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pola nosa banda-

A Romería 
~ '\. " : 

Agora, vaia, os mesmos presidentes das respectiv ~ta ~ 'n's provinciáis 
galegas decídense, vaia, a solicitar do mesmísimo Goberno Central de Madrid un 
réxime especia~-- pra Galicia. ¡Quén o diría! Doutra banda, ·distintas personalidades 
da política vencellada -directa ou indirectamente- ó Segundo Goberno da Mo
narquía, solicitan, tamén, mesmo un réxime estatutario pró naso País. Son dúas so
licitudes, dúas fermosas peticións e significativas mais só iso: peti'cións de· gracia 
excepcionáis e artelladas en guantes brancas de .salón en salón. Unha pen~ cando a 
poboación, se algún día -realmente- a deixan que diga do seu, esb<?ura silencio
samente por se tace·r cidadá da súa propia existencia: o cidadá es.ixe, sinxelamente; 
o súbdito, coma na Edade Media, solicita e preg.a accións de gracia. O réxime espe
cial devandito teri, deste xeito, -certo aire medieval. 

Dende a mesmísima prehistoria, a poboación galega leva en si -nos seus 
propios miolos e na terra- o feito diferencial coma algo inexcusábel. ¿Quén o duda 
xa? f porque do ·silencio forzoso das catacumbas -nas que o pobo quedóu confi
nado baixo do franquismo- renace unha vez máis, tímidamente, nacéndose en for
zas. aínda, a voz da poboación, agora os prohcimes van e tanse un soio home pra ta
lar tÓdos á xunta: d.a gorxa. saíulles, pouco máis, unha .solicitude, ~n prego, unha 
sorte de _oración cos mi llores modáis dó capital. Non é dabondo·. Os feitos talan, con 
claridade; do vello xogo do oportunismo: os mesmos nomes, as mesmas caras, os 
mesmos olios, as mesmas orellas e mans talan agora_ polos mesmos beizos nos que 
talóu a' represión. 

Tiveron que xurdir actitudes semellantes - ·con moita antelación- neutros 
países do Estado ·pra que saíra a flote, final merite, o mim·e~ismo ·dunha Galicia ofi
cial que non se sostén, xa, nas mesmas ponlas. Agora, diante d~'~ _e1e·c-ci(ms, esta
mos · a punto· de cqntemplar feitos polo estilo namentres permanece, palmo a pal
mo, a estrutura do franquismo. A grande romería, os novas salvadores, está a pi
ques de comenzar pateando con pés de xigantes no naso pobo silenciado. 
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cada 
semá 
Manif estaeións 

, 
aqu1 e 
aeolá 

Durante a Semana Santa, ademáis das clá
sicas procesións. que por certo esmorecen. dúas 
manifestacións recorreron as rúas da Coruña. 
Unha delas foi cecáis a primeira das súas carac
terísticas no Estado español: uns cen cegós re
correron as principáis rúas da cidade invitando 
ós coruñeses a solidarizarse coas súas reivindi
cacións : cese do delegado provincial da ONCE e 
elección democrática de representantes. non á 
discriminación económica, etc. Esta vez, a poli
cía non aparecéu e os transeuntes aplaudiron 
fortemente os manifestantes. Onde sí se presen
tóu a policía foi na rúá Linares Rivas cando che
gaban alías seiscentas persoas que viñan dende 
a Estación de Autobuses solicitando «transporte 
popular» nunha manifestación convocada pola 
Asamblea Popular Galega (APG) . Os manifes
tantes disolvéronse pro volveron a concentrarse 
diante do axuntamento repetindo as reivindica
cións do que xa é un longo conflicto na periferia 
coruñesa . 

Importante manifestación pra Galicia foi a 
que tivo lugar o domingo en Xove-Viveiro. Sobor 
da «marcha anti-nuclear» TEIMA vai publicar no 
seu próximo número un amplo informe gráfico e 
literario. 

Carballo: 
facilidades 
prá alianza 

Baixo o teito do axuntamento de Carballo, 
posto a disposición polo autodenominado «libe
ral» alcalde Bazarra , reuníronse os homes de 
Alianza Popular en Bergantiños. Alí, conta o 
noso corresponsal Waldo Blanco. estaban o~ al
caldes de Coristanco. Laxe (alcalde accidental). 
Malpica. Zas. Ponteceso, Cabana ... coa partici
pación tamén de secretarios locáis do Move
mento das devanditas localidades, ademáis dal
gún amigo «íntimo» de A.P. Non é a primeira 
vez que este partido utiliza prós seus fins o apa
rello administrativo. e este feito xa ten sido de
nunciado pola oposición . O líder máis relevante 
do acto foi o alcalde de Cabana, señor Tedín, ta-

~ mén diputado da Coruña, que controla algunhas 
~ cofradías. hermandades de labregos. axunta - . 

mentos. etc. da provincia. Par.adóxicamente. 
este home foi un dos que máis se opuso á celu
losa de Ponteceso. Sinálase na bisbarra que o 
fixo non tanto por defende-los intereses dos ma
riñeiros senón polos propios como dono que é 
dunha fábrica de conglomerados. Como sempre. 
.os cartos non fallan e xa están programadas va-
rias «comilonas» polas vilas e pobos de Bergan
tiños. 

Esteiro, Noia 

Hai queli 
emporealla 

• o mar1seo 
«Oueremos saber -dixo a Guillermo Cam

pos. de TEIMA. don Xerónimo Agrafuxo- quén 
ten a culpa de que eses viveiros estean alí: ¿a 
quén sobornaron pra que Madrid dera o informe 
favorábel?» Preguntas semellantes a esta véñe
nas facendo ahi tempo, sen que parezan atopar 
ouvidos que as escoiten, os mariñeiros das rías 
de Noia e Esteiro. Uns viveiros flotantes de os
tras -sorte de grandes barcas- andan a em
porcallar con paus. redes vellas e todo o abon
doso lixo que cabe- nas cordas mexiloneiras e os
treiras. o que deica agora constituíu un criadeiro 
natural de marisco. nas proximidades da illa da 
Creba . Deste xeito. as ostras. vieiras. ameixas. 
camaróns. zamburiñas. e tantas outras especies, 
corren serio peligro. O mesmo, máis ou menos, 
que os barcos noieses que obrigatoriamente de
ben sair 6 mar poi a pasantf a da Creba: como os 
viveiros non están sinalados, nin siquera cunha 
mínima luz. as precaucións teñen de ser extre
madas ó límite. «0 ser cada día menos os sitios 
que nos van deixando -engadíu a Campos ou 
tro mariñeiro- ternos que estar uns enriba dou
tros e así miramos como os aparellos teñen cada 
día máis cruces debido a que todos andamos 6 
mesmo. e somos moitos barcos pra tan pouco 
marn .· 

«Dende logo -conclúe desespernnzado o 
señor Agramuxo- moitos cartos deberon espa
llar entre os fantoches da cofradía pra que os vi
veiros estean no millor sitio da ría . O que pasa 
en Noia e Muros é peor có das Encrobas: nin un 
só mariñeiro se beneficia desta industria». 

Ponteved~~= 
asunto de animáis 

A feira do gando d~ Pontevedra esmorece. 

Desta longa agonía, escribe Guillermo Campos, 
teñen a culpa, moi directamente, as últimas cor
poracións municipáis que rexeron os destinos 
dunha cidade que xa non amosa máis forza cá 
da vella aquela nun corral do conto ... A xente 
aínda lembra aquelas boas «paradas» gandeiras 
e mercadurías na agora chamada Praza de Bar
celos. como recordo daqueles agarimosos mo
rreos -inocentes coma os dos rapaces- entre 
as respectivas autoridades denantes que a revo-

lución dos carabeles lles cravara unha espiña a 
úns e a outros. Levaron a feira por razóns hixié
nicas --,-aínda que logo o servicio de limpeza tivo 
unha disculpa menos pra xustificar que as rúas 
seguiran. senón con bosta. sí con outros sucedá
neos- pra un curruncho: o malecón do Lérez. 
que non foi moi ben acollido polos gandeiros e 
con razón : as vacas tamén teñen o seu corazon 

ciño e enferman de vez en cando. O que era 
unha solución temporal leva camiño dos dez 
anos. Pasóu Borregón pola alcaldía. pasóu Gar
cía Sánchez. pasóu Queizán Taboada : os terrees 
da Xunqueira do Bao aínda están a agardar. Ho
xendía a situación oficial do proxecto do merca
do «rexional» de gando de Pontevedra está así : 

o presuposto é de 26 .241 .140 pesetas. penden
te de subasta nos primeiros meses do 1977 que. 
no millor dos casos, xa será seguramente nos 

. segundos. Se ó tema nono empurran. a fe ira de 
Pontevedra acabará desaparecendo por falla de 
contido e con ela a cidade perderá a súa posibili
dade de ser un centro gandeiro e labrego máis 
prá Terra . Que falla tan . 

0 «X» 
e O «S» 

Nunha das últimas xuntanzas mantidas 
por intelectuáis e lingüistas galegos, cara á 
definitiva normativización do noso idioma. 
decidíuse por acordo unánime o emprego do 
«X» en tódolos casos cando na norma culta 
represente un grupo «CS». Cando na sílaba 
seguinte figure un <oo> co valor fonético que 
deica_ agora tivo en gal ego, mantense o «s» . 
Por tanto, TEIMA -que adoptará tódolos 
acordos emanados destas xuntanzas- escri
birá. a partires de agora, «sexualidade» e 
non «sesualidade»; «extensión» e non «es
tensión» . 

Sirva o clarexamento como guía pra lec
tores sorprendidos. 



cadaserilá 

Ribadavia 

A dialéetiea da labazada 
A forza bruta anda solta por Ribadavia e vaie do 

ramal dun industrial que se chama Xaime Paz 
Ameijeiras. Nen os héroes do mellor far - west 
xuntaban tantas tazañas en tan poucas horas. 
Escomenzóu o domingo 3 de abril ó redor da 
mediodía cando subía pola rúa central da vila, á 
altura do bar Evencio. Cruzóuse con Braulio 
Soto Martfnez, veciño supostamente relacioná
bel coa Liga Comunista Revolucionaria.Chamóu
no e preguntóulle algo; acto seguido o émulo de 
_malo do Oeste arremetéu a labazadas contra o 
interpelado sacando do peto unha caixa con ba
las e decfndolle ó mesmo tempo: «lsto é pra ti e 
prós teus compañeiros, me cago na nai que te 
pariu». 

O rollo viña de dfas pasados, nos que tivo lu
gar a primeira folga que acontece en Ribadavia. 
Traballadores da rama da madeira, especialmen
te os empregados nas célebres fábricas de cai
xas de morto, plantexaron a golpe de folga im
portantes reivindicacións. Sabfase xa que os 
patróns andaban cabreados e supónse que tiñan 
talado entre eles de cómo remedia - la situación. 
Non se esquenza que Ribadavia ten de sempre 
unha considerábel industria funeraria que conta . 
por exemplo, cunha fábrica (a dos Chaos) na que 
se ocupan 160 traballadores. Un destes peque
nos industriáis, veciño de Carballeda de Avia, era 
quen andaba •máis dofdo polas consecuencias 
que podían derivarse do convenio. Paz Ameijei
ras ten unha fábrica de embalaxes de madeira 
que suministra, sobre todo, á Cooperativa de 
Viños do Ribeiro. · 

Este home, segundo pu ido saber TEI MA, 
acostuma confundi - lo touciño coa mermelada 
e, pra el, tódolos gatos son pardos. Calquera que 
tale dos dereitos do traballador ou apoie as súas 
reivindicacións sóio pode ser unha cousa, comu
nista. O caso parece ser que chegóu a ver roxos 
en tódalas esquinas e, segundo contóu el mes
mo ó periódico La Región, <!ende o sábado 2 re
cibf u na súa casa de Carballeda numerosas 
·ameazas anónimas de morte que fan dirixidas á 
súa persoa, á muller e ós once tillos que ten. Di 
que isto empezóu dende o intre en que foron 
pola súa fábrica uns rapaces a reparti - lo pro
grama reivindicativo da madeira que elaboróu o 
Sindicato Obreiro Galego (SOG). Un portavoz 
desta organización sindical de esquerdas indicóu 
a TEIMA que resulta totalmente recusábel cal
quera acl!sación deste tipo sobre o SOG e infor
móu que, efectivamente, tres dos seus membros 
foron pola f~brica de Paz Ameijeiras repartindo o 
devandito programa e que, de resultas de tacelo, · 
foron agredidos por varios homes armados con 
paus que safron da casa encabezados por un tillo 

do patrón. Seica desvalixaron incluso parte do 
coche no que viaxaban os sindicalistas apode
rándose polo menos da cédula de identificación 
fiscal do vehículo. 

Segundo o agresor (en Ribadavia chámanlle 
agora «o pistoleiro»), na noite do sábado apare
céu na vila unha pintada que poñfa: «Jaime Paz, 
ten cuidado. Te la tenemos jugada». Tamén en
gade, segundo La Región (TEIMA non puido ta
lar con él, non se puxo ó teléfono), que ten cons
tancia de que un dos autores da pintada é un di
rixente do Partido Comunista de Ribadavia (SIC) 
que parece se - lo Braulio Soto a quen atocóu 
diante do Bar Evencio. «Chaméille a atención 
-dixo tan campante- e violentóuse comigo e, 
como resposta, dinlle un golpe e rabuñéille a ca
ra. Acto seguido, fun pra miña casa, a Carballe
da, pra comer e continuaban as ameazas telefó
nicas». 

O mesmo domingo pola tarde, Paz Ameijeiras 
baixóu novamente á vila acompañado por varios 
membros da súa prolífica familia e por algún dos 
seus veciños. Entróu no Bar Moderno e alf ato
póuse co abogado Sanz Orriols, membro do Par
tido Comunista de Galicia e popularmente coñe
cido na bisbarra polo alcume do Chucho. Segun
do versións que TEIMA confirmóu en varias fon
tes, un tillo do Paz Ameijeiras insultóu ó Chucho 
e, de súpeto, botóuse derriba del a labazadas. O 
vello agarróuno polo pescozo e fixo acenos de 
afogalo no intre en que escomenzaba unha ver
dadeira batalla campal na que participaron va
rios mebros do clan Paz Ameijeiras. Guindaron ó 
abogado por riba das mesas mentres un tal Labo
ra, tamén de Carballeda, arremetéu a cachetes 
con Braulio Soto Lorenzo, pai do rapaz que xa 
fora agredido pola mañá. De resultas, foron feri
Eios o Chucho, Soto Lorenzo, Luis Escudero, e 
Alexandre Alvarez Valeiras, da Agrupación Cul
tural Abrente. Este último baixara da súa casa 
pra defender ó Chucho, de endeble constitución 
física e afectado por unha coxeira permanente. 

A opinión pública local condenóu inmediata
mente os actos de agresión. «Aquf non hai outro 
comentario -respondéu a TEIMA un veciño da 
vila-. lsto son actitudes de quen quere que vol
témos ó trintaeséis». «A xente asf non debera an
dar pola rúa, é un perigo», contestóu outro. 
«¿ Ouén permite que este energúmeno poida fa
cer uso e obstentación das armas?», engadfu ún 
máis afnda. Comunicados conxuntos das forzas 
políticas condenaron rápidamente os feitos e un 
número escaso de persoas intentóu manifestar
se en Ribadavia como acto de protesta. 

TEI MA quixo saber quen é realmente Paz 

Ameijeiras e preguntóu a un considerábel núme
ro de persoas en Ribadavia e en Ourense. «Xa o 
coñeciamos de vello, sempre tivo sona de home 
violento que fai coma un tauro, turra pra diante 
sen máis». «Cando pelexóu con Soto dfxolle que 
avisara ós seus que aprenderan a boxear». «Está 
sempre armado, ten dúas pistolas e un rifle do 
22 e faise acompañar moitas veces de fortes es
birros». «El mesmo fai de gardaspaldas dalgún 
home público, como sucede no caso do Fran
queira». «Ninguén o pode ver máis cá súa pandi
lla, o Pepe Casas (director da Caixa Rural na 
vila), o Milucho, o Risas e poucos máis». De fra
ses coma estas apañamos unha boa colección. 

Case tódalas fontes coinciden en ditualo du
rante toda a súa vida a carón de Euloxio Gómez 
Franqueira, a quen lle debe por exemplo o favor 
de axudarlle a safr do apreto no que estivo cunha 
industria da súa propiedade. Información reco
lleita en Santiago dá por seguro que foi unha das 
tres persoas que irrumpiron violentamente nun 
piso desta cidade pra sacar de alf, á forza, a unha 
sobriña que anda cun rapaz contra o parecer da 
familia. Xa naquel intre mostróu unha pistola e 
ameazóu ó mozo da rapaza. Segundo outras 
fontes, viaxóu algunha vez a Madrid acom
pañando ó «procurador do campo» e o seu nome 
andivo ás veces polo xurgado como consecuen
cia da dialéctica dos puños que non duda en uti
lizar. En Ribadavia cóntase que sementes o tillo 
dun tendeiro aprobóu públicamente as súas ta
zañas do dfa 3 decindo que «debéralles pegar 
máis do que lles pegóu». 

Paz Ameijeiras ten ó redor de 50 anos, cons
titución física moi robusta e tasqufa de arrouta
do. «E o típico matón», definf uno outra persoa 
consultada por TEIMA. Pai de familia numerosa 
(once tillos), atribúenselle protagonismos non 
exentos de certa banalidade e agresivas inclina
cións eróticas. (Quede isto recolleito con tódalas 
reservas pola parte desta revista). A súa tilla, 
Marra Dolores Paz, unha das agresoras do café 
Moderno, é membro da comisión executiva do 
Partido Popular de Ourense (o de Franqueira). O 
noso personaxe de actualidade é actualmente 
presidente do Consello Regulador do Viño do Ri
beiro e un dos 'principáis fornecedores de emba
laxes prá Cooperativa. 

Como derradeiro dato, testigos presenciáis 
contaron a esta revista que unha das pelexas do 
domingo foi contemplada por un garda munici-
pal da vila que non intervf u pra nada. Os agredi
dos presentaron denuncias no xuzgado, no posto 
local da Guardia Civl e visitaron ó alcalde pra 
que xestionara diante do gobernador as oportu- ~ 
nas dilixencias. O 



c-adaseíná 

Baldaio: «As Enerobas» do mar 
«Nota prá Comandancia de Corme: Prega

mos non volvan mandar out'ra citación, pois non 
será atendida. Con este motivo presentámonos 
hoxe eiquf, acompañando ós xa citados e acusa
dos de roubo de ameixas nas marismas de Lema 
(praia de Baldaio). Atentamente, a . parroquia». 
Este era o lacónico texto qu"e os veciños -labre
gos e mariscadores- da parroquia de Lema fo
ron entregar venres en manifestación diante da 
Comandancia de Mariña de Corme. Ese día, 
como ven sendo norma dende que mans priva
das se fixeron coa marisma, dous mozos tiveron 
que ir declarar: «acúsannos de roubar marisco 
nunha praia que sempre foi nosa». «Xa estamos 
cansos deles -decía a M. RIVAS de TEIMA un 
mariscador citado xa sete veces polos mesmos 
motivos- e anque sexa cos dentes os bota
mos». Dous días despóis, o domingo, parto de 
quinientas persoas recorrían sete kilómetros en 
manifestación dende a igrexa parroquial até os 
areáis. Antes, Ramón Valcárcel, crego de Sésa
mo e detido na loita de As Encrobas, oficiara
unha misa xunto co crego de Bunifáns. Falóu un 
labrego do val de Barcia e foi presentado o pro
xecto de construcción dun Sindicato Labrego 
Galego que está a ser espallado polas Comisións 
Labregas. O frente da manifestación, unha pan
carta co texto «Non ó roubo das praias. O areal é 
do pobo» e as siglas CC.LL Unha vez máis, car
téis e sináis de · propiedade privada e prohibi
cións de paso caf ron no chan e os manifestantes 
esixiron a devolución dunha praia que sempre foi 
libre, do pobo. 

TENSION CONTINUA 

Dende que en 1971 escomenzóu a segunda 
etapa de extracción de area -con gran mecani
zación- por parte dunha empresa en que o 
home forte é Adolfo Ferreiro, un personaxe moi 
coñecido na bisbarra de Bergantiños por razóns 
que logo explicaremos, as ameazas, as citacións, 
as multas, o encañonamento ós veciños polos 

O/ANTE DA AXUDANTIA DE CORME 

gardiáns -mesmo os golpes- son pan de tó
dolos días. Centos de camións -no vran a me
dia diaria era duns noventa- safan destas ma
rismas e o problema xa non é sóio de apropia
ción dunha riqueza comunal senón da desfeita 
ecolóxica que se está a facer nunha zona onde 
abundaron as aves acuáticas e peixe~ de moi 
distintas especies. «Oueremos saber que se fixo 
deses 11 5 millóns de pesetas que ganaron na 
extracción, queremos que sexan devoltas e em
pregadas prá beneficiencia». (TEIMA publicóu no 
n.0 13 un amplo informe sobor deste problema). 

Adolfo Ferreiro, o principal propietario da 
empresa, ten longa experiencia en negocios des
te tipo: de explotación fácil e beneficios inme
diatos. E o dono dunha mina en Razo - non 
moi lonxe de Lema -da que os escombros son 
un serio perigo prás casas do lugar. Cóntase a 
anécdota de que cando chegaba algunha ins
pección á mina os capataces mandaban aga
cha~se ós obreiros detrás dos toxos xa que moi
tos non estaban asegurados. E propietario ta- -
mén doutra explotación mineira en Silbán (Car
ballo) e outra en Viladabade (Ordes), onde se 
afirma que os medios utilizados pra facerse coas 
terras tiñan moito de trampa. «Así que chupa 
vaise», decían a este revista os de Baldaio. 

De tódolos xeitos, protagonistas directos 
desta histori.a - Ferreiro déixase ver moi pouco 
por alf- son: Generoso González, que é o socio 
«que dá a cara», e ó que lle chaman «Kung-Fu», 
nome sumamente expresivo; o encargado e xefe 
dos seis gardiáns, . Salinas, que é o que ten sido 
principal causante de moitos dos incidentes ... 

O CASO DUNHA RAPAZA 

l' TAMEN FO/ O CURA 

~ Boa mostra da tensión á que están someti
~ dos os veciños da parroquia é o caso de Concep
>- ción Caamaño, unha de tantas citadas por pre-

sunto marisqueo furtivo. «Citáronme dúas veces 

-decía a TEIMA- pro non fun. Foron buscar
me á fábrica onde estaba .traballando en Carba
llo dous gardas civfs. Leváronme ó cuartel sen 
me decir nada e alf estiven unha hora. Non lle di
xeron nada ós xefes da fábrica. Despóis, tres 
gardas trouxéronme a Corme, á Axudantfa, e alf 
tivéronme até que marchóu o último coche de 
liña polo que tiven que collar un taxi. Af nda teño 
aquí un recibo de quinientas pesetas. Na Co
mandancia preguntábanme causas que eu non 
entendía. Despóis, citáronme outra vez pra ir a 
Caión e dixeron a miña nai que como non me 
presentara me fa acordan>. Agora, pase o que 
pase, ningún veciño -dixérono ben claro en 
Corme- vai facer caso das citacións. Vanse en
tregar ó labor de conquerir que Baldaio -o seu 
marisco, a súa area- volte a ser de todos. 



Boqueixón (Coruña) 

Udesa non ten 
presa 

Vai pra tres anos que veciños do axunta
mento de Boqueixón, a 20 kilómetros de Santia
go, puxéronlle un has letriñas a «Udesa»,empresa 
de suministro eléctrico. Decfanlle que xa era 
hora de mandar unha lus coma Deus quere e os 
homes precisan. Hoxe todo está coma no 74, 
menos as pulgas dos veciños que andan doen
tes. 

<<A cousa non é pra menos, dendo logo. E 
que, ás veces, pasámosche moitos dfas sen po
dernos afeitar porque a electricidade que nos 
chega nin siquera move a maquinilla. Motores 
dos pozos e planchas non hai santo que as faga 
andar. As bombillas af nda van tirando mentres 
non chega a noite: entón o prender en tódolas 
casas a lus, xa non hai nada que facer». Por ver 
de arregra-la cousa, os veciños mercaron bombi
llas de cen vatios e vf use que non daban máis 
lus ca se foran de 25. Hoxe, os rapaces fan as 
súas tarefas coa axuda de lámpadas de petróleo 

ou de gas butano. 

«Case sempre, a voltaxe non entra a máis de 
80 e se enchufas unha lavadora ou un frigorífico 
deixas toda a parroquia sen pisca de lus. Lava
dora, menos mal que case ninguén a ten, pro fri
goríficos afnda che hai algúns e os seus amos 
téñenos que arrumbar, corñ se xa estiveran can
sos de traballarn. Co televisor pasa outro tanto: 
«Como en cada parroquia hai varios, á hora de 
xantar empezan os problemas: a imaxe vai e ven, 
desfaise; pola noite, a cousa xa non che ten arre
glo: vese pouco máis ca puntiños de néboa». 

Na carta que os veciños mandaran a UDE
SA pedían que renovara o tendido («ten xa máis 
de 20 anos e cando vai un pouco de vento, tira 
os postes coma se foran mimosas, producindo 
cortes que duran varios dfas») e que aumentara 
a potencia dos transformadores. Dalf a pouco, 
aparecéu polas parroquias afectadas un técnico 
da empresa e af nda hoxe é o df a no que os ve
ciños agardan o resultado do seu estudio. Da 
posición da empresa sobre a renovación do ten
dido o único que saben é o que lles dixo un co
brador: o 7 5 % das obras terf an que correr da 

man dos veciños. 

Son máis de cen familias as que sofren esta 
situación e as súas casas espállanse por uns cin
co kilómetros -parroquias de Vilar, Millán e 
Porcariza, no axuntamento de Touro; parroquias 
de Santalla, Maravixás, Santalla e Casaldesuso, 

no de Boqueixón - . Hoxe están fartos de agar
dar e van pasar polo ministerio de Industria pra 
pediren que a reforma do tendido vaia adiante e, 
sobre todo, pra saberen se é de lei que o 75 % 
das obras teña que saf r dos seus petos. 

* * * 

No Forte, lugar moi pertiño do axuntamento 
de Boqueixón, habfa un teléfono que soluciona
ba algunhas das máis urxentes necesidades dos 
veciños das cinco parroquias dos arredores. A 
cousa xa nunca foi ben porque o dono do bar, 
funcionario municipal, só podfa abrir polas tar
des. Hoxe, o taberneiro e máila súa muller teñen 
traballo no grupo escolar e non abren máis ca 
poi as noites. Asf as cousas, os veciños - un has 
500 familias- vense obrigadas a facer entre 
cinco e sete kilómetros hastra chegar a Vilar, 
que é onde está o outro teléfono máis próximo. 

Disque moito levan pedido que se poña ou
tro teléfono no Forte, pro a Telefónica non ten 
traza de ter tanta presa coma os veciños. O caso 
é que entre un teléfono que non funciona e os 
camións de alta tonelaxe que van_ pra Riotinto
Patiño desfanse pistas e carreteras; os veciños 
ven que, cada dfa, o mundo exterior está máis 
lonxe. 

Campolameiro: 
outra de montes 

150 piñeiros 
~ separan a 

Igrexa 
do Estado 

A corta de cento cincuenta piñeiros queima
dos pódelle costar ó cura de Campolameiro 
(Pontevedra) o embargo do seu coche ou o pago 
de 40.500 pesetas de multa. Serfa o final dun 
contencioso que enfrenta dende hai máis dunha 
década á lgrexa, representada por Plácido Carril 
-párroco- e as autoridades forestáis do Esta

do. · 

«Todo empezóu aló polo ano sesenta e catro 
ou sesenta e cinco -di o padre Carril- canda o 
deslinde dos montes. Eu enteréime de que isto 
se fa facer por comunicacións particulares dou
tros veciños que foron citados». O que máis 
preocupóu ó cura, dende o primeiro momento, 

cadasemá 

foi a existencia dunha ermida no monte afectada 
polo deslinde, que el estima propiedade da lgre
xa. ICONA, pola súa banda, afirma que non exis
ten documentos que acrediten esa pertenencia e 
que únicamente a propia capela -0,050 hectá
reas no curuto do monte- constitúe bén ecle
siástico. 

Non houbo maneira de chegar a un acordo 
verbal é, porén, ámbalas dúas partes procederon 
segundo os seus criterios: a forestal fixo o des
linde e púxolle os marcos ó monte; o crego, axu
dado por algúns veciños desfaría a obra pouco 
despóis. Era o vran do sesenta e seis. Axiña che
garon ameazas de denuncia por parte dos enxe
neiros; ameazas que non pasarían a maiores. 
ICONA limitóuse a colocar de novo os marcos, 
deixando máis espacio esta vez. Crego e veciños 
responderon cambeándoos de lugar. «Foi entón 
-df o padre Carril- cando o enxeneiro xefe de
cidfu denunciarme. Fun a xuicio, pro o xuez esti
móu que se ventilaba un asunto de propiedade, 
non un delito, e sobreseéu o asunto». 

En dez anos non se volvéu a falar do monte 
de San Antonio en Campolameiro. O pasa
do vran, nembargantes, un dos moitos incendios 
que consumiron as arbres de cáseque tódalas 
zonas de Galicia destruf u boa parte da fraga de 
piñeiros que rodeaba a ermida. Sorprendemen
te, ICONA denuncióu de novo ó padre Carril polo 
suposto delito que este cometera dez anos atrás, 
ó cambiar de sitio os marcos do monte. De nada 
valeron as protestas do párroco no sentido de 
que o xuicio que se lle incoara daquela levaba 
xa unha década sobreseído. Ademáis de amea
zar cunha nova denuncia, o enxeneiro da zona 
anuncióu ó .párroco que ICONA fa proceder á 
corta da madeira xa queimada. O padre Carril 
consultóu a Santiago, onde os seus superiores 
eclesiásticos decidirían concederlle autorización 
pra defende-los seus dereitos no nome da lgre
xa. Oeste xeito, o párroco de Campolameiro de
cidfu adiantarse á acción do instituto forestal e 
cortar por sf mesmo a madeira, que el entendía 
da súa propiedade. 

Agora, esa corta de arbres -150 en total, 
como se dixo ó principio- xunto co cámbeo de 
marcos e o que ICONA define como «perxuicios» 
válelle ó párroco unha multa de 40.500 pesetas 
contra a que xa presentóu recurso de alzada. 
«Polo que poida suceder -dixo a TEIMA- xa 
puxen o coche a nome da miña irmá. Non quero 
que mo precinten, coma a outros compañeiros». 

A pesares de repetidos intentos, a redacción 
desta revista non puido contactar co enxeneiro
xefe de ICONA en Pontevedra, pra coñece-la 
versión directa do organismo sobre o asunto. 
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Os outros métodos contraceptivos 

Preservativo masculino 

bargantes, o seu emprego, volta a ser 
importante noutros países, quizáis 
por snobismo. 

O risco de embarazo pra un preser
vativo ou condón e dun 7 % aproxi
madamente. O seu emprego no Esta
do Español, según unha enquisa feita 
por Diez Nicolás, no ano 1973 aca
dóu un 25 %. Pra outros autores 
coma Salustiano do Campo, tamén 
no mesmo ano 1973 foi dun 11 %. 

DR. CIPRIANO L. JIMENEZ 

Os preservativos masculinos, ta
mén chamados «condóns», están fei
tos de tripa ou goma moi fina (este 
último é o material máis empregado 
na actualidade). Xeralmente están á 
venda nas boticas como preservati
vos das enfermedades venéreas, (sífi
lis, gonorrea, etc.). Moitos xovens e 
adultos, vense obrigados a mercalos 
por dificultades pra atopalos, ou ver
goña, en sitios ou a persoas de ma
neira case clandestina. Moitos estu
diantes que pasaron por Santiago de 
Compostela, lembran un home, moi 
alto, vendedor ambulante, que ade
máis de vender toda unha serie de 
cousas coma mistos, mechas, pedras 
de mechero, etc. ó pasar á beira dún, 
polo baixo decía ... ¡ hai condóns 1 En 
Pontevedra, había un home, impedi
do, que se sentaba enfrente ó edificio 
de correos, e que era moi popular 
porque vendía condóns. 

Os vigueses, e os que ían a Vigo de 
mercas, podían atopa-los condóns no 
mercado da Pedra e a bo precio. Os 
mozos, case sempre estudiantes, que 
saían cedo ó extranxeiro, entre moitas 
cousas que contaban e «faroles» que 
botaban, viñan sorprendidos e so
prendíannos con que os condóns pui-

O falarmos da industrialización en 
Galicia compre, denantes de nada, 
non esquece-la diferencia existente 
entre o crecemento e o desenvolve
mento económicos á que xa nos te
rnos referido (TEIMA N.0 1 O). Tal 
distinción é moito máis necesaria 
nestes momentos nos que, preten
dendo a confusión de ámbolos dous 
conceptos, quéreselles facer creer ós 
habitantes dos países subdesenvol
tos, que a superación do seu atraso 
está só na creación de industrias, se
gundo esquemas ben simplistas por 
certo como veremos. 

A miudo estabelecese unha corre
lación entre o feito da industrializa
ción e o da elevación do nivel de vida. 
Pro tal correlación, presentada con 
carácter unilateral e exclusivo, é ine
xacta. A elevación do nivel de vida, en 
Galicia como en calquera outra parte, 
pasa polo aumento da produción e a 
súa millor distribución. E esta produ
ción ten dúas canles distintas e com-

deran adquirirse en máquinas auto
máticas, como se foran caramelos. 

Eu conocf n a un amigo, que lle 
mercóu unha caixa de preservativos a 
unha muller, que vendía na entrada 
dun cabaret vigués, e por furárselle 
un deles, tivera que apandar cunha 
boda que non contaba, e máis co fillo. 
Este rapaz non volvéu a empregar nas 
súas relacións sexuáis preservativos. 

Na Enciclopedia do Erotismo que 
dirixe Camilo Xosé Cela, os que quei
ran ollar cousas curiosas e extrañas 
relacionadas cos condóns, poden 
mira-lo n.0 6, asombrándose da canti
dade de curiosidades e anécdotas en
col dos preservativos. 

O condón xa foi utilizado por gre
gos e romanos. Os primeiros empre
gábanno coma «método contracepti
vo»; os segundos pra evita-las enfer
medades venéreas, moi frecuentes 
naquela época e rebeldes ós trata
mentos. 

O porqué se chama condón ó pre
servativo masculino, e algo que aínda 
non está esclarecido, sendo o nome 
moi controvertido. Pra moitos auto- _ 
res, o nome derivaría da palabra lati
na «cundus», que quere decir reservo-

plementarias pra ser acadada: a de 
bens alimenticios e agrarios en xeral, 
por unha banda, e a dos industriáis 
pola outra. Por elo, non só compre 
crear novas fontes de riqueza, senón 
tamén intensifica-lo rendemento das 
que xa existen. 

¿ Ouén pode discutir e negar que o 
crecemento industrial español dos úl
timos anos se producfu a costa da ab
sorción de recursos económicos e hu
manos procedentes do sector agra
rio? E todo elo fíxose ó mesmo tempo 
que o campo se vía marxinado. A in
dustrialización entendida deste xeito 
non supón o desenvolvemento senón 
un simple crecemento económico e, 
concretamente, industrial. Se, en xe
ral, os países que disfrutan dun maior 
desenvolvemento económico son os 
máis industrializados, éo porque este 
determina a industrialización, pro non 
á inversa. 

Non ternos máis que ve-los proble-

rio, receptáculo ou saqueta. Pra ou
tros autores, tomaría o nome dalgún 
dos dous doutores Condon, ún inglés 
e o outro francés. O parecer Monsieur 
Condon, médico do Rei Carlos 11 da 
Francia, no século XVII, intentaba co 
tal aparto frena-la fecundidade des
bordante do monarca. Outras ver
sións, falan aínda dun capitán ou co
ronel. chamado Condón, que o popu
larizaría nas súas campañas coa fina
lidade exclusivamente antivenérea. 

O condón utilízase antes do coito 
enrolándose cando o pene está en 
posición erecta (ergueita) ó arredor 
del. Unha vez colocado, entre a punta 
do pene e o condón compre que exis
ta un espacio suficiente, onde queda
rá retido o seme exaculado durante o 
orgasmo masculino. Pra tal fin moitos 
condóns, terminan nunha especie de 
fondo de saco ou bolsa. 

Un bo condón, deberá estar some
tido na súa fabricación a controlos 
moi -estrictos, p. ex. aire comprimido. 
Os preservativos de goma, poden es
tar lubrificados ou non e poden como 
deciamos antes ter na porción termi
hal un fondo de saco ou non (reservo
rio). Atopar condóns de tripa no noso 
medio é seguramente difícil, non em-

Lóxicamente, un preservativo, será 
eficaz se é de boa calidade. Normal
mente cando son bos, poñen no en
vase que foron sometidos á proba do 
aire comprimido. Salvando raras ex
cepcións de mulleres que poidan ser 
alérxicas ó caucho (goma). a toleran
cia dos preservativos e boa, conside
rándose un método totalmente ino
fensivo. Outra cousa importante é 
que neste caso, a utilización do pre
servativo non precisa, en xeral, aseso
ramento médico. 

Os inconvenientes dos preservati
vos relaciónanse coa súa influencia 
no desexo sexual (libido) inhibíndoa 
principalmente. En relación á muller, 
fálase de provocarlle algún problema 
de frixidez. 

No próximo TEI MA, remataremos 
de analiza-los métodos contracepti
vos que aínda nos faltan, tais coma: 
espermicidas, duchas, lactancia, mé
todos tradicionáis, etc. etc. e o que 
dia a lexislación española en relación 
ós contraceptivos, no Capítulo 111 co
rrespondente ó «aborto». 

A industrialización 
en Galicia 
Por XOAN X. SANTAMARIA CONDE 

mas xa crónicos do sector agrario es
pañol en xeral, e galego en particular, 
que brincaron ás primeiras páxinas 
dos xornáis e revistas últimamente, 
pra decatármonos de que acontecéu 
na España dos anos 60 non foi un de
senvolvemento senón simplemente 
unh.a industrialización. ¿E este é o 
modelo que se pretende agora pra 
Galicia? Pois, probes de nós se se vai 
repeti-la mesma historia. O desenvol
vemento implica que o crecemento 
económico non só ten de ser indus-

(1) 

trial senón tamén agrario. Monta-lo 
primeiro sen o segundo supón xa un 
plantexamento eivado dende o co
menzo e ó final moi costoso. A mon
taxe ideolóxica, o mesmo que a súa 
falacia desorientada, que está detrás 
dos plantexamentos industrialistas a 
ultranza non resiste, xa que logo, 
unha mínima análise crítica. Análise 
ben doada de facer e que os mesmos 
expropiados das Encrobas, por exem
plo, expuxeron con meridiana clarida
de. " ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
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Nin quenes 
• • nin eu1os, 

nin ealquer 
CHARO ALVAREZ-FRANCISCO F. REI 

Ningunha destas formas que 
calquera pode ver a cotfo en tex
tos escritos en galega, mesmo en 
bon galega, poden ser aceptadas, 
por constituiren un capítulo máis 
dos chamados castelanismos 
morfolóxicos, contra os que com
pre loitar con tódalas forzas posi
beis. 

No galega talado o pronome 
quen, coma en castelán antigo e 
portugués, é invariábel. Non exis
ten nin quenes nin quens, formas 
ámbalas dúas que non son máis 
cá adaptación 6 galega do caste
lán quienes. Son tradución ó gale
ga coa estrutura castelá frases 
coma ¿quénes viñeron a verte?, 
quenes te chamaron por ¿quén 
veu a verte?, quen te chamóu. 

Este pronome presenta ade
máis outra particularidade a ter
mos en canta, se queremos talar 
e escribir como fai falla facelo; é o 
número do verbo. O pronome 
quen leva normalmente o verbo 
en singular (¿quén safu? non che
guéi a ver quen rompéu os vidros, 
anque saibamos con certeza que 
foi unha chea de xente), pro co 
verbo ser pode ir en singular ou 
en plural segundo a frase: ¿quén 
foron os mi/lores?, ¿quén son es
tes nen os? téncheme sen coidado 
quen sexa. Ademáis quen pode 
levar un antecedente en plural ex
preso e precedéndoo, e neste 
caso o verbo pode ir, como se di
xeramos, concertando en plural 
con el: foron estes homes quen fi
xeron posfbel a realidade que es
tamos a vivir, mentres que non se 
podaría dedr vai ti a saber quen 
fixeron isto (non hai un antece
dente plural expreso), senón quen 
fixo. 

Polo que toca ós cuios hai que 
se decidir entre tres opcións dis
tintas: aceptar unha estrutura sin
táctica na que nos compre unha 
forma como cuio, galeguización 
evidente do castelán cuyo; 
recobra-la forma galega medieval, 
que no portugués de hoxe é cujo 

e que daría en galega cuxo; 
acepta-la solución que nos pro
porciona a lingua actual, que 
prescindíu totalmente desta for
ma e da estrutura sintáctica que 
orixina, sen que se lle plantexara 
ningunha dificultada de expre
sión. Nós decidímonos pola ter
ceira. Trátase de pensar en galega 
denantes de se pór a escribir en 
galega. No sitio deses castelani
zantes cuios pode sempre ir un 
relativo con preposición. 

E chegamos ó derradeiro dos 
mencionados. Está moi extendido 
desde hai algún tempo o uso de 
calquer no sitio de ca/quera dian
te de sustantivo. lsto parécenos 
un calco do castelán que ten unha 
forma pró pronome e outra pró 
adxetivo. Pro en galega ámbolos 
dous tén a mesma forma: coma 
ca/quera outro dla, ca/quera neno 
pode arranxalo, a min sábeme 
ca/quera cousa, váleme ca/quera 
ún, ca/quera pode faceto. Sempre 
a mesma forma: ca/quera. Nal
gúns puntos da raia de Portugal 
existe a forma cualquer, como en 
portugés, pro o normal en Galicia, 
excepto en puntos de evidente 
castelanización, o que se observa 
é a invariabilidade da forma; e 
mesmo neses puntos non é xeral. 

Anque non con tanta frecuen
cia coma calquer tamén pode ler
se ou ouvirse a forma calqueira. 
Fixándose na súa etimoloxía de
bería ser ese o resultado galega; 
pro non foi así, e hoxe só pode ser 
considerado hiperenxebrismo ou 
forma analóxica doutras remata
das en eira. O mesmo pasa con 
carreteira, primaveira e algunhas 
máis das que máis adiante talare
mos. 

Este tipo de detalles son os 

que constitúen a constante amea
za do galega. Compre a vixilancia 
e o labor de todos pra obtermos 
un galega común limpo de caste
lanismos e de invencións. 

, 
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POLITICA --------...... 

XAVIER CASTRO analiza no artigo que sigue os últimos fei
tos poHticos acontecidos en Galicia e no Estado. Castro, home 
ligado 6 Asamblea Popular Galega (APG) espresa a súa opi
nión persoal. 

Aeeleraeión 
polítiea X. CASTRO 

Asistimos a unha semá de aceleración política. Os acontecementos de
sencadéanse con extraordinaria fluidez empezando a dibuxa-lo marco no que 
se van desenvolve-las aleccións. 

En Galicia apareceron os primeiros indicios de cristalización da tan dese
xada unidade da esquerda, aínda que non de toda ela. O recente comunicado 
de 6 grupos, entre os cais está o PPG, apoiando o «Chamamento dos 29» resul
ta esperanzador de cara á consecución do Pacto Federal, que, caso de acadar
se, sería con toda probabilidade apoiado pola APG. 

Coa posta en libertada dos 4 militantes da UPG, calurosamente recib.idos 
ó seu paso por varias cidades, desaparece, ou polo menos disminúe en Galicia, 
un dos factores que maior número de movilizacións suscitóu. 

No País Vasco o PNV anda á percura do tempo perdido tentando de 
recupera-lo protagonismo que durante a República tivo e que coa dictadura 
franquista perdéu. Mostras patentes deste espartar son os funeráis organizados 
en conmemoración do 1 7 cabodano da morte no e.1.ilio de José Antonio de 
Aguirre, primer «lendakari» _do goberno vasco, e o regreso do exilio de Manuel 
de lrujo, prestixioso e experimentado dirixente do PNV que asistirá a un con
greso que se prepara pra definí-la liña política do devandito grupo. 

Por outra banda as declaracións da rama militar da ETA son indicativas 
de que un novo estilo está a se impor na práctica política. Nefeuto, os «milis» 
móstranse dispostos a abandona-la loita armada durante o período electoral 
sempre e cando se cumplan dúas condicións consideradas mínimas: amnistía 
total sen extrañamentos e as máis amplas libertades. Hai pouco tempo unha 
declaración tal sería pouco menos que impensábel. 

Polo que se retire a Catalunya abríuse esta semá un novo capítulo no en
frentamento entre os partidarios de que Catalunya negocie co goberno illada
mente (tarradellistas) ou ben ó traveso da comisión negociadora (psuquistas e 
pujolistas). A Assemblea de Catalunya retiróu o -seu apoio a comisión negocia
dora. Nembargantes Pujol, argumentando que das trece forzas que nun princi
pio apoiaban á comisión negociadora aínda 1 O non revocaron a súa postura, 
negóuse a dimitir entramentres non se elexira un sustituto. E veleiquí o seu pro
bábel remprazo: Miguel Coll i Alentorn, presidente de Unión Democrática de 
Catalunya. 

Xa dende hai tempo víñase fraguando unha maniobra teledirixida dende a 
presidencia do goberno coa finalidade de corta-lo paso a Alianza Popular e ó 
tempo santa-los seus reáis nun emprazamento que tería que ocupa-la dereita 
catalá de toda a vida (Lliga, etc). O hábil peón posto en xogo é o presidente da 
Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, patrocinador de Concordia 
Catalana que aspira a aglutinar arredor de si a homes que colaboraron no fran
quismo; así: Udina Martorell dirixente de Partí Catalá, que foi secretario de 
Obras Públicas con Silva Muñoz; Juan Dexeus e Carlos Sentís, líderes de Club 
Catalonia. 

En Santa Cruz de Tenerife rexistráronse diversos disturbios ante a convo
catoria de folga xeral lanzada por múltiples organizacións de esquerda, coa ex
cepción do PSOE, PSP e PCE, como protesta polo acordo pesqueiro hispano
marroquf. Este acordo supón un paso máis na «marroquinización» de Canarias, 
que intenta fundamentalmente desvencellar ó archipiélago do Sahara do que 
se consideran parte integrante. 

No que respecta a Valencia as tradicionáis fallas serviron de pretesto á 
dereita valenciá pra facer pública mostra do seu anticatalanismo. Entre os gru
pos políticos de esquerda considérase, inda que é este un tema polémico que 
admite moitas matizacións, que o País Valenciá forma parte dunha unidade na
cional superior: Os Paissos Catalás. 

Na política xeral do Estado destaca pola trascendencia que de seguro terá 
a maquiavélica actuación dos homes do presidente Suárez (principalmente 
Martín Villa e Osorio). Tras dun período de silencio que deu pé a todo tipo de 
conxeturas, tódolos indicios apuntan no sentido de que Suárez encabezará un 
Centro Democrático ampliado cos socialistas marelos (Cantarero, Murillo, Gar
cía López) e sometido a algún que outro reaxuste. Polo de pronto Areilza dimi-
tíu e Pío Cabanillas pode correr parecida sorte. ~ 
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OS CABARETS DE 1908 XA TIÑAN <rSTREP-TEASE» 

ltoubo un tempo sen violencias, 
no que os meniños xogaban cos 
seus soños e cos seus corpos, no 
que os vellos nin estorbaban nin 
tiñan que vivir de lembranzas, no 
que os impulsos naturáis da xente 
estoupaban sen medo, no que as 
persoas eran ceibes, activas e críti
cas. Neste tempo tamén había fríos 
e xeadas, tamén doenzas estrañas 
levaban ós homes e ó gando, mais 
a xente non tiña medo da morte 
porque a felicidade gañábase cada 
día. Neste tempo maravilloso a te
rra era de todos, que non do señor 
cacique: non había propiedade pri
vada. Os membros da comunidade 
bailaban en corro e non «cada ove
lla coa súa parella». 

* * * 

0 
Cando úns poucos se fixeron os 

, amos de terras que non eran súas, 
O pra poderen mante-lo pé enriba da 

gorxa da comunidade, botaron man 
da forza: mentres o exercito ía ás 
fronteiras pra sinalar até onde che
gaban os dominios dos señores, a 
policía termaba de que dentro de
sas terras non pasara nada. Mais xa 
se sabe que fame e miseria empu
rran á rebeldía, levan tras de sí a in
citación á revolta. Pra que a tortilla 
non cambee, o millor sistema é 
colle-los corazóns dos homes, sa
chalos e sementalos con semente 
de obediencia, respeto e medo. Así, 
a colleita será unha xeración tími
da, chea de angustia, coas súas for
zas vitáis paralizadas. 

A familia é o sostén da socieda
de, verdade grande e rotunda coma 
poucas. Na familia aprendemos 
que quen ten a forza ten a razón 
adeprendemos a respetar ós pai~ 
pra, logo, sabermos respetar ós 
profesores, ós gobernantes amáis 
dos patróns. Se na familia as deci-
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HA/NAS, TAMEN, DE CARNE E OSO 

Prostitución 

A muller, 
sións se tomaran en comunidade, 
os alunos non poderian aturar a uns 
profesores que fan e desfán sen dar 
esplicacións; os obreiros non acep
tarían traballar como máquinas ce
gase os pobos non deixarían o seu 
futuro nas mans dos gobernantes. 
Na familia, a filla ve como a súa nai 
vive pra contenta-lo seu home e ve 
como ten que pandar coa agresivi
dade do home cando as cousas non 
lle van a xeito. Na familia, o fillo ve 
como o seu pai é mandón, loitador 
e vai de esmorga cando lle peta, 
deixando á súa muller na casa. Se 
isto non fora así, de qué os homes 
se ían considerar tan sabidos e de 
qué as mulleres ían ser tan pouco 
activas, tan amiguiñas de buscaren 
o seu futuro no casorio (por supos
to, endexamáis lle discutirán nin
gunha decisión a quen tanto lle de
be. Cousa que é mentira: a muller 
traballa e sofre tanto coma o home, 
pro, educada pra se~ esposa e nai, 
sería comesta pola soledade de 
quedar solteira, razón na que nace 
a sumisión ó seu marido). 

O PORQUE 
DA PROSTITUCION 

A sociedade burguesa esixe da 
familia que tódolos seus membros 
rematen por crer que a división en-

A.L. MARIÑO 

tre homes que manden e homiños 
que obedezan é unha lei escrita no 
ceo, sobrehumana. Así as cousas, 
poderá pechar cunha ferocidade 

·salvaxe e grandísima os impulsos 
naturáis da muller: ó home -preci
samente por darlle o papel de 
a~o- non pode aplastarlle as 
enerxías vitáis e ofrecerálle o mun
·do da prostitución, mundo ó que fu
xirá pra esquencer que a bota do 
patrón mide máis ca todo o seu 
corpo. 

Nas sociedades socialistas ac
tuáis tamén a familia é a base que 
terma de todo o estabelecido: volve 
a servir pra espetar nas ilusións da 
xente que no mundo hai úns que 
tén que mandar e outros que tén 
que obedecer. Tamén, nos países 
socialista a prostitución é o pau 
que mantén dereita a familia e uni
dos os matrimonios. 

« Repr.ime as prostitutas públi
cas e todo saltaró pola borda». 
(San Agustln) 

«A prostitución é un mal nece
sario, porque asf as mulleres se li
bran dos ataques dos homes e 
non precisan ser infiéis». (Santo 
Tomós). 

«Se ós putas se as perseguira 
co rigor que algú·ns piden, ¿qué 



«i Péchanno-los hotéis, quítanno-lo naso apartamen
to e máilos nasos coches, detéñennos e, ás veces, 
a inda nos multan!. ¿Onde teremos que face-lo 
amor?. ¿Nas arbres7». (un ha puta). 

«0 que nós queremos son millares condicións pra 
deitármonos con vosoutras». (un cliente) 

<ff eriamos que estarvos moi agradecidas polo traba
llo tan útil que facedes, pois que evita que as nasas 
filias sexan violadas». (unha nai) 

«Precísase sacrificar unha parte das nasas mulleres 
pra salva-la outra. A castidade, a millar das virtudes, 
necesita a axuda do peor dos vicios». (Nandeville, 
filósofo francés) 

en ven·da 
pechaduras abondadan pra 
agacha-lo honor das nosas mu
lleres». (Nandeville, filósofo 
francés). 

Con grande mágoa de corazón 
por non coincidirmos cos Santos 
Pais da lgrexa nin co tal filósofo 
francés, a prostitución non defende 
sobor de todo a virxinidade das mu
lleres senon a fábrica das estrituras 
nas que nos movemos e das cousas 
nas que eremos. Do mesmo xeito 
que a propiedade privada mostra 
como os bens comunáis pasaron a 
mans duns poucos, o matrimonio 
virá afoga-la regulación que a co
munidade facía dos seus intereses 
sexuáis. A formidábel represión que 
se bota enriba da enerxfa sexual 
capa o impulso máis primitivo e 
creativo. 

nista Vladimir l. Lenin asombráse 
de como os soldados que na revo
lución de 1905 foran capaces, pri
meiro, a poñérense da parte dos la
bregos e máis de esnaquizaren a 
organización militar dos seus amos, 
logo dun tempo deron en ceiba-los 
xeneráis que tiñan presos e pedí
renlles consello. A liberación non ti
róu pra adiante porque os soldados 
tiñan os pés presos pola imaxe da auto
ridade que, cando nenas, recibiran 
na casa. A liberación tampouco foi 
posíbel por causa da pesadísima 
pedra coa que a moral preme a 
enerxía sexual: a inhibición sexual 
vai afogando a espontaneidade dos 
homes, a súa creatividade, rema
tando por facelos actuar, sentir e 
pensar contra si mesmos. A inhibi
ción sexual é o maior responsábel 
da anguria e da ansiedade da xente, 

«Canto móis fago o amor, vé quen provoca a violencia das 
móis ganas teño de face-la revo- bandas nas rúas ou o sadismo bru-
lución; canto móis fago a revolu- tal que mantén en pé a dous exérci
ción, móis ganas teño de face-lo tos de soldados participantes nun-
amor» (nas paredes de París. ha guerra na que nada lles vai nin 
Maio de 1968) ... lles ven. Se esta violencia non che-

ga a estoupar de cheo é porque o 
medo a quedar sen pai provoca un 
medo moi fondo a quedar sin diri
xentes. Pala súa parte, a familia 
non estoupa xa que a rebeldía das 
mulleres queda bloqueada ó seren 
educadas pra ser pasivas e porque 
os homes -educados pra seren 

Pra que a fame e máila miseria 
non leven ós obreiros a se erguer 
contra os patróns non hai causa 
máis eficaz que meterlle ó servo 
paladas de medo vital ante a desa
parición do dirixente. O iíder comu-

activos -van de putas pra demos
trar canto valen (nos barrios, pre
séntanse como verdadeiros gue
rreiros, triunfadores pala forza; nas 
barras, como diplomáticos, triunfa
dores elegantes e xagaces, xa que a 
rapaza non ten obligación de ir con 
ningún cliente). 

O matrimonio é a cara feliz dun 
mundo que vende felicidade en bo
telliñas de Coca-Cola, en coches
sport; a prostitución é a parte ocul
ta dun mundo que metéu a cada
quén nunha caixa de mistos, pra 
que a insolidaridade dos máis ga
rantice o dominio duns poucos. A 
relixión e máila moral condenan a 
prostitución; as leis, castígana, pro 
o amo de todo -o estado- tolé
raa e protéxea. A traveso medidas 
sanitarias garantiza a integridade fí
sica dos visitadores e a continuida
de das oferentes; a policía ten 
como misión impedi-lo espectáculo 
da prostitución, mais non o feito. 
Esta contradición non pilla de so.r
presa a ninguén, que é moito o que 
se ten xa falado da vida privada e 
tamén das festas organizadas por 
algúns representantes do orde e afn
da de institucións benéficas pra 
descarriados. 

«En Londres clausuróuse re
centemente o V Congreso Inter
nacional contra a trata de bran
cas. ¡Cantos banquetes solemnes 
e pomposas recepcións oficióis! 
Mais ¿qué métodos de loita pre
conizaron os distinguidos delega
dos burgueses do Congreso?. 
Principalmente dous: relixión e 
poi ida 

Cando o delegado austríaco 
Hetner tentóu plantea-la cues
tión relativa ós causas socióis da 
prostitución -as privacións e 
móila miseria das familias obrei
ras, a explotación do traballo in
fantil, as insoportabeis condi
cións da vivenda-, o orador tivo 
que calar por mor dos berros hos
tís do auditorio. 

En cómbeo, entre os grupos de 
diputados contóbase que cando 
a emperatriz alemana visita 
unha casa de Maternidade, en 
Berlín, as nais de fillos naturóis 
teñen que se poñer aneios ¡ pra 
que non se impresione a augusta 
dama!». (Vladimir l. Lenin. 
1913) 

O PORQUE 
DAS PROSTITUTAS 

A que vai de puta é por unha 
razón elemental: precisa cartas. A 
crencia de que as prostitutas son 
viciosas insaciabeis é unha pura 
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pantasía dos visitadores, que moi 
gustosos estarían de atapar unha 
rapaza así, que os liberase da súa 
enorme miseria sexual. A muller de 
desorbitada combatividade sexual 
non precisa «ir ó barrio» pra atapar 
homes, pode escoller do que queira 
e non do que haxa, é activa no acto 
sexual e vai con homes sen necesi
dade de que haxa cartas polo me
dio. A prostituta fai o seu traballo 
con cáseque absoluta frixidez: non 
emite respostas, senon ficións de 
respostas; pode da-lo seu corpo en
teiro e non dar un só bico; deitarse 
cun home é un traballo canso, abu
rrido e, ás veces, irritante, do que 
nunca falará ben. 

As tres cuartas partes das prosti
tutas chegan a este mundo lago de 
ser rexeitadas pala sociedade por 
causa de teren un fillo ilexitímo ou 
por seren abandonadas polo seu 
home. Tamén as tres cuartas partes 
destas mulleres saben pouco máis 
que ler e escribir; máis ben conser
vadoras, 6 sentiren o primeiro em
puxón da sociedade foron incapa
ces a enfrentárense cóa expulsión e 
va·n refuxiarse onde saben que nin
guén lles pedirá explicacións dos 
seus feitos. Un oitenta por cento 
das prostitutas teñen unha moi ca
tiva preparación profesional: 65 % 
foron sirventas e un 15 % veñen do 
campo. Este dato leva moi pega
diño outro: ese mesmo oitenta por 
cento de mulleres procede de fami
lias da máis baixa renda. Mentres 
homes e nenos .traballan nos em
pregos máis duros, as mulleres 
vense abrigadas a usa-lo seu corpo 
como forza de traballo. Pasa case 
sempre que a familia sae adiant~ e 
a rapaza, afeita ós cartas, non sairá 
dese ambiente . Tendo conta do 
desamparo sicolóxico -expulsión 
do seu ambiente- e máilo desam
paro económico- boda frustrada 
por abandono do mozo; necesidade 
urxente de cartas por quedar sen 
home ou por pura necesidade fami
liar, é loxico que a muller se meta 
nun barrio: os cartas chegan desde 
o primeiro día e non hai dedos que 
sinalen o pasado. 

En principio, poderíase pensar 
que a forte presión moral que ro
dea o sexo e a tan ruin sona que 
ten o mundo da prostitución serían 
causas máis ca suficientes pra que 
unha muller con tan cativas defen
sas se atrevera a entrar nel. O caso 
é que a razón pala que van parar no 
ambiente máis denigrado atópase 
precisamente no fracaso tan rotun
do que sente hai entre a muller 
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2)[) ideal e a súa propia historia: unha 
decepción tan grande esixe aga
charse no máis escuro dos lugares. 

«Declame que o fillo que leva
ba dentro podla ser del ou de cal
quera outro. Eu xa ben sabia que 
perder aquelo non poderla dar de 
si cousa boa... pro outras casa
ron. Dlxome que estar daquela 
forma dóballe moito gusto e pen
séi que era a única que o fada 
feliz. Cando todo o mundo me si
nalaba, facendo bulras e alnda 
propoñéndomo, vin que tiña que 
marchar. Fun a outra cidade ... » 

«O ambiente non é- tan desa
gradóbel. De sempre, as mulleres 
estamos afeitas a que nos miren, 
que nos digan cousas; de sem
pre, andivemos pintadas pra 
atrae-los homes e tamén pra 
sacórlle-los cartos. Na aldea me 
non quer(an e na cidade non tiña 
oficio; o neno remataba de nacer 
e os cartos que me deran estaban 
a piques de se esgotar. Tiña que 
me decidir a.xiña e vin que ir de 
puta non era tan distinto 6 que 
xa tiña feito: en vez de cazar un 
home trató base 'de cazar moi
tos». 

«¿Que se o chulo me pega? ¿E 
qué?. Tamén lle pega o home 6 
súa muller cando perde o seu 
equipo. Todo o mundo fala mal 
da puta e· ninguén di nada do 
matrimonio, cando n6s vivimos a 
costa del. O principio dóbame un 
noxo terribel todo isto e ainda 
hoxe 6s homes atúroos de moi 
mala hostia. Pensaba en mif\a 
nai: case morrera co disgusto de 
me ver feita unha tirada, cando o 
do filio. Agora cr(a que estaba 
nunha casa moi boa servindo e 
que por iso lles mandaba tantos 
regalos pra ela e pr6 neno. Qui
xera fuxir disto, pro f6ra do bci
rrio teño medo ... non me sin to se
gura. Hoxe por Hoxe, teño cartos 
e est6u afeita. F6ra, non vexo 
onde poderla gaña-lo que aqu( 
gaño». 
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A ·puta gaña, 
o chulo gasta 

A prostituta é unha muller moi 
experta no seu. Non goza nin lle 
gusta o seu oficio, . mais, por 
mante-lo negocio aberto, é capaz 
a facerlle crer a calquera home 
que é un auténtico experto; se se 
trata dun primeirizo, é atenta e 
precavida e hastra pode ser doce 
e tenra. En xeral, cóidanse moito 
e non é tan doado como se ere 
que trasmitan doenzas venéreas: 
o rito de lava-lo pene do home 
crea unha certa familiaridade, pro 
tamén é · o seu recurso pra 
inspecciona-lo órgano mas.culino, 
amáis de premelo por se saen go
tas de pus. 

Sempre cobra por adiantado, 
pro a cousa non é pra se fiar: na 
rúa, dera o precio minimo; no 
cuarto, prometerá ser amábel a 
cámbeo de máis cartos; e se a 
cousa non vai ben, poñerá repa
ros pra quitar toda a roupa. Co 
novo aumento na man, quedará 
despida de contadiño. 

Das putas que traballan en Ga
licia, só un 35% é de orixen gale
go. No 7 5% dos casos, e como 
consecuencia de sentirense acu
sadas polos veciños, liscari da súa 
provincia. A súa trascurre case 
todo o tempo dentro do arrio e 
cando sae fora non conocerá os 
seus clientes máis asiduos, por 
aquilo do secreto profesional. 

De mentalidade conservadora, 
acepta o seu desterro, primeiro, e 
súa mar~inación, logo. Sumidas 
nunha moi grande soledade, bó
tanse na man do home que teña 
interés en defendelas: quitarálle 
os cartos, terá que facer canta'r 
horas le pida ·e poráse doente 
cando descubra que outra muller 
anda tralo seu home. 

Mentres os anos poden, gaña 
moitos tartos que, tamén, vanse 
deseguida. O fillo, metido nun in
ternado ou coa aboa, recibirá 
moitos regalos e non haberá ca-

pricho que non lle cumpl~. As 
máis das veces, anda cos cartos ó 
día. Cando chega a hora do retiro 
quedará no barrio: abrirá outro 
bar, collerá piso pra dar cuartos 
ou andará a pedir polas portas 
mentres vende tabaco, golosinas 
e condóns. 

O CHULO 

O querido entra na vida da 
puta pola vía sentimental. Se a 
muller non tarda· moito tempo en 
xuntar un bon fato de billetes, 

· menos tarda o chulo en collelos e 
gastalos. Estes homes ténse por 
moi listiños, xa que nunca pega
ron pau á auga e debe ser certo: 
entrampados e cheos de deudas, 
monxen na muller canto poden. 
As veces, teñen varias mulleres e 
sempre andan á caza das novas 
rapazas que chegan ó barrio. Afi
cionados á presunción, gústalles 
moito estrenaren roupa, non be-
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MOITOS CASADOS E POUCOS MOZOS 

ben cousa que non sexa whisky 
nin fuman tabaco que non sexa 
rubio americano e afnda irán a mi
llares clubs a gasta-los cartos con 
outras mulleres. 

Os sicólogos din que este ru
fián é, ás máis das veces, impo
tente e que por culpa da descono
xión entre amor e deseo (amor 
sen deseo sexual consagrado a 
unha muller ideal -a súa nai- e 
deseo sexual sen amor adicado á 
querida) séntese un fracasado: 
esta é a razón pola que a súa rela
ción coa muller é sempre de des
precio. Máis as cousas non estan 
tan claras: o rufián traballa como 
chulo por pura razón económica, 
xa que os cartiños chegan axiña,; 
quentiños e abondosos. A historia ;· 
da impotencia tamén ten moito 
de dudosa: a puta pasa todo o df a 
deitándose con homes sen sentir 
cáseque ninguna excitación. O 
chulo ten que cubrir este campo e 
tera que baterse a fondo pra saf r 
airoso. 

POR MENOS DE 500 NON SE ENTRA 



Desde tempo inmemorial, nas 
partes máis vellas das cidades 
atópanse bares rechamantes, 
cheos de cores bermellos de vio
letas, gobernados por «mamis» 
-vellas putas retiradas-, emi
grantes ou mariñeiros retornados 
ou por chulos. Os clientes, de bas
tante edade, non teñen pinta de an
dar moi sobrados de cartas; os mo
zos (ún por cada dous homes porri
ba dos 40 anos) andan máis en 
plan de ve - lo persoal e de gasta
ren bromas ca de utilizaren os ser
vicios que alf se ofrecen. 

Na Coruña, a rúa do Orzán tivo 
un comercio numeroso: silenciosa 
e tranquila, axiña se fixo a preferida 
da clase administrativa, e aínda 
dalgúns estudiantes con cartas. A 
marte viríalle da man do goberna
dor civil que, no 74, fixo un ataque 
a fondo desta zona; hoxe, daquel 
esplendor, non queda nin o forro. 
Papagayo - Tabares son as dúas 
rúas que forman, de sempre, «O ba
rrio». Senda dos máis típicos de 
Galicia, a construción do polígono 
de Zalaeta faino arrumbando, e de 
non ser polo peche do Orzán, hoxe 
apenas terfa clientela. E un dos ba
rrios máis bullangueiros e tamén do 
máis marcado, polo que quen se 
precia un pouco non aparece por 
tal sitio. Na Florida é onde están as 
mulleres máis cotizadas da cidade, 
polo que é zona de dominio exclusi
vo de xente de cartas -profesio
náis medios- e na que ten pouco 
que rasca - la mocedade. Menos de 
mil pesetas, máis duascentas de 
cama, non hai trato que vaia pra 
adiante. 

En Ferrol, existíu un barrio de 
moita sana -«Esteiro)>- e que 
hoxe é só un solar cheo de escom
bros e presto prá construcción de 
vivendas saciáis. Tres eran as notas 
características de «Esteiro»: era o 
único barrio no que os mozos 
-obreiros dos estaleiros e milita
res- superaban ós homes; era o 
máis barato, habendo moi poucas 
mulleres que cobraran máis de 300 
pesetas; era, tamén que máis chu
los tiña e así non é de estrañar que 
moitísimas prostitutas dixeran que 
tiñan noivo no Ferrol. Coa piqueta 
desaparecéu un barrio dos máis 
festivos e farreros, sen que, de mo
mento, viñera ·ningún outro a susti
tuilo. A razón parece estar no espe
cial empeño que as autoridades da 
Mariña teñen no asunto. 

Hoxendía, por menos de 500 pesetas máis as cen da 
cama non hai nada que facer. A cousa, desde que 
home e muller saen do bar e tornan, non vai máis aló 
dos 25 minutos. Cando se quere un favor especial, 
porriba dos trinta minutos e con dedicación e·xclusi
va, non hai arregolo en menos de dúas mil pesetas e 
trescentas de cama. Unha muller atractiva tira unhas 
1 50.000 pesetas mensuáis, non sendo difícil prás de 
mediana clientela chegaren ás 7 5.000 p~setas; na de
cadencia, costa Deus e axuda acadar dez mil pese
tas. 

A partir das investigacións feitas por Juan J. Ce
brián («Prostitución y Sociedad»), construí use este 
informe. 

Ir de putas por Galieia 

Prostitueión 
de barrio 

En Lugo, «A Tineira)) ten un pou
co o ambiente alborotado do Papa
gayo, pro son os labregos quen lle 
dan o toque peculiar: carente de in
dustria e único centro importante 
nuns cen kilómetros á redonda, os 
homes do campo aproveitaban o 
viaxe a Lugo pra dar unha volta 
polo barrio. As «mamis» que con
trolaban o negocio eran institucións 
moi respetadas na cidade, chegan
do a se codearen coas autoridades 
en público. 

En Ourense, o barrio está por 
tras da Plaza Maior e xunto da igre
xa da Trinidade. As súas característi
cas son moi semellantes ás de Lu
go, por ser tamén centro dunha moi 
ampla área agrícola, sen case in
dustria. Os bares tén un aspecto 
máis modesto có dos outros bares, 
anque hoxe empezan a verse locáis 
de certo luxo. 

En Santiago, «0 Pombah> debéu 
ter moita importancia en tempos, 
como corresponde a un centro tu
rístico. Hoxe, o seu futuro e ben ne
gro por falla de clientela e de am
biente. Os estudiantes non van ó 
«barrio» e a cidade, por respirar 

unha moral non moi ríxida, afloxóu 
as súas visitas ó Pombal. 

En Vigo, «A Ferrerfa>) ten toda a 
forza que lle corresponde a unha ci
dade industriosa e parte da que de
bería ter Pontevedra -cidade que 
non ten barrio-. No alto da parte 
máis vella, xúntanse moitísimos 
obreiros e uns cantos menos ma
riñeiros. Os sábados é día de gran
de animación, que non para hastra 
ben entrada a madrugada. Os pre
cios son similares ós das outras ci
dades, causa que confirma o carác
ter popular do barrio. 

DAS BARRAS 
OS TAPADILLOS 

As barras americanas empeza
ron a xurdir hai dez anos pala parte 
de Vigo e hoxe levan camiño dunha 
franca expansión. O triángulo Pon
tevedra - Morrazo - Vigo rexistra o 
máis alto número destes locáis; de
trás van A Coruña e Ferrol, metres 
que en Santiago -por falla de am
biente- e en Lugo e Ourense 
-porque aínda os seus visitadores 

informe 

no senten a necesidade da sofistifi
caci ón - as «barras» non dan tirado 
parriba. Nestes locáis, os clientes 
buscan talar cunha moza do seu 
gusto. A regra do xogo é esta: pro
posición directa será rexeitada con 
indignación, pois hai que saber «li
gar», tace - la conquista. O feíto de 
que estas barras pechen os domin
gos ponnos na pista das caracterís
ticas dos seus clientes: homes ca
sados, de cartas, que teñen que 
mante-la apariencia social dun ma
trimonio unido. Con frecuencia, 
camarera e cliente rematan por saír 
xuntos, anque tamén hai sitios que 
teñen o seu reservado, lugar acce
síbel previo pago dunhas tres mil 
pesetas por botella de champagne. 

A camarera ten hoxe un soldo ga
rantizado unhas 20.000 pesetas, 
coas porcentaxes das bebidas con
segue outro tanto e chega fácil
mente a unhas 80.000 pesetas 
mensuáis co que saca de se ir cos 
clientes. Por menos de 500 -copa 
propia e máila invitación da moza, 
que sempre é moito máis cara có 
que bebe o home- a ún non o 
atenden nestes lugares. 

As salas nocturnas ou «cabarets» 
tén un aire semellante ás barras, 
anque coa novedade de espectácu
los «sexy», que teñen chegado, aín
da nos etapas máis negras, ó «Strip 

· - tease». Aquí: é doado atapar pan
das de matrinomios que saen a 
pasa - la noite de festa. As mulleres 
gañan moitos máis cartas ca nas 
barras, pro tamén traballan o doble: 
actúan e teñen que alternar cos ho
mes sós, engatusa - los e facerlle 
deixa - los cartas. Cabarets hainos 
por Ferro!, Pontevedra, A Coruña e 
Vigo, cidade na que teñen un pres
tixio, moi alto. 

Por tódalas cidades galegas dis
que hai «tapadillos», pisos privados 
onde as mulleres -finas e distin
·guidas, que precisan cartas pra saír 
dun momento moi difícil- teñen 
sana de poñer toda a súa vontade 
en contenta - lo cliente. Os clientes 
tén tamén a súa son a: trataría se de 
auténticos homes de leí, homes 
que ás dez da noite están xa na súa 
casa coma o máis cumplidor dos 
escolares. 

-~ 



sucede 
no país 
Lieiro e Moraña: 

Hule o ehan Iabrego 
Algo bule no mundo rural galego. De Castreto de Miffo pra 
ac6, As Encrobas, os moitos contenciosos de montes ve
ciftáis, Xove, Cartelle, Suarna, etc. Os dous casos máis re
cientes de loita agraria estiveron nunha parroquia de 
Lugo (Lieiro, Cervo), por culpa dunha canteira que se qui
xo explotar no medio dun monte que os veciftos din que é 

GAÑARON OS LABREGOS 

Na tarde do 22 de marzo, os ve
ciños da parroquia de Lieiro, Cervo 
(Lugo) saían dun enterro. Alguén 
lembróu que, uns metros máis pra 
arriba, no monte do mesmo nome, 
andaban furando as excavadoras 
dunha empresa privada pra sacaren 
pedra da canteira alí existente. 
«Irnos todos aló», dixo o párroco, 
crego de 66 anos, e chegaron á cu
rota dispostos a defende-lo que 
consideran seu. Discutiron co en
cargado da canteira, puxéronse 
diante das máquinas e mulleres e 
homes talaron con decisión: «Este 
monte sempre foi noso e non nolo 
van quitar agora por unha cacicada 
do Axuntamento». 

INTERESES PRIVADOS 

O problema viña de meses atrás 
cando a Corporación Municipal de 
Cervo tomara por unanimidade a 
decisión de otorgarlle a concesión 
de explota-la canteira a Xosé María 
Cr~go Arroyo, funcionario do Banco 
Pastor na vila de Burela. Segundo 
pu ido saber TEI MA consultando a 
acta correspondente, tal concesión 
otorgóuse en precario contándose 
cun prazo inicial de cinco anos de 
explotación. No mes de Nadal de 
1976 empezaron as primeiras 
obras e pasóu pouco tempo sen 
que se orixinara o conflito. Pensa
ron sempre os veciños que aquilo 
era deles e que non era quen o 
Axuntamento pra facer unha con
cesión que, ademáis, recaía total
mente na actividade empresarial 
privada. «Dende sempre -informa
ron a esta revista - , estivo nas 
mans dos veciños. Agora mesmo 

«:t- estamos a agardar precisamente a 
, sentencia dos tribunáis sobre a 
O condición de monte veciñal de man 

«IMOS ALO», DIXO O CURA 

común que é, na nosa opinión, a 
calificación que lle corresponde. 
Proba disto é que, segundo lem
bran os máis vellos, este monte 
partíase en parcelas cada certo 
tempo pra que cada ún o puidera 

·explotan>. «Mu abó -conta unha 
muller- ten 88 anos e conta que 
se facía unha reunión pra sortea-la 
utilización de cada parcela por un 
uso que duraba dous anos». 

O Axuntamento de Cervo non 
mantén a mesma opinión senón 
que, dende 1959, ven defendendo 
a consideración de comunal pró 
monte Lieiro. Contra esta política 
recurriron os afectado ante o pro
pio Axuntamento, ante o Xuzgado 
de Mondoñedo que pasóu a recla
mación ó de Viveiro, ante o Xuzga
do Provincial de Montes Veciñáis 
en Man Común, ante o gobernador 
civil e ante o ministro da Goberna
ción. «Polo de agora -declaróu a 
TEIMA un dos recurrentes- todo 
isto valéunos de poucm>. 

XA NON HAI CONCESION 

Cecáis por esto, decidiron face
la guerra pola súa conta e tomaron 
a canteira. «De aquí non nos botan 

deles, e no municipio pontevedrés de Morafta, onde levan 
os pifteiros contra a opinión dos do lugar. 

PERFECTO CONDE viax6u a Lieiro e MANOLO RIVAS visi
t6u 6s labregos de Morafta pra rendiren logo as seguintes 
informaci6ns. 

ALGUEN (DA EMPRESA) AGACHA A TESTA CANDO LLE BERRAN OS VECIÑOS 

-dixeron no seu intre a un enviado 
especial de TEIMA- mentres non 
se nos dea garantlas de que van 

. parar de furar no que é noso». Nes
ta actitude estiveron até o remate do 
mes, é decir dez días. Sucedéu 
entón que os labregos gañaron por 
unha vez e unha nova decisión da 
éorporación Municipal, tomada ago
ra por cinco votos a favor e tres en 
contra, anulóu a anterior concesión 
considerando que se trataba, dun 
acorde lesivo prós veciños de Liei
ro. Hai que apuntar tamén o feito 
de ql~e, en defensa dos ocupantes 
do .monte, pronunciáronse en todo 

este tempo case tódolas organiza
cións políticas que traballan na 
zona e unha agrupación cultural 
(«Sementeira») local. 

¿QUEN TEN A CULPA? 

No pleno municipal celebrado en 
Cervo o 31 de marzo, ó que asistíu 
un redactor desta revista, estivo a 
piques de chega-lo sangue ó río. O 
alcalde e médico local, Xaime Cos
tas Rodríguez, home que se define 
como liberal e de orde, deixóu caír 
algunha acusación que puidera pa:... 
recer grave contra a actuación do 



secretario do Axuntamento. A pri
meira autoridade local, primeiro te-· 
nente de alcalde Xosé García Gar
cía e o concellal Tomás Saltar opi
naron no pleno, na presencia dal
gúns veciños de Lieiro, que o secre
tario era responsábel do desaguisa
do da canteira por non ter informa
do no intre de acorda-la concesión 
privada de certos aspectos legáis 
da cuestión. Houbo mesmo un intre 
en que chegóu a suscitarse unha 
indiscutíbel tensión. Falóu entón o 
secretario, sen deixar de poñe-las 
mans nos petos nen de mover un 
palillo entre os dentes, de que o 
acto podía ser tumultoso e fixo 
constar en acta que xa se clarexa
rían as acusacións que se lle impu
taban. «Aquí está claro que reina o 
orde -dixo entón o alcalde- e o 
tumulto non se ve por ningures». A 
tranquilidade era absoluta, efecti
vamente, entre a xente que asistía. 

Despóis de tiras e afloxas, o 
asunto rematóu coa anulación do 
concedido a Crego Arroyo. Os ve
ciños safron contentos, abrazáron
se á porta do Axuntamento e esa 
noite tardaron en chegar ás súas 
casas pois pararon polo camiño a 
celebrar a victoria. «Polo de agora, 
gañamo-lo que queríamos -dixe
ron o día seguinte a TEIMA-. A 
canteira é nosa e non iamos deixar 
que nola roubaran dese xeito. Xa 
nos fixeron abondo mal coas terras 
que colleron prá fábrica de alúmina 
sen que viramos, até agora, unha 
cadela do que pagaron por elas. E 
mal tamén foi o que nos fixeron nos 
días que estivo andando a canteira, 
con barrenos que caíron perto das 
nosas casas, con cañerías que nos 
romperon e co perigo que significa
ba o feito de que, por derriba da 
obra, pasaran dúas liñas de alta 
tensión e unha de teléfonos». A 
casa de Rocabella estivo sen auga 

. por culpa da cante ira varios días e 
outras casas do lugar sufriron ave
rías na conducción seis ou sete ve-

preocupen que terán a súa parte 
deses cartos e, se non, serán admi
nistrados polo Axuntamento pra fa
cer obras de interés municipal». No 
fondo, o alcalde non estaba moi sa
tisfeito de como se resolveron as 
cousas. No pleno de Cervo laióuse 
ademáis de que alguén andivo a in
cordiar pra moviliza-los veciños 
contra a canteira e chegóu mesmo 
a decir que lle estrañaba que «unha 
persoa de orde, xefe local do Movi
miento», fixera tais cousas «simple
mente por unha ambición de po
den>. Pola súa conta, esta revista 
investigóu in situ quen podía ser o 
aludido e chegóu á conclusión de 
que se trata dun antigo membro da 
Corporación que vive en San Ci
briao e que se chama Xosé López 
González. Por certo, algúns veciños 
de Lieiro defendérono e contaron 
que foi un dos que lles axudóu no 
seu caso acompañándoos algunha 
vez a entrevistárense co goberna
dor. 

DIMITIU O ALCALDE 

De saídas de todo isto, o alcalde 
xa non quere seguir no cargo e pre
sentóu a dimisión irrevocábel dian
te do gobernador civil. «A min todo 
isto -contóu a TEI MA- déixame 
nunha situación un tanto difícil. 
Dalgunha maneira, quedóu deterio
rada a miña autoridade e, ademáis, 
a min sóbrame que facer sen adi
carme a política nestes intres tan 
dificeis da predemocracia que, 
como xa dixen no pleno, non é pre 
nen é democracia. Quero atende-la 
miña profesión de médico e deixar
me de lerias». lsto dío un alcalde 
que ocupóu o cargo durante trece 
anos do franquismo (en Xermade) e 
ano e medio do postfranquismo (en 
Cervo). 

Apúntese, como derradeiro dato, 
que na explotación da proxectada 
canteira estaban interesados, 
amáis do xa citado funcionario do 
Banco Pastor que o facfa segundo . 

o alcalde de Cervo recibíu a me- parece a título individual, outras 
dia noite do 31 , na súa casa de Bu- persoas ben relacionadas do muni-

ces. 

rela, ó redactor de TEI MA. Explicó u cipio entre as que podían estar al-
gúns dos concelláis. 

que os cartos procedentes das ex-
propiación s da Alúmina ( 15 Unha persoa que coñece ben a 
millóns) están colocados nun banco problemática rural da comarca con-
a longo prazo agardando que se taríalle a ·esta revista en Viveiro que 
produza a sentencia do tribunal de «todo isto é un dos moitos proble-
Montes Veciñáis. «Se de verdade mas a que está a someterse hoxe 
esas terras eran tamén veciñáis de ós labregos da bisbarra» e recorda-

ría os casos de Xove e Foz, entre 
man común como queren facer ve- outros. 
los veciños de Lieiro, que non se · 

sucede no país 

Moraña: 

O ccmisterio>> dos 
incendios 

O home sinala o camiño con desa
cougo. Grandes camións-grúas que 
non paran no seu ir e vir. Milleiros de 
piñeiros comunáis son carretadas dian
te dos ·que toda a vida foron os donos: 
dos montes: os veciños. Pena Grande 
Ou.erguizo, Fontenla. Lugares da parro~ 
quia de San Martín de Laxe no munici
pio de Moraña, en Pontev~dra, que lle 
dan nome a outros tantos nomes de 
gran estensión que están a ficar valei
ros despóis das talas indiscriminadas 
que se están a facer por venta de leona 
a particulares cando o monte está en 
trámites de devolución ós veciños des
póis de serlles quitado nos pri~eiros 
anos do franquismo. 

PRA DIANTE 

Os montes son de repoboación na
tural e da súa riqueza pode dar ideá o 
feito de que dende o 1939 ó 65 cortá- i 
ronse piñeiros por valor de 21 millól)S-: 
de pesetas, aproximadamente. Antes, 
do 37 ó 39 fixérase unha grande tala 
de 3.000 piñeiros que foron vendidos 
sen subasta pública. «Os veciños xa
máis nos deron nada, xamáis fixeron 
nada nesta parroquia ... » A actual tala 
virfa xustificada, segundo leona, porque 
hai que costear unha pista forestal que 
este organismo considera presupuesta
da en 600.000 pesetas. «lsto -decían 
a TEI MA os veciños de Fontenla- non 
é pista nin cousa que se lle pareza, 
senón un pequeno camiño que non pui
do costar máis aló das 50.000 pese
tas». «Ademáis -engadían- os piñei
ros valen moitos millóns, ¿onde vai o 
resto do diñeiro ?». 

PIÑE/ROS MARCADOS.:. 

A INFLUENCIA DO C::REGO 

varse os piñeiros, tanto os de Pena 
Grande coma os de Querguizo estaban 
de acordo en facer frente común. ¿Qué 
sucedéu pra que os de Pena Grande re
cuaran e pra que os de Querguizo tañan 
moitas dúbidas en xuntarse cos de Fon
tenla? A explicación -según tódolos 
indicios- parece estar no crego de 
San Martín, don Xesús López, un home 
de edade. El tería convencido ós ve
ciños de Pena Grande de que deixaran, 
«por esta vez», que os camións levaran 
a madeira. «E unha mágoa que os de 
Pena Grande non loiten con nosco» 
laiáronse algúns labregos. 

O .«MISTERIO» DOS INCENDIOS 

Pro, detrás desta venta, atópanse 
unha serie de claves indescifrabeis e 
que se veñen repetindo tamén dun xei
to preocupante en todo o agro galego. 
O 16 de agosto, día da ·romaxe máis 
importante da parroquia, os montes en 
cuestión escomenzaron a arder polas 
catro esquinas. «Mentres nós -explica
ban os veciñ s- apagabámo-lo lume 
por unha parte, alguén había por medio 
que prendía no outro». Comentóuse 
entón a «prudencia» dos incendiarios en 
agardar á romaxe maior da parroquia 
pra poder contar, en caso necesario e 
de inmediato, con gran número de per
soas que evitañan así que nalgúns lu
gares chegase o lume ás casas favore
cido pola total falla de limpeza nos 
montes. «Xuntámonos toda a parroquia 
-tamén veu o alcalde- e mostramos 
entón o noso malestar; malestar que foi 
medrando ó non facerse nada por des
cubrir ós autores destes delitos». «Sería 
interesante -comentaba outro ve
Ciño- seguirlle o fío a quen se benefi
cia dos incendios pra poder identificar 
ós incendiarios, pro se seguen facendo 
borrón e conta nova, a nosa riqueza fo
restal está ameazada de morte». 

O certo é que -queimados ou 
non- vai camiño de non quedar un 
piñeiro ergueito nestes montes. «Os de 
leona dixeron que a madeira non quei
mada noa cortarían, pro ó remate foron 
estas arbres de boa calidade as primei
ras en ser taladas. Chamamos ó xefe 
provincial do organismo forestal, ·o 
señor García Borregón, pra que viñera 
ver en persoa a desfeita que se está a 
facer e el mesmo quedóu abraiado. 
Prometéuno-la súa axuda e dixo que 
aquilo non se esta a facer como estaba 
previsto, pro as cousas seguen igual». 

As máquinas non se deteñen. Nem
bargantes, hai uns labregos que están 
dipostos a «non deixar chover polas ta
llas», que queren recupera-lo que é, sin
xelamente, a súa terra. 

Dos tres lugares afectados, só resis
ten ~ tala, e 7stán dispostos a impedila, 
os ymt.e vec1ños de Fontenla. Nun pri-
me1ro mtre, cando escomenzaron a le- «LEVANNOS os P!ÑEIROS» 



sucede no país 

Cée 

Concentrar a golpe 
Xa é sabido que a concentración parcelaria non sempre é levada a gusto de to
dos. Tampouco é insólito que de súpeto se descubran casos nos que se leva a 
cabo a golpe de cacicada. Sorprende, nembargantes, o caso da parroquia de Pe
reiriña, no municipio de Cée (La Coruña). 

Del e doutras historias daquela terra, escribe PERFECTO CONDE despóis de consultar 
fontes sobre do chan. 

Namáis chegar á vila de Cée, 
pola carreteira que vai dende Noia 
pola costa, atópase ún coa chime-· 
nea da fábrica de Carburos botando 
o seu fume deriba das casas de 
Brens. A estatua do benefactor lo
cal Blanco de Lema abre metros 
máis pra diante as portas da po
boación, centro neurálxico da co
marca, que compite con Corcubión 
a atracción dunha zona labrega, 
marif'leira e preindustrial. O que 
non abre o busto do esgrevio emi
grante falecido en Cuba son as por
tas do que está a pasar hoxe nesta 
terra baixa do Xallas. Porque, se
gundo poido aver:iguar un redactor 
de TEIMA, nunha rápida visita ás 
aldeas do municipio, algo cheira a 
podre pola banda de Lobelo. 

PEREIRIÑA TEN 
CACIQUE 

Manuel Lagoa Castreje é un ve
cif'lo de Pereiriña, parroquia situada 
a unha carreira de can da capital 
municipal, na beira esquerda da ca
rreteira que vai á Coruña, que ten 
sona de ser o cacique da bisbarra. 
Uns cincuenta anos de edade, pai 
de dous fillos, propietario agrfcola, 
constructor, antigo emigrante, gó
sanlle os cargos e os cartas. Presi
de a lrmandade Local de Labrado
res e Gandeiros, a Cooperativa de 
Pereirif'la e un singularfsimo organis
mo estatal de Montes Veciñáis. E 
socio de Agrufor e está potrtica
m ente moi relacionado cos lfderes 
do Partido Galega lndependente 
Meilán Gil, Grafño Amarelle e Cor
zo Diéguez. Cóntase del que trouxo 
moitos cartas de Venezuela e que 
lles fixo medrar aquf coma espuma 
con negocios de construccións e 
outras actividades. Alguén respon
déu a esta revista decindo que «chu
pa dos demáis» cando lle preguri-

bisbarra engadíu que «apenas sabe 
ter e escribir pro eso non lle impide 
mangonear como mangoneóu 
sempre no Axuntamento e onde 
quixo». De información de arquivo 
tiróu TEI MA a conclusión de que foi 
un dos principáis movilizadores da 
manifestación fantasma que se ce
lebróu na Coruf'la o ano pasado en 
favor da industrialización, un mes 
despóis de que tivera lugar a mani
festación anticelulosa en Pontece
so. 

E o lector preguntaráse xa a qué 
ven tanta información sobre este 
señor. Resulta que, potas informa
cións que puido recoller esta revis
ta na súa terra hai moita xente que 
coida que Castreje é o principal res
ponsable de que un plan de con
centración posto en marcha en Pe
reiriña cometa certos atropellos 
que puideran asistir se se leva 
adiante. O Instituto de Reforma e 
Desenrolo Agrario (1 RYDA) deixóu 
dunha peza a varios veciños de Lo
belo, Codesos, Duio, Cabado, Bu
xantes, Vilanova e Pereiriña cando 
deu a coñecer un plan de concen
tración da zona que foi rápidamen
te considerado discriminatorio e in
xusto polos afectados. 

CONCENTRACION 
QUE ESPECULA 

belo enxuiciou o caso máis radical
mente: «Foi un atropello -dixo-, 
un atropello que lle debemos ós ca
ciques. Sabemos que eles mesmos 
dixeron por ahí que conseguiran in
fluencias pra barrer prás súas ca
sas. Un deles chegóu hasta a decir 
o que lle costóu unha comida nun 
restaurante da Coruf'la pra invitar a 
quen lle podía resolver o asunto. 
Dixo que pagara oito mil pesetas e 
que tivera que facer un viaxe im
portante a Madrid». 

A cuestión é que quen tiña denantes 
unha leira a carón da carreteira da 
Coruña e ó pe da de Muxra, con va
rios metros de frente á vra, segundo 
o plan .concentrador a súa leira 
voóu pra outro sitio sensiblemente 
peor situado e lonxe da súa casa. 
Nalgún caso, as novas fincas apa
recen a máis de dous kilómetros da 
anterior situación. «Está claro que 
houbo un trato de preferencia prós 
socios da cooperativa que preside 
Castreje», esta foi a opinión recolli
da en Vilanova. 

Pra demostrar o que df n, varios 
veciños enseñaron ó redactor de 
TEIMA que visitóu a parroquia un 
plano-da concentración no que se a 
preferente localización da nova pro-

• de eae1e 
piedade do cacique Castreje. Lin
dando ca carreteira de Muxía tif'la 
denantes unha leira de pouco ·máis 
de 300 metros cadrados de labra
dfo e uns 400 de prado que, por 
arte de maxia, convertíuselle nunha 
privilexiada parcela de máis de 
dúas hectáreas que linda agora cas 
dúas carreteiras, tomando xusto a 
esquina, e que é atravesada por un 
regato. <<Asr calquera -opinaron os 
que tiveron menos sorte-; este 
señor entrega unhas terras que non 
estaban ahf e recolle un terreo ben 
xunto no melloriño do lugar. orn 
que é prás vacas da cooperativa, 
pró eso non o ere ninguén, porque 
as vacas non necesitan ter saída á 
carreteira. O que é, é pra especular 
e facer solares que multipliquen 
polo que sexa o seu valor en pouco 
tempo». Segundo os cálculos dos 
veciños, os beneficios privados 
desta concentración dos caciques 
superan os 50 millóns de pesetas e 
os principáis mellorados son Lagoa 
Castreje e Celerino Trilo Túñez, la
brador de Lobelos que tamén se 
ten distinguido polas súas influen
cias caciquiles. «E a nos que nos 
parta un raio -protestaron diante 
de TEIMA os perxudicados-, ago
ra ternos que andar a chorarlle ó 
IRYDA que atenda as reclamacións 
que lle fixemos e que non sabemos 
afnda se van terse en conta no se
gundo proxecto que están elabo
rando agora. Non hai dereito a esto, 
pra vestir a un santo ispen a varios, 
deixándoos co cu ó aire». 

Un rapaz que pansa botar pouco 
tempo na aldea dos seus pais falóu 
dofdo do que pasa: «Son cacicadas 
dos especuladores e. traficantes 
que non lles importa nada máis ca 

~ tóu qué facfa Castreje pra ter tanto 
o poder económico. Un mestre da 

A sorpresa dalgúns veciños foi 
gorda cando viron que non se respe
taban, pra eles, as principáis circuns
tancias que se enumeraban na me
moria do proxecto de concentra
ción da parroquia de San Xulián de 
Pereiriña. «Decatámonos desegui
da -declaróu alguen a TEIMA
de que no anunciado proxecto non 
se miraba pra nada o lugar de resi
dencia de cada propietario, nen a 
situación das antigas propiedades, 
nen o acceso ás novas fincas e ca
miños, nen a posible complacencia 
que puidera buscarse prás agrupa
cións solicitadas». Un veciño de Lo- ALGUEN DI QUE CON REFORZA-LA LIÑA BASTAR/A 



a das 
salvar e facer medrar o que tañen. 
O que buscan é especular co chan 
e poder poñer a venda no seu día 
bos solares ou construir casas que 
logo venderán o máis caras posibel 
a quen lle fagan falta. Esto do cam
po é sempre a mesma leria, sobra 
quen chupe e non hai ninguén que 
bote unha man. Agora veñen al
gúns políticos a decirnos que van 
facer montes e moreas, pro xa se 
ve, o que fan e tirar pró seo todo o 
que poidan. Esto ten moito que 
cambear e, se non, a vida dos la
bregos vai ter mal fim>. 

Algúns dos consultados gardan 
aínda esperanzas. «Fixemos -di
cen- vários recursos ó inxenieiro 
xefe da concentración e ó delegado 
do 1 RYDA na provincia. Tamén os 
visitamos algunha vez pra contar
lles as nosas coitas. Se non nos fan 
caso, non obran en xusticia. Agora 
estamos a agardar que nos digan 
cómo queda a cousa no segundo 
proxecto». 

POSTES DA LUZ 
A ESGALLA 

Pró non é somentes o problema 
da concentración o que afecta ago
ra mesmo á parroquia de Pereiriña. 
«Xa que está vostede aquí -dixé
ronlle ó redactor de TEIMA-, 
ímoslle contar máis cousas que nos 
pasan. Pra empezar, o asunto ese 
das liñas eléctricas que non hai 
diantre que entanda o que pasa con 
elas. Mire, mentras nosoutros non 
ternos potencia abonda, e eso pó
deo mirar a calquera hora entrando 
nunha casa e pedindo que lle pren
dan as bombillas, as nosas terras 
están hoxe cruzadas por duas liñas 
de alta tensión e, por se fora pouco, 
están a facer outra máis. Diaño, ese 
non é xeito de tace-las cousas; se 
queren transportar máis electricida
de que reforcen as liñas asistentes 
e que non nos causen máis prexui
cios nas nosas terras». 

Efectivamente, a falta de tensión 
nas casas labregas da bisbarra é 
manifesta. As cinco da tarde dun 
día de labor, nunha casa de Vilano
va ou de Lobelo, por exemplo, non 
funcionaría o día 28 de marzo nin 
siquera unha mala máquina de ra
surar e o berma da luz chegaba ás 
bombillas dibuxando unha sinxela 
rafña marela. «Ternos muiños eléc
tricos -falaron os de Lobelo e Vi
lanova- e non podemos servirnos 
deles a maior parte das veces. Hai 

PAUS DA LUZ A E/TO 

días nos que nen a televisión pode
mos mirar, proque non hai corriente 
pra que funcione como é debido». 
Denunciaron o seu caso ás autori
dades de Industria, que dictóu hai 
meses un decreto obligando a Elec
tra del Jallas, S.A., a empresa sumi
nistradora, que correxira a situa
ción. «Como se chovera -informan 
agora os afectados-. Nen caso fi
xeron e seguimos como estába
mos». Como protesta, hai un move
mento xeralizado de negarse a 
paga-las tarifas que se pasen ó co
bro. 

O proxectado tendido dunha 
nova liña que xa ten os paus levan
tados até Lobelos é unha valla his
toria. «Pra nos -contóuse a TEl
MA-, aquí hai intereses privados 
de Carburos e de Electra del Jallas. 
Unha das liñas vallas foi vendida 
hai uns trece anos á fábrica despóis 
de que tora construída con subven
ción estatal por tratarse dun con
ducto de electricidade pró público. 
Agora é por onde lle chega a co
rriente a Carburos. A outra conduce 
a enerxía dende a central do Ezaro 
en dirección a Camariñas, e claro, 
failles falla unha liña máis pra sumi
nistrar a luz ás casas da bisbarra. 
Pois ben, non se lles ocurre mellar 
cousa que facer outro trazado polo 
medio das duas liñas vallas e estra
garnos as leiras. ¿E logo, non po
dían reforzar unha liña valla que 
servira pra todo 7 Ademáis como 
non tañen vergoña, veñen e dinnos 
que nos van indemizar a sete pese
tas ó metro lineal de liña tendida 
como se, ó pasar os cables, non es
tragaran máis ca dimensión da longu
ra». 

O caso máis curioso é que, da 
combinación da concentración coa 
expropiación de terras pra pasar a 
liña nova, resulta un importante 
tranganillo de beneficiados e perxu
dicados. «A un señor que ten unha 
leira por onde van pasa-los postes 
-informaron os de Lobelo-, es
propianlle agora os terreas e pá-

sucede no país . 

ganlle o que corresponda. Pois ben, 
chega logo a concentración e man
da ese propietario pra outro lugar e 
trae pra debaixo dos aramios a un 
novo que ten que apeitugar cos es
tragos e sen cobrar unha cadela. 
Por se todo tora inxusto e perxudi
cial pola súa propia banda, cando 
se xuntan os dous atropellos, xurde 
o desastre. Por se tivéramos pouco 
que rascar, véñennos a vez os po
llos e as pulgas». 

Coma case sempre, a falta de 
axuda é absoluta pra esta xente. 
«Co Axuntamento xa nen contamos 
pois xa sabemos que quen manda 
ahí pra estas causas e Castreje. 
Os demáis aínda non deron a cara 
dende que pedimos que se rep·en
sara a concentración. A colocación 
dos postes tivemos que para-la nos 
mesmos indo ás nosas leiras pra 
que non seguiran facendo furados e 
chantando paus. Xa se sabe, ó pro
ba endexamáis se lle abre unha 
soia goteira». 

CEE POLITIZASE 

Neste intre pode haber outros 
desaguisados municipáis que é aín
da cedo pra falar deles. Hai quen dí 
que a subestación eléctrica de 
Brens non debéu ser instalada 
onde está, senón algo máis arriba 
pra evitar a concentración da po-

CACIQUE CON SORTE: 
TODO FRENTE A CARRETEIRA 

boación orredor dela e pra salvar as 
terras de labor que ocupóu. Algúns 
labradores pregúntari-se qué pásóu 
co millo e con outros careáis sub
vencionad os polo Estado pra 
contrarresta-la sequía do vran pa
sado. Dase algún caso de campe
siños que foron pedi-lo e non lles 
foi conceido por non ter determina
dos papéis en regla. Claro, así xur
den os malpensados que dirixen os 
ollos a determinadas granxas gan
deiras que pertenecen ou están bai
xo a área de influencia dos caci
ques agrarios. «Cée é unha vila tran
quila, non pasa nada -confesóu a 
TEIMA un vilego-. Nembargantes, 
o día en que saian a frote algunhas 
causas, non ha faltar quen se lle 
poña a cara colorada nen que se 
mate de risa ó saber as causas que 
aquí tañen pasado». 

Xa hai anos, polos sesenta e tan
tos, Céé estivo a punto de convertir
se nun espacio importante de con
flictos saciáis. Entón era a fábrica 
contra o que turraba a xente, había 
quen pensaba que o seu funciona
mento era altamente contaminante 
e chegáronse mesmo a elaborar 
dossier nos que se falaba dun ele
vado grado de mortalidade entre os 
traballadores da mina e da factoría. 
Agora é o día aínda en que non está 
probado co nivel contaminante 
sexa inofensivo e, de certo, a em
presa ten encargada a técnicos de 
Madrid a aplicación de medidas co
rrectoras. 

Fora e dentro desto, a política 
tamén chega a esta zona. Alguén 
pansa xa que se trata de converti-la 
nun feudo do PGI, partido que con
taría con homes de influencia coma 
Castreje, o cacique de Pereiriña, e 
coma Pais Romero, alcalde de Cor
cubión. Lojo Fandiño, noutrora ver
ticalista, é agora tamén dese parti
do de Meilán Gil e home que sem
pre se preocupóu de afondar rai
gañas na vila de Cée. TEIMA lém
brase del encabe-zando a manifes
tación do vran pasado cando se pe
díu un ambulatorio que atenda as 
necesidades da comarca. 



«Na Universidade sempre houbo investigación, unhas veces con máis axuda e outras con menos -comenta Pardellas- mais 
os anceios de percura de causas novas e de solucións ós problemas que presenta a vida cotiá, sempre latexaron nalgunha xen
te a piques de remata-los seus estudios teóricos». 
Os de TRASMALLO talan con claridade, sinxelamente, do seu equip.o. Xente nova cunha indubidábel conciencia galega. 
A idea TRASMALLO viña de vello: xurdira, xa, no Departamento de Estrutura Económica da Universidade · 
de Galicia no curso 1972-73, pro non ía ser até o vran de 197 5 cando, ó cabo, 
queda completamente configurada e definida a organización e 
obxetivos do equipo: 

Trasmallo, 
equipo de pesca 

por unha 
investigación 

popular 

«0 elemento clave era que, de
nantes, viviamos dentro dun réxime 
fascista, o que significaba manter á 
xente canto máis inculta millor. 
Unha investigación social era sem
pre mal vista porque, se cadra, po
día pór ó descuberto «cousas ra
ras». A Universidade, segundo de
les, estaba pra facer ciencia pura, é 
decir, ciencia aséptica, apolítica ... ». 

«Hoxe, por fortuna -din os de 
Trasmallo- , xa pouca xente se 
atreve a afirmar que existe investi
gación pura. Es.a trola foi adoito 
usada polo franquismo pro, por riba 
deles, está claro que a ciencia e 
máila investigación ou están en 
función dos intereses do pobo tra
ballador, é decir, da sociedade to
da , ou pasan a ser claramente un 
instrumento pra facilita-la esplota
ción duns polos outros dentro do 
capitalismo». 

¿CAMBEOS COA 
«DEMOCRACIA»? 

Logo dun traballo de investiga
ción conxunta na llla de Ons, leva
do adiante por licenciados en 
Económicas e alunos de quinto de 
Biolóxicas, o proxecto convírtese 
en realidade e nace en Galicia o 

XAVIER NAVAZA 

sobre da llla de Ons nos que reco
llerán as súas esperiencias, a súa 
denuncia e máilas alternativas pro
postas polos propios habitantes da 
llla, en completo abandono. 

¿ Cambearon as cousas con isto 
da «democracia»? 

«Non penso que as cousas mu
daran esencialmente neste ano e 
pico que vai dende a morte de 
Franco. Os homes que rexen a Uni
versidade -salientan- seguen a 
se-los mesmos e a súa ideoloxía 
está amosada nidia e clarament e 
polos feitos recentes: o despido dos 
compañeiros dos Colexios Universi
tarios, a postura autoritaria frente á 
situación dos penenes, etcétera». 

Nese marco de inutilidade pró 
País Galego nacéu a idea de Tras
mallo: 

crCADA CATEDRA T/CO E UN FEUDO INTOCABEL» 

Beiras, quen nos animóu non so
mentes a seguir traballando senón 
tamén a amplia-lo equipo con ·xen
te doutras Facultades. Nós non nos 
atrevíamos nen a pénsalm>. 

¿Por qué? ¿Tan problemático é o 
traballo interdisciplinar na Universi
dade? 

«Este foi e segue a ser un dos 
nosos meirandes problemas. Den
tro da mesma carreira xa non hai, 
moitas das veces, relación nin coor
dinación entre as distintas discipli
nas. Cada profesor, cada catedráti
co éche un feudo intocábel -teima 
Trasmallo- e non lle fales de tra
ballar artelladamente con ningún 
outro por relacionadas que estéan, 
na práctica, as súas disciplinas». 

«Todo iso, quen o sofre é o aluno 
e, de resultas, a sociedade galega; 
porque as eivas que levan os técni
cos e licenciados cairán máis, logo, 
sobre das comunidades sociáis nas 
que traballem>. 

Nembargantes, vosoutros eiquí 
estades coma equipo interdiscipli
nar. Logo, non será tanto problema. 

dinación: claro, non ternos máis re
medio que adeprender por nós 
mesmos - na práctica- a traba
l lar en equipo. Traballar así, en 
equipo, é a nosa teima fundamen
tal, porque coidamos que o traballo 
individual (as teses doctoráis, por 
exemplo) é un absurdo na nosa 
época». 

O Trasmallo, agora mesmo, está 
integrado por varios licenciados en 
Económicas e Biolóxicas xunto de 
estudiantes de Medicina, Xeografía 
e Filoloxía: 

«A nosa teima - insisten - é 
prestar á sociedade galega, no 
noso eido de coñecementos (a acti
vidade pesqueira e as relacionadas 
con ela), uns traballos de investiga
ción, de estudio e de percura da in
terpretación e, tamén, na medida 
do posíbel, solucións concretas ós 
seus problemas». 

¿En qué condicións vos atopa
des respecto da esfera oficial da 
Universidade? 

CX) 

::::: equipo Trasmallo. Comezará a súa 

«Algúns de nós -engade o 
equipo- levabamos xa varios anos 
traballando no estudio dos proble
mas da pesca e recibiramos, da
quela, unha grande axuda do De
partamento de Estrutura Económi
ca. Esto foi importante porque, 
comprenderás, á altura de cuarto 
de carreira -por moito interés que 
teñas nun tema- se non tes al
gunha orientación acabas por dei
xalo. Foi, precisamente, o propio 
xefe do Departamento, o profesor 

«Polo que se retire a nós, fixe
mos varias tentativas de colabora
ción con xente doutras Facultades 
e sempre tivemos moitos proble
mas. Todo foron atrancos de coor-

<<A nosa relación coa Universidade 
éche moi cativa e, apenas, redúcese ó 
Departamento de Estrutura Económi
ca, como dixemos, desde o que se 
coordinan os estudios polas facilida
des que ternos nel. Dispoñemos, ta
mén, de axuda técnica do Departa
mento de Biolóxicas, onde traballan 
varios dos biólogos do equipo». ~ vida activa cunha serie de artigos 



lfA FINANCIACION SAE 
DOS NOSOS PETOS» 

«Claro que os recursos cos que 
canta Trasmallo -suliñan- son
che os propios petos dos seus 
membros, tanto pró material coma 
prós viaxes se hai que os facer. Ce
cáis sone, así, a altruismo, mais nós 
partimos da idea de que o País non 
se fai en dous días e os problemas 
dos traballadores non agardan; 
polo tanto, tododiós ten de arrima
lo hombreiro na medida das súas 
posibilidades». 

¿Cómo comunicáde-los resulta
dos das investigacións? 

«Nós queremos que o noso labor 
chegue, o máis directamente posí
bel, ós traballadores. Hoxe por ho
xe, os medios de comunicación cos 
que ternos máis facilidades son os 
xornáis e, mesmo, as charlas direc
tas cos mariñeiros. Está clarísimo, 
polo demáis, que o idioma empre
gado é o noso, o galega: respecto 
diso, somos conscientes de que 

«HABER, SEMPRE HOUBO 
INVESTIGACION, PRO ... » 

-hoxendía.:_ a meirande parte 
dos traballadores apenas ou nada 
len en galega, pro -tendo en con-

. ta que só cun idioma propio se 
pode ter un ha cultura propia - nós 
eleximos sacrificar agora, en parte, 
o número de mariñeiros e traballa
dores en xeral que lean os nasos 
estudios, coidando que, se o tace
mos nun galega sinxelo e asequíbel 
a todos, en pouco tempo eses mes
mos mariñeiros acabarán por sentir 
eses estudios moito máis seus. 
Moito máis seus porque están no 
seu propio idioma. Esta decisión 
-engade Trasmallo- ten· os seus 
riscos, non cabe dúbida, e nós 
asumímo-la responsabilidade». 

¿Qué levad es feito até agora? 

«Ben, o que levamos feito foron, 
fundamentalmente, artigas prá 
Prensa, un informe publicado coa 
colaboración da Agrupación Cultu
ral O FACHO -sobre do desastre 
do Urquiola- e, logo, charlas e 
mesas redondas en vilas mariñei
ras. Ternos en marcha un proxecto 
de estudios máis completos, dos 
que andan xa pola rúa dous deles e 
que firma Fernando G. Laxe porque 
é o responsábel da redacción, aínda 
que son o resultado do traballo co
lectivo». 

unha forte coordinación pra chegar 
a artellar unha verdadeira cultura 
galega e popular. O que non signifi
ca outra causa que unha cultura en 
función dos intereses do pobo tra
ballador galega e que este poida 
lela e entender coma súa». 

Trasmallo, pois, na brecha: un 
equipo enteiramente autónomo 
aínda que a súa militancia nun 
compromiso, claro e nidio, sinceiro, 
con Galicia e coas clases traballa
doras galegas. A elas vai o seu tra
ballo. Un traballo, polo demáis, no 
que as dificultades se multiplican 
pola pervivencia de actitudes e ins
titucións do franquismo: en suma, a 
apatía ofici~I pola investigación e 
pola problemática real do pobo. Un 
clima nada doado no que se ven 
mistura-la obstinación dun rector 
de Universidade -Pablo Sanz Pe
drero- por manter á Universidade 
Galega confinada nunha sorte ·de 
estado de sitio, de búnker plastifi
cado. Un reduto das catacumbas 
que non fai, xa, máis que dificultar 
calquera xeito de traballo progre
sista. 

«NON TEMOS MAIS REMEDIO 
QUE ADEPRENDER POR NOS MESMOS» 

«Ternos no prelo, xa, un estudio • . · 
sabor da planificación da pesca e 
traballamos agora -din- nun 
proxecto de libriños, pequechos, 
nunha colaboración conxunta con 
outros equipos semellantes ó noso: 
Xesta, Lingoa, Saúde, Colectivo 
Galega de Estudos Socialistas ... 
son equipos cos que esperamos 

AS COUSAS NON CAMBIARON MO~TO 
CON /STO DA lfREFORMA» 



VISITEN OS 

desiñamos 
bo gusto 

Visite as nasas tres plantas 
de esposición 



Nos tempos políticos que corren, 
non é doado atopar aínda·, pra unha 
forza política coma o M.C.G., tri
bunas públicas dende as que poida
mos explica - la nosa visión de Gali
cia, os nosos obxectivos políticos a 
corto e medio prazo e todas esas 
pequenas cousas que hoxe precisa 
coñece - la opinión pública pra po
der orientarse no complexo mundo 
dos partidos políticos. Por iso, can
do existe unha ocasión pra facelo, 
as ideas que ún quixera transcribir 
rebasan con moito o acoutado es
pacio periodístico do que dispón. 
Esta limitación, no acceso ós me
dios de comunicación, grave de dis
criminatoria dabondo, non adquire 
cecáis toda a súa trascendencia na 
actual conxuntura polftica polo fei
to de que moitos lectores terán xa 
comprobado que as declaracións 
ou tomas de posición dos diferen
tes partidos non constitúen certa
mente un elemento definitivo de di
ferenciación entre eles. Na meiran
de parte dos casos, as claves deci
sivas pra obter un coñecemento se
rio dos partidos e das súas alterna
tivas políticas hai que buscalas na 
súa historia pasada e recente, na 
súa práctica cotiá e nas biografías 
políticas dos seus dirixentes. 

Dito isto, non estará de máis 
enunciar, siquera brevemente, os 
puntos máis importantes que confi
guran o noso programa, a alternati-. 
va política que ofrecemos ó pobo 
galego. Partindo da consideración 
básica de Galicia como unha na
ción sometida a un . asoballamento 
político e cultural (inexistencia de 
ningún tipo de institucións políticas 
propias, esnaquizamento da lingua 
e cultura nacionáis) e a unha de
pendencia económica que a man
tén no subdesenrolo e que consti
túe un elemento necesario no fun
cionamento do capitalismo es
pañol, o noso Partido percura o es
tabeleceme.nto dunha sociedade 
socialista na cal o poder político e 
económico estea nas mans dos tra
balladores e sexa exercido ó trave
so duns órganos de goberno gale
gos artellados solidariamente nun 
Estado federal cos outros gobernos 
populares ibéricos. Coidamos, pois, 
que os vellos e graves problemas 
galegos da emigración, do paro, do 
subdesenrolo, do asoballamento da 
lingua e cultura, opresión da muller, 
marxinación de mozos e vellos ... , 
somentes atoparán unha verdadei
ra solución no marco dunha nova 

tribuna 
política 

A nosa 
responsabilidade 
XESUS VEGA BUXAN (MCG) 

sociedade, onde os traballadores e 
todo o pobo dirixan e controlen de
mocráticamente tódolos resortes 
de poder, tanto económicos coma 
políticos. Nesta perspectiva, traba
llamos hoxe pola inmediata conse
cución dun réxime democrático en 
Galicia no cal o pobo exercite ple
namente a súa soberanía nacional 
e poida levar adiante consciente
mente, as tarefas históricas que ob
xectivamente ten hoxe plantexadas. 

Descrito así, dun xeito obrigada
mente xenérico, o noso proxecto 
político xeral compre agora facer 
algunhas reflexiós encol da actual 

Xesús Vega 

Xesús Vega Buxán, menos de 
trinta anos. ten representado nu
merosas veces ó seu partido, o 
Movemento Comunista de Galicia 
( M CG) nas conversas con outras 
forzas políticas do país. Traballa 
como profesor de Economía da 
Empresa na Facultada de Cien
cias Económicas de Santiago. No 
seu artigo, o señor Vega espón al-. 
gunhas consideracións encol do 
seu partido e os obxetivos que se 
propón. 

situación política galega pra que o 
lector poida estabelecer millor os 
puntos de referencia clarificadores 
no denso e confuso panorama polí
tico galego. Atopámonos, sen dúbi
da, nunha situación moi diferente 
da que tiñamos hai tres meses: o 
Goberno Suárez está hoxe máis 
afortalado ca entón; os fascistas 
instalados dentro e fóra do ap~rello 
de Estado franquista están tentan
do a volta ó pasado dictatorial; as 
alianzas políticas xurdidas en Gali
cia no ano 76 (Táboa e Consello) 
están prácticamente desfeitas; es
comenzan a tomar corpo, na nosa 
nación, cartas forzas políticas de 
centro e de dereita non existentes 
deica agora. E presidindo toda esta 
nova situación, un feito moi impor
tante: a celebración das primeiras 
elecciónjl dempóis da morte de 

r 

As razóns 
dunha tribuna 

Co artigo que sigue, iníciase en 
TEI MA un ha nova sección, por 
máis que o nome sexa clásico: tri
buna política. Con todo un proce
so electoral preñado de incógni
tas a poucos meses vista, parece 
obrigación imprescindíbel pra cal
quera medio de comunicación dar 
a coñecer as diversas alternativas 
que ofrecen hoxe as forzas políti
cas actuantes. O marxe dunha se
rie de conversas e mesas redon
das cos diversos sectores ideoló
xicos do país -que se inician, 
coa dereita, xustamente neste nú
mero- é a nosa intención ofrecer 
a tódolos concurrentes ás elec
cións unha tribuna desde a que 
expoñer as súas ideas 6 electora
do. Representantes de tódolos 
partidos -sin distincións- foron 
convidados por esta revista á ex
presión pública dos seus princi
pios e obxetivos. Como as respos
tas non foron todo o rápidas que 
o prelo demanda, repetimos ago
ra a invitación. As nosas páxinas 
están abertas. 

Franco. Aínda que estas se realiza
rán sen ter en conta os dereitos na
cionáis galegos e nunhas condi
cións semidemocráticas, serán un 
factor decisivo no desenrolo da loi
ta política en Galicia: as diferentes 
forzas exporán os seus programas; 
o gran público recibirá un bombar
deo de nomes, biografías e proxec
tos; os resultados dos comicios da
rán maior pulo a certos partidos e· 
esfolarán a outros .... 

Neste contexto, o M.C.G. fai es
forzos pra que sexa realidade unha 
alianza das forzas nacionalistas de 
esquerda, de forzas das que o co
mún obxectivo sexa a conquista 
dunha Galicia autogobernada, de
mocrática e socialista. Ternos moi
tas razóns que xustifiquen ditos es
forzos. Unha delas, a constatación 
da necesidade de ofrecer hoxe xa ó 
pobo galego unha alternativa políti
ca galega e de esquerda que poida 
competir con todos aqueles progra
mas presentados por partidos dos 
que o «galeguismo» non pasa de 
ser unha declaración formal de boa 
vontade ou ben resulta se - la de
rradeira chaqueta da que se pode 
botar man cando outras máis anti
democráticas e inconfesabeis xa 
non serven. Outra, a convición de 
que a loita pola democracia, o fede
ralismo e o socialismo esixe dende 
agora a formación dun frente que, 
respetando a pluralidade de opcións 
partidistas, sexa unificador de es
forzos na percura dos devanditos 
obxectivos. 

O Goberno e as forzas da dereita 
- apoiadas na política de certos 
grupos teóricamente de esquer
da- tentan atranca - los avances 
na unión dos partidos da esquerda. 
Pra eles, socialistas e comunistas, 
por exemplo, deben camiñar por 
separado, sen estabelecer alianzas. 
E un xuicio lóxicamente interesado: 
amosa o seu medo a que semellan
te feito ocurra, pola potencia políti
ca que conlevaría. Velahí, dende , 
outro punto de vista, a histórica 
responsabilidade que témo-los que 
podemos, eiquí e agora, construir 
dita unión. 

-~ 
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Non 6 a primeira vez que .TEIMA se adica a estudia-la importancia po
lftica da poboación inmigrantes no futuro desenrolo democrótico de 
Catalunya. 

COSTA CLAVELL .que xa ten chamado a atención dos lectores sobre o 
fenómeno lerrouxista nado nos comenzos do s6culo e que agora resu
cita coi novo1 folgos que lle prestan o neofranquismo e m6i1 outra1 
forza1 centralistas. 

Cat~Iunya 

Os decisivos votos dos 
inmigrantes 

Trátase, agora coma denantes, 
de opoñerse a que Catalunya poida 
ter un goberno autónomo, o da Ge
neralitat. As forzas residuáis do 
franquismo, as mesmas que empu
rraron ós inmigrantes cara ás terras 
catalás desde as súas de orixe, 
onde o subdesenrolo e a fame pro
piciaban o éxodo interior e exterior, 
son as que nestes intres de transi
ción da dictadura á democracia 
alertan con falsía ós inmigrantes 
sobre o seu futuro nunha Catalunya 
autónoma. 

«Nesa Catalunya autónoma 
-dínlle-los lerrouxistas- vós se
redes cataláns de segunda clase». 
«Obligaránvos a deprende-la lingua 
catalá e a falar nese idioma». «Non 
se deixará que os voso parentes 
veñan traballar a Catalunya». «Sere
des estranxeiros na terra en que 
traballades» ... 

Estes e outros moitos capciosos 
alegatos polo estilo son verquidos 
nas orellas dos andaluces, dos mur
cianos, dos aragoneses ou dos ga
legas que viven e traballan en Cata
lunya. 

NUMEROS 
QUE FAN PENSAR 

O perigo destas insinuacións do
losas prá democratización en Cata
lunya é moi grande, xa que non se 
pode esquencer que a democracia 
pasa forzosamente en Catalunya 
polas canles dun goberno verdadei
ramente autónomo, o mesmo que 
ocurre en Euzkadi ou en Galicia. 
Hai que ter moi en conta que o pro
·ceso democratizador e autonomista 
pódese encerellar moito se os inmi
grantes non votan ós partidos es
pecfficamen"te cataláns. Unha olla-

da ó censo electoral catalán abon
da pra calibrar mínimamente a real 
entidade do perigo lerrouxista. 

Dacordo coa tabulación do cen
so de 1970, facilitada no Consorcio 
de Información e Documentación 
de Catalunya, e de xeito moi espe
cial polos datos feitos públicos polo 
edil do concello de Barcelona, 
Eduardo Tarragona, no territorio 
catalán poderán votar nas vindeiras 
eleccións 3.796.000 personas, dun 
total de 6.075.000 habitantes. 
Destes votantes, 2.931.700 faráno 
pola circunscripción electoral de 
Barcelona, 325.000 pola de Tarra
gona; 240.200 pola de Lleida e 
299.300 pola de Girona. 

Pois ben, hai que suliñar que de
sas 3.796.600 personas que vota
rán en Catalunya, 1.435.500 son 
inmigrantes, ou sexa que represen
tan o 36 por cento do electorado 
catalán. O perigo do lerrouxismo 
non é ningún gran de anís, como se 
desprende da importancia real des
tas cifras. Non o é globalmente 
dentro do contexto político xeral de 
Catalunya. Nembargantes ainda é 
máis grave ese perigo polo que se 
retire ó caso particular de Barcelo
na, provincia na que viven 
1.242.200 inmigrantes, é decir, o 
41 por cento do total da poboación 
provincial. Na provincia de Tarrago
na vive 80.822 inmigrantes -o 
25 por cento da poboación total 
provincial. En Lleida, 46.538 -o 
19 por cento e en Girona, 66.139, 
o 22 por cento. 

Se todos eses continxentes de 
votos non se decantan cara ós par
tidos democráticos que defenden a 
autonomía de . Catalunya e, pola 
contra, son traballados polo lerrou
xismo de mil fedentas testas caci
quís e centralistas, xurdirá das elec-

pobos 
ibéricos 

cións deste ano unha Catalunya 
conflictiva, e:scindida e airada. Xus
tamente a Catalunya que lles con
vén ós herdeiros do franquismo. 

TODOS 
OS QUEREN 

As maniobras lerrouxistas 
véñense hastra · agora volcando 
prioritaria e abertamente sobor da 
masa inmigrante andaluza que, de 
facer caso ós datos facilitados pola 
Federación de Casas Rexionáis en 
Catalunya, totaliza 500.000 perso
nas. Pro tamén as outras colonias 
vén sendo soterradamente traballa
das polas centralistas cos séus pa
trióticos sofismas. Por exemplo, ós 
160.000 galegos inmigrantes en 
Barcelona non os esquence Fraga 
lribarne. Xa hia tempo -cando 
aí nda quería se-lo guieiro do cen-

O poder 
xoga 

tro- que o líder de Alianza Popular 
a traveso dos seus homes de palla 
en Barcelona tentóu, e é de su
poñer que seguirá tentando, facer 
do Centro Galego unha sucursal de 
Reforma Democrática. Moito ollo, 
pois, tén que te-los partidos demo
cráticos cataláns se non queren fra
casar estrepitosamente nas elec
cións. Cómprelles gaña-la vontade 
dos inmigrantes. Sen os seus votos, 
a democratización e máila autono
mía fica no aire, xa que a poboación 
inmigrante é un factor con moita for
za en toda Catalunya e mesmo de
terminante nalgúns puntos, coma 
por exemplo, Santa Coloma de 
Gramanet e mais Cornellá, onde o 
64 por cento dos habitantes non 
son cataláns, ou en Hospitalet que 
conta cun 58 por cento de veciños 
chegados doutras terras. 

• • eoa pae1ene1a 
Mentres que co estabelecemen

to de relacións con México se 
daba un paso adiante no camiño 
da normalización de portas pra fó
ra, o que está a pasar dentro das 
fronteiras do Estado Español 
pode desface-los nervios dos ob
servadores e das forzas políticas 
da oposición. Ocurre que todo 
está pendente dun fío e que os 
parches que sucesivamente apa
recen, lonxe de amañaren algo, 
complícano todo no seu favor. O 
poder e máilos intereses que o 
moven, que xogan a conciencia 
coas cartas marcadas, saben .das 
súas ventaxas e das dificultades e 
divisións da oposición. Hoxe todo 
o mundo sabe que as negocia
cións famosas difícilmente pode
rían dar outros resultados. Todo 
se segue cocendo nos mesmos 
tornos, sen ter en conta o pobo, 
mentres se fan mil e un cálculos 

das máis ou menos reáis posibili
dades de rebasar un determinado 
tanto por cento dos votos nunha 
zona concreta. A que se pode ar
mar aquí se aparece a abstención 
testaruda e respondona. 

A reforma, a continuida.de pa
rece, polo de agora, asegurada. 
Por iso xoga Suárez con ese ser
non ser candidato, mentres hai 
forzas reáis e representativas que 
agardan decisións legalizadoras e 
presos que agardan a chegada da 
amnistía e centos de esperanzas 
que agardan un realismo político 
que non parece deste mundo, 
deste Estado. 

Entre nós a política segue sen
do un problema de paciencia 
prós máis. Coa Semá Santa polo 
medio pra facer por riba peniten
cia. O millor un ano calquera eses 
«máis» danse de conta, mentres o 
Poder se pasa. 

("") 
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resto 
do mundo 

Palestinos: 

C<Nonmáis 
bombardeos, d» 

A devolución da ribeira oeste 
-sector de Gaza- e os enclaves 
de Himma de Auja -dous antigos 
postas desmilitarizados na frontei
ra- é esixida polos palestinos cara 
un «plan de paz» pró que «pódese 
estabelecer un estatuto de non be
lixerancia entre o futuro Estado so
berano de Palestina e máilo Estado 
de Israel». 

Son secuencias dunha mensaxe 
que a OLP remitíu ó Goberno de Is
rael ó traveso de Bruno Kreisky, 
canciller de Austria. Os dous pun
tos - non belixerancia e recoñece
mento de Israel- veñen a respon
der ás meirandes reservas suliña
das por Israel respecto do proxec
tado Estado palestino: que este ba
seara a continuación da loita e que 
a devandita Organización prá Libe
ración de Palestina non chegara a 
recoñecer a Tel-Aviv e «teimar nos 
enfrentamentos hastra a total ex
tinción de Israel coma Estado sio
nista». 

O «plan de paZ» palestino fora 
repetidamente negado denantes de 
agora, mais a confirmación da súa 
existencia -logo do Congreso Pa
lestino- polo representante en 
Londres da OLP (lssam Sertawi) 
confire máis realismo ó proxecto. 
«Pro, pra unha total solución pacífi
ca, outros temas -pódese ler no 
documento- teñen de ser deter
minados: o máis importante deles é 
a aceptación e cumplimento, pola 
banda de Israel; áo dereito dos refu
xiados palestinos a voltar ós seus 
fogares orixináis se o desexan, ou 
de seren compensados se -dun 
xeito libre- escollen non voltar a 
eles». O chamado «plan de paZ» re
colle, coas modificacións salienta
das, algúns puntos da Resolución 
242 do Consello de Seguridade das 
Nacións Unidas do mes de santos 
de 1 967, poi a que a organización 
internacional tentóu restabelece-la 
situación anterior á guerra de xuño 

~ daquel ano e senta-las bases dunha 
i) negociación xeral. 

Muzorewa: 

Referéndum, 
xa 

Bloqueados máis e máis cada 
día que pasa, abrigados a conce
sión tras concesión, o cono sur afri
·cano estáse a perfilar coma o cada-
leito futuro das minorías brancas 
que dirixen -dialéctica das me
tralletas- en Sudáfrica e máis Ro
desia. Os novas nazis, Vorster e lan 
Smith, conversan nestes días en 
Johannesburgo logo de que o se
gundo estivera a velas vir: Abel 
M uzorewa - bispo e líder naciona
lista rodesiano, dirixente do Conse
llo Nacional Unido Africano- eis
xfralle, días atrás, a celebración dun 
referéndum no que participaran tó
dalas etnias e razas do país pra ele
xir ó home que dirixa o proceso de 
independencia». Smith, claro, dixo 
que aquilo non era viábel. Mais o 
camiño da maioría faise a golpe de 
machado pesia que, prós feligreses 
sudafricanos, « ... o Verbo de Deus 
predica a segregación racial e a tu
tela dos nativos polo grande home 
branca». Muzorewa, bispo, «a outro 
can con ese oso». 

Vi dela: 

Demasiados 
mortos 

«Ogallá á boa memoria do pobo · 
español -dixo recentemente o no
velista Julio Cortázar, talando de 
Arxentina- lle lembre hoxe un ca
dro que coñecéu dabondo». «Na Ar
xentina -manifestóu nos mesmos. 
días un membro do CADHU (Comi-1 

sións Arxentina de Dereitos Huma
nos)~, a violación dos dereitos hu
manos ten características moi pre
cisas, por iso nós calificámola de 
«terrorismo de Estado». Continúa 
existindo o Triple A -grupos autó
nomos ou paramilitares que proce
den das mesmas estruturas do pro
pio Goberno ou das forzas milita
res. Estes grupos actúan cunha se
guridade de movementos que é in
falíbel: a existencia dun soio prisio
neiro pertencente a estes grupos, 
fai pensar que son persoas oficiáis. 

O caso é que, días despóis do 
primeiro cabodano da dictadura mi
litar arxentina, o balance non pode 
ser máis tráxico pró pobo: namen
tres a Xunta Militar conmemoróu a 
data (24 de marzo de 1976) decin
do que «O país de marzo do 77 é, 
indubidábelmente, outro país có de 
marzo do 66», hoxe sábese que 
20.000 homes e mulleres desapa
receron; nas cadeas arxentinas ató
panse máis de 1 0.000 presos polí
ticos e levan aparecidos, aproxima
damente, uns 2.500 cadavres. To
do, en doce meses. Polo demáis, 
coma viña a decir Cortázar, «en 
nome dun patriotismo e dun nacio
nalismo de clara filiación fascista, a 
Xunta e os seus esbirros están a 
destruir sistemáticamente a cultura 
dun pobo, non sementes eliminan
do ou perseguindo a intelectuáis e 
científicos e artistas, senón impen
do as censuras máis arbitrarias á li
bertade de expresión>>. 

A pesares deste xigantesco re
gueiro de sangue, a dictadura non 
está consolidada: á diverxencia no 
seo das Forzas Armadas súmase a 
existencia dunha clase obreira poli
tizada e organizada. O deterioro 
progresivo da situación económica 
está a poñer ós Sindicatos· en posi
cións cada vez máis esixentes e de 
oposición, causa á que habería que 
engadir -tamén- a aberta con
dena da Xunta pola mesma lgrexa. 
Mesmo, a Administración USA 
-na súa actual teima de vencella-

V/DELA: E AGORA ¿QUE? 

mento da axuda exterior ó respeto 
dos dereitos humanos- acaba de 
da-lo seu apoio a unha Lei do Con
greso que, de ser aprobada, prohi
birá a Washington a concesión de 
préstamos ós países que rexeitan a 
posta en punta· dos máis elemen
táis dereitos e libertades públicos. 

As causas deste xeito, hastra os 
militares -na soidade do poder e 
divididos políticamente- non che
gan xa á contención da resistencia 
popular arxentina. Os «duros» e 
máilos «liberáis» das Forzas Arma
das tiveron que acordar, nos últi
mos días, manterse nunha tregua 
de noventa días no miolo mesmo 
dunha loita subterránea pola con
dución do réxime militar «pra dar 
-segundo fontes dignas de cre
ta- unha impresión de mor solidez 
nun intre en que medran as crfticas ex
teriores e · a crise interior. Se ben 
Videla canta co apoio da maioría 
dos 38 xeneráis en activo, ningún 
dos seus millares aliados está en 
cargos «de combate». Videla, coma 
Pinochet, ten os días Contados: 

¿Cándo? 

• 



vieiras 
Perto de Vilalba, en Lo
boso, «o máis alto · de 
Pastoriza », P. IGLESIAS 
SIERRA fal6u con Fidel 
das Barbas. Un home 
ceiba, unha vida ben 
aproveitada, nunha te
rra fermosa ... Todo fai 
lembrar o poema de 
Noriega: «E bebe, hir
mao, d' os astros e d' as 
rosas». 

A Historia -din- están a face
la uns poucos. Somentes os que 
poidan pagala con cartas de seu, 
turran do carro da vida polos vieiras 
de máis comenencia; pra eles, prós 
seus amigos ou benefactores. 

Pro ninguén coñece -ou teima 
por coñecer- a historia miuda dos 
que cada dfa, cada nova mañá, in
tentan redescubri-lo secreto arcano 
dos seus propios destinos, xungui
dos a unha común universal es
pranza. 

Por outra banda, a grandeza 
histórica debece tanto pola suntuo
sidade, polo ben feito ou ben dito, 
que nin tan siquera ten olios pra 
todo aquel que non se axeite ós 
seus fundamentáis principios de 
compostura, sexa cal sexa o seu 
chanzo na escada da condición so
cial. Desde o máis rico o máis pro
be, o que non se someta ás «re
gras» estabelecidas queda pra sem
pre fóra de xogo. 

UN HOME 
CEIBE 

Con todo, ó Fidel das Barbas, 
coma outros moitos, endexamáis 
puic;teron encadealo con vellas nin 
novas regras. 

Fidel, o das Barbas -segundo 
el, catro anos- cincuenta e pico 

Con Fidel, 
e IW no camino 

serra ... 
botóunos cun cáncer ó lombo. E 
agora, que rematóu de o curar, ten
ta casar cunha señorita de «quince 
á vinte». 

Pra cura-lo cáncer: vinagre 
-el calcula ter bebidos máis de 
200 litros- auga e leite, «metá e 
metá», zucre á medida do 
paladar de cadaquén, caldi
ño soio ben quente e non pensar 
en nada nin forzarse). Con esta re
ceita o sangue r'enovaráselle tal
mente a vostede, anque teña os 
anos que ten, voltará a ser -e pen
sar- igual ca un picariño de tres a 
catro dfas. 

O do Fidel non é conto. 

Nacéu nun fermoso val, O Cas
telo, terras arriba da Pastoriza, per
tiño mesmo desa longa serpe que é 
A Corda. 

(Aconséllase pasar pola feira de 
Gontán - maiormente tódolos pri
me iros sábados de cada mes- e 
merca-los queixos, loras e fouciños 
dunha e doutra banda: Romariz, La
brada, Montouto, Ouende... E de 
paso, se ten paciencia e pouca dor 
do coche, subir hastra ó Cristo de 
Manuelciño, por Fraiás -a 3 kiló
metros da feira- e olla-la grande
za verdecente da Terra Cha lugue
sa: Villalba, A Fe ira do Monte, O 
Arneiro, Castro ... Máis adiante, se
guindo a pé, polo camiño do cimbro 
da serra, chegar ó Cristo do Fiouco, 
coller folgos - mentres percorre a 

· inmarcesfbel beleza de Mondoñedo 
ou as lizgairas neboiñas do pai Can
tábrico, aló en Foz- pra desandar 
de novo deica ó punto de partida, 
baixar por Guizán-Loboso, «O máis 
alto da Pasteriza» e pillar un taco 

en calquera das tabernas que af nda 
van quedando: Campo das Cruces, 
O Roxo, Teodoro ... ); 

<rE DENDES DAD.VELA 
GASTA CUMPRIDA BARBA» 

UNHA VIDA 
BEN APROVEIT ADA 

De neno, non tendo millar cousa 
que facer, adeprendéulle a xoga-la 
«lebre escura» ó mestre. Despóis, 
adeprendéullela a tódalas mociñas 

do lugar. Foi bon cavador e adoita
ba non voltar á casa dende do luns 
ó sábado. Chamárono pra face-la 
guerra e libróu por xordo. (Disque 
oía, e oe, tan ben coma calquera). 
Casóu por un ano e <<fun bon home 
por tela cabo mf n máis do acorda
do» -di cando lle reprochan o fei
to. Tabemeiro, paradista, barbeiro, 
autonomeóuse embaixador de Fidel 
Castro cando este tomóu o poder 
en Cuba; e dendes daquela gasta 
cumprida barba. Sempre gostóu de 
se vestir de branca con «chapeau
pajilla» tipo indiano. Tivo bois de' 
parada -Navarro, Pachán, Gallar
do- e un cabaliño rapelo, deses 
que vostede verfa pola Corda 
-Mañico- que xungufa co Nava
rro pra corre-lo Antroido. 

O Fidel, sesenta anos de vida 
ben aproveitada. 

E, se por un casual interesa tan
to en coñece-lo noso personaxe, 
saberá dos .outros oficios, andanzas 
e desventuras que aquf eu calo, ta
lando coel, parolando moi devaga
riño e a xeito -como a el lle gus
ta- non vaia ser lle responda ·o 
que aquel personaxe cunqueirán, 
Marcelo de Muras, acostumaba: 

-Capador~ pra servilo. 

Pois o Fidel, entre outras causas, 
sempre foi moi ben talado, pro cun 
chisco de retranca que nin tan si
quera se lle nota. 

<rO F/DEL SESENTA ANOS DE VIDA 

BEN APROVEITADA» 

LO 
N 

' 



a . 
xente 
A romería de Santa Eufemia de Arteixo-Coruña foi un vello de quen 
se sabía -polas trece linguas que falaba- que levaba trece demos 
no corpo. O sancristón fíxolle o exorcismo e, desp6is de beber aceite da 
lampada, o velliño gomit6u, dentro dun molete de pelos, canto diaño 

tiña espetado no corazón. Con grande sorpresa de todos, o hom·e non 
deu sanado e s6 coa súa morte aclar6use o misterio: aínda tiña dentro 
o espírito maligno dun frade que, por ser mudo, ninguén se decataba 
da súa presencia. 

«i Arre negado sexa I» era cousa 
obrigada de decir pra que o demo 
non aparecera na aldea cando al
guén, sen d~catarse do que decía, o 
chamaba polo seu nome. O labrego 
di. sempre «o maldito», «O cornudo», 
ou «O rabudo», non sexa que deci-lo 
seu nome verdadeiro tómeo o 
demo como se fora unha invitación 
e veña á casa dún cando ninguén 
ten necesidade del. 

¡Arrenegado 
sexa o · demo ! polo que saíra o.diaño, pois era moi 

frecuente que o tal conduto queda
ra moi danado, e non era cousa de 
quedar inútil de certas partes nin de 
levalas coma se foran de adorno; a 
outra cousa que se lle pedía ó cura 
era que soubera moi ben onde lle 
buscaba nova casa o demo, porque 
«O cornudo» non podía quedar sen 
morada. 

co 

DEMOS RUINS E 
DEMOS PICAROS 

A cultura agraria galega acepta a 
presencia do diano como resultado 
da mesma presencia de Cristo, xa 
que se fai difícil crer nun sen crer 
no seu rival. Esta mesma cultura di
vide ós demos en dúas clases: de
mos e demiños. Diaños maiores · 
son aqueles máis ruíns, os que tra
tan de perde-los homes: non paran 
de dar tormentos nin de tirar patrás 
dos negocios, hastra que o labrego 
se encabuxe e renegue de Deus. 
«Canouro» e «Man peluda» son os 
nomes que se lle dan os demos que 
fan tantos desacougos nas almas e 
tantos sufrimentos nos corpos. «Pe
dro Botero» chámaselle o demo 
que está no Interno coas caldeiras 
ben fervendo pra recibir ós· homes 
que morren en pecado. Diaños me
nores son os que andan sempre a 
enredar, a dar sustos e a bulrarse 
dos campesiños. Dise deles que 
son os anxos que se fixeron do ban
do de Luzbel non por maldade 
senón por ser un pouco lixeiros de 
cabeza, e que Deus lles deu, cando 
ían camiño do Interno, unha espe
cie de amnistía. «0 Sumicio» é un 
destes demos cativos e a súa teima 
e roubar obxectos, xustiño-xustiño, 
nos intres que máis se precisan. «0 
Trasnm> é o de máis sona destes 
diaños: é moi amiguiño de gracias 
e malicias, de poñer medo á ~ente e 
de cambea-las cousas de sitio; ta
mén ten moito de pícaro e lampan
tín, xa que lle gusta o viño, a boa 
mesa e o apalpar nas mulleres. 

~ A verdadeira figura do demo é 
l' aquela que ten corpo de home, pel 

A.L. MARIÑO 

moi peluda, rabo de mono, corne
chos cativos, orellas de gato e pe
suñas de castrón. De tódolos xei
tos, non é doado velo maldito ó na
tural, que sempre anda disfrazado 
pra poder colle-la xente a traición: 
as máis das veces, bota man de 
aparencia de animal e soe aparecer 
nas encrucilladas dos camiños. O 
peor amigo que ten· o diaño é el 
mesmo, xa que sempre leva tras de 
si un cheiro doente que avisa da 
súa presencia. Cando se viste de 
persoa, dous son os seus disfraces 
favoritos: diputado de moi fina figu
ra, con levita e un pucho de tres 
cuartas ou señorita de grande fer- . 
mosura que anda pedindo axuda. 
Nestes casos, a moita colonia que 
leva enriba tápalle o cheiro, pro o 
labrego axiña se decata do engaño 
cando lle pide algo en galego, lin
gua que ten prohibido falar. 

A misión do demo é entrar nos 
corpos das xentes e perdelas pra 
sempre. As veces, entra directa
mente polos buratos do corpo, sen
do o seu preferido a boca; por esta 
razón, se un non quere laiarse logo, 
ten que facer sempre o sinal da 
cruz cando boquexe; tamén pode 
agacharse na comida ou na bebida, 
por iso é conveniente deixar sem
pre algo de viño ou do pan, xa que 
é no fondo dos vasos e nas derra
deiras migallas de pan onde se 
mete sempre. Mais estes son tru
cos de aprendiz, parvadas nas que 
os demos con clase e soleira non 
perden o tempo. Sabéndose moi 
listo e discurrideiro, o anxo rebelde 
anda sempre con engaños, xogan
do coa soberbia e máila avaricia da 
xente pra face-la picar na trampa 
que sempre teñen os seus desafíos. 
As veces, debe ser polos fracasos 
coa xente maior, o demo non ·para 
hastra entrar nos meniños aínda 
non batizados. 

O labrego porque sabe da gran-

dísima astucia do demo sabe que 
sen estar a ben con Deus non hai 
xeito de gañarlle a partida. Así as 
cousas, recurre a benzón dos cam
pos e casas poi a Pascua; pon cou
sas bentas detrás das portas ou lé
vaas consigo metidas nos petos e 
na faltriqueira. Pra que o demo non 
entre nos nenos recén nados, a súa 
nai . ten que reza-los sabados, ás 
doce da noite, diante dunha imaxe 
do Salvador: consíguese, entón, 
que o diaño non poida pasa-la pon
te da aldea. Un truco do que bota 
man con moita frecuencia o labre
go é ·o de tirar graus de millo polo 
chan, xa que na súa recolleita o ani
mal infernal bota moito te.mpo por 
non dárenselle nada ben as contas. 

OS EXORCISMOS 

No campo, o demo ten sona de 
ser home de palabra cos seus, cos 
que atrapa nos seus enredos. Fai 
por eles o que sexa, dende casalos 
hastra levant~r pazos, castelos ou 
igrexas nunha soa noite. Por terras 
do Baixo Miño, disque un home es
coitóu como un demo grande man
daba noutros demiños cativos con 
estas palabras: «Canta el gallo 
blanco, pico al canto»; logo, «canta 
el gallo pinto, ande el pico»; pra re
matar coa obra decindo «canta el 
gallo negro, pico quedo». 

Cando un cae nas mans do 
demo e quere arrepentirse -por
que non todos queren ter a Deus 
por amo-, non hai oLitro remedio 
que o exorcismo, rito que consiste 
en libra-lo poseso do ramo cativo, 
que é como se chama á doenza sí
quica da posesión. Hai moito tem
po eran os mesmos cregos os que 
facfan exorcismos, mais non tódo
los curas tiñan a mesma maña pra 
saca.:..lo demo do corpo dun católi
co. Dúas eran as cousas que daban 
fe da calidade do cura: un ha, o sitio 

Cos tempos, as cousas da igrexa 
mudáronse e xa non se lle permitía 
ós curas facer exorcismos, por con
siderasen que isto era cousa na que 
só Deus tiña entendemento. E por 
esta causa pola que nacen algun
has das máis sonadas romerías de 
Galicia: a Ribadavia vaise o 29 de 
abril a rezarlle a San Pedro Mártir; 
en ·Lann, no 24 de xullo, pídeselle o 
favor a Santa Baia; en Arteixo, o 19 
de setembro, a Santa Eufemia. O 
San Campio, de Figueiró-Ourense, 
e o San Ourente de Entines, da Se
rra de Outes-Coruña, tamén son 
santuarios de moita sona e dáselle 
moito creto a toca-lo cordón de 
Santo Agostiño. 

Os endemoniados que van ás ro
merías levan consigo herbas varias, 
pan bento, escapularios, incenso, 
mirra e paquetes de asafétidas 
(máis coñecidas por merda do de
mo). Esta xente fala tantas línguas 
coma demos ten no corpo retórce
se como cobras, non para de cuspir 
e non hai quen poida facela entrar 
na capela. Unha vez dentro, esco
menzan a calmarse e hai que escoi
tar tres e catro misas. Cando sae a 
procesión, os endiañados póñense 
á cola e, entón, xa non hai sandiola 
que terme deles; cántalle a Deus e 
ós santos e ós homes cantas barba
ridades collen entre o ceo e a terra 
e a cousa está ben que sexa así: 
canto máis aldraxes tiren enriba de 
Deus quere decir que está máis 
perta a liberación, a volta ó curro 
dos bos, a que as cousas marchen 
con tino e· paciencia, sen o doente 
ritmo vital do poder facer canto o 
corpo sente como necesario, de po
der baillar enriba de canto bo cos
tume preme a vida de cada día. 

• 



(X ALFA-LAVAL 

SAUDAN A TODO O GALEGO 

... O CAMPO 

E OFRECENLLE A SUA GAMA DE PRODUCTOS 

Equipos de munxir de cubo 

Munxir por tuberla «R. T.S.» 
Salas de munxir 

Tanques de frlo 

Tratamentos completos pra esterco 

Toda clase de maquinaria agrlcola en xeral 

DE LUGO 

DO CAMPO E PRO CAMPO 

Casa Central: Avda. de A Coruña, 123. · - Telfs. 215852 - 214650 



Xeroglifieo 
Pregunta: ¿Qué decfa o cartel? 

Resposta 6 Xeroglffico publicado 
no número 17: 
«BAILANDO E MEDIA CHEA>> 

Adieado 
ós de Xove 

Os veciños de Xove, seguramente, 
gustarfalles saber qué pensan en Ale
mania das Centráis Nucleares. Segura
mente, nesta ocasión, sobra texto can
do a imaxe desta portada dunha revista 
é dabondo faladora. Así que deixamos 
de face - la tradución e que cada quén 
maxine: non se queden cortos, maxi
nen, maxinen ... qué pensan os alemáns 
da Enerxfa Nuclear que alguén tanta 
instalar no Cú de Regodela (Xove). 

Car bailo, 
o preso 

Fernando Carballo, detido varias ve
ces por roubar pra poder comer insiste 
en que a amnistía «non é solución prós 
meus· queridos compañerios» -refirfn
dose ós presos comúns- xa que a 
marxinación dos delincuentes non ten 
outro responsábel que a mesma socie
dade tal e como está constituida. 

O seu primario ano na cadea pasóu
no lego de roubar un murico de caca
hueses. Tiña catorce anos e, hastra a 
última condena, a súa vida fa ser unha 
taima constante pela libertada. Hai 
pouco, cando safu da prisión amnistia
do, cumplía trinta anos de castigo dos 
que xa levaba trece. 

E o home máis represaliado polo 
franquismo, o que máis anos pasóu 
baixo dos lombos aplastantes dos cár
ceres españoles. Nembargantes, está 
cheo de vida. Carballo, carpinteiro e 
xastre na libertada, está na casa. Siro 
querf alle adica - la súa caricatura pró 1 
de abril («Día de la Victoria») xunto con 
outra do xeneral Franco. O dibuxo, pois, 
chega tarde e o retrato de · «caudillo», · ó 
millor, af nda non é publicábel. 

r 

Mintideiro 
( verdadeiro) 

Lúa nova no Aries ós 35 minutos 
despóis das dez, pela mañá. A auga 
alpeiróu e virá sazón moi leda, cun sol 
momo e garimoso que da xenio velo. 
Todo está a agromar e nos ceos e na 
fasqufa das xentes tamén abrocha a• 
esperanza. dun ano farto. A ver se é 
certo, pois. 

:m;) 
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·RAPAZA DO KRAKA TOA NUN MOMENTIÑO DE ACOUGO 

· ~1 Krakatoa 
;~i Unha noite, en Lalfn, os corazóns estiveron a piques de ir á loita consigo mes-
<~; mos. Foi un instante: detrás, o bolero de Ravel; diante, xusto diante, ó compás da 
·; ~, sinfonía fanse espreguizando tódolos demos do mundo, un a un, teta a teta descor-

. chada namentres aquel corpo cobraba vida e vida e vida ... E vida. Por un instante, 
os corazóns estiveron no cabo da explosión. Sen alento, escomenzaba unha nova 
época: a xente en silencio, contando a respiración, sorrindo gorxa abaixo, sentindo 
non sei qué nas entrepernas ... o club krakatoa abría todo por non abrir, máis, só as 
portas. A ceo aberto, no maxfn, esbouraban sesenta kilos de vida sesión doble: 
dous corpos de muller. Fora a proba de lume do estriptfs. O empresario da discote
ca escomenzaba a mesma guerra. Por krakatoa pasarán, en adlante, tódolos de
mos do mundo. Dende ácratas-café-teatro-qué-tal deica o travesti. Atentos: fora a 
prlmeira noite baixo o volcán. Ahhhhhhhhhhh ... 

CA.ITA.NO Por XAQUIN MARIN 
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Aquel 
outro 
Gil-Robles 

Hai algunhas semás, o señor Gil
Robles senior achegóuse hastra Santia
go pra ofrecer unhá conferencia a invi
tación do vicerrectorado da Universida
de. O ex-líder da Confederación Es
pañola de Dereitas Autónomas -ver
sión camp da actual Confederación Es
pañola de Centros Arrepentidos- pro
vocóu o que tañen por costume 
provoca-las dereitas: a desunión das 
esquerdas. 

A súa intervención (na que o antigo 
conspirador contra a República falóu de 
libertada e causas así) foi motivo de en
frentamento entre grupos de estudian
tes esquerdistas, partidarios do boicot 
directo uns e de escoita-las razóns do 
señor Gil-Robles os outros. O final, a 
causa quedóu en empate. O único 
gañador fixo foi o demócrata (sic)
cristián recén dimitido do equipo esta
tal do mesmo nome. Véxase, a xeito de 
curiosidade, a sona de demócrata que 
tiña o señor Gil-Robles alá polos anos 
trinta. O dibuxo corresponde ó catalán 
Santsalvador e foi publicado no ano 
trinta e catro polo xornal barcelonés 
«La Rambla». 1 Heil, democracia 1 

De xustos 
inxustieias 

A Xusto de Benito García correspon
dería lle, sen duda, o premio «limón» en 
calquera concurso no que se presenta
ra. Claro que ós premios da amargura 
ninguén se presenta por si mesmo, cla
ro, así que á primeira ocasión que taña
mos (ou, se non, tacemos nós o concur
so) irnos nós presenta-lo seu nome. 
Porque, home de Deus, non é pra tán
to ... Vaites, vaites. 

Resulta que De Benito, delegado de 
Educación e Ciencia en Lugo (famoso, 
entre outras lerias, polo despido dos 
catro penenes da Escala de Maxisterio 
lucense e por ser un dos máis teimosos 
responsabais do expediente que o Mi
nisterio lle fixera, no seu día, ó profesor 
Alonso Montero e polo que este tora 
desterrado a Montilla -Jaén-), é o 
home do que depende a Galería de Arte 
onde expón Xusto Moreda. · 

Pois vai, todo entre <<Xustos», e De 
Benito (¿non ten, non sí, certo nome de 
futbolista ou causa así?) decide 
suspende-la distribución do catálogo 
no que o xornalista Xan Soto se explaia 
con Moreda. A xente fic:óu apampanada: 
¿a cónto de qué 7 Nín resposta. E o ca
tálogo, do máis sinxelo e bondadoso, 

·e 

convertíase porque sí e pola gracia do 
limón nun panfleto coloreado. Din, sei
ca, que é polo primeiro párrafo do de
vandito. ¿Sí? Pois vaia, home: 

<<A última vez que vin os cadros de 
Xusto Moreda -canta Soto- colga
dos nunha sala de exposicións foi hai 
xa dez anos. España viña de votar no 
penúltimo referéndum de Franco, nun
ha xornada semivacacional programa
da polo ministro Fraga. 

Vietnam era un tráxico manchón 
roxo nas primeiras páxinas de tódolos 
periódicos do mundo. Barrié contraía 
sagradas nupcias cunha señorita vinte
séis anos máis nova. Franco, Franco, 
Franco rebosada tanta saúde que o do 
párkinson antollábasenos, af nda prós 
máis optimistas, coma unha landa lon
xana e, cecáis, imposíbel». 

De Benito: andamos xa polo 77 e con 
gañas de vivir e face-lo que desfixo o 
xeneral, De Benito ¿ déixanos -a nós
ser un chisco máis ledos? Prometé
moslle ser bos rapaces. Despóis de tan
ta sombra, corenta anos contando o 
alento, señor, señor, tamén os hai que, 
por pasar, pásanse. ¿ Vai túa 7 

CADRO D_E MOREDA 

ENCRUCILLADO 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
3 

4,-~+---.~~-t---t--.,.... 
5 '-rl--+--jlllll't--+-.-. 
6 
7 
a 

' 
HORIZONT AIS: 

1 . Grixos, abres. 
2 Poñer(a minas. 
3 Alcume ou nome de guerra dun guerri

lleiro galega. 
4. Nome dun xenio irmandiño. Liga. 

Alianza Apostólica Anticomunista. 
5. Mi~óu, contemplóu. Labrada. Cabeza 

de gando. 
6. Apura, avengonza. Ulir, presentir. 
7. Prono me persoal. O revés, derradeira 

comida de dla. 
8. Mina de area 
9. O revés, fai mal de ollo. 

VERTICAIS: 
1. Letra, signo de victoria. · 
2. Desembocadura dun rro no mar. 
3. Instrumento pra segar. 
4. Adverbio de cantidade. Ataño de ba

rro. 
5. Expresóu a súa ledicia ou adivertimen

to. Labrara a terra. 
6. Afronta, fai frente a un problema. Pro

nome. 
7. Tea cativa. Produto das aballas. 
8. Adornado cunha orla. Nome dun aste

roide. 
9. Afluente do Miño. Cociñara a carne de 

certa maneira. 
1 O Organización terrorista arxentina. Ma-

deira de liño. 
11 O revés, facianas, rostros. 
12 O revés, ringleiras. 
13 Punto cardinal. 

Solución ó Encrucillado publicado no nú
mero 17: 

HORIZONT AIS: 
1 Ventoeira. 
2. Pobo. Rila. 
3. Oso. Sor. 
4. Cons. Vosa. 
5. Osian. Bañar. 
6. Teodoro. 
7. Vrans. lasa p. 
8. E.A. 
9. Ra. No. 

1 O. Moa. Uob. 
11. Edra. Ouse. 

Polo demáis, todo está a seguir coma 
sempre. Máis dun dos premiados, xa, deron 
señáis de vida: <qO viño é bolsimol». é opi
nión xeral. E nós que nada, que a mandar e a 
ver se hai sorte. Do encrucillado publicado 
no número 12 saru o seguinte nome: 

Francisco Riveiro Sanjurjo 
c/. Gravina, 10. 1.º, esquerda-O Ferrol 

Po!O número seguinte, o 13, saru 
Sabela Faca! 

e/. Pitelos, 1 5 - Santiago 
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VIII Coloquio de Historia de Pau (Francia). 

A erise do Estado 
Español (1898-1936) 
RAMON VI LLARES 

Desde o ano 1970, o historiador M. Tuñón de Lara ven orga
nizando no «Centre de Recherches Hispaniques» da Universi
dade de Pau {Francia) unhas xuntanzas de historiadores, poli
ticólogos e hispanistas en xeral, que xa gozan de recoñecida 
sor:ia nos eidos da historiografía e cultura españolas. A razón 
de ser destes Coloquios foi moi nidia nun principio: poder 
falr, discutir e expoñer en Pau, ou sexa, no extranxeiro, proble
mas e cuestións que difícilmente poderían se abeirar en terri
torio español. Pro a evolución socio - política española empe
zóu a repercutir na organización destas xuntanzas, de xeito 
que o propio Tuñón anuncióu que, anque o «espírito de Pau» 
siga vixente, os Coloquios deben mudar de senso e mesmo de 
orientación. Por iso, a temática proposta e discutida no VI 11 
Coloquio ( 18 - 20 marzo 77) -«crise do Estado español den
de 1898. a 1936»- ten moito de culminación, de remate 
dunha xa longa xeira iniciada anos atrás. 

O problema da crise do estado cano
vista, a irrupción na área política de no
vas clases saciáis -pequena burguesía 
e proletariado-, a postura dos intelec
tuáis, etc. foron as ideas predominan
tes nas sesións do Coloquio de hogano. 
O interés que estas cuestións desperta
ron non foi cativo: xuntáronse alf perta 
de 200 persoas procedentes na súa 
meirande parte das Universid~des de 
Deusto (Bilbao), Zaragoza, Madrid, Va
lencia, Barcelona, Granada, etc. e lé
ronse 11 poñencias e 21 comunica
cións. Tal cantidade de traballos, al
gúns moi longos coma os de Tuñón, 
Ramfrez, Rama e Balcells abrigaron a 
desenrola-las sesións un pouco ó gallo
pe e rebanar moito os debates. Dado 
que a dispersión temática do conxunto 
de aportacións é grande, trataremos de 
resumir brevemente aquelas que se 
cinguiron máis estrictamente ó proble
ma xeral, é decir, ó problema da crise: 
Anque os traballos de carácter moi xe
néric non son os preferidos de colo
quios e congresos de carácter científi
co, cicáis neste caso foran os máis inte
resantes, en canto que plantexaron fe
cundas hipóteses de traballo ou resu
miron longos anos de investigacións. 
Atópanse neste contexto as dúas tan-

0 das de poñencias adicadas á compren
~ sión global da crise e á alternativa na-
0 cionalista a esa crise. 

¿CRISE OU CONTINUIDADE? 

Como aportación de carácter global, 
foi sen dúbida a poñencia do Tuñón a 
máis específica e tamén a máis longa: 
«Rasgos de crisis orgánica o estructu
ral». Nela referf use á desfeita do 98 

ri -crise económica xeral que non xeróu 
unha crise política- á aparición da pe
quena burguesía provinciana e ás im
bricacións mutuas de burgueses agra
rios e financieiros (Romanones, Comi
llas, Pidal, Benjumea, Gamazo e moitos 
outros). Pro, ¿cando se produce a cri-

: rse ?. Segundo Tuñón, principia no 1898 
- 1916, claréxase entre 1916 - 1 S20 
(cando a economía fa pra riba), remite 
unha miga na 111 Dictadura e por fin 
plantéxase abertamente na 211 Repúbli
ca, cando o bloque económicamente 
dominante faise a un lado dos Centros 

'~d-e Decisión (aparellos coactivos e 
ideolóxicos). O . final deste enfrenta
mento entre dous bloques resólvese 
mediante a eliminación do contrario e 
non recurrindo á captación ou persua
sión. A conclusión do Tuñón é que hou
bo crise, manifestada nas incoheren
·cias do antigo bloque dominante, pro 
sen solucións alternativas dos novas 
bloques. Indirectamente, esta opinión 
apoia a postura que tamén espuxo o 
profesor Solé - Turá, «La crisis y la con
tinuidad de losaparatosdel Estado», que 
insistf u continuamente no concepto de 

«continuidade desigual» pra referirse á 
historia contemporánea de España. E 
decir, Solé - Turá parte do suposto de 
que o estado franquista non foi algo 
novo, senón continuación do mesmo 
poder de clase, que leva ás súas últi
mas consecuencias a tradicional imper
meabilidade do estado español con
temporánea á democracia e ás clases 
populares. <ff ódalas experiencias de
mocratizadoras foron derrotadas, inclu
so militarmente», precisóu por derra
deira vez o poñente. A «continuidade 
desigual>> é, pois, un feito claro_. lsto 
deu lugar a un animado debate, no que 
alguén chegóu a insinuar ó Solé se isa 
era historia da boa ou reinterpretación 
da mesma, de acordo con plantexa
mentos políticos actuáis. O sangue non 
chegóu ó rfo. Máis adiante, Blanco 
Aguinaga, ffxolle unha precisión ó Turá, 
pedindo unha análise da teoría da de
pendencia e deixarse de tanto «desarro
llismo», invento ideoloxizante do estado 
capitalista, precisión que no prosperóu. 

Sobar dos «Aspectos económicos de 
la época» fa fala - lo profesor M. Gonzá
lez Portilla, pro por motivos persoáis 
non puido alabará - la ponencia, que de 
seguro sería pertinente dediante tanta 
análise socio - política. Portilla, nem
bargantes, estivo presente no Coloquio 
e resumfu brevemente o que tiña pen
sado facer, anque non pasóu das xerali
dades. Pala súa banda, Antonio M. Ca
lero, «Desmovilización y participación 
política», fixo interesantes observacións 
sabor da vida política rural, as cliente
las políticas, o caciquismo, etc. O pro
blema xurdf u ó defini - la Restauración 
como unha «crise predemocrática» 
-rexeitando a opinión do J. Tusell que 
entende o caciquismo como «desvia
ción aberrante da democracia»-. Esta 
definición foi impugnada por A. Bal
cells ó entender que o concepto de 
«predemocracia» inclúe un xuicio de va
lor político e polo tanto a súa utilización 
é incorrecta pedagóxica e histórica
mente. 

POSTURAS DIANTE A CRISE 

Sabor de temas máis concretos e 

específicos, anque enfocando o proble
ma da crise, houbo af nda ben de apor
tacións. Xavier Cuadrat falóu do partido 
socialista e a cuestión catalá, Moral 
Sandoval de catalanismo e socialismo 
no solpor da Restauración, Romero 
González do movemento obreiro no 
pafs valencián, Gómez Orfanell da no
ción de crise e a súa utilización ideoló
xica, Cuesta Bustillo preguntóuse se 
houbera un~a resposta católica á 

· crise dos anos 1917 - 20, e Fer
nando García de Cortázar, nunha 
longa poñencia, «Iglesia y Estado en la 
España de 1898-1920», estendéuse a 
falar do pacto da lgrexa coa burguesía, 
do perfeccionamento da institución 
eclesial, da corrente rexeneracionista 
no seo da mesma, do anticlericalismo e 
dos inicios de construcción dunhos 
aparellos civfs, expresados na pioneira 
democracia cristiá e no sindicalismo 

católico. Fixo aportes de material orixi
na I, procedentes do arquivo, afn
d a secreto, do Papado de 
León XIII, pro en xeral a súa análise foi 
unha miga bondadosa e lineal, anque 
moi coherente. No debate, J.J. Castillo 
pedfu que se recalcasen máis as fun
cións represivas dos aparellos civfs 
montados pala lgrexa. Outra longa 
poñencia foi a do profesor Carlos M. 
Rama, «El estado en la ideologla fascis
ta española», recibido no estrado con 
aplausos polá súa condición de estu
dioso do fascismo e víctima á súa vez 
del no Uruguái. Comezóu definindo o 
fascismo como o «fenómeno máis orixi
nal do século XX», polo que a súa cono
cencia é fundamental pra poder comba
tilo. En canto ó fascismo español, veo 
«vergonzante» («nosotros no éramos 
fascistas»), tardío, non realizado cabal
mente e trenca teóricamente (non hai 
un Gen.tila, un C. Schmidt), anque as 
fontes dos fascistas españóis sexan im
portantes (sobar de todo, Ortega). Fa
lóu lago do prefascismo clerical, do fas
cismo agrario, e levantóu ronchas can
do ó referirse ós «fascistas menores ou 
anteriores» lembróu a Maura, Calvo So
telo «e ante todo, Francisco Cambó». 
No debate, o inquedo López Campillo 
(un físico español exilado hai 23 anos 



en Francia, que sabe moita historia) en
tornóu a exposición do Rama decindo 
que había que facer análise de clase e 
deixarse de «nominalismo literario». 
Pala súa banda, Mainer apuntóu á idea 
de estudia :. lo fascismo español como 
fascismo dependente, idea que o profe
sor Rama prometéu desenrolar prá pu
blicación da poñencia. 

«NACIONALIDADES 
DE 1 ª DIVISION» 

O segundo bloque de poñencias que 
dende outra perspectiva incidíu sabor 
do tema da crise dun xeito global, foron 
as aportacións das nacionalidades, an
que neste caso se adicaran poñencias 
sementes a Cataluña, País Vasco e Ga
licia, con algunhas comunicacións bre
ves de Valencia e Extremadura, pro en 
lugar e hora diferentes. O feíto denun
cióuno Eloy Fernández Clemente, laián
dose de que, xunto ás «nacionalidades 
de 1 • división», non estivesen presentes 
Valencia, Aragón, Baleares e Asturias, 
pro centróu a cuestión definindo ó na
cionalismo como <<tema central do co
loquio». Encentóu a ronda J.A. Gonzá
lez Casanova, lfCataluny{I en la crisis 
del estado español contemporáneo». 
Nun tempo récord, conseguíu manta -
la atención do auditorio e explica - lo 
vencellamento de Cataluña ó estado 
español. A pregunta básica á que ten
tóu responder foi se Catalut'la era ou 
non separatista. Facendo diversas calas 
dentro da evolución do nacionalismo 
catalán, chegóu á conclusión de que a 
idea de Cataluña non foi nunca arredar
se do estado central, senón intervir e 
reformar ese estado. Tanto o naciona
lismo de dereitas coma o de esquerdas 
non foi separatista. O s~u ideal era or
ganizar Espat'la de acordo cos seus 
principios, extender ó resto do territorio 
español a súa concepción do estado e 
do poder (o exemplo sería a propaga-

PAU: A PAZ DOS COLOQUIOS . 

ción catalá do re_xeneracionismo rexio
nalista do estado, do que tivemos cons
tancia os galegas: Solidaridade Gallega 
no 1907, relacións das primeiras «lr
mandades» coa «Lliga», etc. ). A pers
pectiva dende o País Vasco resumíuna 
J. Corcuera, lfCrisis de la sociedad tra
dicional vasca y aparición del naciona
lismo vasco», centrando o tema na cri
se da formación social vasca arredor de 
187«2 (industrializació~. formación 
dunha burguesía oligárquica, transfor
macións da pequena nobleza rural, li
gazóns tradicionalismo / fuerismo / na
cionalismo). na aparición do PNV e o 
labor do Sabino Arana, e a posterior vi
raxe do nacionalismo vasco hacia pos
tulados rexionalistas burgueses, rema
tando coa velada afirmación de que o 
nacionalismo vasco fara un feíto regresivo 
e reaccionario, o que provocóu as· 
iras dun «abertzale». Da formación e 
evolución do nacionalismo galego tala
ron X.A. Barreiro Fernández e R. Villa
res Paz, lf Problemática socio - econó
mica y nacionalismo gallego, 1898 -
1936», anque a súa análise se -centra-· 
se case exclusivamente na primeira 
etapa nacionalista representada palas 
«lrmandades da Fala». Rematóu a tan
da A. Balcells voltando á temática cata
lá co traballo lflos marxistas y la auto
nomfa de Catalunya durante la segunda 
República», no que aportóu novas da
tos sabor dos sucesivos conpoñentes 
de clase do nacionalismo catalán e insis
ti ndo na presencia do marxismo nos 
plantexamentos nacionalistas, da man 
de J. Maurín e Andreu Nin. O remate 
destas catro intervencións, abríuse un 
debate que foi corto e pouco animado, 
cicáis porque o tema non interesase 
moito Ós alí presentes, máis sensibeis a 
plantexamentos sociolóxicos ou políti
cos de ámbito estatal. O pouco colo
quio que houbo cinguíase á problemáti
ca vasca ou a· queixarse de que non 
fara máis amplia a sesión adicada ó na
cionalismo. 

CUESTIONS CULTURAIS 

Eneal de cuestións culturáis, prensa, 
rexeneracionismo, etc. presentáronse 
un bo fato de traballos, encabezados 
pota poñencia de Blanco Aguinaga, 
lfCuestiones de la cultura burguesa a 
partir de 1898», que fixo unha a~álise 
penetrante e nova da ~eración do 98 e 
sabor de todo d~ do 27, deténdose 
principalmente en Larca e Guitlén, 
amáis de facer uri apartado especial pra 
A. Mach~do·. lnsistf u na captación bur
guesa dos homes do 98. (dende. unha 
situación «periférica» xeográfica e: cul-- _ 
turalmente entendida) e no vangardis
mo dos anos 20, anque no debate que
dóu claro que había que traspasa - la 
análise do simple vangardismo e estu
diar máis a fondo .a cultur.a pequeno 

PAU, MOi PERTO DE ESPAÑA 
Os Pirineos, 6 fondo 

burguesa. J. C. Mainer, lfla redención 
de los paraninfos: Universidad y rege
neracionismo» tratóu de enmarcar den
tro do pensamento pequeno burgués 
español a crítica que unha serie de inte
lectuáis fan á Universidade e, a·n xerat, 
ó ensino en España. Crítica patentizada 
nas Asambleas universitarias de 1902 
e 1905 e dirixida contra a irracionalida
de e falla de autonomía das estruturas 
universitarias, o que impide a súa laici
zación, a súa conexión coa soci~dade e 
a axeitada· formación de técnicos . . Máis 
de media ducia de comunicacións esti
veron adicadas a estudiar problemas 
culturáis concretos, destacando os tra
ballos de Desvaís sobar da prensa da 
oligarquía a principios do s. XX, Mauri
ce sobar de 6 textos de Togliatti encol 
da situación sociopolítica española nos 
anos 20 e 30, lópez Campillo e J. Be
carud sabor da radicalización dos inte
lectuáis mediada a República, etc. En
eal dun tema aínda máis específico, ari
que con moita sabencia e convición, fa
lóu Eloy Fernándéz Clemente, que ana
lizóu a política africanista do seu paisa
no Joaquín Costa. 

E aínda habería que engadi - lo gru
po de traballos de temática moi especí
fica tamén, pro de innegábel interés, 
presentados polo catedrático de Derei
to Político de Zaragoza e o seu equipo. 
Ramfrez. Jiménez espuxo o tema da súa 
especialidade, lflos partidos polfticos 
durante la· 2•· República», suliñando ,a 
excesiva fragmentación dos partidos, a 
súa debilidade (excepto o P.5.0.E.); a 
existencia de ·partidos paralelos: «na
cionáis e rexionáis» e, en definitiva, 
unha falla de modernización das alter
nativas que a brevedade do réxime re
publicano contribúe a resaltar. Cando el 
viñeron varios comunicantes que leron 
comunicacións concretas sobsor da 
CEDA, a función do P.5.0.E., e o siste
ma dos partidos políticos de-Aragón e. 
Valencia peraate a República. O Colo.
quío rematóu cunha aproximación á 
época franquista, dende a perspectiva 
do nacional catolicismo e a súa loita 
contra o falanxismo, tema que desenro
lóu J.J. Castillo: 
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CONCLUSIONS 

Era trad!ción destes Coloquios facer 
unha sesió!l de clausura na que ·Se re
sumisen os principáis tema~ debatidos 
e se fixase a temática do coloquio se
guinte. Hogano, cicáis porque o Tuñón 
non es~aba pra moitas músicas (morréu 
neses días o seu grande amigo, Noel 
Salomán) ou porque a escasez de tem
po foi a principal anguria das agotado
ras sesións do Coloquio, non se fixo 
unha recapitulación de tais problemas. 
f"Jembargantes, podemos apuntar 
como principáis conclusións da xuntan
za, en primeiro lugar que o problema da 
crise hai que enfocalo dende diversos 
puntos de vista, xa nonsomentes como 
unha incapacidade do bloque dominan
te pra seguir conservando o seu «sta
tus», senón tamén pala fall_a de alterna
tivas, de recambios a esa crise que non 
foi capaz de _artellar un segundo bloque 
formado pota pequena burguesía e, nal:.. 
gúr.s intres, polo proletariado. Ademáis, 
compriría analizar esta etapa da histo
ria de España, dende a perspectiva da 
súa situación de capitalismo periférico, 
cuestión que quedóu a má.rxe_ do colo
quio. Por outra banda, a posíbel alter
nativa á crise que supuxeron as forma
cións políticas das nacionalidades non 
foi efectiva nin estivo unificada, anque 
tendesen, por exemplo na época repu
blicana, á defensa dunha democracia 
burguesa en toda España. Por isa decía 
J. Maurin que á consecución da Refor
ma Agraria estaba íntimamente .vence
llada á _ coñs~cución das autonomías. 
Era o xeito de restarlle poder a esa oli
garquía agraria terratenente, tan anti
democrática coma centralista. Espere
mos que a puQ.licáción ·destes traballos 
axuden a comprender millor unha épo
ca que por tantas causas nos remite á 
actualidade. 
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«Esiste de certo un grande descoñecemento entre os dous pobos ir
móns: Galicia e Portugal, pro eu endexamóis me teño sentido estran
xeiro en Galicia, cousa que sf me pasa noutras partes do Estado Es
pañol» (Luis Cilia). 

Conversa eon Luis Cilia 

ccA política non 
xustifica 
un cantante>> 

«Canto dende 1962. Nos anos 
67 e 68 coñecfn ós primeiros can
tantes galegas que andaban á per
cura dunha nova canción pra Gali
cia, dunha nova voz prá súa terra · 
dende posicións progresistas: a 
Moscoso e a Miro Casabella princi
palmente. Mantiven con eles un 
vencello importante e, ó traveso 
deles, coa ca'nción e os movemen
tos saciáis que estaban a xurdir 
neste país vaso. Dende aquela en
dexamáis me sentín desvencella
do». 

Luis Cilia e máis Jase Afonso 
son seguramente os dous nomes 
fundamentáis da canción portugue
sa que xorde cáseque coma respos
ta a todo o que significóu prá reali
dade portuguesa a longa dictadura 
salazarista. Os dous (Jase Afonso e 
Cilia), coma outros máis, foron ho
mes do exilio interior ou exterior, os 
dous marcaron o novo vieira pra 
cantar en Portugal, entendendo a 
canción sempre coma un vehículo 
de pensamento. 

«De calquera xeito son camiños 
diferentes -di Cilia-, anque para
lelos e poida que moi achegados 
no seu resultados. Jose Afonso 
conieza a traballar na canción de 
contido e compromisos saciáis e 
políticos lago dunha etapa achega
da ó que se chama «o fado ·de 
Coimbra». Eu, paralelamente, tomo 
as miñas posicións a partir das 
miñas vivencias en Angola, onde 
nacfn, e lago a miña deserción do 
exército colonial portugués, que me 
obrigóu ó exilio. Nos dous casos os 
anos sesenta foron fundamentáis». 

CREACION E EFICACIA 

«¿A nasa canción coma resposta 
a un sistema? Pois en certo modo 

N tamén era iso, anque non dun xeito 
!:? exclusivo. Todo un xeito de 

O entendela música, que marcóu un 

novo tempo, xurdíu no exilio ou na 
marxinación, na persecución políti
ca salazarista; Jose Mario Branca, 
Sergio Godinho, Jase Afonso, eu 
mesmo ... A revolución do abril do 
7 4 veu despóis; da noite prá mañá, 
de súpeto, como pasa cáseque 
sempre, todo o mundo era cantante 
de esquerdas, todo o mundo era 
demócrata, os homes da radio 
puñan os discos segundo os seu 
panfletarismo, etc. Foron moitas e 
moi grandes as doses de oportunis
mm>. 

«Pra min a canción revoluciona
ria non é a que máis veces emprega 
a verba «pobo» no seu texto, senón 
aquela outra que plantexa fonda
mente o seu compromiso como ve
hículo de movilización de masas, 

LUIS CILIA 
Cantar pota unídade de todos 

pro ó mesmo tempo comó expre
sión creativa dun individuo ou dun
ha comunidade, como compromiso 
estético, formal. A política non xus
tifica a un cantante. En último ter
mo pode xustificar a unha persoa. 
Coido que unha causa ben feita 
(neste caso unha canción, noutro 

caso un edificio, ou unha novela, ou 
unha mesa) é, ademáis, eficaz». 

A REVOLUCION 
NON PAROU 

«A revolución portuguesa -se
gue Cilia pra TEIMA - vai paseniño 
pro aínda non paróu, aínda non a 
perdemos, anque o mes de novem
bro foi un paso atrás importante. 
No meu último disco, que se chama 
«Memoria», pra ver de non perdela, 
teño un longo tema adicado ós feí
tos de novembro e á escalada das 
posicións dereitistas en Portugal. A 
esquerda cometéu tamén moitos 
erras». 

«Sí. No intre de compoñe-las 
miñas cancións son consciente de 
que vivo nun tempo, no medio dun
has preocupación saciáis, nun intre 
histórico moi concreto. Fago as 
miñas cancións coma home que 

Teatro galego 

vive entre outros homes e está 
comprometido con eles e coa histo
ria. Agora ben, a vida é complexa e 
variada. Teño moitas cancións de 
amor porque coido que son impor
tantes, humanas, e interésame. 
todo o que é do home. Son militan
te dun partido político coma cida
dán, pro coma cantante coido que a 
miña posición non debe ser nunca 
partidaria senón unitaria. Ternos de 
estar unidos, e agora máis ca nun
ca, por riba das consignas de parti
do. Cicáis un dos erras de Portugal 
(da esquerda portuguesa, e coido 
que aquí en Galicia estánse a co
meter tamén) é un certo sectarismo 
de grupos que nos divide. Alguén 
ten moito interés en que esteamos 
divididos, que non sexamos capa
ces a nos pór de acordo en obxecti
vos por riba das diferencias partida
rias. Coido que a cultura e máila 
canción . son eidos que deben estar 
sempre por riba destas diferencias». 

Mostra e xornadas 
en Vigo 

Logo da Mostra de Ribadavia, as 
Xornadas-Mostra de Teatro de Vigo 
son o acontecemento teatral máis 
importante de Galicia, tódolos 
anos. Son tamén, de certo, as que 
cantan cun meirande presuposto 
económico pra levar adiante os 
proxectos. Aínda así, a causa rema
ta sempre con déficit de cartas. 
Neste mesmo número, na nosa 
«Escolma-TEIMA>>, recollémo-las 
bases da terceira «Mostra de Teatro 
Galega», que se celebra polo mes 
de xullo. As Xornadas serán no mes 
de novembro. E os organizadores 
(os grupos vigueses «A farándula», 
«Cope», «Bombarda», «Escoitade», 
«Saudade», «Oueizán» e «Máscara 
16») traballan estes días nos posi
beis programas cun presuposto es
timativo inicial de 1.750.000 pts. 

Agora ben, ¿de ónde van saír es
tes cartas? Outra vez os cartas, 
cada vez que talamos de organiza
cións e iniciativas deste tipo. Catro 
institucións están invitadas a ofre
cer axuda económica: o Axunta
mento vigués, a Diputación (que o 
pasado ano deu por primeira vez 
25 mil pts.), Información e Turismo 
e máila Caixa de Aforras Municipal 
de Vigo. Hai uns días os organiza
dores celebraron unha roda de 
prensa pra presentar ós xornalistas 
os proxectos e, ó mesmo tempo, fa-

laren públicamente con represen
tantes das devanditas institucións. 
Ningunha delas aparecéu. 

Primeira anécdota. Desde hai 
unha chea de tempo, desde as pri
meiras xornadas, os organizadores 
vén arrastrando un déficit de cen 
mil pesetas (máis ou menos) que 
sempre promete Información e Tu
rismo e lago non dá. Tódolos anos, 
por estas datas, escomenza a mes
ma historia: os cartas oficiáis de 
axuda á cultura e ó naso teatro, 
¿ulos?. O que dixemos pró cine de 
Ourense hai uns números serve 
absolutamente pró teatro vigués 
agora. 

Segunda anécdota. O ano pasa
do a Comisión de Festas do Axun
tamento de Vigo negóu a súa axu
da económica á Mostra e Xornadas 
de Teatro, que xunta certamente 
unha representación importante do 
teatro non só de Galicia senón de 
todo o Estado Español e mesmo do 
estranxeiro, polo menos nos pro
xectos iniciáis. Decía a Comisión de 
Festas que non había cartas porque 
as Mostras-Xornadas entraban fóra 
do calendario das festas da cidade. 
Lago, de súpeto, aparecen (tamén 
fóra de calendarios) as xornadas-de 
Opera, xornadas cativas e de moi 
pouca pegada popular, claramente 
selectivas, e reciben ó traveso da 



antedita comisión ¡ dous millóns de 
pesetas! 

A MOSTRA PARALELA 

<rNinguén de nós se nega a dis
cutir e a admitir, naturalmente, a 
presencia doutras alternativas pr6 
noso teatro galego, sempre que se
xan pra ben e veñan dar pulo a este 
eido importante da nosa cultura», 
din os organizadore·s. Dalgún xeito 
talaban da «mostra paralela» que o 
último ano organizóu en Vigo, po
los barrios, a Cordinadora de Teatro 
Galego ó non chegaren a un acor-
do sobre os presupostos básicos 
sobre os que chantaren os organi
zadores coa mostra. <rCoidamos 
que de primeiras chegaremos a un 
acordo entre nós pra facermos xun
tos unhas xornadas de teatro gale
go importantes. Xuntos sempre sai
rán millar, que non cadaquén pola 
súa conta, divididos». Xa talaremos 
logo pra aquela. 

Cine galego 

O cartel 
das xornadas 

\J XORilHDBS 00 etIE 
OUREIISE 

1·6·HbriH977 
A celebración das Xornadas de 

Cine de Ourense, os días primeiros 
deste mes de abril, volveu a ser un 
acontecemento cultural importante 
na nosa realidade galega. Cada ano 
(e unha mostra disto foron as xor
nadas presentes) en Ourense amó
sase un pulo novo a carón do noso 
cine, que anda á percura do seu 
vieiro propio de realización. Nun 
prósimo número da nosa revista ta
remo~ unha análise polo miudo 
desta edición das xornadas de Ou
rense. Perfecto Estévez, pintor ou
rensán, foi o autor do cartel d.este 
ano. • 

cultura 

Eseolma/TEIMA-_....;___--

LIBROS 

Fernando l. González Laxe. «ES
TRUCTURA DA PESCA COSTEl
RA GALEGA». Edit. Galaxia. Co
lección «Alén nós». Vigo, 1977. 
228 páxs. 

Trátase da tese de licenciatura 
do autor, que é profesor de Es
tructura Económica no Colexio 
Universitario da Coruña. O trave
so da análise e recolleita de infor
mación no porto de Malpica, 
González Laxe leva moitas das 
súas conclusión e prantexamen
tos á pesca costeira galega, un 
dos sectores que máis fonda crise 
ven atravesando dende hai unha 
chea de tempo. A análise da po
boación, estructura da flota, pro
dución, empresa, comercializa
ción, política pesqueira, son pro
blemas fundamentáis neste sec- . 
tor. Segundo cifras que o autor 
manexa de 1970, das 4.440 errl'
barcacións que hai en Galicia adi
cadas ó peixe, 3:548 adícanse á . 
pesca de superficie, á pesca cos
teira, que é tamén a máis esque
cida. de axudas e plantexamentos 
técnicos. 

As empresas son cativas, a 
produción non é rentábel, as em
barcacións probes e sen os apare
llos necesarios, a seguridade do 
traballador inesistente, os rende
mentos decrecentes, etc. Todo is
to, e moitas cousas máis que no 
libro se din, compre esplicalas 
dende as perspectivas reáis dun
ha economía pre-capitalista, nun
has condicións socioeconómicas 
coma as galegas. 

«As directrices que se tencio
nen aplicar cara a unha política 
pesqueira en Galicia -escribe o 
autor nas conclusións fináis do . 
seu traballo- terán que vir 
acompañadas dunha política 
igualmente racional pra outros 
sectores, asimesmo abandonados 
e en crise, pra evitar o seguir 
coma un país subdesenrolado. A 
única solución pra despegar será 
a dun desenrolo autocentrado e 
autónomo do noso país que viría 
definido por unha planificación ra-

cional da economía no seu con
xunto e nunha sociedade demo
crática». (páxs. 222-223). 

* * * 

REVISTAS 

Organo do Centro Galego de 
Toronto. «CELTA SOCIAL». 

Recibímo-lo exemplar de xa
neiro e febreiro deste ano dos 
emigrantes galegos en Toronto 
(Canadá) que editan tamén, coma 
noutros sitios que iremos reco
llendo eiquí, a súa publicación. 
Dirixe a «Celta social», editada en 
bilingüe (galego e castelán), Ser-. 
gio Gallego; e a publicación recí
bese gratuitamente pagando so
mentes os gastos de franqueo. 

'Non é somentes o caso de To
ronto. Pola nosa banda iremos re
collendo tódolos testimuños da 
Galicia, viva, latexante, inqueda 
máis aló da terra. Revistas coma 
estas, unhas en offset, outras a ci
clostil, · cada quen segundo as 
súas posibilidades económicas, 
van tecendo unha arañeira de co
munidade lonxe do país, entre os 
nosos homes da emigración. Son 
coma apertas e encontros co país 
lonxano a milleiros de kilómetros 
de distancia física. Recollendo re
cortes e mostras de revistas e 
xornáis do Estado Español, algun
has colaboracións, prensa galega, 
etc, «Celta social» vai enchendo ó 
seu xeito os valeiros da distancia. 

* * * 

TEATRO. 

Bases pr~ participar na «111 
MOSTRA DE TEATRO EN VIGO». 
Xulio de 1977. 

Poderán participar tódolos gru
pos galegos -din os organizado
res- e con montaxe en· li.ngua 
gale.ga. Cada grupo realizará tres 
actuaciéns. Dúas na Caixa de 

Aforros e a outra nun barrio da 
bisbarra. O día, hora e lugar das 
representacións será dada a 
coñecer pola organización denan
tes do 30 de maio. 

Os grupos interesados terán 
que engadir, na súa solicitude de 
presencia da Mostra, título da 

·obra, nome do autor e tradutor 
(se o houbera), guía de censura, 
acreditación de legalización, telé
fono, denantes do 30 de abril 
deste ano. 

As condicións económicas se
rán a tratar con cada grupo inscri
to. Escomenzará esta 111 Mostra 
na segunda quincena de xulio. 

* * * 

CONCURSOS 

LITERARIOS 

Premio OTERO PEDRAYO, 1977. 
Convocan as catro Diputacións 
provinciáis galegas. Primeira 
edición. 

Dotado con 500 mil pts. é o 
premio literario millor pagado do 
país. Hai pouco que a Diputación 
coruñesa, ó traveso do · Boletín 
Oficial da Provincia, fixo públicas 
as bases. 

Tema único e concreto: «Estu
dio sobor da vida e memoria de 
don Ramón Otero Pedrayo». Po
derán optar ó premio tódalás per
soas nadas en Galicia ou con resi
dencia na nosa terra con tempo 
dabondo pra determinaren, a xui
cio do xurado, un ·cumprido arrai
go da mesma. Tamén poden op
tar ó mesmo os grupos de traballo 
constituidos co este gallo e que 
estean radicados en Galicia. 

A presentación de candidatos 
formularáse nun escrito dirixido 6 
presidente da Diputación Provin
cial da Coruña denantes de seis 
meses contados a partir do 29 de 
marzo do 77. 



cartas a 
dirección 
BALDAIO AGRADECE 

Compañeiros: Vaian somentes estas 
catro verbas pra vos agradecer o traba
llo recollido no artigo «BALDAIO: BAL
DAR ÜN POBO» pubricado no nliriiero 
13 da nosa revista. 

Labouras coma isa fan dunha pubri
cación o voceiro agardado por todo un 
pobo. Graciñas compañeiros e unha 
aparta de irmaos das catro parroquias 
pe~ ~aJdEJio\ · 

Dorinda tam~; Xosé Esmoris, Manuel Vilas 
e outros· de·zasete v;eciños de .Baldaio . r 

1• J. 
• f-. 

* *" * 

¿O.NDE ESTA o u .;G.? 
• •• f 

Estimactos señores: Cando se ve nun 
escrito algún .«guión» péns_ase_axiña no 
'Instituto da Lingua Galega (ILG). sexa 
pra ben ou pra ma_I. Unha visión super
ficial ¿non so?. Polo menos eu penso 
que o ILG nos seus famosos Gallego 1, 
2, 3, aportóu p lingua moito máis cós 
guións. · · _ · 
' O ILG 'estivo, sempre ó meu modo 
de ver, evolucionando :entre voluÍ'tle e 
volume de Galleg·o. Confeccionara no 
derradeiro unha longa mostra de caste
lanismos, lusismos, seudoevoluiconis
mos, dialectismos, deformacións capri
chosas, etc, que ás veces criticaban 
hastra posturas adoptadas no tomo 1 e 
2. 

Ora ben, lendo TEIMA, aquel ILG 
aparece e desaparece. E ben certo que 
se empregan os guións pro ta_mén é 
certo que se fai plural L-IS (animais) e 
que aparecen os adxetivos do tipo «ad
mirabel» ou que non se simplifica o gru
po consonántico CC (acción). Ademais 
de moitas pálabras tachadas de · lusis
mos: coflecer, até meio, termo... caste
lanismos: ala, dolor, hacia, nosoutros, 
cuio, etc, e outros: antre, cecais, enqui
sa, paradiso, bosco, etc. etc., que ta
mén aparecen. 
. Todos estas casos e outros saen cla
ramente da liña, das directrices, do ILG 
(repito que asegún (lallego 1, 2, 3); non 
embargantes, aparecen en TEI MA; e 
ésta está «supervisada» por membros 
anque 'sóio sexan dous, do ILG. ¿C~mo 
se esplica 7 ¿ Ouizais xa non tañan valor· 
as normas do Gallego_ 1., 2, 3 e, xa que 
logo, do ILG? ¿Ou, se cadra, a .autosu
peración do mesmo ·chegóu hás1ra os 
modelos visibles hoxe en TEI MA 7 · 

Coido, no meu noma e no 'da «uriifi -'- . 
cación dunha normativa da Ungüa» 
que esto ·esixe unha esplicación. E máis · 
nada. Atentamente. 

Santiago Vidal Figueroa 
Trav. Vigo; 50, 3.0 esc:f. 
Vigo ' 

.· ~ '•'* * 
· .. ;,:• .. 

". 
NOTA- DOS ASESORES· 
LINGUIS:TICOS:/ ·. ! .. · 

• .. .... ~ ,.' ; ..;:. • ~; :' '... " J 

O fejto ·tle que:. . .8pareceran as -siglas 
q-~ do ILG a ·carón dos nosq,s nomas. nq{l . 
~ fo¡ cousa nosa, xa qu~ . non estabamos 
~. é\qu~ ~n _representación súa; nou~t~nte 

traballamos e traballaremos pra el e o 
apoiamos. Pro o 1 LG non é un circo pe
chado nin ten unh.a postura caverníco
la; pretende, coa millor vontade posí
bel, a un[fléación ortográfica do galego 
e a súa)pervivencia,como' lingua de cul- ,. 

·tura, ri'on impedindó que as súas nor-
mas varien do lado da conveniencia e 
da razón aproximándose a outras pos
turas. Neste momento está reuníndose 
con representantes de todas alas e 
confeccionando unhas normas únicas. 
As variacións que sobre as súas nor
mas e as primitivas de TEIMA poidan 
observa-los lectores son. froito desas 
xuntanzas, nas que· todo o mundo ten 
de demostra-la súa boa vontade ceden
do un cacho de terreo; que a razón, se
gundo se mire, é de .todos e non é de 
ninguén. CH. A, e F.F.R. 

* * * 

DE PARIS AS ENCROBAS. 

O Grupo de París da Asamblea 
Nacional-Popular Galega (AN-PG) en
vióunos a carta >sa remitida ós labregos 
das Encrobas e que incluimos nesta 
sección. 

«Querido pobo das Encrobas: Enviá
mosvos esta carta pra decirvos o orgu
llosos que nos sentimos de sermos ga
legos, de sermos irmáns vosos, labre
gos das Encrobas; desas mulleres que 
se enfrentan con paraguas ós fusís, 
dese .cura granítico, dese, rapaz novo 
morto pra que outros ainda máis novos 
vivan algún día nunha Gal¡cia ~eibe. 

Até aquí, no frío da em_igtación ( e do 
exilio) chega por riba de montes e ma
res o voso aturuxo de combate:· «Esta 
Terra é nosa que non é deFenosa» e isa 
berro quéntanos e danos forza pra co
reamos co.n vós; esas terras e ríos son 
vosos, labregos galegos 1, esas fábricas 
e almacéns son vosos, obreiros i em
pregados galegos 1, eses mares e bar
cos son vosos, mariñeiros galegos 1 Sí, 
toda GaÍicia é do pobo fraballador 1 ¿De 
quén había de ser sinón 7 ¿Do monopo
lio da enenda, do otigopolio bancario 7 
1Non1 Por moito que os imperialistas se 
disfracen de amigos do pobo, por moito 
que paseen as caretas de benfeitores 
na escuridade que proieuta a dictadura 
~ultural, os galegos sabemos distinguir 
a liberdade e a xusticia, da opresión e 
da desigoalda~e. Dinnos os capitalistas 
que -as nosas terr·as tañen un precio e 
que non poden pagar máis, sinón a em
presa non resulta rentable. Moi ben. 
Pois que renuncien eles ás espropia
cións sendo directamente os traballa
dores os que se encarguen da xestión e 
xa veremos si resulta rentable. ou non. 
Dinnos que nos van dar un posto de 
traballo despois .de acabaren cas terras 
e cos montes ou despois de mata-lo 
peixe e nós respóstámoslles que -nori 
queremos unha doble esplotación, .pri
meiro cando nos chucha·n ·as.nosas ri
quezas e logo cando nos fan traballar 
pra eles. Queremos postos de traballo 
paró pra trabállar pra nós,· ·prá t l°álicia, 
non -pra os capitalista. : ·: , · ·-: · · 

Consegukémo-lo~o-poñéndohos á 'es;; 
plotación e intoxicación burgues~; que 
nos · presenta o desen,rolo capitalista 
como a táboa de salvamento do noso 
subdesenrolo nacional. Os traballado-

res ternos que toma-lo poder político e 
desenrolar nós mesmos a nosa econo
mía e mentras non fora así, casos coma 
o das Encrobas haberá moitos. 

Ain.da que a vosa loita non acabóu, 
xa ga11áchede.:.10 respeto da nación ga
lega·, compañeiros labregos e algún día 
(gracias a exemplos coma o voso) can
do o raposo capitalista se retire da nosa 
Terra, fanado e co rabo entre as pernas, 
xa tarde saberá que na patria de Ponte, 
de Benigno García e de tantos héroes 
do pobo galego, o granito é demasiado 
duro pra os dentes das alimañas. No 
entando o combate continúa. 1 Até a 
victoria seiTipre I» . 

Asamblea Nacional-Popular Galega 
Grupo de Paris 

* * * 

GALEGOS EN LEON 

Sr. Director: En primeiro lugar que
remos felicitalo polo ésito que está ten
do a s(la revista. Somos tres amigos 
galegos que estamos estudiando vete
rinaria en León e hai unhas semáns que 
leemos TEIMA. Agora decidimos sus
cribirnos á revista por seis meses e es
peramos que siga prosperando en 
apoid · dunha Galicia millor. 

Eiquí en León somos moitos gale
gc;>s e c.ada vez preocupámonos májs 
polos problemas da nosa Terra, ainda 
que moitas veces quedamos un pouco 
acomplexados polo bon facer duns vas"' 
cos e duns cataláns, que nos aventaxan 
bastante. Claro que nós creemos que 
será cousa de poucos anos, pois os ga
legos últimamente parece que desper
tamos do letargo e que empezamos a 
sentir e manifestar os problemas da 
nosa naci6,n. 

Saúdanlle atentamente. 

Xose, Benxamfn e Xesús María 
Plaza Caño. Santa Ana. 
Portal 1; 7.0 A 
León 

'* * • 

UNHA MAN OS MATEMATICOS 

Somos un grupo de xente dos de~ra
deiros cursos da carreira de matemáti-

. cas, interesados en abrir no\los vieiros . 
na didáctica e metodoloxía das mate
máticas en xeral i en paíticaular no Eh
sino Medio. Estamos intentando facer 
unha «Samán Pedagóxica das Matemá
ticas», pra o que necesitamos que toda 
a xenfe que lle interese é poida aportar 
esperiencias e estudios · renovadores 
contacte con nós no seguinte enderezo. 

Fernando Cabrera Varelá 
Santiago de Chi_le, 6, 8. 0 B 
Santiago · · 

? - • #r ' ' ... 
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COMBATJLA:DIGLQSIA - ,." : 

Mbi'.señóres''nieus: Coidd que é moi · 
iriteresante a• nova .secció111 encol da lin
gua. A lingua é prar.nós, os cat~láns, os 
galegos, os vascos e pra tódalas nacio
nalidades asoballadas, a afirmación da - .• . -. ~ .. ..._ . ' 

nosa nacionalidade despois de tantos 
anos de asoballamento pola cultura ofi
cial do Estado. 

Eu quixera prantexar un problema 
típico da diglosia. Hai dous anos eu es
taba en Pontevedra cuns amigos talan
do cun grupo de mulleres dun barrio 
novo. Como tódalas mulleres talaban 
entre alas en galego, eu botéi a talar en 
galego. Unha das mulleres preguntóu
me si eu era portugués, contestando 
que eu era catalán. Entón outra dixo: 
«Así ¿o catalán é igual que o galego?. 
Ou sexa qua· pra aquelas mulleres era 
inconcebíbel que un estranxeiro talara a 
súa ·lingua. Eu dixen que non, que eu ta
laba, máis ou menos ben, galego. Rápi
damente as dúas mulleres cambearon 
de novo de lingua e continuaron conmi
go en castelán anque eu, testán, talaba 
en galego. 

A anécdota ten o seu valor de amo
sar unha norma lingüística que atopéi 
noutros lugares de Galicia. En primeiro 

· lugar, pra moitos galegofa!antes (este 
problema tamén é posible atopalo nos 
Paisos Cataláns, especialmente no País 
Valenciá) é incomprensible que unha 
persona que non sexa galega parda o 
tempo adeprendendo ou saiba falar ga
lego. En segundo lugar, a norma lin
güística pr.a falar con alguén que non 
sexa galego é falarlle en castelán. Xa 
que logo, o galego é sóio un idioma de 
comunicación interna, de comunica
ción pechada, como os taxistas de Per
pinyá, que falan sempre en catalán en
tre eles e sóio en francés cos seus 
clientes. 

Compre combatir esta norma digló
sica: unha lingua A, que é a única lin
gua _boa pra comunicarse con todo o 
mundo, e unha lin.gua B, pechada na 
súa comunidade, sino de vergoña, de 
incultura, de clase baixa. E outro detalle 
interesante: todas aquelas mulleres ta
laban en castelán cos seus tillos. Por 
este vieiro a desaparición dun idioma é 
rápida. Somantas se fala en gal'ego cós 
coñecidos, os que tí sabes que falan 
galego, e én castelán cos nenos pra 
evitariles esta «dificultad» de integra
ción no· mundo «moderno». Mais non 
son alarmista, a aparición da vosa re
vista amosa que a situación está a 
cambear. Dende a nova sección com
pre combatir a diglosia en tódalas súas 
manifestacións. Saú~os. 

Joan Maria Serra Sala 
Pg. García Valiño, 20, 2. 0 

Manresa (Barcelona) 

* * * 

ESPRANZAS EN GALICIA 

Moi señores meus: Poucas verbas 
pra fe.licit.alos. pola taimada loi.ta que a 
revista propón. Moita sorte. 

Mais non quero deixar no tinteiro o 
reco.riocimento das ' cfificultades que' 
vostedes tañen que sofrir ·na súa taima. 

Si a espranza·é o último que se ~er- · 
de, eu quero pensar no rexurdir de Gali~ · 
cia e en q1fo :a maioría ·dos galegos Vos 
abe'ndizoen pola vosa empr;asa. ... ·' ··: 

Ádolfo Quijano Quijano· 
Canceleiro, 13, 2.0 E 
Vfgo'-

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

7 RAZOS SOCIO-ECONOMICAS DO NOVO SARGADELOS 
1 - TRANSFORMA MATERIAS PRIMAS DA MESMA BISBARRA ... 
2 - ... QUE MANUFACTURADAS ADEQUIREN 200 VECES MAIS VALOR QUE VENDENDOAS SOIO 

BENEFICIADAS. 
3 - A MAN DE OBRA E NUN 100 % DA MESMA BISBARRA. 
4 UBICADA EN MONTE BAIXO NON ELIMINOU CULTIVOS APROVEITABLES, NIN TROUXO 

COMPLICACIOS ECOLOXICAS. 
5 A INVERSION POR POSTO DE TRABALLO FOI DE 300.000 PESETAS. 
6 O DESIÑO E A TECNICA QUE UTILIZA PERTENECE A INSTITUCIOS REIVINDICADORAS DA NOSA 

CULTURA DIFERENCIAL COMA SON 

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA@ 

SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS ((9) 
7 - AS POSIBILIDADES DA EVOLUCION DE SARGADELOS ATOPANSE APENAS NOS SEUS 

COMENZOS. 

complexo de industria, investigación e formación que agrama en sargadelos 

EDICIOS DO CASTRO 
SADA - A CORUÑA. Tlfno. 62-02-00 

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

-PROBLEMAS TECNICOS PARTICULARES DA CERAMICA, en castelán 

Cadernos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 
-do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS 

-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
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pra 900 millóns de .nenas é mor(er. ~J Unicef sóio canta con diñeiro dos seus socios. 

Neste intre, a única saída 'ª" Na súa man está o indulto. 

900 millóns de nenas están condenados ~ ft Fágase socio de Unicef. . 
pala fame, as doe~zas ~ 1 Nunca terá empregado millar 

e a falla total de cultura. ~ ~ un pouco de diñeiro. 

--unicef · - -~ 
Fondo das Nacións Unidas prá Infancia 

Apartado 12021 
MADRID 

Rogo me remitan maior información sabor de Unicef. 

Nome .. . ................... . ....... .... ... : ............... .... ...... . 

Dirección ............... ...... .. .... . ........ ...... . .... .. ... ... ... . 

Cid ad e ... ................ .... ... ........... .... Distrito ... ..... . . 

Teléfono ............ ...... ..... . ... .... ............... ... .... ...... . 
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