuclear á porta da casa- os tecnó
cratas autopisteiros conservan, pesia 
todo, un derradeiro recuncho de ter
nura no seu corazón. A suficiente pra 
desenrolar deleitando e presentándo
lles ós labregos a ocupación das súas 
terras en forma de divertida película 
ianqui, coa acción, aventura e camas 
propias do xénero. Causas do libera
lote Carter, seguramente. 

Todo o atrezzo do film corre por 
canta da empresa concesionaria: 
dende as escavadoras encargadas de 

elevar brutalmente a condición social 
dos campesiños, deica os tubos pre
parados, segundo tódolos indicios, 
prá súa satisfacción sexual. Os extras 
do longo -longufsimo- metraxe 
(uns 50.000) ponos o pobo galega, e 
o argumento, como xa se dixo, impro
vísano sobre a marcha funcionarios de 
«Autopistas del Atlántico- C. E.S.A.». 

·A escena das ·escavadoras é o pun
to máis discutido dese guión. Namen
tres os labregos teiman en ver na ma
quiniña un mal bicho que se leva nos 
seus fuciños metálicos as millares te
rras, os regos, as corredoiras e os pro
pios paisanos cando se lles poñen por 
diante, representantes da empresa 
xustifícanse afirmando que compre 
cortar polo san cara a un futuro de es
plendoroso desenrolo. Cousa -o de
senrolo- que non deixa de ser certa: 
nunca un labrego estivo tan alto 
coma aquel de Vilaboa que foi levan
tado do chan por unha pa mecánica 
cando trataba de impedi-la ocupación 
das súas leiras. Pro a causa tomaría 
máis emoción aínda cando as dente
lladas destes cabalas de ferro empe
zaron a plantexar problemas ós seus 

--------SESU.ALIDADE 
O «coitus interruptus» ou retirada, 

tamén chamado «onanismo», implica 
que o home retire o seu pene da vaxi
na, no momento anterior á súa exacu
lación pra evitar que o seme (os es
permatozoides) entren na vaxina evi
tando así a posibilidade dunha fecun
dación. 

O coitus inte.rruptus é un método 
moderadamente efectivo de contra
cepción sempre que sexa ben contro
lado, e somentes é útil cando non é 
posíbel outra alternativa. 

A referencia a este método contra
ceptivo aparece na Biblia (Xénesis; li
bro 38, capítulo 9), no seguinte epi
sodio: «Entón dixoXudá a Onán:entra 
na muller do teu irmán e tómaa, 
coma cuñado que es, pra darlle prole 
o teu irmán .. pro Onán, sabendo que 
esa descendencia non sería pra el, 
cando realizaba o coito coa muller do 
seu irmán, derramábase na terra (exa
culaba fóra da vaxina, no chan), coa 
finalidade de non dar descendencia ó 
seu irmán». O pecado de Onán, polo 
que foi fulminado por Deus, consistía 
en ter desafiado á lei xudea que abri
gaba a facerlle un filio á viuda do seu 
irmán, e ter practicado o «coitus inte
rruptus». 

O «onanismo» fíxose sinónimo de 
masturbación (da que falaremos neu
tra ocasión), non embargantes, ona
nismo, retirada a tempo e coitus inte
rruptus son a mesma cousa. O que 
Deus castigara, non fara pois a mas
turbación, senón o coitus interruptus. 

Curiosamente e a fináis do século 
XVIII, un médico inglés chamado 
Becker, escribía un libriño titulado 
ONANIA (1 ), no cal ameazaba con tó
dolos males da época ós que practi
caban a masturbación. O Dr. Becker, 
inventara un bálsamo, que por certo 
non vendía moito hastra que escribíu 
o tal libro, que suprimía o desexo do 
placer ou de face-lo amor. Na tal épo
ca, as enfermedades venéreas (sífile) 
eran incurabeis, o comercio ou pago 
ás prostitutas, costoso e a dedicación 
das mulleres a teren fillos, xogaban 
coma factores importantes prá posi
bilidade de venda dun producto coma 
o bálsamo do Dr. Becker. Outro médi
co, este suizo, o Dr. Tissot, titular do 
cargo pontificio de inspector de epi
demias, ó le-lo traballo de Becker, re
dactóu unha longa obra en latín, au
toritaria e desafiante, atribuíndolle ó 
«onanismo» todas aquelas enferme
dades das que era descoñecida a ori
xe, coma a xordeira, a cequeira, a tise, 
a tolemia, a parálise, etc. etc. Deste 
xeito, a «masturbación», que ocupa
ba un lugar natural na tendencia mé
dica daquel tempo, da mesma forma 
que a sanguía, purgas, etc., pasa a ser 
un acto perverso, culpabilizante, e pe
caminoso. A idea de pecado cando 
unha persoa se masturba, aínda hoxe 
perdura e ten a súa importancia. 

O coitus interruptus é unha varian
te da relación sesual normal, inhibin
do a reacción orgásmica que de ma-

cabaleiros. Resulta que denantes de 
que eles chegaran -moito denan
tes- xeneracións enteiras de incul
tos e probes labregos tiñan estabele
cido un sistema de comunicacións 
máis axeitado que ningún outro ás 
necesidades da espalladísima poboa
ción deste país. Nun par de meses, as 
máquinas dos autopisteiros desfixe
ron ese labor de séculas: dividiron lu
gares, abatiron casas, derrubaron va
lados e incomunicaron entre sí parro
quias e lugares. Foi daquela cando os 
extras, posíbelmente fartos de apaña
ren tódolos paus da película, enten
deron que debían tomar parte na ela
boración do argumento. lso foi nun 
principio: despóis, a funesta manía de 
pensar levaríaos en moi pouco tempo 
á conclusión de que a súa paisaxe non 
era, contra o que decía a productora , 
a máis axeitada pra película tan cos
tosa e violenta. E coma nin siquera a 
súa paga de extras abondaba pra 
compensalos de tanta liorta, pediron 
que se suspendera o rodaxe. 

Debéu de ser por aquel entón can
do algúns homes da autopista decidi
ron introducir o componente sexo pra 
quitarlle ferro ó argumento do film. E 
fixéronno por doble vía: dunha banda, 
a directa, invitando ó coito ás mulle
res que non parecían moi dispostas a 
traca-las suas terras por uns cartas 
non negociados; da outra, instalando 
unha especie de enorme vaxina -oi-

tenta metros de tubo metálico
onde antes houbera leiras, regos e ca
miños. O tubo, de altura suficiente 
pra permiti-lo paso de persoas e bes
tas -o desenvolvemento non se para 
en matices - serviría pra recomuni
car lugares illados pola acción das es
cavadoras. A cara humana do capita
lismo, evidentemente. Non embar
gantes, as vacas non pareceron 
entende- las razóns da empresa e ne
gáronse dende o primeiro intre a fa 
ceren algo tan definitivamente erótico 
coma pasar polo tubo. A parella ne
gativa dos labregos-extras, que consi 
deraban aldraxante algo que a empre
sa constructora-productora estima o 
non vai máis do progreso, deu orixe a 
unha difícil situación que os guionis
tas non saben agora como resolver. 
Os extras, pola súa parte, temen que 
o tubo polo que os queren facer pasar 
non sexa ó derradeiro. Quen máis, 
quen menos, anda protexendo xa o 
lugar onde remata o aparato dixesti
vo. 

Algúns espectadores - xente dada 
á abstracción , evidentemente - din 
que o de Vilaboa tampouco foi o pri 
meiro: que xa son moitos os anos, os 
séculas de pasar polo tubo obrigato
riamente. Outros lembran unha raíña 
que non trocaba de camisa, namen
tres Peckimpah perde a que poidera 
se-la súa millar película de violencia e 
sexo. E Hitchkock, unha de medo. 

Os outros métodos eontraeeptivos 

Coitos interruptus CIPRIANO 
JIMENEZ 

neira natural paría fin ó ciclo escitati
vo. 

O coitus interruptus, ten un risco 
de hastra un 30 %. As causas da súa 
inseguridade dependen da habilidade 
do home; algúns non saben, outros 
non poden, coma é o caso dos al
cohólicos ou individuos con altera
cións psicolóxicas. Nalgúns homes 
pode suceder que denantes de se co
rreren, teña lugar unha «fu'ga esper
mática» imposíbel de controlar. 

O coitus interruptus, plantexa toda 
unha serie de alteracións psicolóxicas 
e físicas tanto no home coma na mu
ller. Freud, consideróu o C. l. coma un 
dos responsabeis da «neurose de an
siedade». A separación brusca do 
home é moi mal soportada palas mu
lleres, no terreo afectivo, ó desexaren 
unha comunicación máis completa, 
independentemente da calidade do 
placer. Un sentimento de frustración, 
inseguridade, con deterioro nas rela
cións da parella, aparece frecuente
mente en moitas mulleres. Outras al
teracións, coma frixidez e conxestión 
pélvica tamén poden ser constatadas. 
En relación ós homes, ó esixirlle-lo 
coitus interruptus unha grande disci
plina e autocontrol, son frecuentes al
teracións no condicionamento dos re-

flexos, así coma unha disminución do 
impulso sesual. Impotencia, hipertro
fia prostática, máis exaculación pre
coz, son alteracións comprobadas en 
homes que practican a retirada a 
tempo. Por outra banda, o bloqueo 
das reaccións nerviosas autónomas, 
que teñen lugar durante a relación se
sual , e a sobrecarga que esta produce 
a nivel do sistema simpático e para
simpático, pode ser responsábel dal
gunhas «distonfas» (alteracións fun
cionáis neurocirculatorias ou neuro
vexetativas) nas cais o compoñente 
emocional é estremadamente impor
tante. 

No prósimo TEIMA, remataremos 
co resto dos outros métodos contra
ceptivos, ta is coma: condóns, duchas, 
espermicidas, etc., etc. 

( 1) Título orixinal en inglés : «Ünan ia or 
the heinous sin of self pollution ; and 
ali its frightful consequences in both 
sexes, considered with spiritual and 
physical advice». (Onania ou o terrf
bel pecado do onanismo e tódalas 
terribeis consecuencias na parella , 
considerado dende o punto de vista 
das recomendacións espirituáis e ff
sic::as). Ano 171 O . 
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As estafas 
do fútbol 
A.L. MARIÑO 

O fútbol español, porriba de todo 
o aparato verbenero -as súas 
bandeiras de cores, os seus fo
guetes da victoria mailas moca
das entre os dous bandos- é 
algo asf como unha rotunda esta
fa a canto ser humán da un peso 
polo tal espectáculo. 

Cando son tantas as frustra
cións vitáis polas que un ten que 
pasar, o sistema -que non ten 
un pelo de parvo- pensóu que 
non era mala ida santa-lo persoal 
cada domingo nun campo de fút
bol e darlle unhas poucas emo
cións pra que a cousa pública fora 
tirando. A primeira estafa esco
menza xustamente eiquf: o aficio
nado é manexado ó ofrecerselle 

Os intereses 
relixiosos 
da C.I.A. 
XOSE CHAO REGO 

Un predicador, un verdadeiro mo
ralista, consegufu chegar a presidente 
do país onde o gansterismo quere 
leva- la voz cantante. Despóis de que 
remataran coa vida do presidente 
Kennedy (un capitalista ó que non lle 
faltaba certa humanidade), USA foi 
perdendo a confianza en si mesma, e 
canto máis medraba a súa potencia 
estema, máis se fa asulagando a mo
ral interna do pobo. Era o comenzo da 
descomposición dun país que deixóu 
valeira de espiritualidade á súa xente 
e que puxo en marcha forzas contes
tatarias moi fondas: hippies e revolu
cións relixiosas, románticas sf, pro 
síntomas dunha saudade. 

O teólogo Casiano Floristán, nava
rro, que estivo aló dando uns cursiños 
a comenzos de marzo, contábame as
tes días o que lle pasóu a unha muller 
portorriqueña que asistía ás súas lec
cións de teoloxfa pastoral. Estaba ela 
tola de ledicia porque tiña talado di
rectamente polo aramio co presiden
te Jimmy Carter, nas conversas te
lefónicas espontáneas que se lle ocu
rriron ó presidente moralista. «¿Qué é 
pra vostede o Reino de Deus ?», per
guntóulle estar muller, tilla dun pobo 
marxinado. E de súpeto, sen pensalo 
máis, o vello predicador baptista, res
pondéulle: «A defensa dos probes». 
Coincidía a súa resposta co que ela es-

unhas ilusións con truco, prepara
das pra termar un pouco da falla 
de realidades sen truco. O noso 
home traga e pensa que a cada 
patadón do seu f dolo mata un 
pouco canta conta ten pendente 
co patrón, coa muller, cos fillos e 
coa súa propia vida; pensa que 
cada · gol ven vengar os seus 
soños e anceios non realizados. 
Asf as cousas, cada partido do do
mingo é unha festa -ainda que 
as máis das veces non chega a 
sere total- á que vaise pra ente
rrar as frustracións personáis e 
comunitarias. 

A segunda estafa nace da pro
pia falsedade do espectáculo que 
se ofrece. Xa non se trata de que 
se venda gato por lebre, é que o 
mesmo gato ten moi pouco de 
gato. Se o aficionado conocera · 
-ou quixera conocer- canta 
trapallada hai por detrás do fút
bol, seguro que non lle farf a pisca 
de gracia andar facendo o primo 
mentras outros engordan os seus 

taba a escoitar no cursiño do noso 
teólogo. 

Pro a dúbida que ternos, retírese ó 
que podará facer un presidente mora
lista nun país no que os intereses reli
xiosos do home da Casa Branca non 
coinciden cos dunha forza que seme
lla estar por enriba del: a CIA, que 
está ó servicio dun imperialismo 
económico ó que lle compre que haxa 
escravos. E decir, que o Reino de 
Deus -a defensa dos probas- e o 
reino de Mammón, -a defensa dos 
ricos- son antagónicos: están en loi
ta. 

Traguemos a conto esto porque, 
ollado non sóio de tellas abaixo, 
senón tamén de Texas pra abaixo, o 
Reino -«a defensa dos probes»
non ten moito porvir a corto prazo. O 
bispo español Pedro María Casaldáli
ga, que pertence á congregación dos 
claretianos e está entre os indios bra
sileiros do Mato Grosso, ven de 
denuncia-la asistencia dun documen
to da Axencia Central de lntelixencia 
(CIA) no que se artella un plan pra 
destrui-la lgrexa progresista na Amé
rica Latina. E decir, a lgrexa que de
fende ós probes e, -se é que ten 
razón o Carter- a lgrexa que repre
senta o Reino de Deus e non os rei
nos deste mundo. 

O máis grave do conto é que tal 
documento foi conocido por tódolos 
bispos do Brasil e somentes o denun
cia Casaldáliga (un home sinxelo e 
poeta, ó que a realidade que vive o 
fixo espartar á loita poi a xusticia); 
este catalán -pola súa vida hoxe 
non se poden apostar nin dous cru
ceiros- láiase de que os seus com
pañeiros non tiveran folgos pra tace-

petos a conta dos seus cartiños. 
Se · o home que cada domingo 
paga os seus vinte pesos so u pera ' 
da corrupción que hai polo fút
bol adiante, cecais pagase igoal 
eses vinte pesos, pró irfa ó campo 
co mesmo ánimo que irf a á lo ita 
libre. Mentras o aficionado dá a 
cara e ainda a vida polo seu equi
po e abanease cas cores do club 
como se neso lle fora a súa felici
dade, moitos partidos xa teñen re
sultado antes de escomenzar; as 
historias de sobornos de árbitros 
deixan, moitas veces, de ser his
torias pra ser feitos; os directivos 
aproveitan os viaxes pró medro 
dos seus negocios, de paso que 
unha presidencia dalle un selo de 
honorabilidade cidadán a nego
cios feitos de presa e correndo; os 
polfticos xogan coas ofertas de 
polideportivos pra conseguir vo
tos ou escalar postos na adminis
tración. 

Na propia actitude do especta
dor atópase a terceira estafa, a 

lo mesmo. Porque o documento foi 
lido na asamblea do enteiro episcopa
do. Por suposto, o bispo misioneiro 
está sendo aldraxado polas forzas ofi
ciáis e afnda eclesiásticas do Brasil, 
como adoita facerse nestes casos. 
Pro quizaves hai af nda cousas máis 
graves e f molas ver. 

ESCOLLER POLOS PROBES 

Pra disporse á defensa dos probas, 
os misioneiros españóis do l.E.M.E. 
(Instituto Español de Misiones Ex
tranjeras, que tiña a súa sede en Bur
gos), déronlle un viraxe de 180 gra
dos a súa empresa misional na 11 
Asamblea que tiveron no ano 1969, e 
afnda máis na terceira de 1974. ¿Qué 
pasa cando un grupo eclesial escolle 
polos probes ?, pergúntanse agora 
eles depóis da súa fecunda esperien
cia. Foron botados de Mozambique e 
metidos na cadea e agora o goberno 
socialista daquel país recibfunos pra 
colaborar na educación e promoción 
do pobo. 

Non embargantes, o Ministerio ro
mano das misións (a Congregación 
Propaganda Fide ou pra Evanxeliza
ción dos pobos), acusóu ó Instituto da 
xa habitual e noxenta acusación: 
valeira-lo contido relixioso, predica-la 
liberación do home, ter unha «tonali
dade temporal, horizontal e ·sociolóxi
ca». En xuño de 1976 Roma nomeóu 
un Visitador Apostólico: é decir, un 
inspector (se o lector quere, un inqui
sidor). O máis sorprendente ven sen
do que o tal Visitador é o Párroco da 
parroquia máis burguesa de San Se
bastián: do Bo Pastor, no centro da
quela cidade. E que o tal pastor ende-

os eidos 

máis grave polo que ten de roubo 
da vida, de roubo do dereito a ser 
espansivo, a ser participante acti
vo da festa e non espectador. A lí-
beración que pode da-lo deporte 
- como medio lf cito contra da 
fascinación da violencia- non 
ven de ver como outros fan pases 
ou goles perfectos, senón da pro
pia práctica do deporte, af nda que 
os pases vaian ó rival e os goles 
sexan na porterfa dun. O caso é 
que prá que as cousas sexan 
como tiñan que. ser, non hai máis 
camiño que a pasión dos cida
dáns facendo propios os campos 
e non deixalos nas mans de direc
tivos moi amiguiños dos seus car
tos e dos dos outros, nin tampou
co, moito menos af nda, nas mans 
de gobernos que, depois de pa
sarse media vida falando dos va
lores patrióticos do deporte, foron 
incapaces de gastar unhas cade
las en facer instalacións deporti-

. vas suficientes pra cubri-los an
ceios da sociedade. 

xamáis tivera pisado ningún país de 
misión e fixo o seu informe asistido 
polo secretario, un membro do Insti
tuto: o único que nunca foi ás mi
sións. E o informe era moi negativo. 

Acusado de non ter visitado os lu
gares do conflicto, púxose a visitar al
gúns deles, poucos, nos que recibf u 
bos informes dos bispos e, sobor de 
todo, o entusiasmo do pobo polos 
seus misioneiros. E agora a cousa 
está parada e os membros deste Ins
tituto esperando o peor. 

¿CADRAN OS INTERESES? 

Despóis destes dous exemplos, un 
pode perguntarse como é que os inte
reses da CIA poidan coincidir dese 
xeito tan aprosimado cos intereses de 
certas autoridades eclesiásticas. Non 
é doado de facer un xuicio, porque 
todo é moi desconcertante. Quizaves 
o tráxico sexa que na lgrexa se dá 
unha esquizofrenia entre os seus 
propósitos «suxetivos» e o que «obxe
tivamente» defende. Esto esplicarfa o 
por qué cada día hai menos xente que 
atende á logomaquia (xogos de pala
bras) dos eclesiásticos e está anoxa
da desa teoloxfa á que un vello amigo 
que foi crego (e que cansóu de selo) 
chamaba «libros de cabalaría». A lgre
xa perde audiencia mentres o senti
mento relixioso está a medrar. ¿Non é 
alarmante? 

Por certo, que «Cristianos polo So
cialismo» (CpS) están tendo o seu 
Congreso e o demócrata gobernador 
de Madrid non concedéu permiso. 
Haberemos de voltar sobor do tema, 
porque está na mesma liña do que vi
mos decindo. 



informe 
Deica o día en que atopóu nas súas leiras dúas esta
cas de siñalización, Xosé Alvariña apenas tivera tem
po pra se parar a pensar no sig~ificado de palabras 
coma autopista, espropiación forzosa, zona de afec
tación ou área de servicio. Eran cousas alleas, estran
xeiras, das que cando cadraba falaban algo uns pe
riódicos corenta anos alleos, lonxanos e estraños ó 
país onde naceron. Somentes cando puido le-lo seu 
propio. nome neses xornáis debaixo da palabra expro
piado comenzóu a crer nunhas meigas que tomarían 
corpo de ferro e bulldozer algúns días despóis pra 
destripa-las terras, fundi-las vivendas e rematar de 
convencer a Alvariña de que o estranxeiro - un inde
seábel estranxeiro- estaba xa na súa casa. 

A. autopista 
traga 
a Galieia 

Hoxe son milleiros en Galicia os -labregos que, coma 
Xosé Alvariña, sufriron ou están a piques de sufri-lo 
esnaquizamento das súas leiras -propiedade e, ás 
veces, único medio de producción- a golpe de pa 
escavadora. Con úns e outros falóu PERFECTO CON
DE, namentres ANXEL VENCE reunía documenta
ción encol dos problema humanos, económicos, so
ciolóxicos e xurídicos que plantexa a construcción da 
autopista do Atlántico. 

Coma pra tantas outras cousas, 
o semáforo do goberno abríuse prá 
autopista do Atlántico ó través dun 
decreto publicado no B.O.E. · o 17 
de agosto do 1973, que adxudica
ba a concesión administrativa da · 
obra a un grupo de bancos que for
marían a sociedade do mesmo no
me. 

No seu designio inicial, concebi
do pra velocidades específicas de 
cen kilómetros por hora, a autopis
ta constaba de cinco tramos: 
Ferrol-Guísamo (24,3 kms.); 
Cecebre Santiago norte; Santiago 
norte-Pontevedra sur (61 kms.); 
Pontevedra Sur-Vigo (24,8 kms.) e . 

. Rande-Tui 25 kms.) A nova vía de 
comunicación atravesaría, segundo 
este plan e á espera da concreción 
definitiva dalgún tramo, uns trinta 
municipios, aprosimadamente. Na 
información facilitada pola empresa 

municipios- apenas é citada a pa
labra «espropiación»; de feito, . nin 
siquera se inclúe este capítulo na 
moi esmi9allada relación de gastos 
xeráis. Nembargantes, está sendo a 
oposición dos afectados polo paso 
da autopista a pedra máis difícil de 
remover entre as moitas que ato
pan ó seu paso as pas da concesio
naria. Unha oposición que ven reci
bindo o apoio de boa parte dos sec
tores democráticos - moi especial- ~ ;· 
mente, os nacionalistas- do noso ~: 
país, nun intento de frena-lo que xa 
parece irreversíbel: a construcción 
dunha autopista que, na súa opi
nión, illaría a Galicia interior, faría 
medra-lo . censo de emigrantes e 
forzaría un modelo socio
económico alleo ó país galego. 

¿QUE «DESARROLLO»? 

A PONTE DE RANDE 
Cecáis, o único positivo 

UN TUBO PRAS PERSOAS 

segundo «Autopistas del Atlántico
C. E.S.A.», «se potenciará y acercará 
las zonas demográficas e industria
les más desarrolladas, como son La 
Coruña y Ferro!, con Pontevedra y 
Vigo». Un ha vez máis - aparente
mente- habería que sacrificar ho
mes en beneficio do progreso xeral. 

0 hai uns meses -información que, ...... 

Máis ou menos o contrario do 
que afirma nas súas bucólicas fo
llas informativas a empresa conce-

sionaria. Segundo esta, a autopista, 
amén de proporcionar millores 
perspectivas prá contemplación da 
paisaxe galega, permitiría un aforro 
de 4.000 millóns de pesetas-ano 
en gastos de gasolina e coche e 
unha reducción de hora e media de 
tempo no viaxe de Vigo a Co{uña 
ou viceversa. Oeste xeito, e sempre . 

Hai, nembargantes, algunha 
xente -xente dabondo- que non 
parece moi convencida de que a 
autopista vaia traer ó noso país 
progreso, desenvolvemento ou cal
quera outra das supostas ventaxas 
que citan teimosamente tecnócra
tas, administrativos e hastra palis
tas da empresa esplotadora. O afo
rro de gasolina, por exemplo, é 
unha das maravillas que poñen en 
cuestiól) especialistas coma César t) obviamente, non incluía o dato dos 



Portela, urbanista e arquitecto: 
«Galicia -di Portela- non ten 
fontes enerxéticas derivadas do 
petróleo, coma a gasolina ou o ga
soil que precisarán os vehículos 
que roden pola autopista. Ten, en 
troques, enerxía eléctrica dabondo 
que se está a espartar sen benefi
cios: só este factor debería levamos 
xa á percura de solucións de trans
porte que se sirvan da forza motriz 
da electricidade, coma os ferroca
rrís, que teñen, ademáis, a ventaxa 
de seren colectivos». O achega
mento de Vigo á Coruña que traerá 
consigo a autopista non fai esquen
cer ós urbanistas as consecuencias 
que pode te-la definitiva estabiliza
ción dun desequilibrio entre a costa 
e as terras interiores; entre os me
dios urbano e rural. «0 estar asen
tada na franxa costeira e urbana 
-continúa Portela- achega, efec
tivamente, entre sí ós grandes nú
cleos cidadáns por mor da reduc
ción horaria que permitirán as altas 
velocidades. Esto levará necesaria
mente a concentrar arredor destas 
cidades (Vigo, Pontevedra, A Co
ruña, Santiago, Ferrol) e arredor do 
propio eixe da autopista toda a es
pansión industrial e urbana que ela 
mesma inducirá, o que levará a 
incrementa-lo proceso de emigra
ción e estancamento das terras do 
interiorn. 

Portela compara a autopista 
cunha moderna muralla china: 
«Deste xeito -di a TEI MA- parti
rá en dous o territorio da nosa na
ción: dunha banda atoparáse caóti
ca mente toda a poboación urbana 

AS VALLAS, CONTESTADAS 

e industrial vivindo nun inmenso 
arrabaldo de escala metropolitana 
do que -se se quere ter unha ima
xe de anticipo- só fai falla botar 
unha ollada ó caos urbanístico da 
Coruña actual. Pola outra. banda, a 
Galicia probe e rural do interior, 
quedará abandonada, subdesenro
lada e destinada a ser unha reserva 
de indíxenas e cabalas bravos». 

50.000 AFECTADOS: 
MADRID O FONDO 

No fondo da cuestión está o de
tonante habitual: Madrid. A auto
pista do Atlántico, incluida dentro 
dun plan xeral pró que tanto ten o 
latifundio andaluz coma o minifun
dio galega é un producto de labora
torio nacido dos miolos de quen 
evidentemente non coñece as pe
culiaridades do sistema de comuni
cacións· deste país. Pódese decir 
que o primeiro contacto coa proble
mática galega ffxose ó través das 
escavadoras; escavadoras manexa
das por homes igualmente non ga
legas en boa parte que aínda hoxe 
non entenden que a perda dun cu
rruncho de terra pode constitui-la 
peor das traxedias pra un labrego 
do minifundio. «A estructura dos 
asentamentos da poboación -afir
ma César Portela- é de fondo es
pallamento por todo territorio, has
ta o punto de que se xeneróu un 
sistema de carreteras igualmente 
espallado, flesíbel e aberto, dispos
to ó xeito dunha rede de pescar so
bar de todo o chan galega. Esto 
permite unha libertade de recorri-

dos e unha autonomía de move
mentos pouco común, pola razón 
de que non se está a depender dun
ha vía central (que é o que caracte
riza ós sistemas radiáis) senón que 
sempre esiste a altenativa doutros 
camiños se os máis directos están 
interceptados». 

Estas e outras razóns levan ós 
homes da oposición -especial
mente, hai que repetilo, ós naciona
listas- a considera-la aµtopista un 
atraso pra Galicia dende un punto 
de vista técnico. Un atraso que de
berán pagar -en nome, nada me
nos, que do progreso- unhas cin
cuenta mil persoas afectadas en 
todo o recorrido da nova vía. Pra 
moitos deles, non quedará outra 
saída que a emigración -se están 
en condicións de emprendela - ou 
unha morte en vida en calquera dos 
arrabaldos que a autopista provo
cará. Sempre e cando, naturalmen
te, os poucos cartas que a autopis
ta ofrece baixo o lema do «tómeo 
ou déixeo» alcancen pra mercar un 

. piso. «Co beneficio conquerido po
los especuladores da vivenda -fai 
notar unha vez máis Portela- que
dará pechado o cfrco da esplota
ción dunha poboación dominada, 
controlada, forzada ó consumo e 
concentrada nestes galiñeiros hu
maos que deberan chamarse cam
pos de concentración urbana». 

Deica agora, os labregos máis 
directamente afectados palas es
propiacións veñen utilizando tódo
los medios de defensa pacífica e re
sistencia pasiva que están ó seu al
cance: son xa moitos os lugares 

informe 

nos que as máquinas da empresa 
tiveron que ocupar este ou aquel 
terreo coa axuda da Guardia Civil. 
Axuda que -como resulta eviden
te- somentes se pode prestar se a 
lei está da parte dos homes da au
topista. Efectivamente, así parece 
ser. O límite másimo na valoración 
das espropiacións ven fixado pbla 
cláusula 57 do decreto de 25 de 
xaneiro de 1973, que estabelecera 
as condicións de construcción, con
servación e esplotación das auto
pistas en réxime concesionario. 

A esprop.iación en si -forzo
sa- foi deeidida nun decreto ante
rior da Xefatura do Estado publica
do no B.O.E. o 1 O de maio de 
1972. Dispoñfase no testo legal 
que o decreto de adxudicación da 
concesión implicaría a declaración 
de utilidade pública das obras. A 
necesidade de ocupación .entende
ríase igualmente implícita na apro
bación polo Ministerio de Obras 
Públicas dos proxectos de trazado. 
Do mesmo xeito, a ocupación des 
bens afectados consideraríase ur
xente ós efectos estabelecidos no 
artigo 52 da Lei de Espropiación 
Forzosa, ó que remitimos a quen 
teña interés en coñoce-los procede
mentos legáis neste tipo de ocupa
cións. 

OS BENEFICIARIOS 
DA AUTOPISTA 

Unha vez construfda -lembre
mos que en réxime de concesión
ª autopista renderá, presumíbel
mente, beneficios ós grupos de ca
pital que participan nela: Banco 
Hispano Americano, Banco Pastor, 
Banco do Noroeste, Banco de Bil
bao, Banco Atlántico e· Unión In
dustrial Bancaria. Cecáis haxa que 
buscar ahí, no beneficio privado, 
puro e simple, e non en pantasmáis 
«desarrollos», as . razóns últimas 
dunha obra na que máis de ún ve o 
definitivo machadazo ó auténtico 
desenvolvemento racional do país 
gal ego. 

Un machadazo terríbelmente 
concreto pra milleiros de galegas 
que, coma Xosé Alvariña, se negan 
a contemplar impasibeis a desfeita 
das súas vidas. Galicia empeza a ..-
cheirar a Encrobas. 



N -..... 

informe 

Autopistas: un 
S. TARRAGO 

• negoe10 O arquitecto catalón Salvador Ta
rragó, especialista no tema, prepa
r6u pra' TEIMA o seguinte informe 
encol da orixe das autopistas euro
peas e españolas. 

A construcción de autopistas en Italia nos anos 60 facilitóu a esperiencia 
ás grandes multinacioriáis de como facer sumamente rentábel a creación des
tas importantes infraestructuras. A rentabilidade das mesmas non se obtiña so
mente cos ingresos do peaxe, ou sexa, coa súa esplotación, senón, básicamen
te, cos beneficios estraordinarios da construcción das mesmas. Hai poucas au
topistas en Europa que teñan unha intensidade de uso suficiente como pra fa
ceren ·atractivo ó capital privado a súa construcción, se os beneficios a obter fo
sen só os da súa esplotación; motivo polo cal onde verdadeiramente fan a amé
rica é coa construcción das supraestructuras, pontes, movementos de terras, 
estacións de servicio, restaurantes, obras de xardiñería e urbanización, etc. 

Foi en Italia onde se elaboróu o modelo completo do negocio das autopis
tas e veu á península a través da empresa Condotta dell'Acqua, ligada financie
ramente ós capitáis do Vaticano, que participara na construcción das italianas, 
e nun momento en que os tecnócratas tiñan plena libertade de movementos 
nas esferas da administración. 

A operación presentaba os seus riscos, por canto era unha gran operación 
financieira e .constructiva sen precedentes no naso país, e porque o control e 
fellz resolución de todo o «affaire» requería axilidade e maña pra se mover a di
versos nivéis e en campos distintos. lncrementábanse os costos de construc
ción varias veces no seu valor real, pra facer máis de debece-lo negocio; o Esta:· 
do aval"aba a emisión do capital que á empresa concesionaria lle cumpría pra 
financia-la obra, co que podían xogar especulativamente con toda libertade de 
movementos no mercado internacional de valores, dado o carácter internacio
nal do grupo; tódalas empresas que participan na súa construcción, urbaniza
ción e esplotación están controladas polo grupo concesionario, creando e disol
véndose cantas empresas fagan falla pra facerse incontrolabeis e evitar respon
sabilidades se as houber (constitúese unha S.A. pra importar escavadoras, 
dada a degradación fiscal que como obra de utilidade pública ten a empresa; 
impórtanse moitas máis das que fan falla, coa fin de vendelas no mercado na
cional a baixo precio e moi axiña; de contado, a sociedade disólvese. E só por 
citar un dos múltiples exemplos), retrásanse en varias anos as indemnizacións 
das espropiacións, co que se dispón do subprodl:lcto dun capital non invertido, 
co que se pode xogar ventaxosamente; contrólase directamente o mercado de 
solares, fincas en torno á autopista polo incremento de plusvalía que crea nos 
terreas, afundindo a úns, beneficiando a outros e amasando pra dentro da casa · 
o incontrolábel, etc., etc ... 

«AUTOPISTA ESCAPARATE» 

Por todos estes motivos o capital ,--------------"! 
financieim tradicional dos grandes ban- Munleipios que 
cos non intervéu nun primeiro momen-
to e deixóu campo libre á banca ligada atravesa a autopista 
ós grupos tecnócratas (Banco Atlánti
co, Banco Unión,. etc.), que se botaron 
de cabeza pra ensaiar e construir o que 
se chamóu «a autopista escaparate» de 
Barcelona a Mataró, como primeira es
periencia deste grande negocio que se 
abrfo coa construcción de tan volumi
nosas infraestructuras. Pra que o Esta
do quedase convencido das escelencias 
do sistema,. a «autopista escaparate» foi 

1 iluminada en todo o seu traxecto, mes
..._ 

Tu i Valga 
Porriño Ces u res 
Mas Padrón 
Vigo Tea 
Redondela Santiago 
Moaña O roso 
Vilaboa Ordes 
Pontevedra Abegondo 
Bano Caml;lre 
Portas Culleredo 
Caldas de Reis 

Oleiros 
A Coruña 
Betanzos 
Bergondo 
Paderne 
Miño 
Pontedeume 
Cabanas 
Fe ne 
Ferrol 

mo cando os elevados gastos de manutención non os cubría a escasa utiliza
ción que da mesma se' facía, e polo que, se pretendía facer aproba-la esperien
cila, institucionalíza'la e que se abrise un programa de construcción de autopis
tas infi'ni1to. González de la Mora teledirixfa a operación como titular do Ministe
rio de Obras Públicas, e foi quen aceleróu os trámites.prá bendición do tinglado 
mediante a creación da Leí de Autopistas, que prevía 11.mha rede de autopistas 
infinitas. 

Posta que o problema xorde precisamente cando se termina a construc
ción da autopista, se non se ten unlla nova conc~sión coa que continua- 110 ne
gocio, que foi o que lle ocunfu a Autopistas de Cataluña cando perdéu o con
curso do tramo de Tarragona-Valencia, que levóu o Banco Central a través de 
Autopistas del Mediterráneo, que xa adeprendera a lección. O quedar sen nova 
concesión e ter que empezar a paga-los intereses do capital emitido, posto que , 
est,e xa se inverrtíu noutros negocios, e os ínteireses da espl,otación non permii
ten cubriros, veñen os grandes desesp,eros e a necesídade de pasar ó Estado as 
autopistas pra sociali.za-las perdas. _ 

Esperimentado o modelo e adeprendida a lección, o exemplo estendéuse 
de contado por todo e Estado, entrando a xogar no mesmo as forzas económi
cas que contl'íolan a economía. Emp,e:záronse os tramos Tarragona-Alicante, en 
terras do Baf'lco Centra ll, a autepis1a do 1norte Billbao~San Sebastián e agora, l"e
centemente, a do Atlántico en Galicia, coa incorporación 6 carro especulativo 
das forzas vivas locáis, o grupo Pastor e máílas Caixas de Aforras . 

OS AFECTADOS DA BANDA PONTEVEDRESA 

Os afectados 

«Cuestionamos 
o feito mesmo 
da neeesidade 
da autopista» 

T eima .......... ¿De qué maneira se con

sideran vostedes afectados? ¿ Cáis son 

os principáis daños que representa a 

autopista, a partir do que até agora sig

nifica a súa esperiencia? 

Xosé luis Alvariña.- O dano é que 

veña por baixo, polo val, en vez de leva

la polo monte. A continuación, tódolos 

demáis danos como son o cortaren as 

vías de comunicación deixando semen

tes a mitade ou cecáis menos en condi

cións que non son pra pasaren as per

soas por elas. Este é o caso do tubo de 

cemento armado de seis metros de an

cho e máis de cen de longo, polo que 

se pretende que pasen tanto vehículos 

coma gando e peatóns. 

Arturo Estéve:z.- A autopista, 

pra que fixera menos dano, deberíase 

levar polo monte, máis ou menos polo 

canto de arriba das casas. Pro eso pa

rece ser que lles costaba máis caro e 

polo tanto colleron polo camiño máis 

cómodo, polo medio das terras adiante 

sen ter en canta que nos ternos alí un-

has propiedades que pra nós son sagra

das porque as herdamos. !molas her

dando por tradición e pasaron moita 

fame e sufriron moito os nasos antepa

sados pra conservalas. Entón, agora 

ven unha espropiación forzosa pra facer 

unha autopista palas nasas terras e 

quedamos nós nunha situación inde

cente total, indecente dende tódolos 

puntos de vista. 

A AUTOPISTA 
DIVIDE A GALICIA 

Manuel Fresco Reboredo.- Eu, 

antes de nada, cuestiono o feito mes

mo da necesid~de da autopista. Coido 

que pra Galicia, hoxe, a autopista é 

unha merda. Non é solución ningunha, 

este é o primeiro feito. 

O segundo é que se vai erguer un 

muro polo medio-medio que nos dividi

rá, uns a oriente e outros a occidente. 

Pra comunicáreste, cando denantes 

saltabas por unha leira ou fas por un 



PEORA DE BARRENO 
CONTRA UNHA CASA 

carreiro dun lado a outro, agora tes que 

dar tres kilómetros de volta . O terceiro 

aspecto da cuesión é como quedan as 

vías de comunicación que nos deixan. 

Cando denantes che facía falta un piti

llo ou tiñas que pedir un pouco de pe

mento pra rematar de facela comida 

saías da casa e pedíasllo a un veciño. 

Agora eso acábase e hai casos nos que, 

dende un punto a auto cunha diferencia 

de metros, faise un arrodeo de máis de 

dous kilómetros. O asunto vías é moi 

grave e non se pode xa transitar por 

ningún lado. 

Outro aspecto dos danos é que, 

como eles teñen os cartas e como eles 

están totalmente apoiados, élles moito 

máis doado face-la autopista palas mi

llares terras porque están en terreo 

chan ca facela polo monte. Entón, as 

millares terras son as que nos levan, te

rras de regadío, terras chairas. Esto é 

un asoballamento total. 

E, como consecuencia de todo 

esto, xorde outro punto que é o feito 

das augas. Non se respeta pra nada o 

asunto das augas, nin siquera as traí

das de auga potábel. 

Hai casos de querer pasa-las tu

berías de auga potábel das casas por 

dentro dos tubos de desaugue. E, por 

último, está o tema das valoracións e 

dos pagos que é outro atraco. 

A SEQUIA DAS TERRAS 

leima.- Polo que se ve, o tema das 

augas dos regadlos non foi nin siquera 

plantexado mínimamente nos seus xus

tos termos. ¿Esto quere decir que cer

tos predios van quedar sen a auga que 

tiñan? 

Manuel fresco.- Non é que van 

quedar é que xa quedaron. Os da auto

pista o único que lles importa é saca-la 

auga da parte de arriba pra que non lles 

escaralle a obra, e metela na parte de 

abaixo. Dende que a poñen na parte de 

abaixo, a auga que vaia pra onde quei

ra. O feíto de que ti teñas un finca que 

se regue con esa auga a eles impórta

lles un caralla. 

leima.- En principio, eso que 

cantan poderla atentar contra deter

minados dereitos e hábitos adquiridos 

por vostedes a traveso do tempo. ¿ Cál 

é a súa opinión? 

Xos6 Luis Alvarifta. -Claro que 
sí, pro son dereitos que non nos respe

taron en absoluto, como non respeta

ron moitas outras causas que non digo 

que sexan máis importantes senón ta

mén necesarias pra nós. Houbo que es

tar día e noite facendo garda pra que 

non destruiran un lavadeiro e, diante da 

nasa actitude, non lles quedóu máis re

medio que facer outro. 

leima.-¿ Qué fixeron os afecta

dos pra se defenderen? 

Manuel Fresco.- Dende lago, as 

denuncias non valeron pra nada. O re

frán de que endexamáis un lobo coméu 

a outro é ben certo no naso caso. A 

única solución que tivemos pódese 
decir que foi a forza. Poñamos que que
ren entrar aqui coas pas, nós poñémonos 
aqui e as pas non entran, o que pasóu 

hai pouco en Salcedo. Que queren ti

rarnos este lavadeiro, pois non; aqui vai 

haber sempre unha persoa que estea 

no lavadeiro e a ver se teñen nacireces 

a meterlle a pa, cousa que xa chegaron 

a facer. Queren tirar esta casa e sae a 

señora cun fouciño e hai que parar. 

Doutra maneira, imposíbel. As 

entrevistas co gobernador non valen 

pra nada. O alcalde non se sabe se ten 

intereses ou se está vendido. A Asocia

ción de Afectados que se fixo en Vigo, 

non sei, persoalmente nunca crin nela e 

sigo sen creer. 

guindo que se prohibira o corte do pa

so. Tampouco se lle viran máis méritos 

á asociación. 

leima.- ¿ Quén lles esplicóu a 

vostedes a necesidade de face-la auto

pista? E decir, alguén tería que poñerse 

en contacto cos afectados pra talar dos 

precios, etc. 

Todos.- Ninguén. Absolutamen

te ninguén. 

Teima.- ¿Endexamáis negocia
ron con ninguén, nin siquera co alcalde 

do municipio? 

Manuel Fresco.- Bueno, estes 

son uns c ... , pro uns c ... listos coidado. 

O que fixeron de cara a esto foi o se

guinte: un día aparecéu un tipo por alí, 

calle a unha señora que está traballan

do e dille: «Señora, ¿esta finca é 

súa?.- Ai, pois si.- ¿E moi gran

de?.- Ten tantas cuneas.- ¿E dá 

moito por aquí aterra?.- Ai, pois mire 

o ano pasado vendéuse unha terra de 

tantas cuneas p_ra facer unha casa en 

tanto». 

Entón, empezan a coller destes 

datos, informáis totalmente, e sen que 

se saiba nunca quen é o jicho que apa

rece por ali, fan unha valoración que é 

lago a que ofrecen. «Ahí tedes, dámos

vos tanto, a tanto o metro cadradm>. 

leima.- ¿ Cándo foi a primeira 
vez que apareceron pala aldea estes 

espfas? 

Varios.- Hai moitos anos. A 

principios do sesenta e oito, poido ser. 

leima.-¿ Non houbo ningún in

tre en que a Administración ou a em

presa tratase de negociar con voste- · 

des? 

Arturo Estévez.- O único con

tacto que houbo neste plan foi o con

tacto directo da empresa coa Asocia

ción de Afectados de Vigo que esixiron 

que se puxeran precios e entón a em

presa pasóu unha lista deles segundo 

os terreas. 

C<Tómannos de eoña en tódolos lados» 

NINGUEN ESPLICA NADA 

Teima.- ¿Endexamáis defendéu 

os seus dereitos esa asociación? 

Xosé Luis Alvarifta.- Ninguén 

lle fixo moito caso cando se viu que se 

dedicaba a resolver problemiñas. A un 

barrio que se chama do Paco chegaron 

cando se fa cortar unha via de comuni

cación e fixeron ali un recurso canse-

leima.- ¿ Vostedes considéran

se ben informados de todo o que pasóu 

dende o principio ou pensan que, polo 
contrario, tivéronos ás costas do pro

blema? 

Manuel Fresco.- Esto foi un 

atraco redondo. De información, nada. 

Arturo Estévez.- Toda a infor

mación que nos deron foi sempre ambi

gua e limitóuse á publicación dos pra-

informe 

zas. Endexamáis deron os precios por 

escrito e a primeira noticia que tivemos 

da súa parte foi cando chegaron as má

quinas. Denantes deso, nin se sabia 

verdadeiramente por onde ía pasa-la 

autopista nin nada. 

leima.- Chegado aquí, esta revista 

quixera tamén que deran a súa opinión 

os afectados da outra zona, da outra Vi

laboa, os do municipio de Culleredo, na 

provincia da Coruña. 

A OUTRA PUNTA 

Ricardo Ares.- Polo que esta.

mas a ouvir, o que lles pasóu a estes 

señores de Pontevedra é o que nos está 

pasando a nós agora. Había un primiti

vo proxecto de autopista sobre do que 

o Axuntamento de Culleredo fixo dous 

plans parciáis contando con que a au

topista ía pasar ben máis pra arriba do 

que vai agora. E, ó ir máis pra arriba, é 

o que di ese señor: collía a ladeira dun 

montt- e agora resulta que pasa polo 

medio-medio dun val. 

Dende hai sete ou oito anos, esta

ba no Axuntamento o plano de urbani

zación do municipio e figuraba nel unha 

raía que la se-la autopista. Pois ben, 

ós que querían edificar por ali 

negóuselle-lo permiso por culpa da au

topista e ós que lles deixaron edificar 
por onde non fa a autopista agora tíran

lles coa casa por que si vai a autopista. 

Os de arriba quedaron sen edificar 

porque la pasa-la autopista e os de 

abaixo ed_ificaron e agora tiralle-la casa 

a autopista. Concr.etamente, casos de 

tirar casas non hai moitos, eu vin os 

dous proxectos e a verdade é que no úl

timo perxudícanse moito menos as ca

sas ca no primeiro. Xa non digo o mes
mo eneal dos terreas. 

Manuela Naya.- Si, pro eso 

ten unha razón moi sinxela como é que 

as vivencias teñen que pagalas máis. 

N·on é de moralidade, é de negocio a 

razón. 

Manuel Fresco.- Hai que acla

rar unha causa, callen as millares terras 

pra especular con elas porque en Pon

tevedra están facendo hotéis e gasoli

neiras ou que sexa. Callen moita máis 

terra da que necesitan pra poder espe

cular despóis. 
Manuela Naya . .....:. Polo que eu 

sei, hai algún caso previsto pra coller 

terras en alquiler ou como sexa pra fa

cer escombreiras e causas asi. Pode 



informe 
suceder que esas fincas endexamáis 

volten a ser fincas. Eu mesma fun ás 

oficinas de Autopistas del Atlántico na 

Coruña e pedín que me enseñaran o 

plano. Mandáronme a Vilaboa e alí, 

despóis de moito insistir, enseñáronmo 

e vin esactamente que a miña finca de 

29 ferrados estaba alf como reserva pra 

escombreiras. Dixéronme que a ían co

ller como en alquiler polos dous anos 

que durarían as obras. Preguntéi se era 

pra sacar ou pra botar terra nela e con

testáronme que seguramente é pra sa

cala. Entón eu dixen «moi ben, ou sexa 

que vostedes inutilizan a leira quitándo

lle as capas de producción e despóis 

¿pra qué me serve?. Ademáis, o que 

lles sobre botarano alf e logo a leira 

quedará como quede». Casualmente, 

enteréime hai pouco tempo por un abo

gado de que esto das escombreiras non 

poden facelo así legalmente. 

Ricardo Ares.- En Vilaboa da 

Coruña o que sucede é que primeiro ían 

facer un túnel e despóis decidiron abrir 

unha trincheira, moi grande por certo, 

e, claro, a terra téñena que poñer nal

gún lado. 

leima.- ¿Todo esto quer decir 

que hai casos nos que as terras empe

zan a ser ocupadas denantes de que o 

propietario teña unha mínima comuni

cación do que sucede? 

Ricardo Ares.- Por exemplo, eu. 

Oficialmente non son afectado, non 

aparece o meu nome en ningunha lista 

de ocupación. N_oustante, teño unha 

finca que xa foi marcada con estacas, 

unha finca que non se compróu onte 

senón que é unha finca que eu herdéi e 

que está posta a meu nome no Rexistro 

da Propiedade dende 1958. 

MERCENARIOS DA ESTACA 

Teima.- ¿ Quén pon as estacas? 

Xos6 Luis · Alvarifta.- Teñen 

xente mercenaria que son os que van, 

ás agachadas a marca-las leiras cando 

non hai ninguén. Van mesmo coas má

quinas ó anoitecer ou ó amencer e ti le

vántaste pola mañá e xa tes todo esca

rallado. Ocupan terras sen firmar nada 

e sen que o propietario se entere. 

Teima.- ¿ Ouén é a cara visíbel 

da empresa? 

Arturo Estévez.- En Vilaboa 

(Pontevedra) veu un abogado, un tal 

Abelaira, que a min detúvome a Guar

dia Civil porque o mandóu el. A primei-

~ ra vez que foi a Guardia Civil a Roibal 

l' foi nos coches de Autopistas del Atlán-

tico. ·E o segundo día tiñan a carretera 

tomada como se aquelo fora a guerra 

do Vietnam. Por alí non se podía pasar 

nin pola carreteira, houbo feridos e os 

gardas non deixaban que as mulleres 

marcharan. a denuncia-lo caso. Algún 

da Autopista chegóu mesmo a facerlles 

proposicións deshonestas ás mulleres. 

Arturo Estévez.- Os danos cáusanno

los tódolos días. Por exemplo, o outro 

día unha pedra despedida por unha pa, 

tan grande coma un seiscentos, foi dar 

a unha casa e estivo a punto de causar 

desgracias. A señora da casa foi ó nota

rio· e avisóu ó porteiro da súa oficina. 

Sen decatarse entróu no despacho do 

notario e, dende a porta, escoitóu como 

este decía que «ya están aquí estas la

bradoras que no vienen más que a dar- · 

me la paliza». 

Un médico negóuse a dar parte 

dunha muller que estaba ferida e un . 

abogado que se chama Xosé Luís Fon

tenla, negóuse a ir c.onnosco a San 

Martiño. No Diario de Pontevedra non 

nos publican case nada do que nos pa

sa. Tómannos de coña en tódolos lados 

e incluso ameázannos con darnos de 

hostias. 

Manuel Fresco.- Nesta socieda

de na que nos toca vivir hai unha lei 

que defende a propiedade privada e, se 

a hai, tampouco hai dereito a que me 

entren na finca e tiren coa miña casa. 

Se xogamos, xogamos todos coas mes

mas ~artas. Eu podo poñe-lo caso dun

ha casa que está tota lmente no chan e 

os señores da Autopista aí nda non fo

ron falar co dono. Podo poñe-lo ca

so dun señor que lle romperon tres 

costelas cunha pedra dun barreno e 

que lle pagaron o sanatorio pro de in

demnización, nada. Podo falar dunha 

familia que ten as paredes da casa 

apuntaladas pra que non caia. Unha 

pedra entróu até a éama dunha casa e 

ó chaval que estaba durmindo tiveron 

que levalo ó sanatorio. Hai pouco tem

po presentamos en Madrid, nos minis

terios, trintaepico de casas, unhas to

talmente estropeadas e outras pouco 

menos. 

Teima.- Vilaboa da Coruña, 

¿ considérase tan afectada coma a de 

Pontevedra? 

Ricardo Ares.- Igual cecáis non, 

porque alí somos case todos obreiros 

dun barrio perto da Coruña. 

OS AFECTADOS DA V/LABOA 

DA CORUÑA 

Teima.- Qué é o que van facer? 

Bernardo Valiño.- Estamos 

dispostos a que, mentres haxa un soio 

afectado que non estea conforme co 

que lle dan, nos poñamos nas fincas 

coas forzas que teñamos pra defende

lo que é noso. Esta é a conclusión á que 

chegamos en varias asambleas. 

Teima.- Os de abaixo, ¿quén os 

axudóu a defende-lo seu? 

Xos6 Luis Alvarifta.- Hastra 

este momento, ninguén nos axudóu 

senón todo contrario. Entón, nós non 
tivemos outro remedio que plantexar

nos unha loita. A de que, denantes de 

que nos pechen os pasos, que deixen 

outros bos. 

A CULPA TENA 
A ADMINISTRACION 

Teima.- ¿A quén lle botan a 

culpa de todo o que pasóu? 

Manuel Fresco.- Dende logo, á 

Administración. A última vez que fo

mos falar co gobernador, porque había 

problemas de barrenos, de camiños, de 

casas, problemas de todo -eu coido 

que naquela zona endexamáis se em

pregaron tantas pastillas pra dom ir-, 

fomos ó Goberno Civil e alf todo o que 

nos dixeron foi que nos faltaba unha 

póliza de cinco pesetas. Dende logo, o 

gobernador civil de axudarnos, nada. E 

nós mandamos cartas dende 6 Rei ós 

ministros, a todos. 

Teima.- ¿Hai posibilidades de 

que se xunten todos vostedes, 6 longo 

da autopista, pra defenderen conxunta

mente os seus dereitos? 

Arturo Estévez.- Unha asocia

ción dos afectados é viábel pro o que 

hai que considerar é que a autopista 

afecta a todos e non somentes ós que 

lles collen as terras. 

Ricardo Ares.- Aí nda que esa

xeraran os de Pontevedra . se queda a 

cousa na súa mitade, xa é unha barbari

dade. 

Teima.- Postas así as cousas, 

¿qué pode pasar? 

Arturo Estévez.- A autopista 

vai afectar psíquicamente á poboación 

por onde pasa. De feito, xa está sendo 

un trauma pra nós. A autopista é un ne

gocio privado e, ¿ quén nos garantiza 

agora que non se van abandonarás ou

tras carreteiras en beneficio precisa

mente da autopista?. Está fe ita esclusi

vamente pra xunguir duas cidades, A 

Coruña e Vigo, sen importarlles pra 

nada o que queda no medio. Non dá, en 

absoluto, beneficio. Unha carretera ben 

feita daríao pro unha autopista é coma 

se ún se mete nun túnel pra saír dunha 

cidade e chegar a outra, sen máis. 

Teima.- Resumindo, entón, 

¿ cáis son as súas principáis consecuen

cias? 

Manuel Fresco.- Os millares 

terreos desaparecen, moitas vivencias 

tamén. Resulta que ata agora, anque 

non sexamos moi cristiáns, acostuma

mos dormir debaixo dunhas tellas. 

Entón resulta que, se che levan a casa, 

tes que facer outra, non che queda 

máis remedio. Pra poder facela, tes que 

contar cunhas leis que che obrigan a 

ter unha serie de metros cadrados de 

solar. As nosas leiras son minifundistas 

e non dan, en moitos casos, pra cons

truir polo que tes que comprar. Como 

quedan moitas menos terras disponi

beis, o que máis e o que menos agárra

se a elas e os precios dispáranse a pe

dir de boca. Xa se dispararon. 

Un problema é que non sóio hai 

que indemnizar á xente senón que ha

bería que contar co arbitrio doutras fór

mulas como podían ser pensións de ve

llez, etc. O que non se pode pensar é en 

que unha persoa de sesenta anos poida 

agora gañarse a vida de mecanógrafa 

na cidade, non irnos cambear de traba

llo á nosa edade. 



P ola rotunda maic;>ría de 95 votos 
contra 12, a Cofradía de Pesca-

dores pronunciábase a favor do 
descanso dominical. Un 24 de fe
breiro do ano 76; nesa mesma noi
te, os armadores comezaron a tecer 
pra pasar por riba da vontade popu
lar. Asf, pró nove de maio tiña que 
se convocar outra asamblea es
traordinaria, pra ver se os homes 
que esixiran o descanso dominical 
afnda mantiñan aquela posición. A 
xogada era forte pra mariñeiros e 
patróns, e alf foron como árbitros o 
delegado e máilo secretario do sin
dicato da pesca da Coruña e o pre
sidente da U.T.T. do sector na pro
vincia. 

A decisión adoptada nesta data 
foi a proposta polo delegado sindi
cal: nomear unha comisión de tra
balladores e patróns pra ver de bus
car unha solución. 

O seis de xuño xuntáronse repre
sentantes das dúas partes e a dis
cusión remata nun pacto que per
mite saír ó mar os domingos, pró só 
de sete a dez da mañá e só pra 
larga-los aparellos. Catro meses 
despóis deste acordo, os mariñei
ros tiñan denunciados a 26 barcos 
por non cumpli-lo acordo. Estes fei
tos provocan unha nova reunión da 
comisión negociadora, na que as 
posturas de cada parte serán xa 
irreconciliabeis: os traballadores di
rán que non hai máis solución có 
descanso absoluto prós domingos; 
os armadores insistirán en que se 
lles permita faenar nos domingos 
dos cinco meses de inverno -de 
novembro a marzo-. Pra deixar, 
dunha vez, as cousas claras, no dfa 
trinta de xaneiro deste ano, houbo 
outra asamblea estraordinaria, na 
que, por 79 votos contra sete, a 
Cofradf a de Pescadores de Fisterra 
decide que o domingo non é dfa de 
traballo. 

XOGADA DE TRABALLO 

Os mariñeiros nunca pensaron 
que a súa ledicia puidera durar tan 
pouco como duróu, nin moito me
nos, pensaron en que quen lles da
ría un susto de morte fora a mesma 
delegación provincial de Traballo. 
Nun escrito deste organismo dise 
testualmente: «entiende esta Dele
gación que sólo afecta a los que fir
maron el mismo, pero no a los que se 
opusieron». Este párrafo retírese ó 
acordo de non saír ó mar en domin
go. Ante esta nota, o cabreo dos 
mariñeiros foi enorme: «¿cómo 
pode decir tal barbaridade todo un 
delegado do Ministerio de Traba-

sucede 
no país 

HA/ COUSAS QUE SO PASAN AQU/ 

A sona tan ruin que entre os mariñeiros galegas ten Fisterra é 
unha sona ben gañada, amasada durante moitos anos e co
ciñada con moitas probas. Cousas que alí aturan os traballa
dores xa non pasan en ningures; tamén, hai quen di que a ile
galidade dos armadores é tal que calquera pode levantarlles 
un xuicio por estafa. Por poñer un exemplo do metro que gas
tan os patróns, abonda con decir que estes señores levan xa 
máis dun ano movendo ceo e terra · pra que non se lle recono
za ós mariñeiros o dereito ó descanso dominical. Feitos que 
están pasando hoxe, no mes de marzo de 1977. 

Fisterra 

Os armadores, 
fóradalei 

llo? ¿Cómo non van obrigar a to
dos, os acordos da maiorfa? ¿ Entón 
de qué serve votar, se os derrota
dos poden facer sempre o que lles 
peta?» Os mariñeiros din que o 
máis increfbel desta nota é que ese 
mesmo delegado, cando tora da 
primeira asamblea estraordinaria, 
mandara á Cofradia unha felicita
ción polo grande paso adiante que 
supoñfa o que en Fisterra os traba
lladores puideran disfrutar dun día 
de descanso á semá. De todolos 
xeitos, o que máis sorprendéu ós 
mariñeiros foi que o delegado de 
Traballo confiara tanto nos arma
dores que nin siquera cumplían coa 
súa promesa de non faenaren os 
domingos dos meses do vran. Ahí 
están as 26 denuncias pra demos
tralo, denuncia que non se sabe eh 

que parará tralos recursos fei'tos 
polos patróns contra das multas de 
dez mil pesetas que selles impuxe
ron. Nas súas alegacións, din que 
as sancións económicas califícanos 
de buques de arrastre; sendo como 
son de cerco. 

NA ILEGALIDADE 

A lo ita polo dereito a un dí a de 
descanso a semá foi a primeira e 
máis elemental reivindicación dos 
traballadores. O caso é que agora, 
pe·rdido o primeiro medo, os ma
riñeiros non paran de cantárlle-las 
corenta ós patróns, e os tiros van 
en dúas direccións moi claras: 
trampas coa lei e trampas cos car
tos. 

A primeira denuncia da ilegalida
de é a inestabilidade laboral, xa que 
os contratos fanse e desfánse de 
boca e tampouco se lles dá ós ma
rlñeiros recibos nin nóminas. A esta 
inestabilidade únese a falla de se
guridade nos barcos -moi pou
quiños se salvan- que carecen de 
botiquín e mesmo de lanchas de 
salvamento. Teima especial pare-

. cen que teñen os armadores coas 
vacacións dos seus homes, xa que 
tampouco lles conceden o dereito a 
quince días de descanso que, ó tri
mestre, lles reconoce o artigo 212 
da Reglamentación do Traballo prá 
pesca de cerco. No artigo 216 dise 
que, no caso de non disfrutar de va
cacións, o empregado terá dereito 
a cobrar eses días cun plus do 
40 %; esta norma lexislativa tam
pouco é respetada polos propieta
rios das embarcacións. Tal é o cos
tume que teñen os patróns de pa
sar por riba das leis que, cando nes
te nadal, aparecéu na Cofradía 
unha orde pra que se abonaran as 
pagas do 18 de xullo e de nada!, os 
.armadores comentaban, con moita 
sorna, que a ver quén fa reclamar
lles eses cartas. 

Dise por Fisterra que o move
mento de unidade dos traballado
res tenlle as horas contadas ás 
trampas económicas dos armado
res. Os mar1ñeiros non están dis
postos a seguir facendo traballos 
en terra sen cobraren un patacón. 
Deica agora, os traballadores, logo. 
de vir do mar, tiñan que pasar un
has catro horas cosendo nas redes 
e non recibían un can; nos dfas que 
se non podía faenar, pasábanos 
limpando, pintando ou reparando o 
barco e non recibían un can; cando 
a embarcación ía ó carro a repara
cións, eran os mar1iñeiros quen fa
cía todo o traballo non cualificado e 
non recibian máis cartas có coste 
do autobú1s de linea. Onde os arma
dores demostraban ben clariño o 
seu g.rande espíritu empresarial era 
no xeito que tiñan de financia-lo 
barco. Resulta que desde os gastos 
de transporte do peixe á lonxa, has
tra a seguridade social, pasando 
por canto cravo, xelo, caixa, pintu
ra, radar ou sonar se mercaba, pa
gábao o patrón non do seu peto, 
senón cos cartos de todos. Descon
taba do monte maior unha determi
nada porcentaxe pra estas cousas, 
coque o negocio era redondo: esta 
porcentaxe descontábase de cada 
paga sen ter conta de se xa se 
amortizara o aparato que se estaba 
a pagar. in 

·-~ 



sucede no país 

Chegamos 6 derradeiro capftulo da nosa serie, escrita dende o que 
chamamos «crónica do poder», tentando responder a unha pregunta 
que nos facemos a pouco tempo xa dunhas elecci6ns das que van safr 
diputados pra unhas Cortes Constituintes: ¿qué papel xoga o Poder 
nesas elecci6ns? ¿Con quén está o Poder? ¿A qué intereses responde 
toda a arañeira que veu funcionando (ás vecei cos mesmos nomes e 
apelidos, como vimos deica eiqur) 6 longo das últimas décadas? Non 
se trata de xustificar unha esquerda perseguida, secuestrada, prohi-. 
bida, agachada e desunida. Trátase, repetfmolo, de ir á realidade, 
que é absolutamente parcial. Hoxe entramos na provincia de Lugo. 
Significativame.nte segue en pé unha batalla entre a mesma dereita: 
Alianza Popular ou Suárez. Se o presidente actual do Goberno non 
acada a maiorfa nos escaños, ¿terá que dimitir? ¿Pode ir adiante a 
Reforma-Suárez (máis ou menos negociada) cunha Alianza Popular 
maioritaria nas Cortes vindeiras? Son preguntas que se fan. 

(Nota: Coordinador destes tres trabal/os foiVICTOR F. 
FREIXANES que se apoióu en informacións de arqui
vo, entrevistas con polfticos e a colaboración, entre 
outros, de MANOLO RIVAS, GUILLERMO CAMPOS e 
XOSE MARIA PALMEIRO pota nosa redacción). 

¿ Quén manda en Galieia? A Corporación luguesa: maiorfa por Alianza Popular 

Lugo, as cartas de Fraga 
O sábado 19 de marzo e o domingo, 

dfa 20, andivo Manuel FRAGA IRIBAR
N E por terras de Villa Iba, a capital da 
Terra Cha. Algún periódico saudaba a 
chegada do ex-ministro, calificándoo 
de «ilustre estadista»; e o secretario xe
ral de Alianza Popular falóu diante de 
catro mil campesiños dos seus plante
xamentos polfticos con referencias es
peciáis a solucións pró campo. «A Re
forma Agraria non é unha utopfa», es
cribira Fraga df as antes no ABC. A 
carón seu, sempre, o presidente da 
Diputación luguesa, Eduardo GARCIA 
RODRIGUEZ. A campaña electoral hai 
tempo que comenzóu r.estes sectores. 

Garcfa Rodrfguez traballa arreo por 
Alianza Popular. Traballa sen acougo. 
Non disimula utilizar prós seus contac
tos poffticos o seu cargo de presidente 
da Diputación Provincial, cargo ó que 
chegóu no seu df a da man do ministro 
GARCIA HERNANDEZ, con quen ten 
unha vella amistade, e logo foi reelexi
do entre os diputados (era o único can
didato). Alguén fala xa de «liberan> ó 
señor Garcf a do seu posto de presiden
te pra que se poida adicar enteiramente 
á causa fraguista, cousa que polo de
máis xa está a facer agora. Poderfamos 
decir que toda a Diputación (con súa 

co correspondente arañeira de control e 
, poder provincial) é de Fraga ou dos ho-
1' mes de Alianza Popular, grande parte 

da Corporación municipal luguesa, al
caldes de vilas importantes, secretarios 
de axuntamentos, algúns caciques de 
vella influencia no campo (coma FEDE
RICO GONZALEZ, boticario, ex-alcalde 
de Meira), grupos de poder económico 
coma o «clan dos Figueroa» ou mesmo 
o «clan Arjeriz», sectores importantes 
do Colexio Sanitario, etc. 

OS HOMES DE FRAGA 

O ex-ministro da Gobernación pre
séntase a diputado pola súa provincia e 
sabe o que fai. Esta é a gran baza de 
Fraga lribarne. A súa capitalidade é Vi
llalba, terra natal do polftico, onde ten 
feito moitos favores. Escollémo-la cró
nica dun corresponsal de «El Progreso» 
de Lugo anunciando a chegada de Fra
ga a Villalba. «Se recuerda hoy en Vi
l/alba - y lo saben bien todos los polfti
cos provinciales- (escribe o corres
ponsal Ramudo Pardo) que gracias a su 
apoyo la provincia de Lugo viene te
niendo una atención preferente en los 
planes provinciales de Servicios Técni
cos, etc( ... ) A Vil/alba también ha presta
do mucha atención el señor Fraga y 
una prueba de ello es el parque de ma
quinaria de Obras Públicas, el instituto, 
biblioteca, grupos escolares, casa sindi
cal, nueva casa consistorial ... » E o tem
po de pasar factura dos favores. Tempo 

de recolle-lo que se foi sementando, 
pinga a pinga, dende o Poder. 

O Poder fai favores, crea servidumes 
e depe.ndencias. O Poder, xa o dixemos 
no capftulo anterior, cando ninguén o 
pode cuestionar, cando non esisten ou
tras opcións (ou as que esisten están 
secuestradas), crea máis Poder. A de
sinformación absoluta de grandes sec
tores da poboación, os intereses de 
quen move os ffos de control e os bai
xos f ndices de nivel de vida, crea servi
d u mes. Calquera esmola ou favor é 
agrandado pola propia probeza. E a 
maquinaria de control, mantida durante 
corenta anos absolutos, non para. 

FILIBERTO ALVAREZ MARIN (xefe 
de Correos, ex-alcalde de Villalba), AL
FREDO SANCHEZ CARRO (xefe de 
Promoción Cultural de Educación · e 
Ciencia, cargo que lle debe a Fraga ó 
traveso de Robles Piquer, ex-delegado 
de Información e Turismo tamén co de 
Villalba), FRANCISCO CACHARRO 
PAR DO (inspector xefe de EXB, de 
quen se pide a dimisión polo seu apoio 
á inspectora Mª Euloxfa Sanz en rela
ción coa actuación desta nas escolas 
da ·montaña do Courel (ver en TEI MA 
«Viaxe ás escolas da neve», no número 
3), PABLO MOURE MARIÑO (abogado 
e presidente de Reforma Democrática 
en Lugo), X.L. TABOADA GARCIA (pre
sidente do Instituto Social da Mariña) ... 

son homes de Fraga lribarne ou de 
Alianza Popular con importantes meca
nismos de control ó traveso dos seus 
cargos ou desde posicións anteriores. 

O PODER DOS CARTOS 

XOSE RODRIGUEZ LOPEZ, o home 
principal do chamado «clan Arjeriz» 
(granxas), con importante poder econó
mico, presencia no rural, esplotacións 
agrfcolas, canteiras, etc, que sabe ro
dearse de colaboradores e accionistas 

EDUARDO GARC/A RODRIGUEZ 
¡Todos con Fraga/ 



eficaces, situados en puntos importan
tes coma alcaldías, Instituto Nacional 
de Previsión, etc, é un home tamén na 
órbita de Alianza Popular e, segura
mente, de Fraga. 

Outro tanto podemos decir de Ma
nuel VENTURA FIGUEROA MOSTEl
RO, asesor xurídico da Cámara Oficial 
da Propiedade Urbana, presidente do 
Consello de Administración da Caixa de 
Aforras da Coruña-Lugo. Ou do seu ti
llo, ROSENDO FIGUEROA DORREGO, 
director da Oficina de Promoción In
dustrial da Diputación Provincial, xefe 
de Acción Política Local da Xefatura 
Provincial do Movemento. Tamén astes 
homes, pazas fundamentáis do que 
chamaríamos o «clan Figueroa», son 
homes na órbita fraguista xunto con 
outros membros da familia que contro
lan cargos políticos moi diferentes e va
rias industrias. Nalgún caso a súa de
claración <<fraguista» coñécese. Noutros 
non espresamente, pro as alianzas de 
vello, as filias e intereses van no mes
mo carreiro. 

Outro centro de control importante 
é, por exemplo, o Colexio Sanitario, que 
xunta na provincia ó Colexio Médico, 
Farmacéuticos e Veterinarios, coa im
portancia que todo esto pode ter nunha 
provincia coma Lugo, de grandes índi
ces de ruralidade. FERNANDO PARDO 
GOMEZ (presidente do Colexio Médi
co) é un home de Fraga lribarne, o 
mesmo que RAMIRO RUEDA, ex
alcalde de Lugo e presidente do Colexio 
de Farmacéuticos. As nosas informa
cións sitúan na mesma liña, anque dun 
xeito menos firme, cicáis con posibili
dade de sorpresas, ó presidente dos Ve
terinarios, RICARDO PEREZ ROSON, 
presidente da Asociación de Criadores 
de raza rubia galega, do Sindicato Ofi
cial de Gandeiría, veterinario de FRIG
SA e empresario gandeiro. 

Podemos safr da capital, onde Fraga, 
pra máis datos, é fillo adoptivo por de
cisión no seu día da Corporación Muni-

NOTARIO VACAS (alcalde) 
Candidato a senador 

cipal. ARCADIO PAR DIÑAS, ex-alcalde. 
de Cervo, municipio en vías de indus
trialización, un dos homes fortes de 
toda esta banda; XOSE NISTAL PA
LEO, presidente do Consello de Admi
nistración da empresa «Ribadeo» de au
tomóveis e alcalde desta vila; Xosé LO
PEZ BRAÑA, tenante de alcalde do 
mesmo axuntamento e director da Cai
xa Provincial de Aforras, dono de res
taurantes e academia de conducir; XE
SUS SOTO e, en xeral, tódolos Soto de 
Chantada (donos da vella «Banca de 
Soto») ... son todos homes de Fraga ou 
da liña de Alianza Popular, amáis dos 
que quedan sen recoller. Esta máquina 
vai poñerse en movemento, estáse a 
mover xa cara ás eleccións vindeiras. 

A POSICION «SUARECIST A» 

Somentes un home pode tentar de 
dar certa batalla ó líder de Reforma De
mocrática. Trátase de ANTONIO RO
SON PEREZ, presidente da Cámara 
Oficial Sindical Agraria, familia de polí
ticos, casa grande en Becerreá, irmáns 
en cargos importantes (Xan Xosé 
Rosón é nestes intres Gobernador Civil 
de Madrid), xefe da lrmandade de La
bregos, presidente da Caixa Rural, pro
curador en Cortes polo tercio familiar e 
un grande poder (non hai máis que mi
rar prós cargos) no campesiñado lu
gués de xeito moi semellante ó de 
Franqueira en Ourense. Nembargantes, 
Franqueira non ten a Fraga loitando na 
mesma leira provincial. Rosón é o único 
home nestes intres que pode tentar de 
parar ó de Villalba dende posicións 
máis perto da liña-Suárez. 

Efectivamente, hoxe podemos decir 
(a non ser que xurdan sorpresas de últi
ma hora, que sempre pode ser) que 
Rosón chegóu a un acordo xa con Pío 
Cabanillas, o mesmo q·ue fixo hai tem
po Franqueira. Os dous (Franqueira e 
Rosón) foron a última hora achegándo
se ás posicións de Cabanillas. Nesta 
liña habería que interpreta-la derradeira 
concentración de campesinos lugueses 
que convocóu o presidente da COSA 
pra lles propoñer «unha nova alternati
va de organización sindical do campo», 
o que se consideróu cicáis, anque disi
mulado, un primeiro tento electoral·. A 
alternativa propuña un cámbeo «demo
cratizadorn dende as lrmandades de La
bregos actuáis, a parroquia como célula 
organizativa, a asamblea como repre
sentatividade de base, etc. Trata 
Rosón, sen dúbica, de salvar unha or
ganización sindical fondamente des
prestixiada entre a base labrega pro 
que el controlóu de sempre: as lrman
dades. 

A carón deste home, xa con moito 
poder de seu que ven exercendo de ve
llo, un grupo de presión económica ta
mén a ter en conta: o grupo DIAZ Y 
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PRIETO, vencellado a Rosón porque se 
adican á fabricación preferentemente 
de maquinaria agrícola. Dous homes 
oeste grupo están na Corporación mu
nicipal luguesa: XOSE FERNANDEZ, 
xefe de vendas de Díaz y Prieto, e máis 
MANUEL DIAZ. 

De calquera xeito (sempre dende a 
crónica do Poder) tentar de parar a Fra
ga en Lugo é hoxe moi difícil. Alianza 
Popular e, máis conc.retamente, Refor
ma Democrática, controla todo e prin
cipalmente as áreas rwáis. A xogada de 
Suárez de tentar de conquerir un Parla
mento maioritario apoiándose en alter
nativas electoráis máis de centro
dereita coma o PGI ou o Partido Popu
lar de Cabanillas-Areilza (por citar dous 
casos de presencia en Galicia) e deste 
xeito para-la forza dos homes da «alian
za» ponse nesta provincia difícil e, a ni
vel galego, coma xa levamos dito, as 
cousas van máis ben niveladas. Dende 
calquera posición pode haber sorpresas 
que sempre resultarían decisivas. 

O AXUNTAMENTO 

Se analizamos, cáseque coma un 
exemplo (máis ou menos representati
vo), a Corporación Municipal luguesa, 
as cousas non cambean moito. O alcal
de, TOMAS NOTARIO VACAS é tamén 
procurador en Cortes en representación 
dos municipios provinciáis, home máis 
ben de centro, que se podería achegar 
a posicións «suarecistas», pro sen defi-: 
nir aínda, enxeneiro de Obras Públicas 
e un dos firmantes do «grupo parla
mentario Independiente», no que anda
ba tamén David Pérez Puga e Rodolfo 
Martín Villa. Presentaráse seguramente 
coma senador pola provincia. 

Entre os concelláis, facendo conta, 
saen nove homes de Fraga ou Alianza 
Popular (entre eles DIAZ PALLIN, dele
gado do grupo UN E de Fernández de la 
Mora en Lugo); poida que tres na órbita 
máis ou menos achegada a Rosón; un 
home do Partido Popular Galego (MA
NUEL GONZALEZ GRANXEIRO, indus
trial, dono do Hotel Miño e presidente 
do Sindicato de Hostelería, o que lle dá 
certa forza, anque relativa) e indepen
dentes dos que a reacción e posición 
pode ser sempre sorprendente e lixei
riñamente cara ás opcións máis á de
reita. 

Polo demáis, o gobernador civil da 
provincia é XOSE ANTONIO FERNAN
DEZ COMBARRO, procedente do lry
da, con sona de moderado, pro que 
conserva aínda unha oficina electoral 
no goberno; oficina que fora creada co 
gallo do pasado referéndum e que fun
cionóu a pesares de tódalas protestas. 
E posíbel mesmo que siga a funcionar 
nas prósimas eleccións, coa dirección 
do señor DE BLAS ESCOLANTE, ins-

pector Provincial do Movemento. Non 
é máis ca un exemplo de cómo os me
canismos de control do Poder poden 
facerse sentir nunhas eleccións. 

Alianza Popular (e aínda posicións 
máis á dereita, pro que van facer de se
guro causa común cos homes da alian
za) segue presente entre os cargos de 
representación provincial. EDUARDO 
URGORRI CASADO, por exemplo, é 
procurador en Cortes pola provincia, 
onde denantes fora Inspector do Traba
llo. Falanxista da liña Fernández Cues
ta, secretario xeral de «Falange Españo
la», ten un fillo de 28 anos que se 
amostra xa coma un dos líderes no
viños do falanxismo e que falóu en Vila
garcía de Arousa. Non ten, de tódolos 
xeitos, moito poder na provincia, a pe
sares dos favores que lle debe xente 
que el metéu nas Mutualidades. E o re
presentante da estrema-dereita (disque 
Lugo é a cidade galega onde estas po
sicións contan máis, organizacións 
como a Guardia de Franco e outras). 

MODESTO RIVERA FRANCO, pro
curador sindical, firmante xunto con 
Noel Zapico e máis Rafael Arteaga, do 
grupo parlamentario Laboral Democrá
tico, grupo de orixe cáseque esclusiva
mente sindicalista, vive hoxe en Madrid 
(Coma URGORRI) e ven moi de cando 
en vez, anque ten un certo creto na 
costa onde nacéu (en San Cibrao). AN
TON 10 PEDROSA LATAS é o Conse
lleiro Nacional do Movemento por Lu
go. Coma os dous anteriores está na 
órbita de Alianza Popular, neste caso 
de UDPE. 

Aquí poñemos punto final a este in
fo_rme que fomos publicando en tres 
partes, pra recollérmo-las principáis 
fontes de poder e control político, a 
crónica do poder herdado de corenta 
anos pra acá que vai exercer novamen
te, ó traveso dunha mestra arañeira e 
apoiado nunha grande desinformación 
popular, nunhas eleccións que non se 
plantexan, precisamente, desde a ím
parcialidade. O Poder vai ser parte e ár
bitro. Non necesariamente presentando 
estes nomes cL.1cretos, senón poñendo 
ó servicio dos seus candidatos uns me
canismos que veñen funcionando de 
vello. Non se trataba de facer un infor
me optimista nen pesimista. Tratábase 
de analizar, con realismo, unha realida
de que pode esplicar, se cadra, grande 
parte do que pode suceder nos prósi
mos meses, cunha lei electoral na rúa 
que non cambea fundamentalmente 
nada cara a neutralizar toda esta com
plexa maquinaria parcial. Toda análise 
das prósimas eleccións (e mesmo dos 
resultados) terá que partir do coñece
mento dun poder estabelecido que TEl
MA, ó longo destas tres semás, non 
fixo máis ca dibuxar. 
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Lugo ten neste intre a inspectora de Educación Xeral Básica 
máis contestada de toda Galicia. Eudoxia Sáenz coida que ta
lar en galego é cousa de animáis e que os nenos do Cebreiro 
merecen todo menos estudiar, que non sexa algún oficio que 
se aprenda no ensino profesional. 

A súa actitude alporiza constantemente ós mestres da zona e 
ós pais dos rapaces. O noso corresponsal Xulio Xiz, facilitóu 
os datos cos que a redacción de TEI MA preparóu este resume 
do «caso Eudoxia». 

En xuño de 1976 os nenas dos mu
nicipios lugueses de Becerreá, Os Ne
gáis e Pedrafita do Cebreiro baixaron a 
Baralla pra face-lo exame de graduado 
escolar ante a inspectora da zona, Eu
doxia · Sáenz. Días despóis, os mestres 
calificaron as probas contando coa au
sencia xustificada da inspectora a quen 
lle foron comunicadas as notas que pa
saron ás actas. Meses máis tarde, en 
setembro, cando os páis dos nenas in
tentaron matriculalos, enteráronse de 
que Eudoxia Sáenz non firmara o vis
tobó dos exames. 

SEN DEREITO 
A ESTUDIAR 

O caso curioso chegóu cando se lles 
dixo ós país a razón de tal medida. «No 
tienen derecho a estudiar - parece ser 
que dixo a inspectora - , todo lo más, 
podrán ir a Formación Profesional y 
para eso les llega con el certificado de 
escolaridad». Pode ún imaxinarse a rai
ba dos afectados, manifestada inme
diatamente nun escrito que 286 fir
mantes mandaron ó ministro de Educa
ción e Ciencia e mái los medios de co
municación. «Non nos calle na cabeza 
tal discriminación», contóu a TEIMA o 
pai dun dos rapaces. A Unión de Tra
balladores do Ensino Galega (UTEG), 
as Comisións Campesiñas, a Coordina
dora de Profesores de EXB, profesores 
e estudiantes de Santiago e de Ouren
se pediron o cese inmediato dos res
ponsabeis considerando que non eran 
outros máis ca Eudoxia Sáenz e Fran
cisco Cacharro, tamén inspector. «Esta
ba claro que había intereses de clase 
polo medio -contaron os afectados
e que alguén apoiaba a increíbel actitu
de da inspectora cando nos dixo que 
los niños de la montaña no tienen por 
qué estudian). 

Por se todo fara pouco, un novo exa
me foi convocado pró dla oito de outu
bro. E, causa curiosa, o aviso da convo
catoria ten data de saída da Delegación 
Provincial no mesmo día oito. «¿Cómo 
querlan deste xeito que asistiran os na
sos nenas?», preguntaron os país. Os 
veciños pediron entón, mediante escri
to, que sedera o vistobó ós exames an
teriores e que se retirase de todo cargo 
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de responsabilidade á recalcitrante ins

~ pect ora. «Non podemos consentir 
,O - decían- que estea ó frente da ins-

pección unha persoa que, despóis da 
visita ás escalas e dado o seu compor
tamento nas mesmas, sirva como ob
xeto de ridículo prós nasos fillos. Te
rnos dereito a que o Estado destine 
persoas competentes pra educar ó po
bo». Segundo cantan, a inspectora tra
tóu de «animalitos» ós mestres da zona 
por falaren en galega e terse dirixido a 
ela neste idioma. «Nosoutros tamén fa
lamos galega», dixeron os país. Pala 
súa banda, o inspector Cacharro esco
lléu solidarizarse coa súa compañeira a 
pesares d.e que recoñecéu públicamen
te que se incurrira en irregularidade. 

PROTESTAS A MADRID 

Así as causas, as mestras que repre
sentaban á coordinadora de zona do 
Cebreiro escribíronlle ó director xeral 
de Educación Xeral Básica e ó director 
xeral de Persoal do MEC. Cóntanlles 
que o 30 de abril se xuntaron coa ins
pectora pra decidí-los exames en Bara
lla e aproveitaron pa~a pedirlle que 
apoiase unha información ó Ministerio 
eneal das difucultades nas que se de
senvolve o ensino. Eudoxia Sáenz res
pondéulles que «non era necesario que 
estes nenas obtiveran o graduado es
colar, xa que sempre podarían seguí-la 
Formación Profesional». Textualmente 
díxolles: «Precisamente por las cir
cunstancias en que viven, están más 
dotados para trabajos manuales que in
telectuales». 

O 13 de setembro reuníronse en Ba
ralla os mestres da zona pra programa-la 
segunda etapa. Atópanse con que se 
nega a expedición dos títulos dos alu
nas das escalas unitarias do Cebreiro e 
deciden entrevistarse coa inspectora. 
Catro días máis tarde, esta dilles no seu 
despacho en Lugo que «la prueba está 
anulada porque lo dice la inspectora de 
zona». Case caen pra atrás. 

O oito de outubro celébrase un novo 
exame que canta coa presentación de 
once nenas, tres deles xa presentados 
denanteriormente e aprobados. A Ins
pección Provincial xustifica, ó traveso 
dunha nota oficial, a súa opinión de que 
se celebraron as probas do mes de 
xuño en circunstancias que non permi
tiron apreciar se os nenas estaban real
mente en condicións de obte-lo título 
de graduado escolar. «0 que faltaba», 
dixeron os mestres e os país dos rapa
ces mentres a inspectora, pala súa ban-

OCebreiro 

Caeieadas dunha 
da, informaba ó delegado provincial de 
que era necesario unha realización con
xunta dos exames. A partir de ahí, hou
bo intercámbeo de pareceres ó traveso 
de cartas dirixidas á prensa local. 

INSPECTORA 
VERSUS MESTRAS 

Un bo día, varios representantes dos 
país afectados quixeron ver ó delegado 
provincial, De Benito, quen parece que 
se negóu a recibilos. Foron lago ó go
bernador que amañóu a entrevista, que 
tivo lugar contando coa presencia da 
inspectora da zona quen, días despóis, 
negóu as acusacións que lle facían 
nunha entrevista que lle fixo El Progre
so. Segundo ela, mentres o 25 por cen
to dos alunas do Colexio de Baralla ob
tiñan o aprobado, os doutras escalas 
aprobaban no 90 por cento. Nunha pa
labra, a inspectora coidaba que había 

anomalías nas probas. Non pensaron o 
mesmo nin as mestras nin os país dos 
nenas que perderon a paciencia man
dando cartas de resposta ó periódico 
que publicara as opinións da inspecto
ra. Non lles valéu de nada recurrir ó de
legado provincial de Información e Tu
rismo e tiveron que quedarse sen que 
ninguén lles atendera o seu desexo de 
réplica. 

Segundo contaron a TEIMA, o que 
decían na réplica é que a inspectora 
non sóio tiña dita o que eles dixeran 
senón que tamén puxo en práctica a 
súa idea pechando o paso á cultura su
perior a tódolos nenas dos tres munici
pios da montaña. Punto por punto, des
mentiron tódalas afirmacións de Eudo
xia Sáenz considerándoas de paso «in
sultantes e gratuitas», xa que ó longo 
do tempo que leva desempeñando o 
seu cargo na inspección a case totali
dade das escalas da zona de Pedrafita, 
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llspeetora 
Os Nogáis e Becerreá descoñecen a 
súa existencia física , anque non ignoran 
o seu eficaz labor discriminatorio». 

Os mestres recusaron a afirmación 
da inspectora de que se fixeran os exa
mes de maneira irregular. «0 feito de 
falar non quere decir que se lles apun
tara - dixeron - . Era a primeira vez 
que facían un exame fóra da escala; al
gúns levantáranse ás cinco da mañá e 
tiveron que andar dúas ou t res horas. O 
normal nestes casos é que os nenas 
non rendan o que saben e o que nós 
queriamos procurar foi que non se ato
paran sóios e est raños e adquirisen se
guridade. Se o ter un mínimo de sensi
bilidade humana hacia uns nenas que, 
nalgún caso, era a primeira vez que 
saían do seu lugar e todos era a primei
ra vez que sufrían un exame, xúzgao a 
inspectora unha arbitrariedade, nosou
tras non». Ademáis, confirmaron tódo
los piropos que doña Eudoxia adicara 
ós nenas do Cebreiro e ós seus mestres 
(«Los niños de la montaña no tienen 
por que estudian>, «animalitos», etc.). 

DOUS XEITOS 
DE VE-LO ENSINO 

Como en moitos outros casos tráta
se do enfrentamento entre dúas con
cepcións radicalmente ditintas do énsi
no. A señora inspectora coida, polo que 
se ve, que nacer no Cebreiro está ben 
pra ir coas vacas, andar por entre a ne
ve, emigrar, facer de criada na capital 
ou todo o máis de mecánico en Vigo. 
¿Cómo, se non, se esplica a súa opinión 
de que non teñen por qué estudia-los nenas 
da montaña?. Poi a contra , as mestras 
que as atenden e os pais que os man
dan á escala queren que os seus nenas 
sexan nenas coma os demáis. «Xa nos 
basta coa vida que sempre tivemos que 
levar - dixeron a esta revista -, illados 
no monte sen ter nada, sen camiños, 
sen servicios, sen máis cás nasas mans 
pra traballar. O que nos fixo esa señora 
non ten perdón de Deus e parece men
tira que ela mesma sexa galega». «Non 
coincidemos co concepto de educación 
-engadiron as mestras - que ten a 
i'nspectora, nin co de amoralidade; pra 
nosoutras, serían inmoral gardar silen
cio e non defender ós nasos alunas 
cando son obxecto dunha inxusticia. 
Non estamos na montaña pra facer 
méritos nin granxearmo-lo parabén de 
naide, senón pra cumplir cunha misión 
profesional a que nos cpmprometera
mos e que en moitos casos, coma este, 
sobrepasa as catro paredes da escala e 
esixe espoñe-lo naso futuro profesional 
polo· ben dos alunas». 

Particular atención merece o depre
cio que parece ter tan alta funcionaria 
do ensino eneal do idioma galega. A 
estas alturas, chamarlles «animalitos» a; 
quen fala o galega, tendo en canta ade
máis que o falan nada menos que no 
Cebreiro, semella calquera causa- me
nos unha contemplación racional e hu
manitaria da problemática educacional, 
hoxe por hoxe. Con actitudes coma a 
súa, de pouco han servir decretos regu
ladores do ensino e do uso do galega 
nin que Galicia enteira clame pala n·or
malización da lingua. Dino ben claro as 
mestras cando afirmaron: «Dános ver
goña a nós mesmas o ter que confirma
las declaracións que fixeron os 286 ve
ciños sobre das palabras da inspectora. 
Lamentamos que divida ós homes polo 
lugar de nacemento». 

INSPECCION NACIONAL 

Como tiña que suceder, o problema 
non quedóu no ámbito do Cebreiro 
senón que acadóu anchura nacional. O 
Ministerio mandóu unha inspección 
que citóu as mestras do Cebreiro no 
Colexio Nacional Baralla pró once de 
marzo. O inspector xefe provincial 
acudíu tamén á cita pro non estivo pre
sente na reunión. Pouco é o que se 
sabe polo de agora dos resultados 
como non sexa que, segundo parece, 
se falóu xa de irregularidades cometi
das tanto pala parte das mestras como 
da Inspección Provincial. Mentres, os 
nenas do Cebreiro agardan que as altas 
instancias administrativas acorden se é 
válido ou non o seu exame e pensan, 
con razón, que algo cheira a podre nes
te prolongado asunto. 

Pro a causa non parece quedar ahí. 
Hai quen di, e TEIMA recolléu versións 
que o aseguran, de que dalgún lado 
saíu a consigna de non aprobar ós ne
nas da zona rural nos exames da gra
duación escolar. Cóntase que, polo mes 
de maio de 1975, a Inspección cele
bróu unha reunión con directores de co
lexios nacionáis prn tratar de varios 
a·suntos .. O criterio do inspector foi , se
gundo parece, o de non ver ben que se 
aprobara 6s nenos das escolas unit a
rias debido a que·, por non contar con 
medios como contan os colexios, non 
poden saír convenientemente prepara
dos. 

Moitos mestres tomaron conciencia 
do problema e trataron de sol:ucional:o 
metendos ós sues alunas polo medio 
dos das agrupacións escolares de tal 
xeito que, cando os ·directores manda
ban os pertinentes expedientes e exa
mes, os mestres mandaban tamén os 
seus. Como pertencían á mesma zona, 
ían colando. Non se pode asegurar 
como totalmente certa esta versión, 
por circular circula por Lugo. A investiga
ción en marcha terá que dar resultados. ·-
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A Coruña 

Armad.ores apresados 
nas listas negras 

Transporte, construcción e máilo 

mar son os tres sectores que máis sona 

gañaron de siniestros e mafiosos nos 

últimos corenta anos. Os asesinatos no 
despacho laboralista de Madrid mostra 

o calibre que gastan algúns homes do 

transporte cando teñen medo de que 

lles lisque das mans o control das cau

sas; as graves crebas e estafas de «So

fico», «Eurovosa», <<Angeles de San Ra

fael» falan do cómo tiñan montados os 

seus negocios os constructores. O mar 

é hoxe un sector no que aínda están a 

pasar causas increibeis. 

ABONADOS 
«Moito teñen falado as nosas autori

dades das boísimas relacións que Es

paña garda cos países árabes e os afri

canos, prós nosos tillos e os nasos ho

mes non paran de ter problemas cos 

amos deses países». Ouen así fala son 

familiares dos mariñeiros do conxela

dor «Onubense 111», que leva xa máis de 

dous meses apresado en Luanda, a ca

pital · de Angola. Neste barco traballa

ban sete galegas e son sete as familias 

sumidas nunha grande tensión sicolóxi

ca: a desesperación que provoca o sa

ber que non hai sitio ningún onde lles 

poídan botar unha man. Resulta que 

non hai relación diplomáticas con An

gola e as nosas autoridades parecen 

estar a agardar que en Luanda- se can

sen de atura-los mariñeiros e que os 

manden prá casa como se non pasara 

nada. E a cousa non é así: os africanos 

precisan que a liberación dos tripulan

tes do «Onubense 111» sexa por medio 

de representantes oficiáis españoles, 

como garant ía de que serán esas auto

ridades as que impidan que os pesquei

ros entren nas augas xul'isdicionáis 

doutros países. 

Dende o once de xan eiro, as novas 

dos apre·sados non pasan dun par de 

cartas na que cantan que <<están ben», 

que «non Ues fa lla comida», que «non 

poden baixar do barco», que «falade 
coas autoridades pra que se dean pre

sa, que aquí moita non teñen». Agora 

os obxetivos das familias dos mariñei

ros retidos en Luanda céntranse en 

dous puntos: que as autoridades se 

movan pra acada-la súa liberación in

m.ediata e plantexa- la necesidade de ir 

a acordos cos países que dan ó mar, 

pra non ter que andar sempre por de

trás dos acontecementos. «0 grave· 

desta improvisación do goberno -din 

os familiares dos retidos- é que se 

dea cando estes fei1os estanse produ

cindo tódolos días, que son causas que 

non veñen nin dun día nin de dous». 

... E MANIPULADOS 
Unha investigación sobre a manipu

lacións nos contratos de traballo e nun 

documento de identidade -como é a 

cartilla de navegación- era o que dous 

mariñeiros pedían da Comandancia de 

Marina da Coruña. A resposta da Co

mandancia foi que non podían facer 

riada xa que, nese intre, atopábanse de

senrolados. «Pois mira que nos resol

véu a nós grande causa a Comandan

cia. Se era precisamente eso unha das 

causas que nos denunciabamos: o des

pido pola cara, sen darnos esplicación 

ningunha. Os feitos que os mariñeiros 

pedían que se investigara era : despido 
inxustificado; tachaduras na libreta de 

embarque por parte dos danos do bar

co «Marola», da Coruña, polo que se 

anulaba o seu enrole no barco despóis 

de levar varios días faenando; manipu

lación dos contratos laboráis, xa que 

mentres o contrato dun deles non apa

rece por Sindicatos o do outro ten da

tas diferentes entre o contraro e o día 

de enrole ; as /iquidacións de salario fo

ron feitas sen dar nóminas nin recibo 

ningún. 

Pra que se non diga que os homes 

do mar son todos moi rebeldes e que 

non queren saber nada das autorida- . 

des, os mariñeiros teñen xa unha lista 

de máis de 30 barcos ós que van de

nunciar por facer liquidacións sen nó

minas. No mes de xaneiro, 759 homes 

escribiron á Delegación de Traballo da 

Coruña denunciando ós armadores por 

«incumplimento das súas obrigacións e 

comisións de certas infraccións ó 

implanta-lo sistema de retribución «á 

parte». De Traballo responderon que 

«pra practicar con eficacia as oportunas 

actuacións, deberían presentarse as de

nuncias de forma concreta». Desd~ ese 

día, nun tablón do Apostolado do Mar 

hai unha lista negra pra ir poñendo os 

nomes de barcos que pagan sen dar en 

nóminas. A lista xa pasa dos corenta ~ 

anos. 
.4) 



·sucede no país 

Un bastón de mando foi o regalo .. Era San Xosé. Neste día do seu santo, Liaño dixo 
diante da Corporación -posíbelmente a derradeira non elexida democráticamente- que os tempos 

non eran excesivamente bos, que as circunstancias políticas de cámbeo crean 
tensións, que a crise económica ... Lago a foto de rigor e o brindis con champán. 

Por estes días TEIMA recollía a· queixa alporizada dun membro da Asociación 
de Veciños de Riazor: «Séguese construindo polo truco do silencio administrativo 

en zonas sen plan parcial. Se o Axuntamento cala, as asociacións van falarn. 

«Na política urbanística das corpora
cións municipáis da Coruña fallóu unha · 
amplia visión de futuro» recoñecía o 
mesmo Liaño nunhas declaracións a 
esta revista. Namentres continúa a es
peculación, as construccións por silen
cio administrativo -cos conseguintes 
rumores de «cazo»-, o abandono dos 
barrios, etc., nótase unha especie de 
vacío de poder -deste poder «xurdid.o 
do dedo», como puntualizan as asocia
cións-, de expectativas e «velas virn. 
Neste contexto, a presencia do move
mento cidadán é cada día máis impor
tante. En pouco tempo os «represen
tantes legáis do que morréw> -como 
calificaba á corporación un xornalista 
coruñés- pasaron de nega-la repre
sentatividade das asociacións a apoia
la súa legalización e mesmo a ter que 
aceptar algunhas das súas propostas; 
por exemplo, a celebración dunha con
sulta popular sobre parte dos cuestio
nados «tres acordos» -aparcamentos, 
praza de touros e vivendas no Parque 
de Santa Margarita-. Presentaráse 
axiña outra proba de lume prás asocia.:. 

. cións de veciños: o control do Plan Xe
ral de Ordenación Urbana. 

OS FAMOSOS 
TRES ACORDOS 

«A vérdadeira loita vai estar arredor 
das vivendas no parque de Santa Mar
garita». As asociacións sinalan a posibi"" 
lidade de que os acordos sobor da 
construcción dos cinco aparcamentos 
no centro da cidade e da praza de tou
ros -quérese facer co nome de «Pala
cio de Exposicións e Espectáculos» en 
terreos expropiados ós seus donos pra 
parque municipal- sexan reconsidera
dos según os resultados da consulta 
popular, pro que parece existir en parte 

0 
da corporación un grande interés en 

~ que -saia adiante- o proxecto de 
I' construir bloques de vivendas -que 

Urbanismo 

Coruña: 
¿A quén pedir eontas? 

polo seu coste serían de luxo- na par
te de Santa Margarita coñecida como 
Canteira de Molezún. 

O axuntamento aceptóu celebra-la 
consulta popular encol dos aparcamen
tos e mantiña certas dúbidas sobre se 
procedía no asunto da praza de tauros 
pro no caso das vivendas Liaño defen
de a capa e espada que é un tema re
grado e que debe seguí-lo procede
mento normal. «Hai causas -veu a 
deci-lo alcalde- nas que o axunta
mento pode facer ou non facer pro hai 
outras nas que non ten nada que facer». 
Pro TEI MA pu ido comprobar que esta 
opinión nin tan siquera é unánime na 
corporación. «Subscribo en gran parte 
-decía a esta revista concellal Serrano 
González - Babé -as alegacións for
muladas polas asociacións de veciños. 
Creo que a canteira de Santa Margarita 
é un asunto típico de especulación do 
chan urbano. Preténdese pivotar sobre 
unha norma non ben definida pra obte
los maiores rendementos económicos». 

O FIO DA ESPECULACION 

Dos mil e un atrancos que teñen que 
seguir avantando as asociacións é boa 
rnostra o feito de que por dúas veces o 
gobernador civil prohibíu a colocación 
de once mesas en distintos puntos da 
cidade pra que os veciños . puideran 
firma-las alegacións · presentadas en 
contra dos «tres acordos». «Oueremos 

.deixar ben clara -declaraban entón re
presentantes das asociacións- a con
tradicción existente entre o que di o 
Goberno cando fala de devolve-la so
beranía ó pobo e feitos coma este que 
impiden calquen:~ forma de participa
ción popular naqueles asuntos que lle 
afectan tan directamente». O certo é 
que as alegacións se presentaron aínda 
que só foran firmadas por promotores 
das asociacións. 

Das tres alegacións, a que se retire 
ás vivendas de Molezún era particular
mente voluminosa. Do porqué xa se de
ron algunhas pistas pro hai unha razór:i 
fundamental prós veciños: «o proceso 
que se está a levar pra construir alfé un 
reflexo do que viñeron facendo os inte
reses duns poucos na cidade e que le
varon á Coruña á situación caótica ac
tual. Segui-lo fío deste proxecto é 
segui-lo fío da especulación». E entre 
os homes que tiran do fío están desta
cados membros dun dos principáis 
grupos de poder económico en Galicia 
-moitos deles políticamente vencella
dos ó P.G.1.-· como son Manuel Soto, 
Ron Fraga, Corzo Diéguez e o presi
dente do Deportivo Antonio Alvarez. 

Cabe estabelecer dous nivéis na ale
gación respecto das vivendas. Hai un
has críticas de «forma» ó proxecto: a al
tura sinalada nun principio. incumplía a 
mesma normativa como recoñecéu o 
arquitecto municipal, Desmont, polo 
que o proxecto terá que refacerse; nas 

normas ás que se acolléu a corporación 
pra da-lo primeiro «visto bo» faise cons
tar que o volume máximo admisíbel é 
de 0,20 metro cúbico por metro de su
perficie, namentres que no proxecto 
presentado o volume que se obtén é de 
12 metros cúbicos por metro de super
ficie, etc. etc. Pro a teses fundamental 
da alegación é nega-la legalidade gol
bal do proxecto, afirma-lo carácter de 
zona verde da canteira de Molezún. 

«USURPAR» ZONAS VERDES 

Como zona verde é calificada a su
perficie en cuestión no Plan de 1948. 
Na revisión que deste plan se fai no 
1 966 as condicións de uso que se sina
lan prá Z - 11, na que está incluida a 
canteira, son: zona verde pública re
creativa, conservación municipal, per
mitidas construccións recreativas e res
taurantes, e estudio de posibilidad de 
viviendas en borde de canteira sin qui
tar vistas desde o Parque. Prós veciños 
este cámbeo de uso é ilegal: hai unha 
infracción da Lei 1 58/63 sobre zonas 
verdes que determina a nulidade abso
luta do estudio de detalle, xa que se fai 
constar que ten que se-lo Consello de 
Ministros quen ten que aproba-lo cám
beo de uso, requisito non cumplido 
neste caso. 

Os veciños apoiaban este punto con 
varias sentencias xudiciáis. En concre-



to, citábase unha da Audiencia da Co
ruña do 27 abril 1974 respecto á zona 
verde de San Diego na que se di que «a 
modificación de zonas verdes compete 
a órgano superior e o seu incumplimen
to sanciónase cunha nulidade radical, 
absoluta e insubsanábel». Exponíanse 
tamén outras razóns que, aínda que 
non entran no marco concreto das leis, 
non teñen volta de folla: «A falla de zo
nas verdes que padecemos nos barrios 
vese agravada por esta nova usurpa
ción dun trozo de parque de Santa 
Margarita, considerado como pulmón 
da cidade, polo que tódolos cidadáns 
resultamos perxudicados por este acor
do da Corporación Municipal da Co
ruña, que deste xeito beneficia exclusi-· 
vamente a intereses privados, cando a 
súa misión é defende-los intereses do 
pobo». 

A TEIMA chegóu información doutro 
feito que ven -unha vez máis- a 
destapa-la cazola dun xeito de facer po
lítica inseparábel dos tempos pasados. 

Antes de que se talara das vivendas no 
parque, o «Corte Inglés» presentóu un 
proxecto para facer nestes terreas uns 
grandes alamcéns, proxecto que foi 
aprobado sen moitos miramentos pala 
corporación. Tivera, eso sí, o detalle de 
pedir consello á Dirección Xeral d_e Ur
banismo, onde informaron negativa
mente do proxecto. Pois ben, a corpo
ración silencióu esta resposta. Tería 
que se-lo mesmo «Corte Inglés» quen 
desistira dunha obra rexeitada pala 
maioría dos coruñeses. 

A pesares da primeira negativa a in
cluir este asunto das vivendas na con
sulta popular, os representantes das 
asociacións mostráronse optimistas 
nas súas declaracións a esta revista. 
«Neste intre ternos moitas posibilida-

UN PROXECTO 

DE ESPECULADORES 

des de gaña~ de conquerir que esto 
non vaia adiante, estamos seguros de 
gaña-lo mesmo contencioso - adminis
trativo en relación co carácter de zona 
verde da canteira». 

DOS APARCAMENTOS 
OS CORNOS 

Polo que respecta ós aparcamentos 
e á praza de tauros (asuntos ós que 
TEIMA se ten referido tamén noutras 
ocasións) as causas aparecen moito 
máis doadas pra que as asociacións le
ven a vaca ó rego. Frente ós cinco apar
camentos no centro da cidade -e des
póis da experiencia cos feitos nas pra
zas de Pontevedra e de Vigo- pro
póñense «os aparcamentos disuasorios 
nas aforas e a millora do transporte pú
blico». En canto ó chamado «proxecto 
dos cornos» ou praza de tauros dise 
que o que hai que facer neses terreas 
públicos é o previsto «parque municipal 
ou a construcción de vivendas saciáis». 

«Ü problema dos aparcamentos 
-declaraba o arquitecto Xosé L. Martí
nez a esta revista- non é un problema 
estético, aínda que tamén teña esta fa
ciana. E expresión -a nivel global da 
problemática do tráfico- da contradic
ción transporte público-transporte pri
vado, resalto a favor deste último. E un 
aspecto da contradicción centro
barrios: namentres se fan estes aparca
mentos no centro pra consumir e con
sumirse, os barrios seguen incomunica
dos, cun transporte «público» deficien
te, etc. Veñen a reforza-la terciariza
ción do centro, que é un efecto da es
peculación. O tema dos aparcamentos 
entra tamén no conflicto estructura ur
bana do centro histórico-uso masivo do 
transporte privado. E, sabor de todo, un 
aspecto máis da contradicción entre os 
intereses das empresas capitalistas
grupos ·monopolistas e os intereses ci
dadáns. Penso que é necesario plante
xarse un Plan Especial de Reforma In
terior que terf a por obxecto a descon
xestión da zona centro e a resolución 
dos problemas de circulación. E eviden
te que levar isto adiante significa loitar 
abertamente coa especulación do chan, 
loitar por unha cidade ó servicio dos in
tereses populares». 

Aportación fundamental da loita 
arredor dos «tres acordos» foi facer par
ticipar a moitos cidadáns nas cuestións 
de política municipal e na exposición 
das necesidades da cidade. Pro estes 
coruñeses que percuran o camiño pra 
administra-lo seu medio de vida ató
panse unha cidade semi-desfeita, con 
barrios erguidos en gran parte na ilega
lidade, cuns especuladores que viñeron 
movéndose na impunidade e que po
den ser sustituídos por fortes grupos 
monopolistas que tentarán manipula-la 
futura planificación en función dos seus 
intereses ... Por isa hai unha pregunta 
no ambiente agora que moitos respon
sabais deixan o barco: ¿a quén pedirlle 
cantas?. Este ano, por acordo da corpo
ración, vaise facer un novo Plan de Ur
banismo. «Penso -decíanos o arqui
tecto Andrés Reboredo- quE:! con este 
plan queren deixar cubertas as espal
das por todo o mal feito». 

PLAN 
PRA REMENDAR 

«Danse canta -engade Reboredo
que están nunha situación moi difícil e 
entón encargan o Plan. Na Coruña xa 
non hai prácticamente chan edificábel. 
Moitos promotores marcharon pra 
Santiago, As Pontes, etc. Pra 
comprende-la situación actual convén 
facer unha pequena historia. Dende o 
primeiro plan a actuación de tódalas 
corporacións foi unha infracción siste
mática da propia normativa que apro-

sucede no país 

baban. Cando se aproba o plan de 
1949 ponse como limitación nas altu
ras o ancho da rúa. Xamáis se respeta
rá. Hai actuacións en determinados pe
ríodos, por exemplo con Alfonso Mali
na, en que se chega a coller como lími
te en vez de ancho e medio da rúa, o 
ancho e medio dunha praza e medido, 
ademáis, en diagonal. Todo esto non 
tivo excesiva importancia cando o nivel 
de edificación era pequeno. Pro, claro, 
cando chegóu o «boom» da construc
ción a corrupción e a desfeita foron 
progresivas». 

«Un dos obxetivos do plan é legali
zar tódalas infraccións urbanísticas que 
se teñen feito» dixeron textualmente un 
dos técnicos e o oficial maior do Axun
tamento cando recibiron a un dos gru
pos de técnicos -concretamente en 
Barcelona- interesados no concurso 
prá elaboración do plan. O grupo ó que 
lle foi confiado definitivamente o plan 
está estabelecido en Madrid. Os técni
cos decláranse independentes, pro en 
medios profesionáis considéranos indi
recta ente relacionados con «Draga
dos y Construcciones». O normal nes
tes plans -polo menos tal como se 
viñan facendo- é que non se faga ne
gocio pala elaboración concreta do tra
ballo senón pala utilización posterior da 
cantidade de información, de datos so
bar dos terreas edificabais nun futuro, 
etc. 

CONTINUA 
A ESPECULACION 

Non fai falla talar da trascendencia 
do plan prá Coruña do mañá. As pro
mesas de participación dos veciños feí
tas polo alcalde e, ó parecer, co interés 
dos técnicos encargados, contradícen
se con declaracións feitas públicamen
te por outros funcionarios. E tampouco· 
poden seguir contradecfndose con fei
tos que están a darse e que denuncian 
as asociacións de veciños: mentres o 
axuntamento cede terreas públicos prá 
explotación de empresas privadas 
-caso aparcamentos-, por outra par
te merca terreas pra vivendas saciáis a 
precios abusivos, como ocurríu en Peña 
Moa onde pagóu 2.500 pesetas por 
metro cadrado de superficie agreste; os 
propietarios -entre eles o xa devandi
to Manuel Soto- mercáranos hai seis 
anos ó Exército en cinco millóns de pe
setas e agora vendéronos ó axunta
mento en cincuenta millóns, cando no 
concurso se ofreceron terreas máis ba
ratos. «0 Plan por moi ben que estea 
feito - decía a TEI MA o arquitecto Re
boredo- non vai servir pra nada men
t res estea unha corporación deste ti
po». 

- ~ 



pobos 
ibéricos 

Pra falar da situación actual, Tre
vija no empezóu referíndo e á perda 
da ideoloxía totalitaria, fascista do 
réxime franquista no ano 1956 e á 
revolución interna que supuxo o 
plan de estabilización de 1959, co 
cambeo da autarquía económica 
pola internacionalización do merca
do español e a incorporación dos 
mecanismos estatáis de dirección e 
control do proceso . económico
productivo tal e como o fixeran os 
países européus da posguerra, por 
exemplo. 

G.T.- O precio que paga o capi
tal financieiro español e máila eco
nomía española pra poderen domi
nar e utiliza-lo poder do Estado en 
favor do desenrolo ou do crece
mento dos seus intereses a partir 
de 1959 é o de acepta-la continui
dade do aparato burocrático e polí
tico da dictadura autárquica que 
fora construida entre 1939 e 1959. 
A operación é rentábel prá banca e 
prós grupos terratenentes e oligár
quicos do capitalismo español, por
que lles resulta máis barato que a 
sociedade española pague unha 
burocracia improductiva e orna
mental - todo o aparato do Movi
miento e todo o complexo do esta
do franquista- que o precio que 

· pagan en Europa os industriáis pra 
consegui-lo mesmo obxetivo: 
sacrifica-la agricultura, as rentas 
agrícolas, descapitaliza-lo campo, 
extraer da masa agrícola toda a 
masa salarial que necesitan pró 
desenrolo ou o crecemento indus
trial e abandona-la infraestructura 
agraria. Todo esto feito en Europa 
por medio dun fondo, e ás veces 
enconado, debate político, fíxose 
en España sen libertades políticas. 
Aquí a Banca, o capital financieiro 
dende o ano 1959 chegóu a un 
compromiso político non cos cam
pesiños, senón cos representantes 
burocráticos da agricultura, que 
eran os falanxistas, o Movimiento. 

NOVA BUROCRACIA 

T.- ¿Cómo aparece todo esto 
unha vez desaparecido o Xeneral 
Franco? 

G.T. - A marte do Dictador non 
fai máis que sacar á luz todo este 
fenómeno, poñendo en evidencia a 
esterilidade, o vacío, a improducti
vidade do aparello político do réxi-

N me, que é a Falanxe, as Cortes, o 
~ Movimiento, e ábrese unha crise. 

O Carlos Arias non se dá canta , Fra-

Fal6u moito este político con carta de independente diante do micró
fono que lle tendéu o noso corresponsal en Madrid, ARTURO RUIBAL. 
Conceptos e xuicios que paga a pena discutir afnda que se pasen por 
alto. Por eso, decidimos presentalos 6s nosos lectores. 

García Trevijano: 

«Non haberá 
demoeraeia sen 
autonomías» 
ga, tampouco, de que esta crise se 
debe a que o compromiso Carrero 
Blanco non é renovado cunha nova 
clase burocrático-productiva no 
senso político da palabra e prodú
cese a crise do goberno Arias. 

T. - ¿En qué consiste, cómo se 
plantexa esa Reforma Política? 

G.T.- Consiste en deixar into
cábel o sistema de designación do 
poder político instaurado por Fran
co, traendo unha nova burocracia 
que, pra que o Sistema poida ser 
aceptado en Europa, ten que te-lo 
nome de democracia ou burocracia 
democrática. Por eso necesitan os 
partidos que hastra antes da crise 
Arias estiveran loitando xustamen
te pra que os seus cadros reducidos 
puideran inspirar e transmiti-las 
súas ideoloxías ás masas en condi
cións dificeis. De repente, atúr- · 
dense vendo que os seus nomes, as 
súas etiquetas, sen necesidade de 
masas, son importantes pra un Go
berno que necesita esas siglas 
coma ornamento burocrático da 
administración pra poder lexitima
lo poder intanxíbel do capital finan
cieiro. Os partidos, fundamental
mente o P.S.O.E., préstanse á ope
ración. 

A OPOSICION, 
AVAL DO GOBERNO 

T.- ¿De qué maneira interpreta 
os chamados intentos desestabili
zadores ocurridos nos últimos me
ses? 

G.T.- Considéroos un fenóme
no normal porque se non pode du-

rante · moito tempo manter a un 
país coa esperanza dun cambio na 
política pola ficción de que os mes
mos gobernantes que durante 40 

anos gobernaron en nome da tira
nía, digan á opinión pública e se 
comprometan entre eles mesmos a 
gobernar en nome da libertade. E 
natural entón que os que son máis 
coherentes, máis firmes nas súas 
ideoloxías e non se avegonzan do 
seu pasado fascista queiran abri
gar, porque os coñecen ben, ós ac
tuáis gobernantes a que ocupen o 
seu propio lugar. 

Os actos de terrorismo, sen nin
gunha dúvida, da estrema dereita 
non teñen por obxecto derrocar ó 
Goberno, senón obrigalo a que ocu
pe o lugar que lle corresponde e de
sempeñe o papel coherente que 
desempeñóu durante 40 anos. 
Oueren que o Goberno sexa cohe
rente coa súa doutrina e a herdanza 
do pasado e non se preste ó xogo 
do pacto cos partidos políticos. 

Polo que fai referencia ós parti
dos políticos, cabe decir que fixeron 
igual que o Gobemo, porque non se 
pode manter por moito tempo a 
ficción duns partidos que no nome 



da libertada e a democracia están a 
bailar permanentemente cun Go
berno que deica agora non deu pro
ba ningunha de liberalismo. Se o 
Goberno quer da-la libertada, non 
necesitaba talar con ninguén. 
Abondarralle con suprimi-las prohi_
bicións e deroga-las leis. Se pra 
todo eso ten de negociar coa oposi
ción o que recoñece é que non quer 
e non pode, e cómprelle un aval pra 
crear unha apariencia. Aval que lle 
presta a Oposición nesas negocia
cións. E da mesma maneira que o 
Goberno non pode durar moito 
tempo engañando ós seus fiéis, 
tampouco pode dura-la Oposición 
engañando ós seus. 

CORTES SEN PODER 

T.- ¿Qué quer decir vostede 
cando fala de fracaso das elec
cións? 

G.T.- Que se desinaran uns 

que é unha comedia e unha farsa o 
que se está a preparar, se os elexi
dos por este camiño falso puidesen 
te-los medios, non importaría. Ocu
rre que todo reside en que posto 
que van fracasar, é a inevitabilidade 
do seu fracaso a que replantexa 
con maior agudeza a crise actual. 

T. - ¿Por qué van fracasar? 

G.T.- Porque .non teñen ningún 
medio, porque se non pode facer 
política sen poder, e eles optarorl 
por estar na apariencia do poder. 
Buscan un sustitutivo do poder, fi
gurar nel, pro non o teñen. 

T.- ¿ Quén ten o Poder? 

G.T.- O capital financieiro, que 
en contrapartida chegóu ó acordo 
de que a «democracia» lle daría o 
ornamento das Cortes, a retórica. 
Pro esas Cortes non poden nomear 
un Goberno nen sustituflo nen 
cambealo. Pra eso sería necesaria 
unha ruptura, á que o verdadeiro 

ccNon vexo diferencias entre Felipe González 
e Pío Cabanlllas» 

burócratas no Congreso ou nas 
Cortes. Da mesma maneira que an
tes houbera falanxistas frente ó ún 
por canto de inxenuos liberáis, des
póis das eleccións haberá un 75 
por canto de falanxistas, antiguos 
fascistas franquistas, autoritarios e 
un 25 ou un 30 por canto de demó
cratas. ¿Qué poder supón eso pra 
poder afronta-la crise da sociedade 
española? Cero. O sentimento de 
frustración das masas vai ser terrr
bel e por tanto a responsabilidade 
política é saber orientar e estar pre
parado pea conducir políticamente 
ós pobos do Estado nese intre peri
goso que chegará despóis das elec
cións. 

T. - ¿Pro non vai significar nada 
o feito da leximitación duns seño
res, foran ou non totalitarios, polas 
urnas? 

G. T.- O problema é que non 
poderán resolve-la crise. O proble
ma da lexitimación do acceso ó po
der é sempre accesorio cando os 
que chegan ó poder se identifican 
coas necesidades da sociedade, é 
ünha cuestión fáctica .. 

Importa pouco o feito de cómo 
se chega ó poder se o poder é ca
paz a resolve-las crises e máilos 
problemas sociáis. Daquela, aínda 

poder non está disposto. Outra 
cousa sucedería se a Democracia 
chegase realmente ó Poder. Entón 
haberra medios pra resolve-la crise. 

T.- Dacordo ca súa análise, pa
rece que nas futuras Cortes haberá 
un ha maiorra dereitista. ¿Pode con
templarse unha victoria de Alianza 
Popular? 

G.T.- Non. Eses están despla
zados. O grupo da Banca é máis in
telixente. Ahí está o Centro Demo
crático cos aledaños do P.S.O.E. 
Porque 6 fin eu non vexo diferencia 
algunha entre Felipe González e Pro 
Cabanillas. 

APOIO AS NACIONALIDADES 

T.- Xa se ve que desperta fric
cións o tema do P.S.0.E. ¿Cómo se 
chegóu a ese enfrenta mento? 

G.T.- Xustamente por causa do 
problema das nacionalidades. Eso 
levóu ó PSOE a lanzar unha cam
paña contra min. Era o intre en que 
estaba a se fragua-la unidade de 
toda a oposición española. Nun 
pleno de Coordinación Democráti
ca ó que asistiron oitenta persoas, En
rique Mugica léu un comunicado ..da 

pobo~ ibéricos 

directiva do PSOE dando unha fór
mula pra constitui-la Plataforma de 
Organismos Democráticos. Plantexa
ba que no documento non figurase 
reclamación ningunha das autono
mías catalá, vasca e galega e ningun
ha referencia a gobemos provisorios 
nestas tres nacionalidades. Eu erguín
me -era o día anterior ó viaxe a Va
lencia, onde ra reunirse o comité de 
enlace pra chegar a unha soa organi
zación- decindo que sen a reivindi
cación das autonomías nesas tres na
cionalidades era millor non ir a Valen
cia e decir claramente á opinión públi
ca que Coordinación Democrática 
non as aceptaba. 

Os cataláns, vascos e galegos 
non renunciarían ás súas esixencias 
e eu seguiría pedíndoas, porque 
penso que non haberá libertada en 
Cuenca en en Madrid, se non hai 
poder político autónomo nas nacio
nalidades e nas rexións onde de
mocrática mente asr o decidan. 
Houbo unha votáción pra ver quén 
ra a Valencia e gañei eu por 14 vo
tos contra 7 de Múgica, que logo se 
declararía .incompatrbel comigo 
polo problema de Guinea, aínda 
que o motivo concreto foi o das na
cionalidades. 

PARLAMENTO 
PRA GALICIA 

T.- De tódalas maneiras, a pa
labra autonomía é un pouco vaga. 
Nas nacionalidades hai partidarios 
dos estatutos de autonomía e xen
tes que temen á democracia cen
tralista dos partidos. ¿Qué signifi
cación ten hoxe a autonomía? 

G.T.- Pra Galicia defendo a 
elección por sufraxio universal dos 
galegos, dunha asamblea que no
mearra un gabinete executivo, en
cargado de levar con ela as compe
tencias galegas. 

T. - ¿Por qué defende un siste
ma parlamentario prá Galicia e un 
sistema presidencialista pró Esta
do? 

G.T.- Porque tendo en conta 
que en Galicia aínda son preponde
rantes os intereses agrícolas, é nun 
réxime parlamentario onde o cam-;-. 
pesiño poderá defenderse contra o 
inmenso poder dos monopoHos con 
pequenas illiñas en Galicia. O pobo 
galego verá que só apoiando ós 
partidos agrarios, populares e 
obreiros poderá defenderse dos 

abusos dos monopolios, cousa que 
somentes pode facerse nun siste
ma parlamentario. Dentro da uni
dade do Estado Español. 

Ben sei que esta solución choca
rá con quen queira pra Galicia a se
paración radical do Estado e a inde
pendencia total. . Pro á súa vez, es
tará dacordo quen defenda o fede
ralismo galego e máila autonomía. 

NACIONALISMO 

T. - ¿ Cre que o problema das 
nacionalidades é o máis grave que 
ternos que plantexarnos a medio 
prazo? 

G.T.- Creo que sí, polo dese
quilibrio do desenvolvemento na
cional. E o máis grave xunto co pro
blema obreiro. Os desequilibrios re
xionáis e ó capital financieiro cóm
prenlle os desequilibrios pra ·produ
cir renta, despertan un nacionalis
mo de novo cuño que non é ro~án
tico nin burgués nin pequeno bur
gués, e que aínda non está analiza
do, do que as masas non tañen 
conciencia, pro que é de carácter 
máis económico ca político no que 
non se van busca-las fórmulas da 
separación, pro sr da contestación 
ós plan de desenrolo, ós plans in
dustriáis, á inversión de capitáis, á 
ecoloxra. Todo esto xunto cos mo
vimentos universitarios pode che
gar a ser un foco de violencia, de 
contestación e radicalización moi 
importante se non sabe atallarse a 
tempo, ou sexa, descubri-las cau
sas verdadeiras e darllela solución 
axeitada. 

T.- ¿Onde está Garcia Trevija
no, políticamente? 

G.T.- Eu fun sempre un demó
crata e acepto a libertada con tóda- -;.1· 

las súas consecuencias e penso 
que se non é arrancada a un precio 
duro e constante e por un esforzo 
inmenso das masas populares, se 
os poderes locáis non se organizan 
por esas libertades, a libertada será 
efímera. Nesta análise me non 
orienta nen a ideoloxra libeal nen a 
marxista. E quero aclarar que eu, 
non sendo marxista, son post
marxista. E o espíritu democrático 
o que me fai aparecer xunto con 
homes ou organizacións de esquer
da, aínda que non teña nada en co
mún coas súas ideoloxras. 
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Afriea austral: 

A dinamita 
está servida 

«Moitas das forzas cubanas que in
terviñeron no enfrentamento angoleño, 
acompañan agora ós cinco mil homes 
que invadiron a rexión meridional do 
paf s, na provincia de Shaba», dixo enér
xicamente, o Goberno do Zaire. O mes
mo tempo, Fidel Castro salientaba en 
Dar-es-Salam que Cuba nada ten que 
ver coa loita na devandita provincia, 
antigua Katanga. Mais a coincidencia 
do presidente soviético - Nicolai Pod
gorni- e Castro no Africa Austral er
guía suspicacias en Occidente: <<A inde
pendencia dunha nación -dixo Cas
tro- non se impón desde o estranxeiro 
e débese conquerir desde dentro coa 
axuda dos países progresistas. O presi
dente Mobutu -engadfa- usa os dis
turbios de Shaba pra acadar axuda mili
tar do imperialismo USA e dos países 
neocolonialistas». Dotados, sf, os ka
tangueños con armamento cubano e 
soviético, o certo era que comezaba a 
escalada da axuda USA e Belga (antiga 
metrópoli) ó Goberno de Kinshasa. Zai
re perfilábase coma campo de batalla: 
USA-URSS novamente. 

No Zaire, a oposición contra Mobutu 
medraba hai tempo: o presidente agar
daba, dende xaneiro, a invasión; mais o 
descontento xeral da poboación zaireña 
falle impedi-lo reforzamento das fron
teiras. Tendo que adicarse á represión 
anticipada doutros levantamentos no 
resto do país, Mobutu non podía facer 
outra causa que dobla-la guarda na 
fronteira con Angola, na cidade de Dilo
lo. Polo demáis, o mesmo exército está 
descontento lago da derrota angoleña, 
onde fara na axuda dun dos movemen
tos pro-imperialistas daquel país, o 
Frente de Liberación Nacional. Mesmo, 
segundo declaracións de Antonio Gi
zenga -da oposición zaireña-, solda
dos de Mobutu pasáronse ó invasor 
despóis da derrota de Dilolo. Pra USA, 
a situación é grave; «0 grande perigo 
consiste en que, a invasión, vai dirixida 
á principal fonte de riquezas do Zaire: o 
cobre». (Lémbrese a importancia do co
bre chileno pra catapulta-lo intereses 
USA contra de Allende). Días máis tar
de, chega á URSS o secretario de Esta
do USA. 

«Os mercenarios que invaden Zaire 
-decía a axencia Nova China- son 
pagados polo socialimperialismo sovié
tico, que pretende claramente 
consolida-las súas maniobras neocolo
nialistas pra seguir adiante na agresión 
e espansión no Africa». USA e URSS 
frente a frente, quentabase o polvorf n 
austral: a dinamita está serv.ida. 

resto 
do mundo 

Guerrilleiros: 

O estatuto 
«Moitos Gobernos están dispostos a 

discuti-lo status dos guerrilleiros feitos 
prisioneiros, sempre e cando -enga
df u Jacques Moreillon- se recoñezan 
iguáis condicións ós mercenarios que 
caian nas mesmas circunstancias». O 
señor Moreillon, director do Departa
mento Xurídico da Cruz Roxa Interna
cional, talaba en Xenebra horas denan
tes de que -por primeira vez- se fi
xera público que -na cuarta fase da 
conferencia diplomática sobre A reafir
mación e o desenrolo do Dereito Inter
nacional humanitario aplicábel nos 

Chile: 

Espeeialistas 
da tortura 

Colonia Dignidad, unha grande finca 
situada na chilena provincia de Linares, 
xunto da fronteira coa Arxentina, está a 
ser utilizada como campo de torturas 
dos prisioneiros políticos da DINA (po
licía secreta deChile)Segundo informa
cións da revista alemá «Die Stern», ba
seada nun informe de «Amnesty lnter
national», tódolos procesos de tortura 
lévanse adiante por médicos alemáns, 
baixo a supervisión de especialistas 
brasileiros. Os métodos utilizados polos 
«especialistas» son cientfficos: unha 
mistura de prob~s sicolóxicas e descar-
gas eléctricas. · 

Colonia Dignidad é propiedade de 
douscentos cincuenta cidadáns da Ale
mania Federal e ten línea radiofónica 
directa coa policía política do xeneral 
Pinochet. A finca fara fundada, nos pri
meiros anos 60, por un ha .secta relixio
sa de incertos orixes e, agora, a DINA 
tentaba manter baixo do máis estricto 
secreto ó campo de torturas. Con todo, 
a pesares do illamento xeográfico e so
cial de Colonia Dignidad, enviados da 
organización de .«Amnesty lnternatio
nal» toparon con ela lago de traballosas 
investigacións. O mesmo corresponsal 
de «Die Stern» foi feito preso e pasto, 
lago, en libertade. 

Colonia Dignidad conta cunha pista 
de aterrizaxe propia e, permanente
mente, está vixiada por soldados e poli
cías ás ardes da Xunta Chilena. Segun
do «Amnesty lnternationah>, pra facer 
frente ás presións internacionáis e 

conflictos armados- íanse debatir 
unha serie de normas prá protección 
dos chamados combatentes irregulares 
(guerrilleros e mercenarios). 

Máis de cen delegados doutros tan
tos países encetaban o estudio de nor
mas «que sexan adaptabeis ós novas 
xeitos dos conflictos, como é o caso 
dos participantes nas guerras de libera
ción e dos combatentes non encuadra
dos en exércitos regulares». Son, a fin 
de cantas, problemas que non se ato
pan no Dereito Internacional, cando a 
meirande prate das normas que hai fo
ron feitas a partir das dramáticas situa
cións vividas no curso da Segunda 
Guerra Mundial, todas elas estabeleci
das nos convenios de Xenebra de 1949 
e que se veñen referir a «soldados feri
dos, prisoneiros de guerra e persoas ci
vfs en poder do enemigo». 

PINOCHET 
Por pouco tempo 

disminui-lo número de detidos rexistra
dos, perta dunha cuarta parte dos pri
sioneiros políticos chilenos «despare
cen»; en Colonia Dignidad atoparfanse 
hoxe moitos dos 1.19 detidos que figu
ran coma desaparecidos dende o golpe 
de 1973 que levara ó asesinato de Sal
vador Allende durante o asalto dos fas
cistas ó Palacio de la Moneda. 

Procedente de Colonia (R.F.A.), Paul 
Schaefer é o fundador do grupo alemán 
e nega, de cotf o, que este sexa causa 
semellante con secta relixiosa ningun-
ha. Schaeffer emigróu a Chile denantes 
que a policía alemana puidera procesa-
lo por supostos delitos sesuáis contra 
menores de edade. Xa en 1963, os 
seus seguidores chegaban a douscen-
tos cincuenta: todos eles levaban á 
práctica violentos e sofisticados siste
mas de represión, facendo que os inte
grantes da secta romperan totalmente 
coas familias e o seu pasado. Algúns, ó 10 

cabo de certo tempo, decidiron fuxir de ~ 
Colonia Dignidad. l' 



vieiras 
Conta Vicente Risco que, no catálo

go da liturxia popular galega, entran as 

diferentes prácticas populares coas que 

se celebran as festas do ano cristiá e si

nala entre elas as penitencias da Semá 

Santa, a garda do Santísimo no Xoves 

Santo, os cantos da Pasión, as antigas 

representacións do Encontro e do De

sencravo e o Santo Enterro. Non é moi

to máis esplícito o etnólogo ourensán 

e, por outra banda, algo fai supoñer que 

non ten a Semá Santa caracteres espe

cíficamente galegas, aga algunhas rarí

simas escepcións. 

OLIVEIRAS 
EN GALICIA 

Nembargantes, tampouco se pode 

decir que Galicia non celebra ó seu xei

to a Semá Santa. Calquera que nacera 

nunha aldea ou que frecuentara polo 

menos o ambiente rural pode dar fe da 

emoción que significa prós rapaces 

busca-lo ramo que levar á igrexa preci

samente no comenzo desta festividade 

da lgrexa Católica. Con todo o que esta 

práctica teña de importada, hai que re

coñecer que afondóu raigañas popula

res e poderíanse citar exemplos de fa

milias que cultivan esmeradamente un 

loureiro pra cortar chegado o Domingo 
de Ramos. A oliveira, con todo o que 

poida parecer rara na xeograffa galega, 

está presente tamén e compre non es

quencer, neste sensó, que Galicia tivo · 

noutros tempos unha importante pro

ducción de aceite que contóu no seu 

tempo mesmo con orixináis métodos 

de obtención. Xa o licenciado Luis Ma

lina talaba na súa obra Descripción del 
antiguo reino de Galicia de que se había 

colleitas de aceite en grande abundan

cia na provincia de Ourense polo século 

XVI. Na Esposición Rexional que 

se celebróu e_n Lugo no 1896 presentá

ronse mostras do aceite que se recollf a 

entón nas oliveiras do Val de Queiruga 

(tres mil arrobas ó empezar o século 

XIX) e noutros lugares. 

Proba de que o aceite era algo que 

esistía nesta terra foi a aparición dun 

importante trabuco co que se gravaron 

as oliveiras, a consecuencia do cal os 

nosos labregos víronse abrigados a cor

tar polo san e desface-la producción ta

lando as arbres. Foi o intre en que a olivei

ra foi sustituida, en moitos lugares do 

Val do Miño por exemplo, palas actuáis 

parras de viño. O aceite, non se es-
co 
~ quenza, non é somentes andaluz. Ta-

~ mén é galego e non sóio polo protago-

Non é a Semá Santa a festividade relixiosa que máis carácter 
específicamente galego ten. Noustante, rexístranse algunhas 
peculiaridades propias. PERFECTO CONDE tala delas neste 
.traballo. 

A Semá Santa, 
~ por aqu1 

nismo que tivo, precisamente por estas 

datas no ano 1975, no caso Reace. 

OFICIALISIMAS PROCESIONS 

Hoxe, a Semá Santa galega redúce

se prácticamente ás «solemnes proce

sións» que organizan nalgúns lugares 

as oficialfsimas corporacións munici

páis en colaboración coa lgrexa máis 

prósima ó arde estabelecido e, polo 

tanto, máis integrista tamén. Ferrol, 

Santiago, Viveiro, Noia, Pontevedra e 

algunha outra cidade ou vila do país 

teñen a gala incluir, coma un prato 

máis do turismo, os «pasos da Semá 

Santa». Por baixo deso, e máis fonda

mente, quen se acerque ás nasas al

deas nestes días pode atopar unha reli

xiosidade moito máis primitiva e menos 

artificial nas vellas que van á capela 

poñe-la «mariposa» de aceite ou pren

der unha vela con devoción indiscutí

bel. 

Importa pouco que ninguén da aldea 

saiba dirixi-lo rosario no intre de rezar e 

pode mesmo que, quen o faga, se con

funda nos misterios e que se atope ún 

con que, en vez de sufrir se goce, por 

exemplo, como ten pasado moitas ve

ces. «¿Oué máis dá? -contestóu un 

día unha beata de aldea-, se nós o 

que queremos é rezar, rezamos e xa es

tá». A ortodoxia nestes casos pode ser 

mala compañeira pra observa-la reali

dade. 

ARROZ E BACALLAU 

Por outra banda, e coma en tódalas 

culturas populares, non se fai nada sen 

repercusión folklórica. Que non se pode 

come-la carne nestas datas, pois xa se 

verá o que se leva pró estómago. No 

Val do Eo, en Lugo, é costume facer 

unhas deliciosas tortillas de arroz que, 

por moito que poida parecer comida 

probe, fai a delicia dos máis esquisitos 

gourmets. As cociñeiras daquela zona 

baten os ovos e despóis mistúranos 

con arroz de boa caste que estea ben 

· cocido. Poñen todo na tixola e tan unha 

tortilla que pode matarse de risa das 

que levan a sana nas Casillas betancei

ras ou na aldea compostelá de Cachei
ras. 

O bacalláu, elemento alimenticio 

clásico da Coresma galega, tamén se

gue aínda hoxe en boga. Coma en boga 

seguen outros peixes. E, como non hai 

nada dito sobre que sexa pecado bota

la copa, non ha faltar endexamáis nes

tes días de folgar nen o augardente nen 

un vaso de viña na taberna. Polo de

máis, a festa é de tristura, pro ninguén 

pon en duda que mozos e mozas teñan 

que deixar de talar e, polo tanto, os días 

da Semá Santa son intre axeitado pra ir 

ve-la noiva. De feito, quen viaxe polas 

carreteras ruráis estes días ha ve-las 

parellas pasar á noitiña garimosas e fe

lices. 

O que non quer decir, nen moito me

nos que todo se teña que quedar, co 

paso do tempo, en pautas miméticas, 

non señor. Risco ben o dixo: «o pobo 

con tradición ten un estilo relixioso de 

seu». Este estilo gárdase aínda na 

Semá Santa de Galicia en moitos luga

res e, a carón da ·Liturxia oficial, hai ta

mén -voltamos a Risco- unha Litur

xia popular abondosa e variada. Hóu

boa, polo menos. E algo debe quedar. 

Quen a queira buscar, ten de ir a Vivei

ro nestes días, por exemplo. 

Polo demáis, non hai que esaxerar. 

Galicia non aporta especificidades no

tabilísimas nesto da Semá Santa. Non 

é que non lle importa que morra Deus, 

pro non hai duda que tomóu máis a 

peito outras festividades, seguramente 

herdadas do seu vello e suposto paga

nismo. 

As procesións provinciáis (as catro 

capitáis, Santiago e sobre todo Ferrol) 

pouco souberon aportar, que non sexa 

puro mimetismo oficial con representa

ción autoritaria incluida. Un pouco xo

gan a que vaia a televisión, a estatal 

claro que outra non hai máis que en ra

ras ocasións, pra coller planos máis ofi

ciáis aínda e aínda máis miméticos do 

que é a realidade. Sucede un pouco 

que os alcaldes, os curas ou quen sexa, 

viaxan a Salamanca e a Sevilla ou len 

polo menos os prospectos turísticos 

desas cidades onde a Semá Santa ten 

outra tradición. 

• 



Astutos e retranqueiros, non 
moi intelixentes pró sí moi lis
tos, don Santiago Bernabéu e 
don Francisco Franco tal
mente parecen unha mesma 
cousa. Se Franco tivo poder 
de sobra pra provocar xigan
tescas manifestacións -dis
que hastra de millóns de per
soas-, o presidente do Real 
Madrid F.C., capaz de xuntar 
cada dous domingos cen mil 
aficionados no Chamartín, 
demostraba que tiña poder 
pra dar e fartar. 

Ningún destes dous homes que tan
to pesaron no último anaco da historia 
española era de baixo berce (Franco era 
fillo dun máis que mediano funcionario 
do ministerio de Mariña; Bernabéu 
nado no 1895 na familia duns acomo
dados labregos de Amansa-Albacete), 
pro os dous souberon traballar moi ben 
a historia de seren humildes, de seren 
homes -feitos- a sí mesmos, moi 
teimudos en sacaren adiante o futuro 
co que soñaban. O político, co empurre 
da súa grandísima forza de vontade e 
coa dureza da súa intelixencia, iría ba
tendo canto record había pola carreira 
militar: o máis novo en ingresar na Aca
demia, o máis novo tenente, o máis 
novo comandante, o máis novo coro
nel, o máis novo xeral, o máis novo xefe 
de estado. Don Santiago tamén chegóu 
ben noviño á presidencia, pro antes xa 
fora xogador, entrenador técnico e di
rectivo. 

PILARES MILITARES 

Que don Santiago e don Francisco 
-os dous grandes pescadores- ían 
chegar lonxe, sabíano eles millar ca 
ninguén. Desde o comenzo xogaron 
forte, cas cartas enriba da mesa, sen 
medo ó enemigo, deixando claro que 
ían a por todas, polo poder absoluto. Se 
o político non perdéu un ano en poñer
se a traballar nunha obra faraónica que 
perpetuase a súa memoria porriba de 
canto cámbeo puidera haber (o Valle de 
los Caídos), o home do fútbol, que che
gaba á presidencia do club nun trece de 
setembro do ano 43, inauguraba nun 
catorce de nadal do 4 7 o Estado Cha
martín (perdón, millar dito: Estadio 
Santiago Bernabéu). Por tentar de levar 
adiante estas obras foron tidos por to
los e visionarios, pro ben se encargaron 
eles de demostrar que a súa figura 
histórica non podería ir unida a monu-

Don Bernahéu, 
o xeneralísüno 
do fútbol 

A.L. MARIÑO 

O PRESIDENTE TEN O SEU FUTURO TRISTE 

mentas de pacotilla, de quero e non 
poi do. 

Homes os dous de moito peso, ta
mén lle gustaban as causas de peso, as 
causas ben asentadas, duras de mover
se. Don Santiago nomeóu presidente 
honorario ó xeneral Sainz de Baranda, 
vicepresidente foi o tenente xeneral 
Fernando Cancer; o director xeneral de 
Prisións, Fernando Aylagas, era vocal. 
A institución militar, tan querida por 
Franco, vese como tamén é o pilar no 
que Bernabéu vai consVui-lo imperio 
do Real Madrid. 

Nen o político nen o futbolista foron 

amiguiños da xente nova. Certo é que 
falaban moito dela, pro quen estivo 
sempre á súa beira foron homes de 
moitos anos, de raigañas ben espeta
das no chan. Sempre deron os minis
tros de Franco edades moi altas, pare
cendo que eses cargos eran mais ben 
recompensas polos traballos feitos ca 
postas dende onde traballar a fondo 
polo país. Tamén foi sempre o Real 
Madrid un equipo no que os xogadores 
que acadaban fama sabían que tiñan 

1

moitos anos por diante pra sacarlle lu
cro: Betancourt, Santamaría, Gento, 
Puskas, Amancio ou Pirri falan da fideli
dade de Bernabéu ós seus homes. 

a 
xente 
De tódolos xeitos, don Santiago e 

don Frandsco eran homes cos que nen 
os máis vellos podían xogar. Tiñan pul
gas doentes e todo un pasado de amis
tade podía esnaquizarse en menos que 
cambea o vento: Velázquez foi un pou
co no Real Madrid o «caso Muñoz 
Grandes» da política. O número dez tivo 
a atrevemento de decirlle ó presidente 
que non atacara a De Felipe ás súas 
costas e pagóuno moi duramente: Ber
nabéu non paróu até atapar un fenó
meno que viñera cubrir ese mesmo 
posto. A entrada de Gunther Netzer li
quidóu o brillante porvir que Manolo 
Velázquez tiña por diante. 

UNHA PROFECIA 

Tanto o · xefe do estado coma o presi
dente do Madrid tiñan auténtica teima 
polos enemigos metidos entre as bran
cas e puras ovellas da Casa. Nunca pa
róu don Francisco de advertir contra 
españois que, facendo de tontos uteis, 
frenaban o progreso da nación. Don 
Santiago chegóu a crear unha Comi
sión de Disciplina Social, que tiña 
como función castiga-las probas de de
samor 6 club, amáis da espulsión dos 
maus socios que, coas súas críticas, 
apodrecían a unidade do club. 

Cando a súa supervivencia no poder 
corréu graves riscos Franco e Bernabéu 
xogaron a mesma carta: identifica-lo 
futuro do país e máilo do equipo co fu
turo dos seus dirixentes. Así, no 52, 
cando por todo o estado adiante se lle 
chamaba ó Real Madrid «Real Penalty», 
por causa do descarado favoritismo dos 
árbitros, Bernabéu puxo o seu cargo a 
disposición dos socios: o apoio masivo 
que acadóu usóuno pra darlle un carác
ter vitalicio ó seu mandato. A mesma 
xogada e o mesmo resultado foi o que 
tiróu Franco das manifestacións da Pla
za de Oriente, cando todo o mundo es
terior era un duro berro contra a súa 
política. 

Curiosamente, cando estes homes 
deixaron de ter de man os seus lugarte
nentes máis fieis é cando o seu futuro 
comeza a se tinguir de negro-negro. A 
morte do presidente de goberno Carre
ro Blanco e a saída do entrenador Mi
guel Muñoz sinala a caída por unha 
costa sen fin de dous xeneráis que 
soñaron con mandar no mundo enteiro. 
¡Qué razón tiña Bernabéu cando dixo 
aquelo de: «Estóu convencido de que 
quen tente ser un dictador, ó remate 
sempre perde». 

Bibliografía: 
Alfredo Relaño. Gente, número 33 
Francisco Cereceda. Triunfo, número 624 



As mesas redondas son unha das 
poucas e minoritarias posibilidades de 
información nesta terra de Deus. De 
que sexan minoritarias xa ben se encar
gan os organismos oficiáis creados pra, 
precisamente, eso mesmo. En realida
de, Galicia é, hoxendía, unha xigantes
ca mesa redonda onde as palabras per
den a sutileza dos ben coidados e reco
llen pra sí (de cotío) o berro continuado 
dos afectados. Por exemplo, das auto
pistas. ¿ Pra cándo o ditoso Goberno da 
Monarquía se decatará da esistencia 
dunha opinión pública maioritaria? Os 
cartéis, sempre, talan con claridade. 

Xurámolo: 

tA. n. ha. f e.tt d.e. d..A.t.. t..l.. 
Jobot" M 

r10so c.ka.rt_ 

¡Os nen os veñen de París! 
Estamos, aínda que moitos pensen o 

contrario, na Primavera. Ou, dita doutro 
xeito, o tempo no que -ano tras ano
chegan a Galicia as cigoñas comúns. 
Toda a verdade do mundo: se vostedes 
non as viu xa, pra eso estamos nós. Pra 
lle decir que, por exemplo, somentes 
quedan xa sete parellas de cigoñas 
aniñando no naso país. E, escoite, esta 
cativa poboación atópase na bisbarra 
da Limia (Ourense): é, sinxelamente a 
única e derradeira representación des
tas riseiras zancudas na nasa Galicia. 
Polo demáis -segundo o naso infor-

mador, Xosé Curt Martfnez-, a ci
goñeira da Limia constitúe a poboación 
máis noroccidental de Europa desta es
pecie. Unha verdadeira xoia zoolóxica. 

Algunha nai recelosa, con esto, ó mi
llar pensa que xa ten dabondo pra levar 
ós seus tillos cativoa á Limia. Claro que, 
ó peor, os nenas non van crer. Señora, 
se se poñen moi pesados, dígalle-la 
crúa realidade: ¡os nenas veñen de Pa
rís! So mentes corre o risco, só, de per
der -definitivamente- a súa credibili
dade. 

CA.ITA.NO Por XA.QUIN MA.RIN 
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Pregunta: ¿Cómo rematóu a fes
ta a túa comadre? 

Solución ó xeroglífico do número 
15: AUGA. 

Solución ó correspondente ó nú
mero 16: ATILA EN GALICIA 
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mente- ó mil lor non estaba moito 
dentro de sí». 

Escrita en castelán, galego macarró
nico, francés e inglés, inserta unha des
cripción monumental de Lugo: «En 
tempos romanos - di a famosa GUIA
PLANO- Lugo tiña unha grande im
portancia prós peregrinos que fan cara 
Santiago (nós pasámo-lo galego da 

· guía ó galego) polo camiño que atalla
ba ó sur da provincia; mais, decote, da
ban unha v.oltiña pola capital». Entón, 
ven a primeira parida. Pro son moitas e 
iremos talando delas en adiante: «Velei
quf -di Xulio Xiz~ un dato prá histo
ria ... Un, que sempre coidóu que o ca
daleito onde din que está o noso señor 
San lago foi descuberto cando xa o im
perio romano desaparecera dos mapas, 
vai e resulta que agora decátase de que 

LUGO 

Guía-plano 
pra subnormáis 

Editóuse en Lugo, recentemente, 
certa sorte de «gufaplanm> da cidade a 
máis da provincia, segundo Xiz, ben 
puidera ser considerada coma o ade
lantado da subnormalidade neste xéne
ro de publicacións. A desditosiña 
«GUIA-PLANO DE LUGO 1977» ten 
trinta páxinas e perto de cento corenta 
anuncios. O caso é que se tenta vender 
ó precio de vinte pesos (catrocentos 
reás): «Polo que se refire ó seu contido 
literario, a cousa esa do informativo, ou 
foi pensada pra subnormáis ou escrito 
o único testo por alguén que -certa-

xa se peregrinara a Compostela denan
tes de que o Apóstol nacera ou pouco 
despóis». 

Xiz, seica, mesmo estaba disposto 
hai uns días a demandar ós graciosos 
da desfeita ou, se o apuraban , ir alá e 
morderlles unha ourella ou non sei 
qué ... Nós tivémolo que calmar: «Acou
ga, Xulio, acouga», dixémoslle únha e 
outra vez cariñosamente. Xiz, lucense 
hastra os miolos, non estaba pra tais 
galimatf as. Despóis, Xiz atemperóuse. 
«i Puideron ter consultado, estudiado 
un anaco tan siquera h> O que non hai 
dereito, sen dúvida, é a cargar coa es
tupidez e, enriba, pagar vinte pesos ... 
Seguiremos na teima da gufa famosa, 
xa verán. 

ENERXIA A TO MICA 

Pra que as luces non se apaguen 

(O FORGES EN «CAMBIO 16», 

CON PERDON) 

Mintireiro 
verdadeiro 

Lúa mingua, no Capricornio ( ... mei
gas fóra) ás 19 horas quince minutos, 
ou sexa: sete e cuarto do serán , coma 
quen di. Logo calma o vento e vén as 
augas e máis augas e augas ... pra non 
lle face-la figa ó vello refrán aquel das 
augas mil. Abril. Semá Santa por máis 
señas. ¿ Máis precisión 7 ¡ 1 mposfbel ! 

ENCRUCILLADO 
1 2 3 4 s 6 1 a 9 ro u 
J 

1 

1 
---

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 --- _ h.x. ~ _J~ 

10 
11 

HORIZONT AIS 
1.- Golpe de vento. 

f--

2.- Cava dun animal. Mastiga lentamen-
te. 

3.- Parte da armación do carpo. Monxa. 
4.- Penedos no mar. Posesivo. 
5.- Bardo mítico celta. Lavá- lo carpo. 
6.- Nome de varón. 
7.- Estíos. O revés, cruzái , ide dunha par

te a outra . 
8.- Vocal. Consonante. 
9. - Batracio. Contracción. 

1 O.- Peza da dentamia. O revés, barco de 
pesca. 

11 .- Pranta que sobe palas paredes. Astré
vase. 

VERTICAIS 
1.- Que lle falla unha man. Animal inver

tebrado con anelos. 
2.- Posesivo. O revés, cada unha das bo

las dun rosario. 
3.-=- Certo material que se usa pra facer 

obxectos de escritorio. Terminación verbal. 
4. - Contracción. Pasan pra fóra. 
5.- Pronome persoal. 
6.- Vocal. Consonante. 
7.- Animal domést ico. 
8.- Marchar. Medida antiga de lonxitude 

de algo menos dun metro. 
9.- Riseiros, ledos. Vocal repetida. 

10.- Peixe de mar. Lazos, nódulos. 
11. - Labrá-la terra. Que non ten riquezas 

ou bens. 

SOLUCION O ENCRUCILLADO BLANCO 
DO NUMERO ANTERIOR. 

HORIZONT AIS: 
1 . Castii\eiro. 
2.- Urbano. Ce. 
3.- Re. Mo. Dosi. 
4.- Rite. Ponte. 
5.- O. Ana. Ore. 
6.- Sam. MFA. Ap. 
7.- Celeiro. A. 
8.- Cagarrias. 
9.- Adarim. Con. 

10.- La. Ecólogo. 
11.- As. la. Ur. S. 
12.- B. Ernesto. 
13.- Avia. Na. Sa. 

Nota: Por motivos alleos á nosa vonta
de, temos de suspender unha vez máis a 
denominación dos premios a partires dos 
concedidos hastra o número 1 O. E non é 
por falla de vii\o. ¡Fiiaria plus! lmos a mo
diño, pro imos. E viño háino dabondo, xa 
me dirán. 
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TEIMA: As túas cancións van adica

das ó mundo obreiro, mais se ti fas 
unha análise sociolóxica de Galicia ve
rás que os sectores predominantes son 
o labrego e máilo mariñeiro ¿A qué se 
debe o esquecemento destes sectores 
na túa música? 

BIBIANO: Non os esquezo adrede. 
Non estóu contra dos movementos 
campesiños e mariñeiros, senón que 
por non se-las súas vivencias as miñas 
directamente, non as canto. Son mar
xista e o meu método lévame a 
interpreta-la situción da que formo par
te, que é o mundo urbano. Son fillo dun 
barrio, dun oficinista e dunha costureira. 
Os meus últimos empregos foron: co
mercio de camisas, talleres, hotéis e, 
últimamente, nos estaleiros, esto co
rresponde ó mundo urbano. 

DESCUBRIR GALICIA 

-Cómo foron os teus comenzos na 
canción? 

-A primeira vez que cantéi foi mú
sica gregoriana nos Nenas de Coro da 
Catedral de Santiago. Lago en grupos 
Pop ó xeito dos Beatles e dos Rollings. 
Mais tarde coñecfn a Vicente Araguas e 
escomencéi a me dar canta do que era 
Galicia. Entréi en Voces Ceibes, cando 
xa esmorecía, era o ano 1971. Daquela 
facfa cancións intimistas, mais pouco a 
pouco fun conquerindo un compromiso 
polftico coa realidade galega. Radicali
céime. 

-¿Tiñades claro, naque/ intre, o 
concepto de Nación? Coido que Voces 
Ceibes estivo vence/lada a un partido 
onde este concepto era do máis confu
so. 

-Cando eu entrei en Voces Ceibas 
nese partido ó que te retires só había 
unha persoa, o resto eramos indepen
dentes. Bastante tempo despóis de en
trar en Voces Ceibas e de cantar en ga
lega, o 11 de marto do 1972, cando os 
sucesos de Ferrol, nós estabamos en 
Italia; ó día seguinte destes sucesos foi 
cando toméi unha actitude de militan
cia política, en canto me decatéi de que 
non se podía facer nada a nivel de soli
daridade. Comprendín que había que 
estar nos Partidos. 

Coido que tiñamos asumido o con
cepto de Nación en canto que nós es
plicabamos que eramos voces dun 
pobo concreto, cunha problemática 
propia, cunha historia e unhas alternati
vas propias. Nunca demos en público, 
que eu recorde, alternativas partidarias. 
Primeiro porque non as tiñamos efltre 
todos discutidas, non esistía unha célu
la de músicos, e segundo porque un re
cital supón un plantexamento máis glo-

0 bal, que desborda as siglas. Penso que 
!:? sempre tiven claro o concepto de na-
1' ción galega. 

Hai pouco que safu o primeiro disco de Bibiano, o álbum 
«Estamos chegando ao mar», dos primeiros traballos serios 
que se están a facer na canción galega. Nesta ,conversa (a primeira 
dunha serie adicada ós nosos cantantes, voceiros dunha conciencia colectiva) 
Bibiano recolle a meirande parte das inquedanzas, compromisos, 
preocupacións que hoxe están a conformar (pra ben ou pra mal) 
a creación artística en Galicia, non só a musical. 

Bibiano: A ntúsiea dende 
a elase obreira 

X. SARCEDA CASTRO 

-¿Cándo chegas a coñece-lo pro
blema do proletariado? 

-Principalmente no ano 1973, que 
foi cando escomencéi a tomar contacto 
co mundo do metal. Eu traballara de 
sempre, pois non son estudiante. Foi 
nese ano, xa tiverámo-lo fillo, os cartas 
que nos mandaban da casa non abon
daban, escomencéi a traballar nunha 
cooperativa de zarrallería alá en Madrí. 
Alf escomencéi coa soldadura e a en
trar no problema do proletariado. Lago 
cando cheguéi a Vigo, xa era esparto 
nas reunións clandestinas das CC.00., 
púxenme a traballar nos estaleiros da 
Riouxa. Na Riouxa o traballo de CC.00. 
levábame moitísimo tempo e tiven que 
deixar un pouco a música. 

A MUSICA E UNHA PROFESION 

- Ti decidicheste f[1áis tarde a dei
xar ese mundo e pasar ó da músi
ca esclusivamente. ¿Houbo algún tipo 

. de presións pra e/o? 

- Por aqueles tempos eu cantaba os 
domingos; con todo, a cuestión da sol
dadura influía moito, primeiro porque 
xa físicamente queimábache as mans, e 
lago o carboncillo que se che metía 
pala gorxa. Esto levaba consigo que 
cada vez eu tocara e cantara peor. Foi 
no intre en que se preparaban as elec
cións sindicáis do 197 5 cando eu só, 
reflesionando, sen presións, toméi a 
decisión de deixa-los estaleiros. Non 
me quixen xa presentar ás eleccións 
por unha cuestión, eu era, no estaleito, 
xurado de empresa, tiveramos moitos 
conflictos e sairamos vencedores; se eu 
estaba dentro da factoría nas eleccións 
do 75 non podía non presentarme. Por 
outra banda eu non podía aguantar 

unha situación de ser artista nun esta
leiro, nin de ser obreiro cunha guitarra, 
eso só sucede cos cregos: «O cura can
tan>, «monxa acordeonista», etc. Eisí 
desde o mes de Abril do 1975 xa me 
adico somentes á Canción. 

-Nesa época próducese unha rotu
ra no Movemento Popular da Canción 
Galega, Benedicto e mais ti sodes es
pu/sados. ¿Por qué? 

- Foi no intre de da-la cara o Move
mento, no primeiro (e último) Festival 
Folk en Santiago. A miña posición 
obreirista, sen comillas, levóume a lle 
adicar unha canción chamada «Patrón» 
ós procesados do 1973 que dous días 
despois ían ser xuzgados. Naquel intre 
a oposición levaba unha campaña con
tra destes procesos. Non era unha ini
ciativa sectaria, xa que hastra os gru
pos menos vinculados á clase obreira 
tomaba coma súa aquela campaña. 
Aquela canción tomóuse coma unha 
actitude partidaria, se ben dos 23 eran 
19 dun mesmo partido, que coincidía 
casualmente co meu partido. Estaba 
claro que aquelo era unha consigna de 
toda a Oposición, non dun grupo. Lem
bro ben que nas reunións de ruptura, de 
espulsión, xa que nos espulsaron a Be
nedicto e máis a min, o detonante fora 
o adicarlle aquela canción ós 23, e ta
mén a miña solidaridade con Benedicto 
a quen non se deixara presentar unha 
canción como fixeran outros cantantes. 

Naquel recital houbera freo ¿ Quén e a 
qué se frenaba? 

-Dende ese intre Benedicto e máis ti 
iredes sempre da man. ¿Supón esto 
unha imporsición «dende riba»? 

-Non o é. E a consecuencia dunha 
mutua soedade na canción galega, a 
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necesidade de axuda que foi collendo 
corpo e que nos levóu a transforma-los 
recitáis. As nosas actuacións son froito 
das mesmas actuacións, poucas veces 
ternos ensaios. Mais chegamos a un 
punto no que esto de actuar xuntos ta
mén se esgota. Repetf monos, polo que 
é preciso cambea-lo esquemas dos ac
tuáis recitáis. Desde agora irnos ensaiar 
un relanza mento en solitario. tu nece
sito, a nivel vital, cantar máis cancións 
en cada recital. 

DEREITO A MILITANCIA 

-¿Hai algunhfJ evolución en ti a ni
vel po/Ftico, ideolóxico? 

- Eu non son cantante oficial de 
ningún partido polftico. Por unha ban
da, ningunha organización polftica ga-

lega tomóu en serio o fenómeno de 
masas que é a canción galega. Por ou
tra, un militante da oposición democrá
tica comunista non pode facer propa
ganda nin axitación por axitación pra 
un determinado partido, senón que 
debe acadar unha forza e unha persoa
lidade que traspase as estructuras do 
partido, mesmo da oposición democrá
tica, pra transcender en tódalas corren
tes do pobo. Quedando claro que é 
unha postura de oposición de loita, xa 
que hoxe non estamos en condicións 
de facer propaganda orgánica nin pro
paganda sectaria. Eu non sei se chega
rá tal intre, mais en principio non estóu 
disposto a facela nunca. Conff o na li
bertada de creación, que é unha tese 
que mesmo defende o Partido Comu
nista Galego. 

Estóu en contra da politización esce
siva dos recitáis, pois penso que se lle 
cede moito terreo a determinadas posi
cións políticas en detrimento dun sec
tor cultural interesante de seu e polftico 
de seu. 

-Con todo ten en conta que se ese 
sector po/Ftico non ten outro vieiro pra 
saír á rúa e comunicarse coa xente, o 
lóxico é que aproveite. E unha conse
cuencia da falla de libertades. 

- Estóu de acordo. Mais en non estóu 
disposto a que se desprecie o feito mu
sical de por si. Agora estóu de acordo 
en que a Oposición ten que tomar par
tido nos recitáis, nas conferencias, nas 
manifestacións ... , pois hoxe non hai po
sibilidade de xuntarse. Con esto non. 
quero despolitizar un festival, senón irfa 
pró meu lar. 

-Noto que recalcas moito que non 
queres facer política partidaria ¿Supón 
esto un ha crise co teu partido? 

-Non supón esactamente unha crise. 
Supón un reafirmamento da posición 
social do músico, do cantante de ma
sas. Coido que fraque servicio se lle fai 
a un partido se se canta de siglas pra 
dentro e non de siglas pra fóra. 

-No noso país a música, ¿qué pa
pel xoga de cara a construir esa socie
dade socialista pola que loitamos? 

-Coido que xoga un papeliño, xa 
que a música hai que vela dentro do 
contesto cultural. Penso que ten un po
der de convocatoria realmente impor
tante. Os festiváis son actos de difusión 
duns conceptos culturáis e polfticos, 
son actos de concientización importan
tes. Son consciente, de tódolos xeitos, 

cultura 

de que ninguén se conciencia cun reci
tal, mais cum.plen o papel de estfmulo 
prás capas populares. Xogan un papel 
importante na medida en que son actos 
colectivos, que se non dan noutros sec
tores da cultura. 

-¿Cal serla a túa autocrftica res- · 
pecto do teu último disco. «Estamos 
chegando a o man>? 

- E o meu primeiro traballo serio, 
con tódolos medios necesarios ó meu 
alcance. A primeira autocrftica serfa a 
da inesperiencia, que queda patente. 
Non fun capaz a darlle unha calidade 
uniforme. Por outra banda é a primeira 
vez que podo traballar con instrumen
tos electrónicos e músicos profesio
náis, e eu non teño suficiente esperien
cia pra comunicar todas aquelas ima
xes que eu querfa reproducir no disco. 

-¿Hai posibilidades de xuntárdes
vos outra vez máis tódolos cantantes 
galegas? 

-Non hai nada imposfbel. Coido 
que hai varias cuestións, entre elas a 
realidade polftica galega que é confusa, 
a loita partidaria é unha loita irresistf
bel. Penso que Galicia, como decf a 
Castelao, vai sorprender 6 mundo. Aquf 
vai ser posfbel todo deso estóu conven
cido. Eu levéi un profundo trauma coa 
ruptura daquel Movemento, non me 
atrevo a aventurar nada; mais a miña 
posición, a de Benedicto, a de Mosco
so, e a doutros sempre será positiva a 
todo ánimo unitario. 

OUERO DEIXAR tamén claro a miña 
admiración por Vicente Araguas, p0is 
foi, penso eu, o primeiro e o grande le
trista que tivo a canción galega. 

·~ 
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Algunha nota marela, cecáis escrita 
en claves, algún papeliño desprendido 

involuntariamente da carteira dalgún 
ser enigmático, eran moitas veces o 
punto de partida da complexa trama 
das boas novelas negras. Algún papel 
perdido, algún mapa ou mensaxe es
quencida nas páxinas dun libro, ou en
tre bibliotecas cheas de pó, eran o sinal 
pra que Xulio Veme deixara paso ó seu 
mundo de viaxes e percura. E mundos 
novos, agochados no escurantismo 
dunha historia feita á medida de seño
res e poderosos, son os que agroman 
nas verbas sorprendidas do noso home. 
El, home de vila, letrado foi observador, 
primeiro imparcial logo apasionado, da 
agonía das «institucións primitivas». 

A morte lenta de concellos e xuntan
zas, cando o pobo «vivf u en grande 
unión>>, tiveron, pois, o seu cronista. O 
5 de xuño de 191 7, data ·do derradeiro 

escrito, aparece a queixa -pasados os 
escritos únicamente descriptivos- da 
inmolación ó «principio estéril do muni

cipio constitucional e uniforme» destes 
. milleiros de pobos «que se reunen en 
asamblea de repúblicas chamadas con
cell0>>. Pro fala de como, a pesares de 

todo, as organizacións comunáis non 
morreran aínda definitivamente no 
Caurel, no Cebreiro, en San Mamede, 
en Manzaneda, na Queixa, nas altipla

nicies da Limia ... 

Os exemplos que recolle o noso 
home son indistintamente do norte de 
Portugal e de Galicia. Sorpréndese de 
como o funcionamento comunal -o 
que el chama tantas veces «tribal»
non coñece das fronteiras erguidas a 
pesares dos homes. No escrito do sá:
bado 26 de maio de 1917, vaise apoiar 

nos testimonios do publicista portu
gués Oliveyra Martíns no seu «Cuadro 

de lnstituc;oes primitivas»: «A freguesia 
d'Entre Rios (no Minho) está situada 
nas margens do Lima, na regiao mon
tanhosa ·que forma promontorio ao nor
te contra a fronteira de Espanha. A fre
guesia divídese en varios lugares ... e se 
governa pela asambleia geral dos vizin
hos. Outrora urna carrapita anunciava 

as func;oes do juiz convoqrndo os vizin
hos a asambleia. O sufragio de todos 

regula os negocios da comunidade, e 

ª$ mulheres feem o direito de votar 
como os homens». 

O concello aberto administra os 
8 montes, o gando, os regos ... No segun

.O do escrito transcribe unha carta que lle 

Papéis perdidos 

As Iembranzas 
~-eomuna1s 

filántropo 
M.R. 

escribíu en nadal de 1913 o párroco de 

Langoseiros, don Xervasio González, 
refiríndose á súa antiga parroquia de 
Pena: «Eu non seise xa lle diría a voste
de como me enche de entusiasmo 
aquel «concello» que se reunía indefec
tíbelmente os días festivos ó saír · da 
misa parroquial, e algún outro día a to
que de campá, pra administra-los inte
reses comúns. Ali vendíase o estrume 
dos montes do lugar, acordábanse mul
tas ós infractores de turno pra utiliza-lo 

forno do «concello», tacíase o reparto 
de C\jOtas prá festa patronal, etc.». 

¿ Quén ten o «monopolio da violen
cia»?, ¿ quén leva as funcións que tan 
celosamente cumple o aparello autori
tario que no tempo destas crónicas per
didas impón institucións alleas?, ¿ quén 

tai e ordena as leis? «A pena com que 
sao castigados os que violam os usos e 
regulamentos -escribirá Oliveyra no 

Dúas novas 
importantes 

Novas importantes prós prósimos 
tempos (poida qUe arredor do Día das 
Letras Galegas) no eido editorial. A 
primeira, a edición do segundo tomo 
da Obra Escolleita de RAMON OTE
RO PEDRAYO, obra que escomenzóu 
a editarse en «Galaxia», baixo a direc
ción do profesor Baliñas, co tomo 
«Parladoir0>> no que se recollía unha 
escolma importante de artigos e pu
blicacións illadas do escritor de Tra
salba, dos milleiros de traballos que 
publicóu en revistas e xornáis ó longo 

\. 

seu «Cuadro ... »- é aquela que em 
Roma se dizía interdicto aquae et ignis, 
e que também se aplicara entre os ger
manos, isto é, a recusa do lume e do 
·acceso á fo.nte e o náo se lhe talar. E a 
morte civil, e o réuháo ten outro recur
so mais senáo emigrar». Non hai, pois, 
sangue nen cadras: respeta-los <<nego
cios da comunidade» ou amañarse soio. 

Os papéis talan tamén dunha Gran

dola, coma a daqUela «terra da fraterni

dade» que canta Jose Afonso, que é 

chamada entón «verdadeira república 

concellil do Miño portugués». E así, tes

tigo tras testigo, este filántropo 

-amante das «tribus» desde o cimento 

dominante da cidade- lévanos a un 

fermoso viaxe pola utopía. Unha utopía 

. que foi nalgún tempo realidade. Que 
_convén sacar do pó e do esquecemen

to. 

da súa vida. Agora, o segundo volume 
recolle a primeira triloxfa «Os ca
miños da vida», crónica novelesca, 
literaria dun tempo definitivamente 
perdido: os señores de aldea, os de
rradeiros señores de pazo e herdeiros, 
que decía don Ramón. Unha obra que 
nos parece fundamental e que dende 
hai tempo é absolutamente imposfbel 
de atopar. 

A segunda novedade é ALFONSO 
R. CASTELAO, nada menos que o seu 

. «Diario íntimo», testo inédito que esti
vo en poder do Muséu de Pontevedra 
e do que só se publicaron algunhas 
páxinas escolleitas e illadas na revista 
«Nós». Tamén en «Galaxia». 

ANOSA 
LINGUA 

¿Cheou 
CHARO ALVAREZ- FRANCISCO F. REI 

Seguimos polo de agora insistindo 
en certos problemas que ten o galego 
de hoxe, problemas que de non seren 
resoltos axiña, porán en perigo a es
tructura, a mesma esencia diriamos, da 
lingua; deixamos pra máis adiante pro
blemas de tipo ortográfico, que non 
deixan de ser, anque importantes, algo 
convencional. E un dos riscos que está 
a corre- la nosa morfosintase é a iguala
ción das formas de dativo e acusativo 
singulares do pronome persoal da se
gunda persoa. 

Mentres o castelán e máilo portu
gués presentan unha soa forma átona 
pró singular da segunda persoa do pro
nome (te en ámbolos casos), o galego 
común presenta dúas formas perfecta
mente diferenciadas:. te como comple
mento directo e che como complemen
to indirecto . 

·Decimos «galego común» ó talar da 
distinción, porque en Galicia danse 
dous fenómenos, certamente dialec
táis, conocidos como chefsmo e tefs
m o. O primeiro, cunha fronteira dialec
tal moi precisa e ocupando parte da 
provincia da Coruña , consiste en igua
lar ámbalas formas en che. Así, un 
señor de Aguiño dirá fun á festa e non 
che vin, anque me abóuxe-la cabeza 
non che levo comigo, mentres a inmen
sa maioría dos galegos dirán non te vin 
e non te levo. 

O teísmo dáse só nalgúns puntos da 
raia de Portugal , ou perto dela, e con
siste na neutralización das dúas formas 
en te. Oeste xeito un señor de Tomiño 
dirá, de maneira semellante a un portu
gués, non tos dou, voute pegar unha la
bazada. 

Nos dous .casos trátase de evolución 
propia da lingua destas zonas e non de 
moderna innovación. Merecen todo o 
agarimo e respeto que se debe conce
der ás formas dialectáis : ó cabo, todo é 
galego. Pro por seren ámbalas dúas 
francamente minoritarias, non poden 
ser consideradas «galego común». En 
determinados contestes e usos tódalas 
formas dialectáis poden ter unha serie 
de valores que non terían as normativi
zadas, pro polo ben do ga lego debemos 
tender a unha especie de coiné igual 
pra todos, na que non terfan cabida os 
fenómenos indicados máis arriba . Que
de claro que non irnos contra estes 
cheístas ou teístas . 



te? 

Irnos contra os que, cada dla máis, 
aparecen nas cidades. Son francamen
te notorios os chefstas-tefstas de Vigo, 
A Coruña e Ferrol, case sempre xente 
nova. E decimos chelstas-tefstas por
que, ó usalos indiscriminadamente, 
participan dos dous fenómenos. Nor
malmente hai unha primeira fase na 
que todo é che (algúns asistentes a cla
ses de galego manifestaron a súa es
trañeza ó constataren que tamén tiña
mos un pronome te); logo, ó decatáren
se de que hai dúas formas, non saben 
ónde colocar ningunha. Un bon exerci
cio serla sustituir mentalmente o pro
nome de segunda persoa por un de ter
ceira: non o vin, non te vin; non lle falo, 
non che falo. Tamén hai que ter en con
ta que se a frase leva xa un C.D., ese 
pronome non pode selo tamén: dinche 
ante un libro, xa cho contaréi, ese pa
lanquln cómete vivo, pro ese planquln 
cómeche os cartas. Outros recomen
dan traspo-la oración a pasiva, e se o 
pronome pode funcionar como suxeito 
é que era un C.D., e polo tanto te; se 
non é asl, é que era che, C.I. (non te 
aturo, ti non es aturado por min; pro de 
non che merco todo non podemos pa
sar a ti non es mercado todo por min). 

Compre salientar dous puntos: nun
ha construcción reflesiva, por razóns 
obvias, o verbo non admite máis cá for
ma te; o verbo querer admite a cons
trucción con dativo e acusativo: o por 
qué hai que buscalo na historia propia, 
polo que tan ben está quéroche como 
quérote (do mesmo xeito que quérolle e 
quéroo), anque poida haber lixeiros ma
tices entre unha e outra espresión. Cre
mes que non hai máis verbos cos que 
ocurra un feíto semellante. 

A colocar ben os pronomes non se 
adeprende máis ca escoitando, talando 
e escribindo, pro sempre fixándose 
moito no que ún ouve, fala ou escribe, 
do contrario non tacemos na.da. O ve
las cousas escritas ún decátase millor 
dos erros. E dificil, pro non imposfbel 
pró que ten vontade de adeprender; 
mesmo xente nativa e talante de zonas 
teístas ou chef stas chega, pola convi
vencia neutras zonas, a perder un rasgo 
tan de seu. 

A pervivencia do bo galego ben paga 
o esforzo, ¿non sí? • 

• LIBROS 

Silvio Santiago. «0 SILENCIO REDI
MIDO». Galaxia. Vigo, 1976. 276 
póxs. Novela. Coñeciamos de Silvio 
de Santiago, poida que un dos escri
tores galegos destes tempos de capa
cidade narrativa máis interesante (ó 
mesmo tempo que descoñecida), a 
súa noveliña <Nilardevós», lembranza 
da súa aldea natal, á beira mesmo da 
raía portuguesa, polas terras de Ou
rense, chea de recordos de neno, cá
seque memoria recreada. Agora sae 
do prelo, logo de moito tempo aga
chada por razóns de censura, «0 si
lencio redimido». 

Se «Vilardevós» era, efectivamen
te, a memoria da neneza, na que be
ben tantos escritores galegos coma 
quen reatopa ó cabo do tempo as rai
ceiras perdidas,«0 silencio redimido» é 
a crónica personal, novelesca tamén 
e polo mesmo moi disimulada, pro 
chea de vivencias directas e podaría
mos decir, anque nun senso moi am
plio, autobiográficas, doutro tempo 
decisivo: a historie de esilio e fuxida, 
de medo e silencio abrigado, logo da 
guerra de 1936. O protagonista escri
be, a xeito de confesión, tamén pra 
recupera-la memoria, a crónica dunha 
historia representativa de toda unha 
xeración, de vostede mesmo cicáis, 
como di o autor na noticia que prece
de ó relato. Unha novedade impor
tante. 

REVISTAS 

VOCEIRO DE ALBE-GALICIA. Nú
mero cero. 
Recibfmo-lo número cero do voceiro 
periodístico, coa idea de que sexa tri
mestral, de ALBE-Galicia, asociación 
de biólogos que ven traballando arreo 
en temas non somentes da súa espe
cialidade senón educativos, pedagó
xicos, etc (ve-lo número anterior na 
nosa revista). 

Esta edición do voceiro é, natural
mente, a ciclostil, coma outras moitas 
publicacións, unhas legáis e outras 
clandestinas, pro todas sen cartos, 
que tentan de arriquecela nosa reali
dade, botar unha miga de luz (aínda 
que namáis sexa pra da-los primeiros 
pasos) sobor dela dende perspectivas 
diferentes. Prensa de asociacións cul
turáis, prensa de barrios, de parro
quias, de asociacións de veciños e 
clubs xuvenís, de estudiantes ... que 
nós pedimos dende eiquf pra escribi
la crónida da «outra comunicación» ó 
marxe das linotipias ou prelos recoñe
cidos. 

De calquera xeito, o voceiro de 
ALBE-Galicia sae, naturalmente, na 

cultura 

· Voceiro de ALBE-GALICIA 

·Editorial 

·A situacion profesional dos biologos de 

Galicia 

• Actividades de ALBE- GALICIA 

·O Pian Director Territorial 

'Carta profesional dos biólogos italians 

'Por unha normativizacion das verbas 

bioloxicas 

'La investigación agraria 

• A cultura científica galega. Un traballo 

de Oiaz - Fierros 

legalidade. Recolle os primeiros sen
tires do equipo de biólogos que veñen 
traballando encol da realidade gale
ga: a súa situación profesional, activi
dades, unha declaración encol do 
Plan Director Territorial de Galicia, 
notas de ensino, a carta profesional 
d9s biólogos italianos (que se colle 
como exemplo de carta de profesio
nalidade), traballos encol da política 
forestal, normativización das verbas 
propias do eido das ciencias naturáis, 
etc. o número cero. o primeiro paso. 

DISCOS 

ANDRES GAOS (1874-1959). Obra 
pianfstica (Aires gallegos, Nuevos 
aires gallegos, suite «Hispónicas 
n.0 2» muifteira. Andrés Gaos (fi
llo), piano, RCA.· SCL 1-107. pvp 
260 pts. 

No noso interés por dar a coñecer 
tamén no eido da música novas posi
bilidades da creación en Galicia reco
llemos eiquí este traballo de Andrés 
Gaos, que foi virtuoso violinista co
ruñés e poido desempeñar neste país 

·O Paro 

' Secion Bibliografica 

o mesmo papel que July Garreta na 
Catalunya, coa ventaxe de ser millor 
compositor ca este. 

Coma moita da nosa xente, Gaos 
tivo que emigrar e morréu na Arxenti
na. As obras do disco que comenta
mos son en grande medida interesan
tes mostras de nacionalismo pianf sti
co tratando os temas folklóricos cun
ha gran ·sinxeleza, sen plantexarse 
tampouco serios problemas composi
tivos coma no caso da súa sonata Op, 
37 pra violín e máis piano. 

A versión é moi correcta. Non asf a 
grabación, opaca e con ruidos de fon
do. A nota da contraportada, do tillo 
do compositor e intérprete, non é 
tampouco moi aforturnada, esquence 
a laboura da Orquesta Sinfónica da 
Coruña, do seu director, Roxelio Gro
ba, e a grande laboura de difusión de 
Gaos por parte de Ramiro Cartelle. 
Especialmente desgraciada, dirfa eu, 
é unha cita da revista «Monsalvat» 
que máis ca loubar ó compositor de
sacredftao e acúsao dun reaccionaris
mo que coido que esiste máis no críti
co ca no criticado. X.M.C.A. 



cartas a 
dirección 
A REPUBLICA, 
COMO ALTERNATIVA 

Amigos de TEIMA: Unha das primei
ras cousas que ten de facer calquera 
persoa que queira participar na trans
formación da sociedade que lle tocóu 
vivir é coñecelo seu pasado pra, deste 
xeito, evitar un novo tropezo na mesma 
pedra. lsto ven a conto polo descoñe
cemento esistente sobor da nosa histo
ria recente, concretamente no que se 
refire ó período da 11 República e da 
guerra civil, que tanta xente quere es
quencer (táctica do avestruz). Cando a 
nós, coidamos urxente a necesidade de 
analizar e estudar este período, teoriza
lo e sacar as conclusións políticas ne
cesarias que nos axuden a non repetir 
vellos erres. Nesta tarefa é fundamen
tal o papel a desenrolar pelas revistas 
progresistas como a vosa. Nesta pers
peutiva consideramos positivo o artigo 
sobor do 41 cabodano do Frente Popu
lar, mais pra nós iso sóio debe ser o es
comenzo dun amplo debate do que siñi
ficóu pra Galicia a 11 República, e do 
que hoxe xa sinifica pró noso pobo ga
lega a alternativa da loita pola Repúbli 
ca na actual etapa política de descom
posición total do franquismo e das ma
niobras da consolidación dunha monar
quía neofranquista imposta. 

Compre tamén decir que o republi
canismo non é ningún fósil , como pre
tenden facer crer certa prensa e· certos 
liderciños políticos de «esquerda», 
senón unha realidade que se nos mani
festa cada dous por tres: O 1 Congreso 
da FSG (PSOE) e a intervención na Co
ruña do grupo teatral «Tábano» conle
vóu ós seus asistentes a estalar en be
rros de «España, mañán, será republi
cán», a aparición da bandeira tricoor 
nalgunhas manifestacións e asambleas 
de masas, etc., e sen mencionar os in
numerabeis exemplos de manifesta
cións republicáns acontecidas no resto 
do Estado Español. Nembargantes, al
gúns políticos fan declaracións «tan na
cionalistas» coma esta: Prefiero un ha 
monarquía descentralizadora que unha 
república centralista». E isto é plantexar 
o problema xustamente ó revés, porque 
sóio a conquista da República , en base 
á loita popular, poderá asegurar a de
mocracia e o dereito á ceibe autodeter
minación dos pobos asoballados. E a 
esperiencia histórica a que nos fai pen
sar así. E non un republicanismo deci
monónico trasnoitado. Cecáis conveña 
lembrar unhas frases escritas por Cas
telao no 1937 - cando a loita de era
ses estaba concretizada nunha guerra 
civil - que hoxe recobran evidente ac
tualidade: Dende entón (desque reina
ron en Hespaña as dinastías estranxei -

q- ras dos Austrias e Borbóns) «menar
!:? quía» quer decir «imperialismo», «uni-
1) formismo», «centralismo», e «república» 

quer decir «descentralización», «autono
mías», «libertade» («Sempre en Galiza», 
páx. 61 ). Claro que dependerá de nós o 
que a 111 República sexa auténticamen
te Federal e ~<afincada nas propias en
tranas do país» (ibidem , páx. 64). 

Pedíndovos perdón pola longura do 
escrito e con rogo de que o publique
des, queremos rematar engadindo que 
a loita pola República non é incompatí
bel coa loita polos intereses populares 
galegas. Antes, polo contrario, identifí
canse. 

Xosé Luis Sánchez Bravo Sollas 
Colectivo Republicán de Traballo 

Xeneral Pardiñas, 1, 7.0 D. 

Santiago 

* * * 

O «SABER FACER» 
DE «TEIMA» 

Señores criadores de TEI MA: Apro
veito a ocasión pra felicitalos sinxela
mente porque ó fin ternos unha revista 
galega que é un verdadeiro «saber fa
cer». 

Como g~lego, estóu orgulloso de 
que xurda esta realidade e que d'unha 
ves sexamos «homes» pra «berrar» (no 
senso de esixir) por unha xusticia sem
pre negada, pero que vamos adequirir 
si ·somos capaces de acabar co mergu
llamento e asoballamento centenario 
do noso povo. 

r 

O P.S.G. E 
CELSO EMILIO FERREIRO 

Sr. Director: A Agrupación Local . 
do Partido Socialista Galego (PSG) 
en Madrid, diante das críticas sen 
fondamento vertidas no número 12 
de TEIMA, sobor do seu militante 
Celso Emilio Ferreiro, quere facer 
constar ca totalidade das mesmas su
poñen unha falla á verdade informati
va, dobremente grave por aparecer 
nun órgao de prensa e por referirse a 
un home que na longa noite de pedra 
e na angosta noite de cimento sigue a 
loitar pola liberación e diñificación do 
seu pobo. 

Polo demáis convén clarexar: 

Co feito de que algúns artigo do 
C.E. Ferreriro saian en castelán ten a 
sinxela espricación de que o mesmo 
traballa nunha axencia de reportaxes, 
de ámeto estatal, na que o castelán é 
norma de abrigado comprimento. 

Coido que éste é un bo camiño e sin
to os meus máis cordiais desexos de 
que poidades (e poida.mos) seguir loi
tando coa mesma vontade que loitara 
Espartaco, por un futuro (e tamén pre
sente) de libertade persoal e coletiva . 

Un amigo. 

Manuel Rodríguez Alvarez 

Profesor de inglés do l.N .E.M . 
Mérida (Badajoz) 

* * * 

A TENCION OS RECIT AIS 

Sr. Director: Son asíduo leutor da 
súa revista. Agora mesmo teño diante 
miña o número 12. Ouero en primeiro 
lugar mandarlles a miña máis sinxela 
felicitación polo gran labor que están 
fgcendo. E se sirve o meu alento pra 
que siga adiante, mándollelo de todo 
corazón. 

O motivo que me anima a· escribir
lles é pra decirlles (darlles) o meu pare
cer sobor os recitais da música galega , 
pois dende uns días pra acá, estánse 
producindo moitos e con moita asidui
dade, e moita xente non se entera da 
súa esistencia. Unha razón importante, 
por falta de medios económicos pra pu
blicidade. Por iso, ·eu penso que voste
des debían facer algo, pedir colabora
ción aos leutores e facer tódalas se
máns unha especie de carteleira cos re-

A dirección da Aula de Galego do 
Ateneo foi aceptada - endexamais 
trala demisión do Sr. Cela , que no 
caso rexeitóu a presidencia do Ate
neo e non da Aula de Galego - pra 
evitare que caira nas mans de homes 
vencellados ao Centro Galego de Ma
drid, e tras consultá-la opinión - pa
radóxicamente favorábel- do gale
guismo residente en Madrid. 

Saúdalles atentamente. 

Teixeiro 

Segredario de Coordinación da Agrupa

ción Local do P.S.G . en Madrid . 

N. da R.: No breve comentario 
aparecido na sección «Fiadeiro» do 
número 12, TEIMA non facía máis 
que recoller algúns feítos sin faltar a 
verdade informativa algunha . Todo 
dende unha postura de respeto á per
soa e á obra do gran Celso Emilio. Por 
eso nos estraña a chegada desta car
ta. 

citáis. Pra esa xente que lle gesta a mú
sica da terra, pro non sabe de recitais, 
fagamos por darllos a coñecer. Eu vivo 
en Ponteyedra , pro iría velos á Cruña, 
Lugo ou Ourense , si soupera deles. 

Penso que non me queda máis que 
decirlles e espero que a miña idea sexa 
máis que unha idea . Perdónenme o 
meu galego, pro non mo enseñaron na 
escola e o que sei é o que lle sinto ós 
meus pais. 

Un suscriptor 

Pontevedra 

* * * 

AXILIZALO CONTIDO 

Moi señor meu : Ao fin ternos unha 
revista en galego, que dende logo hai 
que millorar moito e axilizar moito máis 
o seu contido, ainda que a presentación 
é boa. 

O que non vexo erare é por qué que
redes por dificultades á súa leitura, 
poñendo a contraución «ao» como «Ó», 
co que facedes un galimatías ao deixar 
en mans do linotipista de turno o pólo 
ben acentuado. Paréceme unha parva
da do chamado, quizais mal chamado, 
equipo lingüista. 

Galiza ceibe e un saúdo. 

Xurxo Fortes Cachafeiro 

Outra Aldea (Cerdedo) 

* * * 

A.C.l.E.S., 
EN TODA GALICIA 

Señor Director : Escribímoslle pra 
darlle as gracias pola publicación dun 
artigo sobor da nosa· Asociación 
(ACIES) - Asociación prá Correspon
dencia e a 1 mprenta na Escala - no nú
mero dez de TEIMA. 

Sementes queremos facer unha 
acraración i é a seguinte: nese artigo cí
tase a Vigo como punto neurálxico da 
Asociación no noso País, i esto non é 
correto de todo, xa que non sóio nós, os 
de Vigo, somos os que estamos apular 
por esta Asociación . Tamén o están a 
facer: Pontevedra, Santiago, Lugo, Ou
rense e Ferro!. 

Pra rematar, unha enhoraboa pola 
iniciativa de TEI MA. 

Un saúdo. 

Isabel Mato Landeira 

(Segredaria de ACIES-Vigo 

Suscritora número 766 

C/ Doblada , 31 . 9° B 

Vigo 
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eos. 
Neste intre, a única saída "'11~ Na súa man está o indulto. 

pra 900 m.illóns de nenas é morrer. ll ~J Unicef sóio canta con diñeiro dos seus socios. 
900 millóns de nenas están condenados 'I ít Fágase socio de Unicef. · 

pala fame, as doenzas ~ 1 Nunca terá e~p~egado millar 
e a falla total de cultura. "7 ~ un pouco de d1ne1ro. · 

__ lllicef __ 
Fondo das Nacións Unidas prá Infancia 

Apartado 12021 
MADRID 

Raga me remitan maior ihformación sabor de Unicef. 

No me ... ········ ··· · ··· ·········· ··· ········· ···· ····· ········· ······· 

Dirección 

Cidade .. .... ............... ........ ............ Distrito · .... ..... . 

Teléfono ................................ .. .... ....... ...... · .... .... . 
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