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Especial Día das Letras Gale
gas. Artigas de Ramón Piñeir.o, 

pola nosa banda 

Conversas 
da frixidez 

Cando safu á rúa o chamado «Documento dos 29» veunos ó peito un respiro de esperanza. 
Logo, pouco despóis, o «frente federalista» foise ó tacho denantes de nacer: a esperanza acabóu, la
mentábelmente, nas conversas. Agora, ,imposfbel xa a unidade cara ó Congreso nas futuras Cortes 
Costitufntes da Monarqufa, novas conversas naceron xa encol da posfbel unidade pró Senado.¿ Posf
bel 7 De tanto desengaño, señores, os lf mites da esperanza aproxf manse cada dfa rnáis entre sf pra se 
convertir en milimétricos. Hoxendfa, coas eleccións á volta da esquina, o noso espacio das esperan
zas é un cativo curruncho que corre o perigo de se facer inhabitábel namentres boa parte das esquer
das -ou non tanto, non tanto- están a respirar a máis negra ilegalidade e as condicións impostas 
polo Goberno de Madrid poñen en corentena ás máis sinxelas expectativas dos dereitos nacionáis de 
Galicia. 

Agora mesmo, en Galicia, non existe a máis mfnima coalición pola unidade pra facer da 
nosa Terra presencia física no futuro inmediato do Estado español. Non existe: isto está clarfsimo, 
moi señores nosos, namentres algún grupo -empeñado sempre e longamente en rexeitar calquera 
alcume de «españolista»-, dende os comenzos mesmos da súa campaña electoral, botóu fóra de sf, 
xa, a máis elemental seña galega de identidade, o idioma. Son, precisamente, os mesmos que máis 
encarnizadamente rexeitaron o alcume «españolista» os que agora -cando o noso idioma foi a pri
meira gran reivindicación masiva dos dereitos da nosa Terra- , coma primeira medida electoral, re
xeitan, sen se poren a matinar un segundo, dun puñetazo a nosa fala. ¿Por qué non decilo 7 Por 
exemplo, PSOE. Postos a falar, falernos con claridade. E son, sementes, os comenzos. Entre tanto, 
vaia, as conversas continúan. Namentres, as posibilidades esmorecen dfa a dfa. 

Realmente, a pesares da urxencia, extremada urxencia, señores, ¿ é imposíbel a máis mfnima 
coalición pola unidade que faga, de Galicia, presencia ffsica no futuro 7 E o futuro é inmediato, ina
prazábel. ¿Queda lugar prá esperanza 7 Galicia é demasiado pra depender, brutalmente, da frixidez · 
dunha conversa. 

Alonso Montero, Ramón Villa
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cada 
semá 
Crise 
na prensa 
nacionalista 

Primeiro foi a catalana Arreu, morta de mor
te marrida catro . meses despóis de seus nacemen
to. Os cincuenta mil exemplares de arrincada re
duciríanse moi pronto a vintetrés mil denantes 
de que as dificultades de infraestrutura -xunto 
coa falla de publicidade- botaran abaixo o in
tento. 

Despóis tocaríalle o turno a Gsrsis e Be
rrisk, ámbalas dúas bilingües, ámbalas dúas do 
País Vasco. Falla de venda, escasa publicidade e 
supostos vencellos partidarios (ESB e PC res
pectivamente) conxugáronse pra apaga-las súas 
voces. Arreu, Berrisk e Gsrsis facían parte, xun
to con TEI MA, da xeración de prensa das nacio
nalidades xurdida no outono do setenta e seis, 
en coincidencia co inicio da última das liberaliza
cións do réxime. Esta revista é, pois, a única su
pervivente tras unha desfeita xeral das que as 
causas están por explicar definitivamente aínda. 
En efecto, é difícilmente explicábel que non ato
paran éxito experiencias periodísticas situadas 
nun marco socioeconómico tan favorábel coma 
o catalán ou o vasco, namentres que empresas· 
inicialmente condenadas ó fracaso, coma TEl
MA, conquiren saír adiante. 

¿Pra quén 
val o voto? 

Fóra as esperanzas dos partidos da esquer-: .. · 
da non legalizada -á esquerda do Partido Co
munista- pra participar nas proximas eleccións, 
sen legáis excomunións, quedaba a posibilidade 
das «candidaturas independentes». Quedaba, 
claro está. Xa non hai nin tal: e imposibilidade fí
sica de facer pasar polo notario, un a un, ós fir
mantes en apoio deste xeito de coalicións, bota 
pola borda calquera ilusión electoral prás es
querdas da «ilegalidade». 

Diante da franca desunión dos partidos, 
máis de un agardaba á posibilidade («se non se 
chega a un acorde global encol dun frente pró 
Congreso», decían) de chegar, dalgunha manei
ra, á formación dunha candidatura única pró Se
nado. Entre tanto, outros presentaban pública
mente as listas dos seus homes e mulleres coma 
potenciáis congresistas e sen renunciar á súa fi
liación partidaria. Difícil unidade, pois, cara ó 
Congreso. lmposíbel, xa, como independentes. 
Agárdase, no momento de redactar estas liñas, á 

~ solución encol do Senado e, neste sanso, lévan-
1' se adiante conversas e máis conversas. 

As cousas deste xeito, os partidos non lega
lizados sairán á rúa, exporán os seus programas 
e persoas, falarán e manifestaránse ... pro pouco 
máis. Ouédalles, coma algún ven decindo, unha 
alternativa: -recomendar e promove-lo voto ás 
esquerdas e, delas, ás que leven no seu progra
ma e ideario a defensa dos dereitos nacionáis de 
Galicia. Potas así as cousas, a pregunta ven de 
caixón: señores da esquerda ¿qué voto reco
mendarán vostedes? Non hai moito do que el e
xir entre os legalizados da esquerda nacionalista 
galega. Como pista, cativa pista, poderíase 
salienta-la existencia dun rumor nado das ex
pectativas dalgún grupo instalado «á esquerda 
do Partido Comunista»: MCG e LCR, por poñer 
un exemplo, poderfanse atopar en boas disposi
cións pra recomendar voto Partido Socialista 
Galego. 

Don Antonio Puig Gaite, o dono de Pon
tevedra nos últimos corenta anos, dei
xóu a vicepresidencia da Diputación 
provincial e vaise meter a políti
co: é o número un de Alianza Popular 
pró Congreso. 

Guillermo Campos faille a despedida. 

Pontevedra 

Don Antonio 
quere ser 
político 

Puig Gaita foi unha especie de Carrero Blan
co provincián. Foi o eterno «vice», anque era el 
-e pouco máis ca el- quen tiña realmente o 
poder: os presidentes, máis ou menos, pasaban; 
él, permanecía, era a continuidade. 

Home que non admitía medias tintas, quería 
ter controlado todo ou declaraba a guerra a quen 
fora. Dende ~ vicepresidencia da Diputación fixo 
moitos e caprichosos favores. Agora mesmo, por 
exemplo, é pública a acusación de que no tal or
. ganismo se celebran reunións de Alianza Popu
lar; tamén ten sido denunciada a impresión de 
propaganda de A.P. nos talleres do Hogar Pro
vincial. 

Don Antonio deixóu o poder ofidal pro non 
o real, que debe ser moito o que conseguíu den
de 1936. Claro que dende o discurso do presi
dente Suárez hai quen di que montaxe e poder 
dos homes de Alianza reciberon unha labazada 
de mil raios. Puig xa vai vello e moitos alcaldes 

parecen dispostos a cambea-la chaqueta, arri
márense a quen máis quenta e deixaron de ser 
propag'andistas de A.P. Agora, don Antonio vai 
saber, de verdade, quen está disposto a ser dos 
seus e morrer no seu barco. (Así nós tamén sa
beremos quen non ten remedio e de quen non 
hai nada que esperar porque o pouco que poden 
facer agora, xa tiveron tempo dabondo en corenta 
anos pra levalo adiante). 

Disque o señor Puig Gaita ten votos com
prometidos, comprados por unha carretera ou 
un lavadeiro. Pra consegui-las milloras que pre
cisaban, paisanos de Moaña, Redondela, Coto
dabe e arredores de Pontevedra tiveron que fir
mar ficha por Unión del Pueblo Español. Aínda 
así e con todo, acontece que na conciencia de 
moita xente hai a tranquilidade de que gañar 
-polo medio que fora- o que non se gañóu en 
corenta anos era o menos que podía pasar se no 
mundo hai xusticia. E parece que non tódalas 
contas lle sairán a Puig Gaita como contóu. «Fir
mas, cantas queira; os votos, pra quen queira 
eu», din os veciños. 

Terra 
e tempo-bis 

Na cabeceira, . unha novedade: «Proletarios 
de tódolos países e pobos asoballados uníde
vos». 1 mpreso no chamado «papel portugués» 
está a ser espallado polo país o número 39 de 
«Terra e Tempo», o <0<ornal antifascista máis ve
terano de Galicia», noma do voceiro da Unión do 
Pobo Galego (U.P.G.) Agora ben, a chamada a 
abstención nas eleccións, «a non ser que se den 
as seguintes condicións un mes antes dos comi
cios: reais condicións de democracia, amnistía 
total», así coma a convocatoria, «no prazo máis 
breve», dun congreso extraordinario da U.P.G., 
amosan que non é do voceiro oficial .da Unión do 
Pobo Galego, compoñente xunto coa AN-PG do 
bloque nacional-popular que presentóu hai tem
po candidaturas ás eleccións, de que estamos a 
falar senón do voceiro de antigos militantes da 
organización, expulsados ou autoexcluidos, e a 
que consideran dominada por unha «dirección 
pequeno-burguesa patriótica» e non por unha di
rección proletaria. De cara ó Congreso fálase de 
tres fases (tribunal revolucionario, traballo políti
co, e elección de cárregos), da elaboración dun 
«programa comunista» e da construcción dun 
verdadeiro partido marxista-leninista galego. 
Na última páxina incluese unha poesía de Heri
berto Bens, a titulada «Unión do Pobo Galego», 
que escomenza: «Porque a nosa organización 
nacéu/do corazón da ira e máis do medo/e foi 
medrando e facéndose aceiro/indestructibel...» 



ce Autopistas» 

Metéuo 
freo 

Hastra o alcalde de Pontevedra se unf u 6s 
veciños de Salcedo e Vilaboa pra lle facer 
cumplir pola forza a «Autopistas del Atlónti
co» os acordos nos que empeñara a súa pala
bra. 

Segundo o pacto do día 27 de abril -trala 
reunión entre autoridades, técnicos do Ministe
rio de Obras Públicas, representantes da empre
sa e máis veciños-, as obras da autopista para-

ríanse mentres os afectados tomaban un prazo 
de dez días pra face-las alegacións pertinentes ó 
proxecto de «Autopistas». Despóis deste pacto, 
os homes de Salcedo e Vilaboa emocionáronse, 
coidaron que por fin alguen fa escoitalos e dé
ronse presa por contactar con técnicos que lles 
axudaran a redacta-lo informe. 

«Sen sabelo porque si nin o porque non, 
desgraciadamente, vimos ó dfa seguinte como 
as excavadoras seguían furando o noso chan e 
como os camións das empresas auxiliares desfa
cían as nosas carreteras. E as máquinas segui
rían ó seu polos séculos dos séculos se non che
gamos a plantarnos». 

O dfa ca'tro de maio os veciños dixeron bas
ta e baixaron á capital pra lle decir ó alcalde: «Ou 
paran as obras antes do mediodfa ou parámolas 
nós». Sucedéu, antón que, por primeira vez, 
unha autoridade oficial enfrentóuse coa realida
de e sentencióu: «Ou consigo o que me piden 
vostedes ou son eu mesmo o que encabezo a 
manifestación que proxectam>. 

Enriba, na aldea de Ralo, tres ou catro du
cias de veciños amoreáronse a carón das exca-

vaderas agardando que chegaran as doce do xo
ves catro. As mulleres tiñan preparé;lda unha 
pancarta axeitada ás circunstancias e os mozos 
repartfan pegatinas («Polas comunicacións que 
Galicia precisa... Non á autopista do capital». 
Non se libróu ninguén e todos marcharon coa 
pegatina no peito ou no cristal do coche. 

Xustiño ás doce e media, cando os ánimos 
empezaban xa a alporizarse, os condutores das 
excavadoras recibían orde de para-lo traballo e, 

cadasemá 

rápidamente, un camión veu a retirar maquina
ria. 

«Gañamos unha batalla e ternos que seguir 
adiante. Agora irnos polos de Madrid». Polo pou
co, pediron xa que se considerase aprazada en 
dez dfas a entrega do informe. A razón non é ou
tra cá falla de «Autopistas do Atlántico» ós seus 
propios acordes: quedaron en da-la documenta
ción do seu proxecto o dfa 28 e non a deron até 
o día tres de maio. 

Castigada polo bispo da diócese a non escoitar misa, por mor de andar agachan
do unha imaxe sacra, toda enteiriña a parroquia de Videferre-Oímbra vai ir de ca
beza pró interno. De facerlle caso ó crego, tal cousa estaríalle moi ben porque 
«os fregueses o que queren é non ter ningunha autoridade, nin relixiosa nin ci
vil». 
Do grave risco que corren estas almas informa Xosé Platero 

Videferre-Oímbra 

De eabeza pro 
inferno 

O que dura un asubio foi o que tardóu en 
desaparecer da igrexa a imaxe da Virxe baixan
do a Cristo da cruz, cando se soubo que o cre
go pensaba levala fóra da parroquia, cara ó 
Muséu da Pasión de Valladolid. Nesta cidade, 
a escultura estaría exposta durante os actos do 
IV centenario do artista Juan de Juny -re
sulta que a imaxe de Videferre ffxoa o mestres 
Sobrido, un dos alunos do escultor barroco- e 
de ali pasarra a Madrid pra retornar outra vez á 
súa parroquia. 

Os fregueses non se fiaron das promesas 
do señor abada nin siquera cando lles mostróu 
unha póliza de medio millón de pesetas como 
garantfa contra posibeis desperfectos. Os ve
ciños, moscados por tal desprendemento, non 
paraban de decir que «cando o seguro dá 
500.000 pesetas é que vale moito máis». 

Do párroco aseguran os veciños ter moitos 
motivos pra desconfiar. «Leva xa vendidos va
rios santos e hastra deixóu i-lo retablo. Tamén 
fixo arranxos na igrexa sen contar pra nada 
connosco e logo qufxonos pasar unha factura 
de 30.000 pesos. Agora, af nda anda teimando 
en vende-la casa parroquial que construiron os 
nosos abós e máilo horto. De seguro que se 
deixamos marcha-la imaxe, non volve. E se nos 
dancen mil pesos por ela ¿ cánto non lle sacará 
quen se queda coela 7». 

Don Manuel Gómez, 40 anos de vida, leva 
xa nove nesa parroquia, situada case na mes
ma raia de Portugal, e nunca puido manter un
has relacións moi_ fondas cos seus fregueses. Os 

veciños non esquencen as vendas de imaxes; 
· tampouco esquencen cando falaba dos emi
grantes chamándolles «ladróns» e «raposos» e 
menos afnda esquencen cando lle negara a pri
maria comunión a unha neniña por ir confesar 
fóra da parroquia. Don Manuel deféndese das 
acusacións dos veciños afirmando que as 
obras de reparación da igrexa eran precisas, xa 
que unha das paredes estaba pra cafr. «Conse
guindo recaudar só 30.000 pesetas dos parro
quianos, tiven que vende-lo retablo pra facer 
frente ós gastos da obra e af nda reréi que me 
desprender da casa parroquial pra poder paga
los 30.000 pesos que estóu a deber». 

«Pra min -confesa o señor crego- a ac
titude dos veciños é irracional e deben pensar 
que non hai máis posibilidades de arrego cá 
devolución ó seu sitio da Virxe». Segundo con
ta, ten da súa parte ó señor bispo da diócese, 
xa que foi precisamente esa aútoridade ecle
siástica quen decidf u o castigo: «Se o pobo 
non dá a imaxe, eu tampouco lles teño porque 
mandar un crego a deci-la misa?>· 

Os veciños dan a calada por resposta e entre 
todos e ningún van defendendo . a súa Virxe. 
Todos e ningún saben onde está a escultura e 
tamén saben quen non aparecerá hastra que o 
crego e máilo bispo desistan de saca-la imaxe 
fóra da parroquia. 

Mentres tanto, deuse a casualidade que as 
tres veces que o cura foi pola parroquia de Vi
deferre, logo da desaparición da imaxe, tamén 
a parella da Garda Civil foi aló de servicio. 



cadasemá 

Graduados soeiáis 

De burócratas, nada 

En pé de guerra contra os ministerios de 
Educación e Traballo erguéronse as once Esco
las de Graduado Social do Estado o día 14 de fe
breiro pasado. Ese era o día límite pra que os mi
nisterios responderan ó plan de estudios que 
elaboraran profesores e alunos; non houbo res
posta e ahí comenzóu a loita. Mentres en case 
tódalas Escolas facían folga e aínda peches, a de 
Santiago (con seminarios na Coruña, Vigo e Fe
rro!) era dos centros máis tranquilos, non pasan
do a cousa da celebración de asambleas. 

«O primeiro que buscamos -din repre
sentantes da Escola galega- con estas movi
lizacións é lavórno-la cara do pasado que 
nos botóu enriba o fascismo. Os graduados 
socióis non queren ser, por móis tempo, buró
cratas ou funcionarios, incapaces de facer ou
tra cousa que non sexa cubrir seguros socióis 
ou nóminas das empresas. A profesión de 
graduado social tampouco pode servir móis 
veces como un titulo que os homes móis fiéis 
ó rexime consegufan con facilidade e que em
pregaban pra subir postos na administra
ción». 

O plan de estudios presentado ós ministe
rios recolle, en primeiro lugar, a necesidade de 
homologación da carreira por Educación e Cien
cia. Este proxecto dividía os estudios en dous ci
clos: o primeiro, de tres anos virfa equivaler ós 
diplomados universitarios; o segundo, de dous, 
que equivalería a licenciado. Este segundo ciclo 
permitiría o acceso ó maxisterio nas Escolas e 
nel impartiríanse enseñanzas directamente rela.:. 
cionadas coa área na que se asentara cada Es
cola. 

A segunda necesidade que recolle ese dicta
me é a urxencia de fixa-lo campo específico de 
traballo dos graduados sociáis. 

«Pra nós é de vital importancia a defini
ción concreta do que somos amóis do qué po
demos facer. Empresas que deberfan ter gra
duados non tén e cando tén fanos pandar con 
traballos que nada se relacionan coa vixilan
cia das leis laboróis nin, moito menos, coa de
fensa dos dereitos obreiros. 

Neste campo dóse unha contradición moi 
curiosa: nós, que somos especialistas labo
róis, non podemos opositar 6 Inspección do 
Traballo e sf pode facelo un abogado que só 
tivo unha asignatura de Dereito Laboral». 

A LOITA 
CONTINUA 

O día 24 de abril, por fin, o director xeral de 
Promoción Social facía público un proxecto ela

~ borado no ministerio de Traballo. Neste plan, só 
.O se recoñecía un primeiro ciclo de enseñanzas, 

pechando así as portas ó maxisterio nas Escolas. 
Tamp~uco falaba nin pisca da homologación dos 
estudios polo Ministerio de Educación nin da 
promulgación dun estatuto profesional. Por riba, 
este proxecto suprimía os seminarios oficiáis 
que agora funcionan nas cidades onde non hai 

Escolas, pra tansformalos en seminarios priva
dos. «Toda a nosa loita actual vai encamiñada a 
rachar coa dependencia que tiñamos coas em
presas, con deixar de ser burócratas ó servicio 
dos empresarios e resulta que no Ministerio de 
Traballo queren, mesmo, que xa dende os pri
meiros estudios esteamos nas mans das empre
sas». 

A resposta da Dirección Xeral de Promoción 
Social -que chegóu cando só quedaban dúas 
Escolas en folga, as de Barcelona e Valencia
non recolle nin unha das reivindicacións dos fu
turos graduados sociáis. Xustiño, xustiño era isto · 
o que fallaba pra que a guerra empezáse de no-
_ vo: mentres en Barcelona están dispostos a 
boicotea-los exames, os estudiantes galegos pe
dían masivamente a dimisión do director de Pro
moción Social, señor Galera García. 

Teatro. 

A mostra non 
ten quen 

• a que1ra 
Mal van as cousas da cultura polo noso país 

cando, pra dispoñer dun local onde celebra-la V 
Mostra de Teatro Galego, a Agrupación Cultural 
«Abrente» tivo que xustificar, na súa solicitude, 
«a importancia do teatro como actividade cultu
ral e docente». Tal cousa ven porque, hai só dous 
anos, a delegada do Ministerio de Educación e 
Ciencia negara o salón de actos do Instituto 
Masculino pra se-la sede da Mostra por non ser 
unha actividade docente. 

Mal van as cousas da cultura polo noso país 
cando un feito tan importante como o de Riba
davia segue a sosterse gracias ás recaudacións 
de entrada. Os organizadores petan nas portas 
dos organismos oficiáis e das entidades banca
rias, por obteñen subvencións cativas ou non 
conseguen nin pataco -coma no caso da Fun
dación Barrié de la Maza-. 

Mal van as cousas da cultura polo noso país 
cando, coma nos millores tempos pasados, sé
guense prohibindo obras, cousa que lle pasóu a 
dúas das dazaséis pezas presentadas á Mostra. 

Tampouco é sinal moi confortante que nesta 
V Mostra de Teatro Galego -días do 14 ó 22 
de maio- só se prosenten once grupos: cinco 
da Coruña, catro de Vigo e un de Lugo, non ha
bendo ningún por Ourense, provincia na que se 
celebra a Mostra. 

The En11lish School 

¡ 

+l' 

MARIA CLARA SILVA y MAGNUS JENSEN 

Vacaciones -Estudios 
en el Sur de Inglaterra 

~ EXETER o PLYMOUTH 
~ Julio o Agosto 1977 

Aptas para todas las edades desde los 10 años. 
Los alumnos son acompañados y supervisados 

por la directora y los profesores españoles 
desde la salida hasta el regreso. 

---... ---

Nuevo este año: Curso para profesores de Inglés 
3 semanas en Agosto 

Gral. Franco, 155 -Tel. 2.1 14 13. ORENSE 



Esquerda Segue xovendo 
Alguén falóu de Xove no primeiro mitin legal 

que daba en Galicia o PC. Labazadas, berros 
contrapostos e insultos convertiron ó pabellón 
dos deportes de Vigo en escenario dun novo ca
pítulo na longa historia da desunión das forzas 
da esquerda galega. 

Unha bandeira bicolor española coa que en
traron no pabellón membros da organización do 
PCG na Coruña deu orixe ós primeiros inciden
tes: berros e asubíos dende a grada onde esta
ban as bandeiras do Partido do Traballo, Liga 
Comunista Revolucionaria, Mocedades <;]alegas 
Revolucionarias, Movemento Comunista de Ga
licia, Círculos Galegos, Xóvenes Revolucionarios 
e, finalmente, os ácratas e a CNT. Homes do ser
vicio de orde achegáronse por tras pra impoñe
lo silencio e producfronse entón as primeiras 
liortas e cámbeos de palabras acedas entre uns 
e outros. Falaba nesa altura do mitin Xesús Alon
so Montero a quen seguirían no estrado Waldino 
Varela, Sari Alabau, Rafael Pi11ado, Manuel Peña 
Rey, Carlos Barros e Santiago Alvarez. 

A espiral do conflito seguiría desenrolándo-

ALGO MAIS QUE BANDEIRAS 

se coa aparición de dúas bandeiras negras por
tadas por grupos ácratas. As alusróns á «autono
mía» por parte dos oradores encontraban réplica 
inmediata no!? berr:os de «autodeterminación» 
que xurdían dalgún sector das gradas. O nervio
sismo fa in crescendo entre os militantes do PCG: 
<man haj dereito a que veñan a desfacérno-lo mi
tin» -decía un deles, xa entrado en anos-: 
«¿por qué non llo fan así a Alianza Popular?». Foi 
entón cando se escoitaron as primeiras labaza
das; ó tempo que membros da LCR pretendían 

cadasemá 

abandona-lo seu pasto pra non se mesturar ·cos 
ácratas que a esa altura eran xa donas da con
testación. 

Berros de «disolución dos corpos represivos» 
saudaron as primeiras actuacións dos homes do 
servicio de orde do PCG. No entanto, Santiago 
Alvarez, secretario xeral,·tentaba acouga-los áni
mos: «i Ouen non deixa fa lar ós comunistas 
·-berraba - non entande. a democracia; quen 
non deixa falar ás esquerdas, ós galeguistas, a 
tódolos partidos democráticos, estálle a face-lo 

en gran xogo ó fascismo 1 ¡ Nós non vimos aquí a fa
cerlle o xogo ó fascismo b>. 

Os partidos convencionalmente situados á 
esquerda do PCG tiñan tamén a súa versión dos 
feitos. ·Segundo parece, non gustó u demasiado 
que o devandito partido plantexara un mitin indi
vidualista e partidario cando unha parte impor
tante da esquerda está sen legalizar aínda. De 
calquera xeito, tanto a LCR coma o MCG e o 
PTE afirmaron diante da prensa a súa non parti
cipación no boicot ó tempo que deploraban si
tuacións que, coma esta, «non fan máis que divi
dir á esquerda». 

Alguén falóu de Xove no primeiro mitin do 
PCG. 

Abraxas 

Non deixe que pase máis tempo. 

• Conoza todo o referente a Galicia. 

Tódalas materias 

3.840 páxinas 
e 300 colaboradores 

6.500 ilustracións 

• Arte, Historia, Xeografla, Biografla, Agricultura, Folclore, etc. 

Recórteo e mándeo. SEN COMPROMISO pala súa parte, recibirá a máis ampla 
información sobre esta obra e as súas excepcionáis condicións de adquisición, a 
C/ Ciudad de Lugo, 18-4.° Coruña 

D .. ... .......................... . ............... .... ........... . 
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Pese a As limitaeións pesqueiras da CEE: 

Feitos e consecuencias 
Informe do Equipo· TRASMALLO coordinado e redactado por Fernando G. Laxe e Xulio X. Pardellas. 

O día 5 de Abril, o representante do 
Estado español nas conversas sobre 
das augas pesqueiras da C.E.E. recibía 
un comunicado oficial. 

Acababa de remata-lo convenio pro
visorio de tres meses, que nos derradei
ros do 1976 se conseguira prá nosa 
frota. Segundo aquel convenio, non va
riaban moito as condicións nas que os 
nosos barcos viñan pescando naquelas 
augas. Despóis do susto inicial, os ar
madores respiraron mainamente, asen
taron de novo as súas contas como 
viñan facendo dende hai máis de 1 5 
anos e seguiron co seu trafago cotián 
os copos dos arrastreiros do Grand 
Sole e do Mar de Irlanda. O temporal 
pasara e os ventos volvían a zoar de 
popa. Proba disto son ascas 2.000 Tm. 
de pescada, (principal especie colleita 
naquelas augas), que nestes tres meses 
de convenio descargaron os nosos bar
cos sólo no porto da Coruña. 

Todos esperaban que o convenio se 
renovara polo de agora máis ou menos 
nas mesmas condicións e as cousas se
guiran igual. E de súpeto aparece a 
bomba: 

Só 124 barcos matriculados no Es
tado español podarán faenar a partir de 
abril nas augas pesqueiras da e.E.E. 

Amáis disto impónse unha distribu
ción xeográfica e unhas limitacións de 
tonelaxe e potencia. De acorde co 
C.l.E.M. (Consello Internacional prá Ex
plotación do Mar), dentro de cada área 
da N.E.A.F. (siglas do inglés North East 
Athlantic Fisheries) que equivale a Co
misión de Pesquerías do Atlántico Nor
dés), as zonas nas que poden faena-los 
nosos barcos serán as do mapa adxun
to. 124 emba_rcacións pesqueiras dis
tribuidas do seguinte xeito: 

a) 2 barcos menores de 1.000 
TRB e 1.000 CV na zona 1 

b) 30 barcos menores de 50.0 TRB 
e 700 CV na zona 11 

c) 92 barcos menores de 500 TRB 
e 700 CV na zona 111 

O día 1 5 de abril xa, dous barcos ga
legos, o «Docampo» e o «Argonte», son 
apresados por gardacostas ingleses, le
vados ó porto de Lerwick e multados 
con case 2 millóns de pts. cada un, por 
faenaren nas augas pesqueiras inglesas 
segundo aquel acordo. 

CONSECUENCIAS 

Non é doado de estima-la cifra de 
barcos galegos que faenan normalmen
te nas áreas limitadas, dado que a du- · 
ración das mareas fai que exista sem
pre un número de embarcacións na ida 
ou volts do traballo. 

Coa manee de erro que esta circuns
tancia supón, podemos de tódolos xei
tos aproximar a 300 os barcos que fae
nan na zona 111, e outros 100 os que 
traballan nas zonas 1 e 11. 

Mais outro problema dos plantexa
dos pola limitación da C.E.E. é o da po
tencia dós nosos barcos e a relación 
TRB/CV. A C.E.E. limita a 700 CV a po
tencia máxima dos barcos menores de 
500 TRB que faenan nas zonas estabe
lecidas, co obxecto de disminui-lo es
forzo de pesca por unidade. Entramen
tres, os barcos galegos existentes entre 
as 250 e as 500 TRB tañen unha me
dia de . 950 CV cada un. 

A exacta repercusión en Galicia das 
devanditas limitacións, que recairá na 
economía e nos sectores económicos 
dependentes das capturas neses cala
deiros, non é posíbel de estimar cos da
tos oficiáis existentes. Por unha banda 
pola súa falla de fiabilidade e sistemáti
ca e pola outra por apareceren globali
zados pra todo o Estado español. 

Cos datos do Banco de Bilbao do 
1973, ternos estimado as cifras do sec
tor pesqueiro e máis das súas activida
des conexas no VEB (Valor engadido 
bruto), que lles corresponde a cada 
unha dentro do proceso produtivo, no 
seguinte cadro: 

VEB 
Pesca Const. Naval Conservas Trasporte Comercio Total 

Lugo 391 175 152 23 44 785 
A Coruña 4.542 3.000 504 267 511 8.824 
Pontevedra 5.779 1.500 1.764 340 650 10.033 

Asimesmo, a porcentaxe que VEB VEB % 
supo"'ª" estas actividades no Sector Pesqueiro total Total prod. provincial 
total da produclón provincial Lugo 785 25.617 3 
aparece reflexado no segulnte A Coruña 8 .824 81.903 11 
cedro: Pontevedra 10.033 67.232 15 

~ (As cifras están en millóns de pts.) 
O Fonte : Banco de Bilbao. Renta Nacional de España. Distribución 1973. 

A interpretación destas cifras 
indica que unha moi forte recesión' 
da actividade pesqueira na provincia 
da Coruña podaría chegar a afectar 
ó 11 % do total da súa economía, e 
en Pontevedra ó 1 5 %. 

Parecen cifras moi altas por 
aparece-lo sector na súa totalidade, 
considerando estritamente os 400 
barcos da frota ·galega que poden 
ser afectados pelas limitacións das 
augas pesqueiras da C.E.E., estas 
porcentaxes ·deben baixar. Mais 
tendo en conta que case 4.000 em
barcacións pesqueiras son menores 
de 20 TRB en Galicia (frota de bai
xura), e que unha gran parte dos 
sectores de transport~, comercio, 
construción naval, etc., están moi · 
relacionados coa frota que faena 
naquelas augas, a porcentaxe de 
recesión é a pesares de todo impor
tante, porque incide no secotr máis 
capitalizado da pesca. 

UNHA ANALISE 
INTERPRETATIVA 

As causas de todo isto veñen de 
vello e xa aló polo 1968, un home 
como Domingo Quiroga, tan carta 
como inúltimente, profetizaba unha 
crise desta sorte, de segui-la. polfti- · 
ca pesqueira do Goberno por onde 
fa. Nós mesmos chamabámo-la 
atención pala nasa banda desde 
estas mesmas páxinas a fins do pa
sado ano. 

A frota que vai ás augas da C.E.E 
é fundamentalmente de corte capi
talista, iso significa que a súa men
talidade está afeita ó beneficio, que 
nas condicións saciáis e políticas 
dos pasados anos, era beneficio se
guro, sen problemas. 

A industrialización necesitaba 
alimentos, os armadores pediron 
cartas e déronllos. Velar que no ano 
1961 aparece a lei de renovación 
da frota, e nada menos que o 
74,7 % das embarcacións construi
das cos xenerosos cretas estatáis, 
dende 1961 ó 1971, pasaban das 
100 TRB. 

Neses anos concedéronse máis 

de 7 .000 millóns de pts. en cretas 
á frota pesqueira, e o creta estatal 
financiaba o 70 % do barco. 

Chegóu a crise de Terranova e o 
Goberno arropóu convenientemen
te ós armadores afectados, con ou
tros cretas e subvencións. 

Chegóu a crise de Marrocos, e 
os convenios favoreceron funda
mentalmente á frota máis capitali
zada. 

O longo de todo este tempo as 
Regrarnentacións de Pesca e os 
contratos laboráis non son cumpli
dos, e as Cofradías e máilas Autori
dades de Mariña fan a «vista gorda» 
e os mariñeiros seguen explotados 
co sistema á parte, que favorece 
sempre ós armadores. 

Chega a crise actual coa e.E.E. e 
os armadores volven a berrar que o 
sector vai á ruina, e escriben ó Di
rector Xeral de Pesca pedfndolle 
que adopte tódalas medidas nece
sarias pra mante-lo anterior conve
nio provisional, até negociar outro 
definitivo que «contemple equilibra
damente os intereses españ6is» 
¿Os intereses de quén? 

Porque está claro, que os máis 
perxudicados son os mariñeiros e 
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as súas familias ¿U-los seus repre
sentantes pra coñecer e discuti-lo 

! convenio? 

O novo Director Xeral de Pesca, 
D. Carlos Barreda decía hai .uns 
poucos días na súa toma de pose
sión: «Obligados los barcos a reti
rarse de los caladeros tradicionales 
donde faenaban desde tiempos re
motos, se cierne sobre ellos la ne
gra amenaza del paro». 

Os barcos foron abrigados fun
damentalmente a manta-los recur
sos pesqueiros, ameazados de es
gotamento pola súa explotación 
avarenta e irracional. Utiliza-los ne
gros dramatismos da crise e do 
paro pra xustifica·r un novo apoio ós 
responsabais da situación, os ar
madores, pra que poidan seguir 
provocando desfeitas, é como míni
mo un insulto á clase traballadora. 

ALTERNATIVAS 
DERIVADAS 

A única alternativa racional ante 
esta situación sería a socialización 
da frota e a elaboración dun plan 
pesqueiro socialmente racional, 
que artellara tódalas actividades no 
mar e na terra de acorde con crite
rios saciáis e non privados. 

lsto hoxe non é posfbel porque 
pra iso necesitaríamos un Goberno 
Galega Socialista, e af nda non o te
rnos. 

Non hai alternativas que non su
poñan unha planificación total do 
sector con eses criterios. Galicia 
ten unha pequena pro rica platafor
ma continental, da que o coñece
mento científico está af nda case a 
cero (ternos dous Institutos de In
vestigación Pesqueira e Oceano
gráfica, que traballan dende Barce
lona e Madrid respectivamente). En · 
consecuencia, a frota de baixura 
está valla, os seus rendementos 
son baixos e o sector marisqueiro 
af nda non sabe o que pode produ
cir. 

A carón de todo isto, os cartas 
como vimos foron parar é frota de 
altura, dirixida por intereses capita
listas, que acumula crise tras crise, 
e afnda agora volven pedir · cartas 
de novo. 

Só unha reordenación integral · 
do sector, baixo criterios de racio
nalidade· social e non privada, po
den abrir vieiras de safda a esta si
tuación de desastre continuado. 
Mais pra isto. necesitamos unha 
Galicia moi diferente da que agora 
ternos, e o camiño pra chegar a ela 
témolo que abrir entre todos, non o 
esquenzamos. 

os eidos 
LINGUA-------

X. ALCALA Diglosia tremens 
Foi en Ferrol. A primeira 

vez que paséi por diante do 
anuncio -de rebaixas de 
xaneiro, nun almacén- rin 
boamente da coña de letrei
riño aproveitón que por bai
xo lle chantaran. Era un con
xunto delicioso: LA 
VAMOS ARMAR. 
HEIDI AL PO
DER ... As miñas 
simpatías sempre 
han estar cos 
soñadores da 
Acracia Feliz -en 
canto foren meno
res de edade e xa 
que logo libres de 
responsabilidade 
cívica. 

Pero axiña esquecfn o 
traballo do rotulador ácrata 
e din en matinar no que de 
delirante ten a nosa diglosia 
de tódolos días: na Galicia 
existen dous idiomas, fun
ción de lugar e ocasión am
bos -sen que ningún dos 
dous se poida ver libre 
da sombra do outro. Velahf 
un exemplo: pra anunciaren 
rebaixas, os do almacén 
percuraron a frase feliz en 
castelán- e safulles en ga
lego. Non escribiron LA VA
MOS A ARMAR senón LA 
VAMOS ARMAR, comendo 
unha preposición que na 
súa estrutura mental -ga
lega- non existe... Cando 
se inventa un código de co
municación hai sempre 
dúas constantes a ter en 
conta, o· mínimo de palabras 
e o máximo de información. 
Por iso, a mente do que 
quere falar castelán e afnda 
conserva nos seus arquivos 
as formas galegas tende a 
desprecia-la preposición a 
no conxunto ir+ infinitivo, 
por non levar inform~ción, 
por ser redundante. E polo 

mesmo, á percura de máis 
información da que o caste
lán oferece, introduce con 
descaro frases como tengo 
ido na vez de he ido, pra in
dicar que a acción foi repeti
da: a perffrase galega ter+ 

participio non ten equiva
lente en castelán coa mes
ma cantidade de informa
ción no seu contido ... 

Cando os doutores da lei 
-lingüística- no país tra
tan de estabelecé-la ecua
ción definidora da nosa ba
rafunda, adoitan introducir 
nela somente a variábel co
rrespondente ó galego es
quencendo a propia do cas
telán. En consecuencia, a 
análise do problema tórnase 
parcial -e así non damos 
sardo do desastre. 

Porque o galego e o cas
telán desastrosos que se fa
lan na Galicia son variabais 
da mesma ecuación, plantas 
bravas que xorden dunha 
raíz común: a incultura lin
güística. Os galégos, ós que 
a Historia -feita por eles 
ou non- deu a oportunida
de de posuiren dúas das 
tres linguas europeas (in
glés, castelán e galego
portugués) con maior porvir 
no mundo, son tatexos en 
ámbalas dúas ... 

Ben. Pra que as plantas 
deixen de medrar ó desleixo 

hai que lles atacar a común 
raíz. Hai que ir ó estudio 
comparado do galego e o 
castelán en tódolos nivéis 
do ensino a partir do intre 
en que o neno estea xa 
instalado nun 

idioma de seu 
-idealmente o 
galego (a política 
educacional do , 
país ten que ir a 
que sexa o galego, 
por forza). O labor · 
dos educadores 
ten aue · crea-la 
conciencia do ga -
lego -co portu
gués consanguí
neo- e mailo cas
telán existiren am-

bos, distintos, dando ós 
educandos as pautas de dis
tjnción: marcándolles simili
tudes e diferencia.s- for
zando un exercicio mental 
que, en contra da idea dos 
que nunca tentaron facelo, 
non é inútil senón utilísimo. 
Porque o polilingüismo é 
útil non só por ser cada idio
ma que se posúe unha porta 
aberta á cultura que o for
xóu senón porque axiliza a 
mente, porque aumenta a 
capacidade dos seus arqui
vos. A mente do políglota é 
sempre máis aberta, millor 
protexida contra a esclerose 
das ideas cá do monoglota. 

Eis o meu criterio: fala-lo 
galego correctamente, e o 
portugués · e o castelán be
nintencionadamente; e es
tudiar a fondo as súas lfn
guas literarias e científicas, 
abrindo pra elas as canles 
dunha realimentación selec
tiva, enriquecedora. Somen
te así o home galego poderá 

. chegar · a ser verdadeira- · 
mente civilizado: consciente 
do seu ser peculiar na face 
do Mundo. 



informe 

A POLITICA DO MEDO 

O día 1 5 de xuño, se Deus quere e todo sae como a Reforma ten estudiado, os galegos maiores de vinteún 
anos participarán nunhas eleccións nas que xa non terán que elexir necesariamente entre as persoas cocar
né do partido único, o Movimento Nacional, como foi lei e obrigación durante catro longos decenios. Non to
dos van ir en igoales condicións, nin tan siquera é seguro a estas alturas que tódolos partidos -os situados 
máis á esquerda- poidan presentar as suas candidaturas. Milleiros de galegos, voto en man, van participar 
nunha ceremonia á que non estabamos acostumados en absoluto. Pra moitos destes millerios a política si
gue a ser un coto prohibido e complexo do que é millor estar alleo. O seguinte informe, recollido dun libro ti
tulado «Galicia 77: forzas políticas pra un tempo decisivo», obra de XOAN l. TAIBO e MANUEL RIVAS, que
re ser unha iniciación ás señas de ide_ntidade dos diversos grupos e partidos que operan no noso país. 

Forzas políticas pra un 1 
«Cando me detiveron por vez pri

meira un inspector preguntóume: ti 
eres da outra acera ¿non si?». Estas 
verbas dun político galego reflexan 
moi ben o que foi a vida política du-

o rante os anos nos que o dictador 
'- tivo plenos poderes: «ou conmigo 
O ou contra min». «Entón todo era 

máis simple -decía a TEIMA o de
vandito político-, máis sinxelo: to
dos, foramos liberais, socialistas ou 
comunistas, eramos perseguidos, 
todos nos protexíamos, e cando 
aparecía a policía esquencíamos os 
enfrentamentos. A universidade, 
por exemplo, era outra cousa». 

Efectivamente, entrar na actualida
de no analise do espectro político é 
unha auténtica tarefa de reloxeiro. 
E sobor de todo a partires de no
vembro do 1975 cando a roda es
comenza a virar vertixirlOsamente: 
tódalas necesidades e anceios de 
participación política agochados na 

clandestinidade percuran a luz do 
día e sucédense os pactos, as con
versas, as accións conxuntas e ta
mén os enfrentamentos dialécticos 
entre forzas teóricamente próximas 
pro que necesitan xa dunha maior 
definición e dun espacio político. 

Durante moitos anos a única po-



lftica permitida vai ser a que presu
poña unha fidelidade á figura de 
Franco e o único canle vai ser o 
omnipresente Movimiento. A Uni
versidade e as grandes fábricas (en 
Galicia o movimento de barrios é 
moi recente) van ser os únicos lu
gares onde será posfbel unha mfni
ma actividad~ polftica e de onde 
xurdirá a maior resistencia ó réxi
men, despois de aniquiladas as 
guerrillas nos anos cincoenta. Estu
diantes e obreiros siguen a ser os 
sectores máis politizados, sobor de 
todo pola banda da esquerda. Nos 
últimos anos deuse tamén unha 
crecente toma de conciencia polfti
ca entre os chamados profesionais 
e a pequena-burguesfa. Cabe tirar 
algunhas conclusións: o agro está 
cáseque totalmente alleo á polftica, 

tempo 
no senso estricto, anque nos últi
mos tempos ten habido importan
tes movilizacións, por exemplo, 
contra as cuotas empresariais, con
tra as industrias porcas, e contra as 
expropiacións (Xove e Encrobas). A 
pervivencia do caciquismo, . a polfti
ca do medo practicada durante 

tanto tempo, a crecente penetra
ción dos monopolios, son atrancos 
moi fortes e boa proba do que esta
mos a decir é o non moi grande es
pallamento dos sindicatos xurdidos 
dende a base. Son tamén de moi 
recente constitución os partidos de 
orixe burgués que, sendo de derei
tas, defenden a legalidade da de
mocracia parlamentaria. 

MOIT AS PREGUNTAS 

Se en Galicia -coma no resto 
do Estado- a dereita vai ás elec
cións con dous ou tres bloques, do 
espectro que vai dende a social
democracia hastra os marxistas le
ninistas, pasando por socialistas e 
eurocomunistas, van sair cáseque 

partidos e deixar na ilegalidade a 
outros veu a agudizar desconfian
zas e divisions. As preguntas que 
escomenzan a facerse moitos non 
son tanto qué vai pasar nas elec
cións ou quén vai sair diputado 
senón qué vai pasar despois se, 
como parece, un dos obxectivos é 
marxinar ás forzas máis radicais e 
fortalecer o dominio da dereita, an-

-que non se presente como fran
quista. Parte da esquerda non agar
da moito destas eleccións lexislati
vas e pon os ollos nas municipais 
entendendo que estas darán un re
flexo moito máis real dos anceios 
populares. 

Falamos de división e de moi
tas siglas no espectro polftico, ago
ra ben, concretar causas do primei
ro e alcontrar criterios pra unha cla
sificación o máis racional posfbel 
non é tarefa nada fácil. Ninguén 
quere ser calificado de «dereitas», 
só algúns, coma os de Alianza Po
pular, se autodenominan «conser
vadores». Algúns da esquerda mi
ran moito de non aparecer cos con
siderados extremistas e mesmo 
preferirfan estar a carón do socialis
mo moderado ou da social
democracia. Se a relación dereita
esquerda non é sempre do máis su
ficiente (R. Chao fai a seguinte divi
sión: de re ita de sempre, monárqui
cos, dereita civilizada, oposición 
razónabel, e extrema esquerda), a 
realidade específica de Galicia ne
cesita doutras referencias. A posi
ción das respectivas forzas ante o 
problema nacional vai ser definito
rio. Non só polo analise dunha rea
lidade e o ámeto de actuación 
senón, sobor de todo, pola praxis 
seguida hastra este intre. 

FALANDO DE SIGLAS 

Son máis de trinta siglas de for
zas polfticas -non contamos as 
sindicais- anque só sexa cunha 
presencia meramente testimonial. 
Antes de entrar nun analise máis 
profundo podemos distinguir orga
nizacións artelladas a nivel estatal e 
organizacións con orixe e ámeto 

decisivo 
tantas opcións como partidos hai. 
O final as diferencias estiveron moi 
por enriba de posibeis acordos mf
nimos. E a situación coincide con 
rumores de crise dentro dos gran
des partidos da esquerda que ac
túan en Galicia. A maniobra do go
berno Suárez de legalizar a algúns 

exclusivamente galego. As primei
ras serfan, de extrema dereita a es
querda, as seguintes: 

-Ultras (Fuerza Nueva, Guerri
lleros de Cristo Rey, Frente Fascista 
Revolucionario, Partido Español 
Nacional Sindicalista, FE de las 
JONS de Fernández Cuesta, Confe-
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deración de Combatientes, Guardia 
de Franco, etc.) 

-Alianza Popular (Reforma De
mocrática, de Fraga lribarne; Ac
ción Democrática Española, de Sil
va Muñoz; Unión Nacional Españo
la, de Fernández de la Mora; Acción 
Regional, de López Rodó; ANEPA, 
de Thomas de Carranza; . Unión del 
Pueblo Español, de Martfnez Este
ruelas; e o grupo de Licinio de la 
Fuente). 

- Partido Popular. 
- Partido Popular de Ourense. 
- Partido Demócrata Gal ego. 
-FE de las JONS (auténtica). 
- Reforma Social Galega. 
-Partido Socialista Obrero Es-

pañol (histórico). 
-Alianza Social Demócrata Ga

lega (da Federación Social Demó
crata). 

- Federación Socialista Galega
Partido Socialista Obrero Español 
(renovad.o). 

- Partido Socialista Popular de 
Galicia. 

- Partido Carlista de Galicia. 
- Partido Comunista de Galicia. 
- Movemento Comunista de 

Galicia. 
- Partido do Traballo de Es

paña. 
-Organización Revolucionaria 

de Traballadores. 
-Organización Comunista de 

España (Bandeira Roxa). 
- Liga Comunista Revoluci·ona

ria. 
Polo que respecta ás forzas polf

ticas con orixen e ámeto galego a 
relación é a seguinte: 

-Partido Galego Independien
te. 

- Partido Popular Gal ego. 
-Partido Galego Social Demó-

crata. 
- Partido Socialista Gal ego. 
-Asamblea Popular Galega. 
-Asamblea Nacional-Popular 

Galega. 
-Unión do Pobo Galego. 
A clasificación, en si, non pre

supón un maior ou menor interés 
pola problemática galega. Estes 
dfas, por exemplo, o Partido Galego 
Independiente (PGI) decidéu inte
grarse no Centro Democrático. Pro 
sf danos pé pra entrar nunha das 
polémicas máis importantes nos úl
timos anos, particularmente dentro 
da esquerda. 

NACIONALISMO
ESPAÑOLISMO 

Pra uns é irreal, pra algúns existe 
pro non ten porque poñerse en pri
meiro plano, pra outros é decisiva. O 
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L){) enfrentamento nacionalismo-
e s pañol is m o ou tamén 
nacionalismo-sucursalismo, que na 
marcha a Xove cáseque chega a re
flexarse a puñetazos, vai aparecer 
por vez primeira ante un auditorio 
masivo na conferencia de Ramón 
Valenzuela, escritor e militante do 
Partido Comunista de Galicia 
(PCG), que tivo lugar en Santiago e 
que rematóu nunha loita dialéctica 
entre as que eran entón duas alter
nativas: Asamblea Nacional
Popular Galega (AN-PG) e Xunta 
Democrática. Estatuto do 36-
Autodeterminación, bilingüismo
normalización lingüística, etc., van 
ser, a nivel simple, outras expre
sións dunha mesma polémica na que 
os polos van ser PCG-UPG. Pra 
Francisco Rodríguez, dirixente da 
UPG, aquí xogan «dúas posturas, 
unha nacionalista, que aboga pola 
liberación nacional e social do país 
galego coma o único xeito de rom
per coa estructura colonial a que se 
ve sometido neste intre, e dende 
presupostos propios; outra que 
aboga pola implantación do estatu
to do 36 coma instrumento capaz 
de conquerir as libertades nacio
náis e sociáis, o que presupón a su
bordinación dos intereses das ca
madas populares galegas a unha 
estratexia metropolitán». A postura 
do PCG poderí a vir sintetizada poi a 
seguinte afirmación: <mestes intres 
xeneralizase a idea de que a supe
ración da situación de opresión po
lítica e nacional vai vencellada ó es
tabelecemento da democracia a ni
vel do Estado e ó recoñecimento 
por éste da personalidade nacional 
de Galicia». Pra UPG a galeguiza
ción . doutros partidos -engadir a 
G, empregar o galego nos panfle
tos- virfa dada por mero oportu
nismo ante o crecente espallamen
to dos presupostos nacionalistas e 
chega a considerarse como única 
forza consecuentemente naciona
lista ó bloque UPG-ANPG. Outros 
partidos tentan xustificar os cam
beos de nome e as súas relacións a 
nivel estatal: «foi a conclusión for
mal -ten dito o MC- dun proce
so de discusión no que se manifes
tara esa necesidade en cada lugar 
precisamente pra axustar ou axeitar 
ese aspecto formal que é o nome 
do partido á realidade do que era xa 
o partido, ó seu carácter de partido 
extremadamente vencellado ás rea
lidades das nacionalidades e das 
rexións, e particularmente identifi
cado coas loitas de cada un dos po
bos». 

O que era un enfrentamento cá-
seque bipolar vai deixando paso a 

N novas aportacións que enriquecen 
, a polémica e aportan matices dos 
O que haberá que talar noutro intre. 

Outm tema que motMóu moitas re
gueifas entre a esquerda galega e que 
ainda está no aer é a cuestión sin
dical. Poucos son os grupos que 
hoxendía manteñen a bandeira 
dunha central sindical única pra 
Galicia. A división entre as distintas 

· centrais existente a nivel e'Statal ta
mén callóu en Galicia. Por exemplo, 
na Coruña o pasado «Primeiro de 
Maio»· foi imposíbel poñer de acor
de ás centrais pra celebrar algún 
tipo de acto ou manifestación con..: 
xunta. Outra faciana da división é o 
reflexo que a nivel sindical ten a de
vandita polémica nacionalismo
españolismo. 

Tentaremos agora pasar a unha 
descripción das forzas políticas en 
base a unhas claves fundamentáis: 
datos propiamente organizativos, 
pactos, postura ante a propiedade 
(dos medios de producción), ante o 
problema nacional, etc. 

qs DE SEMPRE 

Na clasificación anterior diferen
ciabamos ultras e Alianza Popular. 
Os dous grupos, nembargantes, 
son herdeiros directos do franquis
mo e mesmo do aparello do Movi
miento. Os primeiros defenden a 
pureza ideolóxica do 18 de xulio e 
van, na nova xeira, camiño de cons
tituiren grupos fascistas que· em
pregarían a violencia -algúns xa o 
están a facer- ó estilo dos seus 
curmáns italianos, ou ben de se in
tegraren na banda máis extrema da 
Alianza. Pra uns e outros, pornogra
fía, separatismo e marxismo voltan 
a ser os demos que amenazan a Es
paña. A defensa da iniciativa e pro
piedade privada por enriba de todo 
ven completar uns principios xa ve
llos expostos moitas veces cun lin
goaxe apocalíptico e con grande 
aparello retórico. Os ultras teñen 
actuado tamén violentamente en 
Galicia. Amenazas á prensa -en 
decembro pasado un Frente Fascis
ta Revolucionario prometía quei
mar o «Diario de Pontevedra» si 
continuaba reproducindo artículos 
de revistas roxas-, amenazas e 
atentados a militantes de esquerda, 
golpes contra manifestantes, etc. 
Fai uns días o local do PSPG sufríu 
un atentado cun cóctel. Non hai 
moitos datos pra talar de cifras de 
militantes: só algunhas novas nos 
xornais poden dar certa idea. En 
outono de 1976 o presidente da 
asociación en Coruña de Fuerza 
Nueva reunía a sesenta simpatizan
tes pra escomenzar a súa afiliación. 
A Guardia de Franco parece ser ou
tro grupo con relativa presencia nos 
sectores ultras en Galicia. 

Noustante, Alianza Popular pa
rece disposta a participar con todo 
entusiasmo no parlamentarismo, ó 
menos por agora. Nos comicios 
que se están a suceder por toda 
Galicia -co apoio de moitos alcal
des e autoridades-, onde teñen 
particular incidencia os grupos de 
Fraga lribarne e Fernández de la 
Mora utilfzase de novo o pantasma 
do caos (na familia, na sociedade, 
na economía) e a necesidade dun 
orde forte. «A democracia - repíte
se unha e outra vez- é un método 
pra designar ós gobernantes, non 
aplicabel a tódolos xeitos de autori
dade; advírtese en España unha 
progresiva decadencia do principio 
de autoridade». 

¿DEREIT A CIVILIZADA? 

A posíbel existencia dunha bur
guesía en Galicia disposta a xogar 
tódalas cartas da democracia ainda 
está por demostrar. Só algunhas in
dividualidades, agora integradas no 
Partido Popular Galego (PPG), 
mostraron a súa oposición á dicta
dura en vida de Franco. A creación 
do Partido Demócrata Galego 
(PDG), do Partido Popular de Ou
rense (PPO), e do PGI veñen a abrir 
unha incógnita neste senso. O mes
mo Santiago Alvarez, secretario xe
ral do PCG, afirmaba recentemente 
que no PG 1 había auténticos demó
cratas. O protagonismo de Meilán 
Gil -agora secretario xeral-, Pé
rez Puga, e Fernández Calviño, pro
curadores nas Cortes franquistas 
leva a que o partido sexa calificado 
por moitos de «neofranquista». O 
que sí está claro é que amplios sec
tores do poder económico 
-Graiño, Corzo, etc. - apoian 6 
PGI, a pesares· de definirse como 
social-demócrata. O partido nado 
en decembro do 1976 ten moitas 
características que revelan a orixen 
tecnócrata dos principais fundado
res. Declara non representar intere
ses de grupo social algún, tala da 
necesidade do exercicio da liberta
de creadora e da iniciativa privada, 
e defende a autonomla rexional e o 
recoñecimento da persoalidade de 
Galicia. Persoalidade destacada do 
PPO é Euloxio Franqueira, tanto 
polo que representa a nivel político 
coma económico. Con ámeto de 
actuación exclusivamente ourensán 
ben pode servirlle o dito sobor do 
PGI. Fala dunha ampla autonomla 
pra Galicia. Ambolos dous partidos, 

. xunto co PDG, de País Ferrín, inte
grado na «Federación de Partidos 
Demócratas y Liberales», participa
rán nas eleccións formando parte 
das candidaturas de Centro Demo
crático. 

OS DEMOCRAT A
CRISTIANS 

Da fusión de Unión Democrática 
de Galicia (que medróu arredor de 
Xaime llla Couto) e. de Esquerda 
Democrática (García Agudín era o 
principal persoeiro) vai xurdir en 
1976 o PPG. Recolle, por unha 
banda, a tradición derr.ócrata
cristiá e, por outra, a de parte do 
Partido Galeguista. Forma partP do 
«Equipo Dem'ócrata-Cristiano» e é 
abertamente partidario dunha es
tructura federal do Estado. De feíto 
apoióu ó «Chamamento dos 29» e 
participóu nas conversas pra un 
frente federalista nas eleccións. A 
súa oposición a aparecer con parti
dos declaradamente comunistas, 
coma o MCG, parece que foi un dos 
principais atrancos pra que o frente 
saira adiante. Os principios progra
máticos do PPG teñen dous eixos 
fundamentais: o partido defínese 
como galega e federal e con base 
ideolóxica humanista e comunita
ria. «Coido que seremos -ten de
clarado García Agudín- o máis 
importante partido de Galicia entre 
dos democráticos», Pra llla Couto o 
PPG debe representar a nova es
querda cristiá e humanista, existe 
un «desfase entre de· minorías for
temente politizadas nun galeguis
mo moi á esquerda e a insensibili
zación de grandes sectores tradi
cionais, intertes.ou reticentes ... a fi
losofía cristiá pode dar solucións 
ahí. Por exemplo, na clase media, 
absolutamente desgaleguizada, nos · 
grandes sectores do campesiñado ... 
A extrema esquerda en certos sec
tores da clase media está a provo
car reaccións contrarias de oposi
ción, de xeito que se tende a identi
ficar estratexia de extrema
esquerda con galeguismo». 

A SOCIAL
DEMOCRACIA 

Tense dito que no saco da 
social-democracia colle de todo e a 
xuzgar polos que así se tañen defi
nido parece certo. Ouizaves sexa o 
programa do PGSD, e logo da 
ASDG, o único que recolla dende 
unha perspectiva galega a ortodo
xia social-demócrata. Ultimamente 
encádranse neste sector a RSG 
(Dentro da Reforma Social Españo
la de Cantarero) e o PSOE-histórico 
de Murillo Carrasco, por certo natu
ral da Coruña. Reforma Social foi 
fundada por falanxistas fustrados 
que tentaron achegarse ó socialis
mo sen asumilo totalmente. Este
vez Mengotti, concellal na Coruña, 



é un dos principais representantes 
en Galicia. . 

A ASDG foi fundada este ano e 
está · integrada na Federación 
Social-Demócrata, na que é per
soeiro J. Ramón Lasuén. O PGSD 
foi creado en maio de 1974. Neste 
mesmo ano é imprentado en Portu
gal un chamamento no que define 
cada un dos aspectos que lle dan 
nome: galego, social e demócrata. 
Fala tamén dos «catorce pasos prá 
instauración dun réximen democrá
tico xusto» e finda por declarar que 
o PGSD pula polo federalismo e a 
integración europea. Se a súa pra
xis dentro do Consello estivo sem
pre moi perto da U PG agora parece 
impoñerse unha liña máis modera
da. Apoióu o «Chamamento dos 
29» e participóu nas conversas do 
frente federalista. 

O SOCIALISMO 

Dos tres partidos socialistas con 
presencia en Galicia só un, o PSG, 
foi fundado en Galicia e nela traba
lla exclusivamente. Dos tres só o 
PSOE recibe o apoio da Internacio
nal Socialista. No comité executivo 
do PSOE non hai, agora mesmo, 
ningún representante da FSG. A 
Federación celebróu o séu propio 
Congreso -ó que asistíu Felipe 

Cronoloxía 

González- en febreiro deste ano, 
nomeándose unha comisión execu
tiva pra Galicia. Dende o primeiro 
intre o PSOE mostróuse disposto a 
ir só ás eleccións: «penso -dixo F. 
González- que é necesario pra 
unha clarificación o concurrir cada 
partido co seu programa. A contra 
non se sabería quén está a gañar as 
eleccións». Como é sabido, o parti
do fundado polo ferrolán Pablo 
Iglesias no ano 1879, promove a 
nivel sindical á Unión Xeral de Tra
balladroes (UGT). Se o PSOE traba
lla en Galicia a traveso dunha Fede
ración, o PSP -antigo Partido So
cialista do Interior- ten como par
tido federado, segundo . o artículo 
29 dos seus estatutos, ó PSPG. O 
partido que a nivel sindical partici
pa da «corrente unitaria» das Comi
sións Obreiras, está definido sobor 
de todo pola forte personalidade de 
Tierno Galván, a quen se lle ten ca
lificado como socialista humanista. 
A asistencia masiva ós comicios or
ganizados polo PSPG débese nun
ha grande parte á sona do. vello 
profesor. Anque PSOE e PSPG re
coñecen o dereito á autodetermina
ción poñen cpmo teito ó mesmo a 
autonomía -postura que pra moi
tos non deixa de ser un xogo ver
bal-. Os dous estiveron xuntos na 
Táboa, anque o PSPG tense máis 
achegado agora ós presupostos fe-

A pereura dunha 
unidad e 
imposíbel (1974-77) 

MARZO, 1974.- Preséntase en Viana do Castelo (Portugal) a Xunta De
mocrática de Galicia. Este organismo estaría formado polo Partido Comunista de 
Galicia (PCG(, Partido Socialista Popular Galego (PSPG), Partido do Traballo de 
España (PTE), Comisións Obreiras (CC.00.) e personalidades independentes, 
coma Víctor Moro (logo director xeral de Pesca), Paz Andrade (logo membro da 
Comisión Negociadora), Alvarez Gándara (antón do Movemento Socialista Gale
go), e García Agudín (que representaría á Xunta na «cumbre» celebrada en París a 
encetos· do ano 1976). Antes, en decembro de 1973, PCG, MCE de Galicia, Par
tido Socialista do Interior, PSOE de Galicia e Izquierda Demócrata-cristina, fir
maron unha declaración conxunta que ben pode considerarse un antecedente do 
que logo sería a Xunta. A Xunta Democrática pronuncióuse pola ruptura demo
crática e «pola restauración dos estatutos de autonomía». 

ABRIL, 1975.- Presentación, tamén en Portugal, da Asamblea Nacio·nal 
Popular Galega (ANPG). Tentará ser no seu comenzo un organismo suprapartida
rio e non unha plataforma conxuntural senón unha solución estratéxica cara á 
institucionalización do poder popular galego. Definíase como «unha plataforma 
non partidaria de forzas nacionais e populares». Apoiará ó Consello hastra a crise 
de novembro de 1976. 

XANEIRO, 1976.- Formación do Consello de Forzas Polfticas Galegas 
(CFPG). Nun principio participarán Unión do Pobo Galego (UPG), Partido Socia
lista Galego (PSG), e Partido Galego Social Demócrata (PGSD). Logo entrarían 

deralistas, apoiando o «Chamamen
to dos 29» e participando nas con
versas cara ó frente. 

No ano 1931 Xoan Xesús Gon
zález e un fato máis de socialistas 
galegos deixan o PSOE e deciden 
constituir a Unión Socialista Gale
ga. Este feito é reivindicado polo 
PSG coma un antecedente históri
co. O partido nacéu no outono de 
1965 a partires dun grupo no que 
predominaban intelectuais e profe
sionais. Algúns dos seus fundado
res participaran con anterioridade 
no Consello da Mocedade. Destes 
primeiros tempos, nos que a pre
sencia do PSG é máis ben testimo
nia I, até 1973, ano no que firma 
xunto coa UPG un análise sobor de 
Galicia, vaise producindo unha pro
gresiva radicalización. Durante al
gún tempo vai formar parte da Fe
deración de Partidos Socialistas, 
que abandonóu recentemente. En 
maio de 197 5 fundóuse o Move
mento Socialista ,de Galicia que vai 
ter presencia cáseque exclusiva
mente en Vigo. MSG e PSG chega
rán á fusión en xuño de 1976 e 
neste intre faise público o proxecto 
dun congreso do socialismo galego. 
«Os ouxetivos estratéxicos funda
mentais do PSG resúmense na 
construcción dunha sociedade so
cialista nunha Galicia ceibe», decía
se no número 2-3 de «Galicia So-
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cialista». Autodeterminación, antica
pita lismo e anticlonialismo van 
ser as tres liñas de loita contra a si
tuación que sofre Galicia, «unha co
munidade nacional subdesenrolada 
e colonizada». Entre problemas in
ternos, motivados por distintas 
causas, o PSG apoi6u o «Chama
mento dos 29» e· participóu nas 
conversas pra chegar 6 frente (ou 
alianza) federalista, na que sería o 
hipotético eixo. O non dar resultado 
decidéu ir con listas propias ás 
eleccións. 

Dentro do apartado do socialis
mo habería que incluir tamén ó 
Partido Carlista de Galicia (PCaG). 
As duas características que eles sa
lientan son: socialismo autoxestio
nario e estado federal. O marxe 
dunha continua ·historia de esci
sións tradicionalistas de claro matiz 
dereitista e integrista, o partido que 
oficialmente se di «carlista>) rachóu 
claramente co réxime franquista 
despois do seu primeiro congreso 
de Narbonne, cando Carlos Hugo 
de Borbón Parma era expulsado do 
país polo goberno en 1968. 

(No próximo número de TEIMA 
publicaremos un longo traballo so
bor do comunismo en Galicia, ade
máis de analizar o movemento 
asambleario nacional-popular e o 
anarquismo). 

Movemento Comunista de Galicia (MCG) e Partido Carlista Galego (PCaG). Loi
tará por «unha estructuración federal ou confedera! do Estado» e afirma que a al
ternativa democrática galega só a poden levar adiante as forzas políticas galegas 
que conten «coa indispensabel autonomía». 

ABRIL, 1976.- O Consello fai públicos dous importantes documentos: 
~Proxecto de medidas económicas pra un programa de Goberno Provisorio Gale
go» e ~Bases constitucionais prá participación da nación galega nun pacto federal 
e de Goberno Provisorio Galego». Os documentos en cuestión, moi elaborados, 
pretendían s~ntar unha alternativa concreta dos nacionalistas diante do vello es
tatuto autonómico do 1936, de xeito que os defensores deste xa nin poidesen re
clamaren a inexistencia doutra proposta de artellamento federalista máis adian
tada. 

XULLO, 1976.- Chegase á definitiva constitución da Táboa Democrática 
de Galicia. Aparece coma «organismo de loita e negociación unitaria en función 
da ruptura democrática», concebindo esta como só posíbel a nivel de todo o Es
tado. Xunto cos membros da Xunta Democrática, agás os independentes, partici
parán neste organismo a Federación Socialista Galega do Partido Socialista 
Obrero Español (FSG-PSOE), Organización Revolucionaria de Traballadores 
(ORT), Unión Sindical Obreira (USO), Información Obreira (10) -que logo parti
cipóu na formación do PCU agora fusionado co PTE - e Unión Xeral de Traba-
lladores (UGT). · 

NOVEMBRO, 1976.- Crise do Consello: rachan con este organismo -ó 
non cumplirse unha serie de esixiencias que plantexaran- a UPG e o PGSD. 
ANPG retira ~ seu apoio. Queda formado por PSG, MCG, e PCaG. 

XANEIRO, 1977.- ORT e PCU, PTE xa o fixera, retiran o seu apoio a Va
lentín Paz Andrade, que fora elexido polos partidos da Táboa pra formar parte da 
.Comisión Negociadora que levaba as conversas co Goberno Suárez. 

MARZO-ABRIL, 1977.- Conversas entre diversos partidos pra chegar a 
puntos comúns e ir xunguidos ás eleccións. UPG e ANPG forman o chamado 
«bloque naciona~-popular». PPG, PGSD, PSPG, PCaG, PSG, e MCG non chegan a 
un acordo pra constituir o «frente ou alianza federalista», Cáseque toda a esquer
da, pois, irá dividida ás eleccións. 
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«¿Qué fixo a Cofradía hastra agora por nós? Nada. ¿Qué po
den tace-los dirixentes? Dimitiren. ¿Qué podemos facer nós, 
os mariñeiros? Un sindicato dos mariñeiros. Os homes que 
traballan a diario na ría de Muros-Noia non tiveron medo das 
verbas cando esta revista lles preguntóu pala súa situación e 
os seus proxectos. «Non queremos seguir sendo criados dos 
que antes nos chamaban pra rebaixarnos. «berberecheiros», 
porque o mar é noso». Son os primeiros pasos pra un cambio 
na ría. X. PALM El RO encargóuse de preparar esta reportaxe. 

Bueno, pois todo esto vai pra fóra e por 
riba, nós non ternos porto, nin muelle, 
nin luces de entrada e saida na escolle
ra. E poderiamos ter un dos millores 
portas da zona se eses cartas se admi
nistraran como Deus manda polos 
mesmos mariñeiros». 

Os mariñeiros da ría de Muros-Noia 
están decididos a loitar pra que non lles 
rouben o mar. «Queremos que tódalas 
concesións que lles deron ós de terra 
sen contar connosco pra nada, que no
las devolvan, pois o mar é naso e nin
guén pode dispoñer del sen contar con
nosco. Ademáis, o que pagamos na 
lonxa, na cofradía, na axudantfa, en 
obras do porto ... todo isto ten que ser 
pra nós, pra barcos, pra casas, pra apa
rellos, pra seguro de desemprego e pra 
moitas outras cousas que agora non te
rnos». 

Noia, Muros, Portosín 
e Porto do Son 

do Son. Pro todos In que se a ría se 
explotara en condlG 6ns podarían vivir 
dela máis de cinco mil mariñeiros. 
¿Qué é o que pase logo? O enantes de 
daren unha resposta, os mariñeiros ma:.. 
tinaron, botaron contas, voltaron a vista 
atrás sen medo e despóis dixeron: «os 
señores da cofradía de pescadores de
ben dimitir, pra que os mariñeiros poi
damos elexi-los nasos representantes, 
sen intermediarios; os da cofradía son 
alleos, e cando un alleo se mete nunha 
causa é porque algo quere, ninguén dá 
nada de balde». Claro que non se que
daron somentes nas declaracións e pra 
empezar constituiron unha promotora, 
xerme do futuro sindicato único dos 
mariñeiros de Noia, Boa, Portosín, Por
to do Son e Muros. 

Cofradía perde, 
sindicato gaña E ADEMAIS, CONT AMINACION 

Por se todo isto non fora pouco, os 
mariñeiros denunciaron tamén a esta 
revista os perigos da contaminación da 
ría. «Hastra hai algún tempo, o rfo era 
un criadeiro de caramuxa, anguía, solla, 
muxo, troitas. Agora non hai nada. 
Todo está morto dende que unha em
presa de coiros, que desenrola aquí o 
proceso máis perigoso, dando traballo 
somentes a cinco ou seis persoas, ver
que os seus desperdicios no río». Están 
ademáis os talleres de reparación, ma
tadeiro, marmolistas ... que tamén bo
tan os seus desfeitos ó río. E lago a vila 
que, sen depuradora nin causa que se 
lle pareza, bota tamén todo o que lle 
sobra que non é pouco, camiño da ría. 
«As autoridades non se acordan de que 
no río non hai vida. Ben pode compro
barse ó longo da avenida de San Láza
ro». 

CARNES A 300 PESETAS 

«Queremos que a Cofradía sexa dos 
mariñeiros, queremos controla-lo mar 
(vedas, zonas, tamaños, horarios); que
remos vender e controla-la pesca den
de que sae do mar hastra que chega ó 
prato e empregámo-lo tanto por cento 
que dela se deriva en milloras pra todos 
nós. Agora mesmo todo isto vennos 
dado por personas alleas ó mar, ós que 
non lles interesan nada os problemas 
que poidamos ten>. 

¿E o marisqueo? «Nós ternos que se
los reguladores dos bancos de berbere
chos e ameixas, os que impoñámo-las 
condicións a quen queira mariscar, ten
do en canta que se prohibirá o maris
queo a tódolos que non senda mariñei
ros teñan outros bens de fortuna, caso 

MARIÑEIROS PRA UNHA PROMOTORA 

de tabernas, ultramarinos, carnicerías, 
talleres, etc, pois diso viven todo o 
ano». 

O tema do berberecho non deixa de 
chama-la atención. Denantes, ou sexa, 
anos atrás, a campaña berberecheira, 
dende o outono, duraba uns seis me
ses. E veleiquí que agora só dura ¡trece 
días l. ¿Onde está o truco? Nin mais 
nin menos que na entrega de carnés 
por parte da cofradía. A venda de car
nés que é un pouco a venda da ría. Foi 
sonado, por exemplo o carné entregado 
ó cura de Boa. «Estes señores aseguran 
a colleita denantes de empezar, ven
ciendo carnés a tódolos bechos vivintes 
que o solicitan. Os carnés véndanse por 
trescentas pesetas. E cando chega o 
outono, todo o pobo pecha as portas 
pra se botar ó mar. ¿Qué dirían se os 
mariñeiros fixesemos outro tanto?». 

MOITOS MILLONS 
E SEN PQRTO 

Todo isa asegura o controlo das ven
das dun xeito unilateral por parte da co
fradía. «Non sabémo-los caixóns de 
berberecho que entran nin o que se re
cauda; tampouco podemos sabe-los 

O sindicato que tratan de impulsa-los mariñeiros da ria de Muros-Noia seria único, de
mocrático, de clase, independente e de base. «Queremos que os que nos representen se
xan elexidos pola asamblea xeral, órgano máximo do sindicato, que terá que ser indepen
dente de grupos políticos, estado, igrexa ou calquera ideoloxla que non sexa a defensa 
dos nosos intereses». 

¿A relación coas Cofradlas? Antes de nada, tacer que tódolos que están nelas presen
te 11 a súa dimisión e poñan todo a disposición dos mariñeiros. Oeste xeito poderemos 
re·mirnos, estudia- los problemas que teñamos e buscarlles entre todos solucións. Quere
mos unha cofradía pra todos». 

Os mariñeiros encargados de espoñer a TEI MA a idea do sindicato que desexan poñer 
a andar foron : Xerónimo Agrafoxo Arestiño, Salvador Fernández Gómez, Ramón Iglesias 
Lires, Ramón Lires González, Ezequiel Ferreiro Vilas, Xosé Manuel Mé~dez Creo, Xoán 
Alcalde Tudío e Ramón Louro Romái. 

Eles e outros fixeron xa realidade o proxecto da promotora . «Queremos que tódolos 
mariñeiros coñezan ben todo istm>, dixeron. " ~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

mariñeiros cántos caixóns leva cada ca
mión». O parecer, nos primeiros días 
-que son tamén os derradeiros- saen 
uns dez mil caixóns, cada un con cin
cuenta kilos». 

Tendo en conta que cada comprador 
paga á cofradía corenta pesetas por 
caixón, atopamos unha primeira recau
dación de catrocentas mil pesetas. Pro 
iso non é todo. «Por algo non nos acep
tan a petición de que se compre unha 
ou varias básculas, por algo son seño
res alleos quen comproba o que leva 
cada camión. Ademáis, o peor é que 
non sabemos qué destino se lle dá a to
dos eses cartos, ó final moitos millóns. 
Somos comparsas que non podemos 
dispoñer de nada diso que tanta falta 
nos fai. Así que unha vez rematada a 
campaña do berberecho non queda na
da». 

¿Obras del Puerto? «Estes levan 
máis por cada caixón que a mesma co
fradía. O ano pasado embolsaba o 2'08 
por cen. Unhas 150 pesetas, botando 
contas de que o caixón se vendía a un 
precio de 3.400 ou 3.500 pesetas. 

r 

COFRADIA: MARIÑEIROS, NON 

Tódalas preocupacións veñen xuntas 
prós mariñeiros de verdade, únicos do
nos da ría, como eles din «cando hai 
que limpar, sementar, facer vixilancias, 
etc.» Agora queren xuntarse pra afron
tar todos estes problemas. «Moitos, 
tantos que haberfa pra falarmos toda a 
noite e non acabaríamos». 

«Os homes das Cofradías, dixeron a TEIMA os mariñeiros, teñen sempre gañadas as 
eleccións. Pra algo están as vendas dos carnés. Ademáis, non son mariñeiros, nin os ele
ximos nós. O número de votante~ é sempre superior con moito ó dos mariñeiros». 

Un repaso á lista dos homes do Cabildo da cofradía de Noia pode axudar a aclarar un 
pouco a situación. 
Manuel Castro Blanco. Tractorista. 
Manuel Torea Noia. Carniceiro. 
Benito Ferreiros Noel. Mecánico. 
Víctor Xosé Suárez Míguez. Propietario dun bar e unha cetárea. 
Antonio Bouza Maceira. Tractorista. 
Pedro Ameneiro del Río. Mariñeiro. 
Felipe Agra Gudín. Mariñeiro. 
Xosé Ramón Nine Caamaño. Oficios múltiples. 
Manuel Caamaño Fernández. Tampouco é mariñeiro profesional. 
Agapito Martínez González. Mariñeiro. 

Do Patrón Maior, Xosé Ramón Gil Iglesias, abogado con bufete na vila, e industrial, di
xeron os mariñeiros: «Na súa vida foi ó mar e endexamáis falóu connosco nin sabe o qué 
nos pasa e nos preocupa». Así están as cousas. 

~ . 
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«Metalúrgica Galaica S.A.» era, polos anos sesenta, unha medianiña empresa de 
laminado de ferro. Nestes últimos quince anos e apoiándose no desenvolvemen
to industrial de Ferrol, os tres irmáns Freire fixeron medrar moito a súa fábrica. 
Claro que con tantas presas, ás veces, ós señores Freire esquencíalle pedir licen
cias de obras ou construian brincando por riba da lexislación. Sonlles causas que 
pasan por Xubia, axuntamento de Narón. 

Xubia-Narón 

¡Así ealquera, Megasa! 
Era aló polo remate dos anos sesen

ta e Xubia -coma tantos pobos e vilas 
da bisbarra ferrolá- empezaba me
drar con ritmo moi forte. Fíxose preciso, 
antón, unha planificación do terreo pra 
delimitar cais serían as áreas industriáis 
e cais as urbanas. Segundo o antepro
xecto, a mediana empresa que era da
quel antón «Metalúrgica Galaica S.A.» 
quedaba separada da futura rúa das 
Somozas por un solar -área urbanizá
bel- de 250 metros. Por varias veces, 
os irmáns Fraire tentaron mercar ese 
terreo, pro o dono non o soltaba senón 
era pra urbanizalo. Por fin, servíndose 
dun socio que tiñan fóra da cidade, os 
donos de Megasa fixéronse cunha boa 
parte da finca. 

PRIMEIRA ETAPA 

Os veciños de Xubia, anque tiñan 
un ha carta . confianza en que o solar 
fora pra vivencias dos traballadores, an
daban coa mosca tras da orella. Por iso, 
cando as primeiras excavadoras viñe
ron achaira-lo terreo, marcharon xunto 
ó alcalde pra que mirara que o solar 
aquel non era área industrial. 

«Don Marcial Calvo empeft6u a 
súa palabra en que alf non deixarla 
construir nada. ¡Millor fora que non o 
fixera!. Dalf a pouco, ben se viu que 
empresa ergula os cimentos dunha 
construci6n ». 

Diante deste feíto, 49 veciños man
dan (4-7-73) un escrito á alcaldía de
nunciando a Megasa por emprender 
obras sen licencia municipal e por 
infrixi-lo Regramento de Actividades 
Molestas, xa que nin tiña sistema co
lector prá recolleita do fume. Mes e me
dio despóis, cando xa estaban remata
das as obras, Megasa presentóu un es
crito no axuntamento pedindo licencia 
prá ampliación da empresa. Vendo que 
na alcaldía daban a calada por respos
ta, os veciños diríxense (11-9-73) ó 
Goberno Civil dándol!e conta da protes
ta presentada ás autoridades de Narón. 
Seis días máis tarde sóubose que o go
bernador requería á alcaldía pra que, no 

prazo de oito días, esixira que a empre
sa montara o colector de fume. 

«Pasaron oito dlas e nada. Pasa
ron oito semanas e nada. Pasaron 
oito meses e tampouco. Por fin, 6 
cabo dun ano de abafarnos cun chei
ro de raio, puxeron o aparato pr.a 
recolle-lo fume». 

Perdida esta primeira batalla, pouco 
tardaron os veciños en volver ó ataque 
e mandar (29-11-73) outro escrito ás 
autoridades pra esixi-la paralización 
das obras de Megasa, porque non res
petaba as Normas de Ordenacióri: as 
construcións industriáis ten que deixar 
un espacio mínimo valeiro de cinco me
tros respecto das vivencias e «Metalúr
gica Galaica» non deixaba nin milíme
tro. Pra que non pasara o da vez ante
rior, ó día seguinte xa estaban escribin
o Goberno Civil pra denuncia-las irre
gularidades da empresa. Pro esta vez, 
os veciños tiveron peor sorte: nin con
testaría o axuntamento, nin costestaría 
o gobernador. 

E por estas datas -primeiros do 
74- cando rematan as primeiras me
dras de Megasa, etapa na que a empre
sa botaba man de trapalladas de pouca 
monta pra poder esc'apar das normas 
legáis e poder construir ó seu aire: era 
cando presentaba peticións de licen
cias de obras tendo xa a construción 
feíta; era cando se hacía a preguizeira 
pra fuxir das disposicións do Goberno 
Civil; era cando en Xubia se comentaba 
a grande influencia que os irmáns Frai
re tiñan diante do alcalde -señor Mar
cial Calvo-, home a quen sempre lle 
esquencf a responder ós escritos en que 
os veciños denunciaban as irregularida
des da empresa. 

SEGUNDA ETAPA 

Nos primeiros meses do 76 virán prá 
«Metalúrgica» as segundas medras. A 
cousa vai tan boiante que, como antes, 
os señores Freire botan man dos vellos 
trucos con tal de non perder tempo. 
Así, o 26 de xaneiro, a alcaldía comuni-

ca ó pobo de Xubia que ten un prazo de 
dez días pra facer alegacións contra do 
proxecto de ampliación da factoría de 
laminado de ferro, sendo que esta obra 
estaba xa rematada. De tódolos xeitos, 
presentóuse un escrito rexeitando as 
obras da nova pranta de fundición, ó 
tempo que se esixía a adopción de me
didas que remataran co cheiro e ruidos 
da «Metalúrgica». 

Nove meses máis tarde, repítase a 
historia: os irmáns Freire piden licencia 
prá construción de dúas novas naves. 
Os veciños impugnarán o proxecto da 
empresa e volven denuncia-las graves 
molestias que causa. 

«Ten unha ponte-grúa que non 
para de da-la lata polas noites. 
Raca-raca de tanto deslizarse polos 
carrls e por riba o cataplum final 6 
bater contra o tope. Ten, tamén, un 
grande martelo, empregado pra 
face-los buratos das colunas que d.e 
tantas vibraci6ns como produce 
ténno-las casas cheas de regañas». 

Será neste ano cando Megasa con
siga algo realmente difícil: poñer en 
contra súa a veciños, axuntamento de 
Narón e delegación de Industria. En fe
breiro, un pleno da corporación decída
se a conceder licencia de obras a KMe
gasa» ó tempo que se manda á Coruña 
o proxecto, onde Industria mandaría 
rectifica-los planos. 

Se na súa primeira etapa, Megasa se 
afixo a molla-los pés na ilegalidade, 
nesta segunda etapa demostra non ter 
moitos escrúpulos en poñerse, de pés a 
cabeza, fóra da lei. Suspendidas as li
cencias municipáis dende hai un ano, 
«Metalúrgica Galaica S.A.» comenzóu 
no mes de setembro pasado a constru
ción de dúas novas naves. Por se fora 
pouco, as obras seguen adiante a pesa 
res de que o axuntamento de Narón lle 
negóu o permiso de obra e de que na 
delegación de Industria lle mandaron 
rectifica-los planos. 

¡Megasa, Megasa! ¿a quén terás de
trás que tánto pesas? 1 

Lióuna ben gorda o director da Caixa Xeral 
de Aforras de Ferrol por culpa de non que
rer facer caso dunha carta escrita en gale
ga. Moitos ferroláns saltáronlle á chepa 
pra cantarlle as corenta e, aínda; pra pedi
la súa dimisión. 

Ferrol 

La Caja 
• quiere 

hablar bien 
Con graves dificultades económi

cas pra se manter en pé, o Centro 
Sico-Social de Ferrol puxo un pouco a 
súa salvación nas axudas que lle pui
deran presta-las entidades públicas e 
privadas. Unha destas axudas pedíu
selle á Caixa Xeral de Aforros da cida
de, quen respondería cunha aporta
ción de 12.000 pesetas. Diante deste 
feito, a Comisión Xestora do Centro 
foi falar co director da Caixa -señor 
Pujalte- pra explicarlle que aquela 
cantidade era unha donación ridlcula. 
Os siquiatras da Xestora levaban con
sigo unha memoria de fei os do Cen
tro e uriha carta, escrita en galego, na 
que 740 persoas lle pedían que au
mentara radicalmente a subvención 
pró Sico-Social. 

O señor Pujalte non lle gustóu 
nada que a carta viñera en galego e 
aínda lles dixo ós homes da Comisión 
Xestora que escribir en galego era un 
detalle de moi pouca delicadeza. 

A resposta chegarfa axiña e ben 
cargada de bombo. Os mesmos fir
mantes - moitos deles engadfan o 
número da súa conta na Caixa- da 
primeira carta emitiron un comunica
do público no que denunciaban o 
desprecio do director por unha lingua 
que é precisamente na que falan os 
milleiros de homes que sosteñen a 
Caixa Xeral de Aforros e o privilexiado 
posto que nela ten o señor Pujalte. 
Despóis de lembarlle que hastra o rei 
Juan Carlos tiña falado nese idioma 
que tanto lle disgustaba, os firmantes 
da nova carta espetábanlle ó señor 
director da Caixa que demostraba ter 
un descoñecemento ben fondo dos 
problemas da cidade se pretendla 
soluciona-los do Centro Sico-Social 
con 12.000 pesetas. 

Aínda é hoxe o día que os ferroláns 
agardan por unha rectificación do 
señor Pujalte amáis de que o Conse
llo de Administración da Caixa de 
Aforros decídase por . dar unha axuda 
económica considerábel pró Centro 
Sico-Social. O curioso do caso é que 
mentres a Caixa parece ir deixando 
pasa-las cousas pra ver se morren por 
sí soiñas, ós veciños non lles esquen
cen a rectificación nin os cartos. A 
cousa vai tan en serio que o Partido 
Socialista Galego pensa levar adiante 
-se non se satisfacen estes dous 
puntos- unha campaña pra que os 
cidadáns retiren as súas cartillas de 
aforros da Caixa Xeral de Ferrol. 

• 
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Sa/ustiano cos seus curmlms, Fidel e Raúl Castro. Na fotografla, tam{m, os fil/os de Raúl e do dirixente cubanoA/meida. Fidel apoia as súas máns no lombo de Lidia, irmá súa nada no 
primeiro matrimonio do seu pai, e máis da muller que coida a aqueta. A fotografla está tomada na Praza da Revolución, logo do desfile conmemorativo do Vinte Cabodano. 

Fidel Castro 

Galego a medias 
(Conversa eo seo eur1nán) 
«De chegar a Galicia, Fidel sentiríase mqi ledo de se atapar con familia súa e visita-la casa onde nacéu o seu 
pai e máila súa tía -miña nai, Xoana Castro- e sentir perta as súas raigañas e as dos seus alá en Cuba», 
dixo a TEI MA Salustiano López Castro, curmán de Fidel, cando falamos con el na súa casa de Armea, perta 
de Láncara, a poucos kilómetros de Sarria ( Lugo). A Salustiano quédalle unha irmá, Estrellita, que vive en Sa
rria. O outro, Florencia, o vintasete de marzo fixo un ano que se suicidóu. Marta xa hai tempo Xoana Castro, 
Salustiano e máis Estrellita son a familia que, hoxe, lle queda en Galicia a Fidel Castro. 

XAVIER NAVAZA 

Salustiano traballa na venda do 
xamón («¿ vosoutros non coñecedes 
a ninguén en Santiago que queira 
mercar uns xamóns?», preguntóu
nos) e máis de peón camiñeiro na 
estrada de Sarria a Becerreá: «0 
salario de camiñeiro non dá pra 
moito, ¿sabes?», engade Salustio, 
«Salus», como lle chama Dosinda, a 
criada que vive con el en Armea. 
Salustio, Salustiano, «Salus» ten 
dúas vacas e unhas terras que lle 
quedaron da nai, Xoana Castro. A 
fins do mes de Santos marchóu a 
Cuba, invitado pola familia, e botóu 
alf hastra últimos de febreiro: «Fidel 
e máis Raúl teimaron moito pra que 
eu quedara a vivir con eles na illa 
pro, xa ves, ós meus anos -Salus
tiano ten 61 cumplidos- xa botéi 

demasiadas raíces nesta terra e 
non estóu mal entre os meus ami
gos e na miña casa ... » 

Na casa de Armea xa non hai la
reira: «Levéina a Cuba porque Fidel 
estaba moi interesado en tela pra 
instalala nunha casa de campo que 
teñen en Oriente». Dosinda, a cria
da, dille a Salustiano que fixo mal, 
que millor fora que se quedara alá 
que aquilo é millor clima e váille 
millor prá súa saúde porque Salus
tiano non ten en bon estado o seu 
estómago. «Fidel quería -comenta 
Salustio- que mamá fora a Cuba. 
Fidel quería moito a miña nai, súa 
tía, e sempre lle envióu cousas na
mentres ela vivíu. Moitas veces 
viñeron delegados cubanos a visita
! a. «Acórdate da túa tía de España» 

Sa/ustiano L. Castro: «Fidel sentiráse moi 
ledo de se atopar coas súas raigañas gafe
-gas». 

-lembra Salustiano-, dixo a nai 
de Fidel cando morrí a». E Fidel nun
ca a esquencéu. Pro mamá nunca 
se atrevéu a ir a Cuba e, logo, mo
rréu ela tamén sen chegar a coñe
cer o seu sobriño, Fidel Castro». 

<<A mamá trouxérona moi nova de 
Láncara pra Armea e criárona pra 
que traballara e logo deixarlle a ca
sa. Primeiro xa viñera o tío Anxo, 
logo o tío Gonzalo -que morréu 
na Arxentina-, todos irmáns de Fi
del. .. O final ningún deles quixo pa
rar en Armea e mamá foi quen que-
dóu coa casa. Daquela, o seu outro \\/\ 
irmán, pai de Fidel, xa estaba en LJ\/ 
Cuba casado por segunda veZ». Tivera 
dous tillos coa primeira muller: «Li- : 
dia e máis outro que está en Vene- t' 



Fidel Castro mira pr6 pote galega que Salustiano, o seu curmán, lle levóu como regalo. Fidel ten na súa casa, ta
mén, a lareira que denantes estaba na casa de Salustiano en Armea, perta de Sarria (lugo). · 

~ zuela», di Salustiano. Da segunda 
boda ían nace-los demáis: Ramón, 
o máis vello, e Fidel, Raúl, Angelita, 
Xoana, Agustina ... 

CX) 

O pai de Fidel fora, no 1898, á 
guerra en Cuba: «0 remata-la gue
rra voltóu pra España. Xa tiña, den
de que coñecera Cuba, a idea de 
marchar outra vez para alá. Eiquí 

non paraba, cáseque nunca estaba 
en Láncara, sempre en Madrid ... 
Trouxérano unha vez pra que traba
llara na terra, pra que estivera aquí, 
pro nunca quixo tal causa». ¿Qué 
profesión tiña» «Boh ... -Salustiano 
fala con retranca e risa con ga
nas-. ¿Qué profesión ía ter? o pai 
de Fidel, meu tro, era un xogador, 

iso é o que era ... 1 Moito lle gastaba 
o xogo, Deus 1 Se quixer, podía vivir 
do xogo. Mira, unha vez, cando es
taba aquí, xogóu unha partida que 
duróu tres días e tres noites. Fora 
cun home de Carracedo, perta de 
Láncara, que tiña unha tenda á que 
chamaban a de Don Ventura. Meu 
tío ganóulle a Don Ventura a casa, 

!::' «0 máis grande que hai é a autoxestión. Agora, Cuba é un pals novo e con moita forza. Fidel, o primeiro que fixo 
~ foi repartí-las súas propiedades. Slntome orgulloso de te-la virtude de ser da súa familia». 

a tenda e todo, contra mil pesos 
que xogaba el, aínda que logo pa
sóulle e non quixo cobran>. 

Logo, en Cuba, chegaría a facer 
moitos cartas e casaría por segun
da vez. «Sí, en Cuba fixo moitos 
cartas -suliña Salustiano-, pro 
cando chegóu traballóu moito. Nos 
primeiros tempos traballóu no fe
rrocarril. El, anos despóis, diría o 
mesmo moitas veces: «Mira -de
cía o pai de Fidel-, neste ferroca
rri I traballéi eu, moito traballéi eu 
con pico e pa, en zapatillas ... » Logo 
chegóu a montar unha sociedade 
de pequenos almacéns que foron 
medrando co tempo. Cando morréu 
tiña xa moitrsimos cartas. Chegóu, 
a ter, mira unha finca con setecentas 
cabalarías en Oriente, na provincia de 
Santiago de Cuba. Agora, uns arqui
tectos están a restaura-la casa e qué
rena deixar coma nova porque moitas 
causas foron destruidas coa revolu
ción>>. 

«0 pai non parece que conxe
niara moito coas ideas do tillo e, 
mesmo, hastra Fidel agardóu a des
póis da marte do meu tro pra levar 
adiante, definitivamente, a revolu
ción. Fidel tíñalle moito respeto ó 
seu pai. Pro cando foi o asalto ó 
cuartel de Moneada aínda vivía e 
mesmo salvóu ó seu fillo e a algúns 
compañeiros, dándolles asilo e es
condéndoos namentres outros mo
rrían fusilados. Mesmo os pasóu, 
despóis, a México. Pro parece que 
Fidel reservóuse moito namentres 
vivíu o pai». Eran os anos da revolu
ción armada e en Cojima, a oito 
kilómetros da Habana, está a casa 
onde Fidel planeóu o movemento. 
Alí, na mesma casa, Salustiano pa
sóu tres meses coma invitado do 
presidente, o seu curmán Fidel. 

Salustio está decidido: «0 máis 
grande que hai é a autoxestión. 
Agora, Cuba é un país novo, con 
forza e moita vida. Todo o mundo 
está cheo de ánimo e de entusias
mo. Vese que, se algún problema 
hai, fala Fidel e todos se conforman 
co que sexa. O que diga Fidel é o 
norte d_a poboación». Pra Salustia
no, Salustio, «Salus», «Fidel é do 
millar que hai: é un home forte e 
sinxelo e, de vir a Galicia, viría di
rectamente a Armea, a Láncara. O 
meu xuicio, viría directamente a 
esta casa. Fidel ten moitísimo inte
rés pro, claro, farán falta moitos 
permisos oficiáis ou non sei. O seu 
interés está en coñecer Galicia. E a· 
Raúl pásalle o mesmo. A toda a fa
milia pásalle o mesmo. Todos que
ren coñecer Galicia». 

¿ Fidel non ten tillos? «Sí, ten un 
fillo, pro eu non o vin cando estiven 
alá». ¿Onde lle vai a muller? «¿A 
muller? 1 Menudo bicho é a mullerl 
Están separados dende hai moito 
tempo. Xa ela traicionaba a Fidel 
cando este andaba a prepara-los 
plans de guerra, a revolución contra 
do Baptista. Seica, ela era algo ou 



Salustiano está a remexer na queimada que fai, logo de xantar, 
entre a muller de Raúl Csstro e dunha fil/a desta. 

non sei qué da famHia de Baptis
ta ... » Salustiano en total acordo con 
que a muller de Fidel é un «bicho»: 
«Pro Fidel é maravilloso. Estóu moi 
orgulloso por te-la virtude de ser da 
familia de Fidel. E un home grande 
e moi familiar, a min recibfume do 
máis grande que se poida decir, a 
miña stancia en Cuba non a pode
réi esquencer. 

«Por sorte -engade Salustia
no- tiven necesidade de moitos 
médicos en Cuba. Xa eu non estóu 
moi ben do estómago e alf fixéron
me varios chequeos cos millores 
médicos. Puxéronme, tamén, unha 
dentadura nova e mercáronme un
has gafas con auric\,Jlares pra ouvir 
millor e lentes con larga e corta vi
sión». Salustiano está orgulloso, xa 
queda dito. Foi a Cuba e levóulle a 
Fidel a lareira da súa casa. Tamén 
lle levóu un pote galego e un xogo 
pra facer queimada. Alf, na casa . 
dos seus curmáns, Salustiano co
ciñóu un dfa pra facer caldo galega. 
Fidel, seica, tomóu nota da receita 
e pasóulla ó cociñeiro. Salustiano 
pasara, en Cuba, tres meses ines
quencibeis. «A antiga facenda de 
Fidel é hoxe unha explotación co
munal agrícola pro Fidel conserva a 
casa que pertencera á súa nai», sa
lienta Salustiano. «Fide·1 é un home · N 

grande -di, sfntome orgulloso de .~ 
ser curmán seu». · 1 ~ 

trO pai de Fidel, meu tlo, 1moito lle gastaba · 
xogar ás cartas, Deusl 

Salustiano sae por muiñeiras coa fil/a maior de Raúl Castro: trTodos teñen moitlsimas ganas ~ 
de coñecer Galicia; e de viren, 6 meu xuicio .virán directamente a esta casa de Armea ou a ~ 
Láncara», comenta Salustiano. ¡ .,. 



pobos 
ibéricos 

Matrfculas de tódalas partes, es
pecialmente de Madrid e provincias 
circundantes, enfileiraron a estrada 
sen alquitrán que une Villalar coa 
nacional 525, a uns quince kilóme
tros de Tordesillas. Pro tamén as 
habf a de Barcelona, Valencia, Gali
cia e Andalucfa, Bilbao e Asturias, 
con bandeiras de cada nacionalida
de. A chaira enchéuse de coches, 
baixo unha calor forte e seca. Na 
praza do pobo, unha coroa de lou
reiro fixo presentes ós comuneros 
mortos, entre a luz poética e dura 
dos versos de Lufs López Alvarez, 
namentres unha bandeira negra de 
varios metros rompfa o fragor das 
bandeiras e pendóns con berros li
bertarios. Aló estaban os hedillistas 
pedindo autoxestión e tódolos gru
pos da esquerda democrática be
rrando contra Fraga, posfbelmente 
co disgusto dos homes de Alianza 
Popular que tamén participaban na 
festa rexionalista. 

OS PARTIDOS 
APOIARON 

A convocatoria fixérona «Alianza 
Regional de Castilla y León» e o 
«Instituto Regional Castel-lano Leo
nés», organismos culturáis situados 
ideolóxicamente nunha polftica li
beral rexionalista. O caso é que a 
convocatoria foi acolleita e poten
ciada polos partidos que cubren o 
espectro polftico da rexión, desde 
Alianza Popular á Liga Comunista 
Revolucionaria. A mistura viña a fa
cer do acto un paradóxico encon
tro, precisamente cando a maiorfa 
das pancartas que se erg uf an con 
tódalas cores das múltiples militan
cias protestaban contra das cen
tráis nucleares de Soria (rfo Duero), 
de Juzbade (rfo Tormes) e Sayago, 
e contra da estrutura capitalista e 
imperialista que impón o seu man
dato nas terras e nos traballadores 
casteláns. <<Autonomfa sf, pero de 
clase», berraban os da oposición 
democrática, tendo á beira unha 
grande pancarta da <<Asociación 
Democrática de Soldados». 

Nos discursos, que non mftines, 
houbo de todo. Falaron os permiti
dos. Por unha banda, o alcalde de 
Villalar, Félix Calvo Casasola. Logo 
Alfonso Prieto, decano de Dereito 
en Valladolid e presidente de 
<<Alianza Regional», con palabras 
cargadas de demagoxia: «Negámo
nos, por falso, a reducir España ó 
Estado Español. Hai sangue anda
luz ou castelán dabondo en Cata
lunya e Vascongadas... kilowatios 
zamoráns ou salmantinos dabondo 
consumidos en Bilbao, produtos 

0 leoneses ou asturiáns industrializa
~ dos en Barcelona, suor galego da-
0 bondo enterrado nos sulcos de 

U nha solta de pombas anunciaba que ía comenza-la · 
festa da libertade pra Castilla e León aquel 24 de 
abril de Villalar de los Comuneros, a corenta kilóme
tros de Valladolid, pobo castelán no que cairon hai 
456 anos Padilla, Bravo e Maldonado. Centos de 
bandeiras moradas e carmesís confraternizaron e rei
vindicaron as libertades que desde entón foron usur
padas pra millor impoñe-lo centralismo que conver
tíu a rexión na pantalla á que se dirixiron tirios e 
troianos pra denuncia-lo dominio colonial sobre dos 
pobos e nacionalidades do Estado. Os arrededores 
tiñan vixilancia na festa da libertade: catro com
pañías antidisturbios da policía armada e outras catro 
da Guardia Civil. LUIS POUSA estivo aló e conta o 
desenrolo dos feitos. 

Vinte mil 
en festa 
Castilla, pra que non vexamos a Es
paña como aquflo que é, un con
xunto de semellantes que partici
pan nas realidades coí!lúns». Nos 
panfletos que firmaban diversos 
partidos polfticos reivindicábase 
polo contrario a autodeterminación 
prás nacionalidades, e autonomfa 
ampla pra Castilla e León. 

Rematóu os discursos José Lufs 
Martf n, decano de Letras de Sala
manca, polo Instituto Regional 
quen denuncióu o feito de que Cas
tilla logo de 456 anos siga vendo 

CASTILLA COS ~COMUNEROS» 

Castilla e León 

comuneros 

cómo as súas materias primas, os 
seus recursos enerxéticos, e seu 
aforro e os seus homes se malgas
tan en favor dunha minorfa. 

CANCIONS 
E BERROS 
DE LIBERT ADE 

Polo escenario situado no cam
po aberto da «festa» pasaron gru
pos folclóricos, cantantes e artistas, 
como Agapito Mazaruela, Fanega, 

Orégano, Tierra Fértil, Miguel Es
can, Taloc, e outros. As letras máis 
politizadas eran coreadas e aplau
didas polas vinta mil persoas que 
xa ó mediodfa chegaron a Villalar. 
Nalgúns grupos circulaba o «porro», 
coa maior naturalidade do mundo. 
Outros pasaban de man en man 
botellas e botas de viño. As can
cións fan e viñan, entrecortadas de 
cando en vez polo berro de «viva 
Castilla libre». O servicio de orde, 
unhas seiscentas persoas, vixiab.an 
posibéis altercados. Temfase que se 
producise algún conflito. Pro non 
foi asf. O único momento de ten
sión tivo lugar cando a policfa pre
tendéu retirar bandeiras anarquis
tas e ikurriñas, asf como enseñas 
republicanas ante a protesta dos 
presentes. Os organizadores nego
ciaron coa forza pública e quedaron 
en que as ikurriñas podf an seguir 
na festa, pro que nada de significa
cións republicanas. Outro momen
to, que non pasóu de temer, estivo 
protagonizado por varios centos de 
persoas que se viron acorraladas 
pola policfa cando voltaban ó cam
po logo de xantar nun dos dous úni
cos piñeiráis nos que se podfa 
aproveita-la sombra. Polo demáis, 
os mesmos grupos legalizados fixe
ron causa común cos que af nda 
non o está!"!, comprometéndose a 
non montar mesas de propaganda 
partidista pra que todos puideran 
te-las mesmas posibilidades de 
venda individualizada. E ·asf foi. Pe
riódicos, informes, pegatinas, pa
nos rubios e morados co castelo no 
medio. O campo convertf use pron
to nun enorme e libertario periódico 
escrito. 

As cinco e media da tarde, me
dia hora antes do previsto pola au
toridade, e tamén por medo a con
flitos posteriores, desffxose a festa 
da libertada e da autonomfa pra 
Castilla e León. As bandeiras saf r.on 
en procesións polo camiño da vol
ta. Autocares e coches particulares 
tocaban as vocinas namentres os 
viaxeiros sacaban polas fiestras 
bandeiriñas de cores morada e car
mesf. 

Pola noite, en Valladolid, cantos· 
de manifestantes recorreron as 

· rúas principáis berrando contra dos 
· fascistas. Unha pancarta segufaos 

de cerca: «a la hora de la cosecha, 
los gorriones se aprovechan». Ou
tra, libertaria, chegaba á transposi
ción xeográfica: «Castilla libertaria, 
queremos puerto de mar». Carrillo 
falara pola tarde diante de moita 
xente e aquel mesmo dfa entrábase 
de cheo na XXII Semana Interna
cional de Cine de Valladolid. 



O Bloque tiña o apoio do Partido 
Socialista de Andalucfa, o Partido 
Socialista Popular, o Partido Carlis
ta de Andalucfa, o Movemento Co
munista de Andalucfa e o Partido 
do Traballo de España e o dos Sin
dicatos Unitarios e da Unión Sindi
cal Obreira. 

O Partido Socialista Obrero Es
pañol e o Partido Comunista de Es
paña, decidiron ir sos e non da-lo 
seu apoio a este Bloque, o que 
pode poñer nun serio perigo as 
súas ambicións de conquistar no
vos votos en solitario, perdendo 
ademáis a posibilidade de que figu
ren nas súas listas destacados in
dependentes que puxeron do lado 
da opción unitaria. Nas bases des
tes partidos, por outra parte, están
se a producir correntes de apoio ó 
Bloque e tanto o PSOE coma o 
PCE, partidos moi reacios a plante
xar agora a cuestión autonómica 
pra Andalucfa, sofren crfticas ver
quidas polos seus propios militante. 
Un grupo de abogados do PCE cri
ticaron ó seu partido por non 
poñerse ó lado da maiorf a do pobo 
andaluz máis oprimido que hoxe 
reclama solucións urxentes. Esta 
corrente crftica costóulle p. e. a sar
da do comité provincial a Aharon 
Cohem. 

UN AVISO 

Pese a todo, non se descarta a 
posibilidade de que esta primeira 
experiencia do Bloque poida ir máis 
aló dos seus primeiros propósitos: a 
concienciación de amplos sectores 
socialistas e comunistas prá conso
lidación dun so partido rexionalista 
de clase, que defenda realmente os 
intereses de Andalucfa e se poña 
no camiño real do socialismo. 

O Bloque, ademáis, no deixóu de 
ser un aviso e unha chamada de
sesperada diante do perigo do des
moreamento dunha esquerda tan 
en cachos, que só poderá logar re
sultados negativos de presentarse 
así ás eleccións. Nese caso, perde
ría esta oportunidade histórica. Pro 
está claro que os personalismos, os 
intereses de partido, están agora 
mesmo m.oi lonxe de servir-los inte
reses da colectividade. E isto ocurre 
cos partidos marxistas que se plan
texan a conquista do voto persoal 
ou de partido, en- lugar da loita uni
taria pola construción do socialis
mo e a liberación dunha rexión. E 
unha postura inadmisíbel. 

pobos ibéricos 

No número anterior abordóu TEI MA a proposta lanzada por 
un grupo numeroso de demócratas independentes, tratando 
de promover un Bloque Electoral Democrático Andaluz. Era 
unha chamada á unidade dos partidos da esquerda. Agora, o 
noso corresponsal en Andalucía, ANTONIO RAMOS, da conta 
do abandono da idea e outras perspectivas de cara ás elec
cións. 

Andalucía 

Votos -eamiño de· 
Madrid 

TAMEN, UN 
CENTRO ANDALUZ 

Mentres esta esquerda andaluza 
discute se ir ou non unida ás elec
cións, se é importante trata-lo tema 
da autonomía -aínda que pra al
gúns partidos esta cuestión está 
moi clara - os partidos do Centro 
Democrático, toman ó asalto as 
súas ideas, símbolos e iniciativas e 
non sinten pudor ó asumila autono
mía, a bandeira, un programa míni
mo de reivindicacións rexionalistas 
e o acordo de ir unidos, partidos re
xionalistas ou de obediencia nacio
nal, ás eleccións. Pouco despóis de 
formarse o Bloque Electoral Demo
crático Andaluz, constituíuse o 
Centro Democrático Andaluz inte
grado por: Partido Social Liberal 
Andaluz, Partido Demócrata Anda
luz, Partido Andaluz Social Demó
crata, Partido Popular e Partido Po
pular Demócrata Cristiano. 

r 

O BLOQUE ANDALUZ 
XA E HISTORIA 

Por outra parte, e pra maior con
fusión e oportunismo, o inefábel 
Baldomero Palomares, que fixo 
unha gran carreira como «flecha», 
promove agora a Federación Social 
Independiente polas provincias an
daluzas, reclutando vellos camara
das agradecidos, máis decididos a 
participar nun partido pro
gubernamental, coma a F.S.I. de 
Sancho Rof, que nunha Alianza Po
pular sen xugo e sen trechas. 

Por último, entre o Centro, a 
F.S.I. e as unidades máis ou menos 
perdidas, da auténtica esquerda, si
túanse a Reforma Social Española 
do malagueño Cantarero del Casti
llo, con certo predicamento en An
dalucfa, grupos socialdemócratas, 
os históricos do P.S.0.E. e o Movi
miento Socialista Andalui, de Pri
mitivo de la Quintana. 

Con todo este panorama, mal fu
turo lle espera á esquerda se non 
chega a unirse e presenta-la batalla 
conxunta das reivindicacións. Pro, 
como resulta que os «realmente» 
importante son os votos e ben pou
co a defensa auténtica desta rexión 
oprimida, m-oito tememos que nes
tas eleccións Andalucfa non sexa 
máis ca un mercado de votos con 
dirección a Madrid. Da mesma ma
neira que hastra agora veu sendo 
un mercado de man de obra, ca
m iño de Cataluña, Euskadi, Madrid 
e Europa. 

• 
O «ilegal» 1 de • ma10 
X.P. 

Pasóu o 1 de maio sen legalizar. licial fara moi dura . A celebración foi 
desigual nas diferentes rexións e na
cionalidades polo que se retire ás mo
vilizacións, pro tivo. iso sí. o carácter 
de xornada rigurosamente vixiada. 

Houbo o día 1 de maio. polo de
máis. unha retransmisión deportiva 
pala TV. o partido de fútbol do domin
go. As cámaras viaxaron a San Se
bastián e unha vez máis puidemos 
compraba-los esforzos televisivos pra 
que o telespectador non se entere do 
que pasa . Houbo póis que case intuir 
todo o que se desenrolaba nos grade
ríos. onde habla ikurriñas dabondo e 
boa parte do púl;>lico coreaba . causas 
coma «os presos agora queremos ve
los fóra» e «viva Euskadi libre». En 

· euskera, claro. Foi a pequena vengan
za contra a desinformación que os 

Sen «demostración sindical» no Es
tadio Bernabéu. coma todos estes 
anos. pro ilegal. A decisión de Gober
nación obedecéu non precisamente ó 
espíritu dos convenios de Xenebra e 
as Ordes cursadas ós encargados de 
cuida-lo arde nas rúas foron ó parecer 
ben concretas. Man dura sen contem
placións. As emisoras de radio es
pañolas dixeron que todo pasara sen 
pena nin gloria e non houbo nin nota 
oficial. Nas emisoras de radio de tora 
decíase que nalgúns sitios. e espe
cialmente en Madrid. a actuación po-

Con algunhas centráis sindicáis le
galizadas. o 1 de maio xurdíu nova
mente coa careta da prohibición. 
Todo mentres se daban os últimos to
ques ás compoñendas electoráis e o 
Presiden.te Suárez xogaba unha vez 
máis co misterio pra anunciar pala te
levisión o que a maioría sabe e algúns 
temen : a súa presentación como can
didato. N sistema puxo en práctica o 1 de maio. , 

~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/1 " 



Se • quere seguir ten do 

unha 4baimQ 
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BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

Nome e apelidos .................................... . 

Sr. Director de ..................................... . 

Axencia ........................................... . 

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña conta-libreta 

n. º································· aten dan o recibo que anualmente-

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

cacións, S. A. pró pago da miña suscrición á revista TEIMA. 

A tentpmente, 

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

Nome e ape/idos .................................... . 

Sr. Director de ........................ : ............ . 

Axencia ........................................... . 

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña conta-libreta 

n. º································· atendan o recibo que anualmente-

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

cacións, S. A. pr6 pago da miña suscrición á revista TEIMA. 

Atentamente, 



Antonio Ojea: 
os riscos do 
periodis1Do 

Ouen non acabe de erar aquilo de que a pro
fesión periodística é a segunda na escala mun
dialpde perigosidade, pódelle facer algunha pre
gunta ó xornalista vigués ANTONIO OJEA. Can
do trataba de arrecadar datos pra informar no 
seu periódico -«La Voz de Galicia»- da xorna
da do un de maio en Vigo, Ojea foi interpelado 
en términos máis ben pouco amistosos por un 
axente da forza pública que cumplía tamén as 
súas funcións no Calvario. «Chegóu onda min 
-di Ojea- e díxome que me tiña moi mirada a 
cara. Entón, enseñéille o meu carnet de prensa, 
pro dixo que lle daba o mesmo. Mentres falaba 
con él achegáronse outros dous policías. Un de
les, bastante nervioso, preguntóume se era abo
gado, ó que lle respondín entregándolle tamén o 
meu carnet. Entón, deume con él nos narices». 
Inda chegaría, segundo a versión do periodista, 
un carto axente a quen, un dos que se atopaban 
con él impedíu consuma-lo seu propósito de 
descarga-la porra sobre as costas do sufrido 
Ojea. 

A Xunta Directiva da Asociación da Prensa 
viguesa acordóu elevar unha protesta por con
duto oficial. 

Luis Soto, 
secretario 
de Castelao: 
a UPG, o PC ... 

LUIS SOTO, galego con pasaporte mexicano, 
achegóuse a Galicia hai uns días. En Santiago 
andivo á percura de teléfono da sede do Partido 
Comunista e conqueríuno: «é unha cousa per- . 
soal, home, non é por nada ... Aparte das discre
pancias, non nos ternos por qué querer mál», 
dixo Soto. Na súa casa de México ten unha mo
rea de papéis, dibuxos e documentación orixinal 
dos tempos que andivo como secretario de Cas
telao. Luis Soto é o autor do primeiro número da 
revista «Terra e tempo», voceiro da UPG, así 
coma fundador da organización entre outros oito 
persoeiros galegos (Méndez Ferrín, Bautista Al
varez, Reimundo Patiño, «Foz», María Xosé 
Oueizán, Celso Emilio Ferreiro ... ). Tamén é un 
dos organizadores orixináis do Partido Comunis-

ta de España en Galicia e o primeiro en propoñe
la creación dun ·partido comunista galego. Da
quela, 1932, o cumio dos peixes botóuse as 
mans á cachola: «Ti toleaches, Luis», dixéronlle. 
De tolo nada, di él: «Ouen está menos ben é o 
Santiago Alvarez, que anda coma tocado de tan
ta leria coma Carrillo lle anda a meter na testa», 
engadíu Soto. LUIS SOTO di que os herdeiros 
do baúl que él ten en México con cousas de Cas
telao podarían se-los da UPG; pro Luis non se 
retire á U PG dos «coronéis» senón ós disidentes 
que, por certo, saen agora mesmo cunha nova 
versión. de «Terra e Tempo», lonxe do cu mio da 
actual Unión do Pobo Galego. 

J.M.Jeannesson 
·Galicia pra 
franceses 

JEANNESSON, Jean-Marie, un dos máis 
prestixiosos realizadores da Televisión Francesa, 
canal 1, rematóu nos derradeiros días de abril a 
súa segunda película rodada en Galicia e con te
mática galega. Chámase <<Algunha flor de santi
dade» e trátase en boa medida dunha versión li
bre (ceibísima) da obra case homónima de Valle
lnclán. Esta é a carta película realizada por Jean
nesson sobre temas ibéricos (denantes foran os 
problemas da muller, o feudalismo andaluz e un 
longo reportaxe encol de Galicia). 

As catro están sendo montadas agora en 
París e serán emitidas no mes de novembro. 
Existe a posibilidade de que, polo menos unha 
das catro, sexa vista na TVE que se interesa 
mesmo por facer un duplex Madrid-París o día 
do estreno. 

o 
a1Dnistiado 
Siro 

<<A cousa foi así: eu vou ver, ilusionado coma 
todo o mundo, a película de Charlot «El gran dic
tador», cando a estrenan aquí en Ferrol. Emoció
nome co discurso final e os aplausos que se pro
ducen, e inmediatamente maxino un chiste en
col do asunto. Despóis chegóu todo o demáis». 
Todo o demáis foi pra SIRO LOPEZ LORENZO, 
dibuxante, un Consello de Guerra que non sería 
tal por mor da recente ampliación de indulto que 
lle acaba de ser aplicada. SIRO, habitual colabo
rador de TEIMA, publicara no diario coruñés «El 
Ideal Gallego» un chiste no que se reproducía 

a 
xente 

-en ·galego, iso sí- o famoso e democrático 
discurso final de «El gran dictador». A aportación 
personal do dibuxante, amén das ilustracións, 
consistía nun breve diálogo entre un vello e un 
neno que contemplaban a película. O neno pre
guntáballe ó seu abó o motivo polo que o film 
estivera prohibido durante corenta anos, e o ve
llo respondía cun bisbiseo. lncluíase tamén unha 
nota aclaratoria de SIRO. Motivos todos eles su
ficientes pra que o dibuxante declarase durante 
hora e cuarto no Xuzgado Militar Permanente de 
A Coruña, e posteriormente en Ferrol, onde se 
lle comunicóu a apertura dun Consello de Gue
rra. 

<<A única conclusión certa que eu saco de 
todo isto é que o idioma galego é subversivo», 
conclúe SIRO, sorprendido aínda de que un tex
to que previamente pasara a censura poida ser 
delitivo trala súa tradución. En calquera caso, 
Siro López, que arriscaba unha condena de has
tra seis anos de cadea, está xa ceibo de culpa. 
Parabéns. 

Notario V·acas: 
alcalde, sí·; 
senador, non 

Por unha increíble parábora, RAMON GON
ZALEZ -segundo tenente de alcalde do Axun
tamento de Lugo- estivo a piques de pasar a 
ocupa-la ponte de mando da Corporación lugue
sa. Todo empezóu, segundo informa o noso co
rresponsal Xulio Xiz, cando o señor NOTARIO 
VACAS -actual alcalde- decidíu figurar como 
candidato independente ó Senado nas próximas 
eleccións de xuño. Con esas miras, presentóu a 
súa dimisión -previa xuntanza cos edís- días 
atrás. Os seus compañeiros de Corporación 
tíñanlle gardada, nembargantes, un ha sorpresa: 
a non aceptación da súa saída polo foro. «Debía 
ser, de non producirse -comenta Xiz-, o único 
caso de non posíbel dimisión nestes tempos». 

Tras ver rapa-las barbas do seu veciño, o 
señor IBAÑEZ MENDEZ, primeiro tenante de al
calde, apresuróuse a presentar tamén a súa di
misión: non pra presentarse, senón pra colaborar 
con algún dos candidatos. De dimiti-lo señor 
NOTARIO, a alcaldía quedaría nas mans de RA
MON GONZALEZ, quen, se ben conta con moi
tas simpatías populares -especialmente no dis
trito da Milagrosa-, non é ben visto por algúns 
membros da Corporación. 

Pesia todo, a cousa non rematóu ahí. Os 
mesmos concelláis que non permitiran ó señor 
NOTARIO presentarse ás eleccións pró Senado, 
protagonizaban un novo golpe de efecto ó pro
poñer ó rei que o nomease senador por vía dixi-
tal. ¿Remordementos? En calquera caso, os lu- ("') 
gueses non parecen acabar de sorprenderse do ~ 
que pasa na súa casa grande. O 



ESTRUTURAS 
CONTRADITORIAS 

Un resume sistematizado das 
catre razóns nomeadas anterior
mente pode facerse seguindo este 
arde expositivo: 

1 ) Contradición primeira: ten 
a súa orixe na expansión do modo 
de produción capitalista polarizado 
nos centros urbanos. E decir, a ne
cesidade obxectiva de reprodución 
do capital precisa, por unha banda, 
da utilización intensiva da ciudade 
con apropiación por múltiples me
canismos da renda urbana xenera
da (especulación do chan, orienta
ción das inversións .cara determina
dos sectores de alta rentabilidade a 

. corto prazo, contar cunha polftica 
urbana favorábel de concesións, 
planeamento, etc.). Pro por outra 
banda, o propio desenvolvemento 
capitalista está tamén ·necesitado 
de reproducir aquela forza de traba
llo que lle é indispensábel pró seu 
funcionamento. Forza de traballo 
que, localizada na periferia da cida
de, demandará unha serie de servi
cios públicos elementáis (equipa
mento, transporte, escalas, etc.) 
orientada polo nivel de consumo 
estabelecido históricamente no 
paf s. 

Velahf unha grave situación que 
é necesario explicitar. O Estado (e 
os Axuntamentos como parte inte
grante do aparello estatal) é ó mes
mo tempo instrumento-colaborador 
dunha polftica urbana agresiva in
formada palas necesidades repro
dutoras do capital, e responsábel
garantizador dun conxunto de ser
vicios públicos cara a unha poboa
ción con crecente conciencia e gra
do organizativo. A natureza desta 
posición antagónica refléxase en 
boa lóxica no carácter estrutural 
das entidades municipáis, que sen
da na realidade un órgano especifi
co integrado no aparello do Estado, 
preséntase a nivel ideolóxico como 
un órgano elexido (na futura demo
cracia española) pra tentar reforzar 
asf a súa lexitimación popular. 

2) Contradición segunda: derf
vase da fonda crise estrutural que 
atravesa o capitalismo na actuali
dade, e da que a expresión na prác-

( 1) Non se consideran eiquf as 
contradicións e particularidades espe
cíficas dos Axuntamentos ruráis gale

gos, asf coma os existentes naquelas 
vilas cun número de habitantes rele

vante pro de escaso dinamismo 

económico. 

As eontradieións dos 
nosos Axuntamentos 
X. ALVAREZ CORBACHO 

INTRODUCION 
Existen catro razóns importantes que poñen hoxe nun lugar prioritario a chamada «cues

tión municipal». Estas razóns non son máis cós resultados de analiza-las contradicións rele
vantes que se proxectan da natureza e funcionalidade das entidades municipáis nacidas e de
senroladas no período franquista, e que a·gora precisan, como mínimo, dun urxente replantexa
mento aínda dende o punto de vista da racionalidade que rexe os intereses . das clases domi
nantes. As liñas que irnos expoñer a continuación queren ser un exercicio reflexivo, que apun
tan a desenmascarar eses elementos contraditorios que fundamentan e explican a dinámica 
actual dos nosos Áxuntamentos. ( 1) 

tica consiste en facer máis aguda a 
contradición anterior. En efecto, o 
constante decrecemento da tasa de 
ganancia verificada na realidade 
produtiva do mundo occidental, 
plantexa hoxe toda unha serie de 
accións de polftica económica que 
se instrumentan ó traveso das insti
tucións do Estado a dous niveles 
importantes: a) impoñendo unha 
drástica redución dos gastos públi
cos consuntivos presupostados nas 
diferentes esferas da Administra
ción (centrar e local), cunha inci
dencia inevitábel no deterioro da
queles servicios urbanos de uso co
mún (sanidade, infraestrutura, ensi
no, vivenda, etc.) e b) canalizando 
eses recursos financieiros públicos 
cara a determinadas actividades 
que tañen unha repercusión máis 
directa no proceso de acumulación 
do capital. Neste senso, pódese 
contrastar moi fácilmente cómo se 
levan a cabo aumentos nas transfe
rencias de fondos públicos a em
presas, cómo se multiplican os 
cretas a exportación, as bonifica
cións e desgravacións fiscáis, as 
«accións concertadas» con empre
sas produtoras de imputs necesa
rios, etc. 

Estamos ante as famosas polfti
cas de austeridade ou de «apretarse 
o cinto» con que nos teñen xa afei
tas os gobernos européus (que en 
España teñen unhas versións moi 
especiáis), e que no fondo non son 
máis ca un trasvase de recursos fi
nancieiros dende unhas clases a ou
tras vía aparello estatal. Pro ¿ cál é 
a consecuencia máis relevante de
rivada da produción destes feitos? 
Sen dúbida ningunha, a aceleración 

do proceso da toma de conciencia 
popular expresada nunha práctica 
organizada de loita reivindicativa. 
Hoxe máis ca nunca, as erases tra
balladoras adeprenden axiña que a 
provisión de servicios públicos 
constitúe realmente un «salario in
directo» que forma parte do seu sa
lario total polo que hai que loitar a 
cotfo. Entendido o asunto deste xei
to, tanto a composición dos gastos 
públicos coma a estrutura do siste
ma tributario pasan a ser obxecti
vos inmediatos de loita reivindicati
va -forma peculiar da loita de cla
ses- que compre ter moi en 
canta á hora das análises e alterna
tivas. Por iso xorde con forza un 
novo interés pola xestión munici
pal. Por iso existe un amplo move
mento asociativo cidadán de base 
democrática (Asociacións de Veci
nños, Comisións de Barrio, etc.) 
que esixe con urxencia fórmulas de 
participación e control nos recursos 
municipáis. A contradición última 
das clases saciáis no capitalismo 
ten eiquf un ámbito moi especffico 
de expresión de indudábel interés 
socio-polftico. 

3) Contradición terceira: pro
dúcese en base á existencia do mo
delo polftico-administrativo local 
estabeleci.do polo Estado unitario 
franquista. Este é un punto que coi
damos de real interés pola sinxela 
razón do seu vencellamento directo 
as alternativas e modelos de enti
dades municipáis que os diferentes 
partidos polfticos van espallar den
tro de pouco tempo na xeograffa 
galega. 

Como xa denantes apuntamos, é 

evidente que na fase actual que 
atravesa o capitalismo español 
existe unha polftica urbana (infor
mada moi intensamente polos inte
reses das clases dominantes) que 
precisa cada vez máis non só de 
manexar recursos financieiros da
bondo (pra expropiar, facer trasla
dos de poboación, proveer unha in
fraestrutura mfnima, etc.), senón 
que tamén, e isto é importante, pra 
conquerir un grado de lexitimación 
social imprescindfbel que lle permi
ta materializa-las súas accións sen 
graves dóses de conflitividade. Vis
tas asf as causas, tanto a crónica 
insuficiencia financieira ' coma a ca
rencia de representatividade demo
crática dos actuáis Axuntamentos, 
supoñen verdadeiramente dous· 
atrancos que precisa resolve-la pro
pia reacionalidade capitalista. Por 
outra banda, a complexidade das 
interrelacións entre os axentes ur
banos protagonistas do crecemen
to da cidade, representa tamén un 
conxunto de dificultades para levar 
a cabo actuacións coherentes no 
marco dunha administración local 
centralista e caduca. As múltiples 
rixideces burocráticas orixinadas 
por rutinas e dependencias ministe
riáis, aparecen asf como causas 
principáis que motivan as propos
tas descentralizadoras de certos 
partidos representantes dos interes 
dominantes. En resumen, carencia 
de recursos, xestión rutinaria, falla 
de representatividade democrática 
e presencia constante dun centra
lismo asoballante, son os elemen
tos má!s tfpicos e representativos 
da nosa administración local e ql,Je 
agora só teñen senso pola súa di-



mensión contraditoria con respecto 
ó conxunto dos intereses xeráis. 

Os partidos polfticos que defen
dan de feito as necesidades e inte
reses do capital (sexan neofran
quistas ou non), probábelmente 
ofrecerán fórmulas municipáis máis 
ou menos democráticas, pro de cal
quera xeito tentarán poñer todo o 
seu acento ideolóxico nos aspectos 
mistificadores de Axuntamento 
igual a órgano elexido representan
te dos intereses globáis da poboa
ción. Despoxando ás persoas - vo
tantes da súa condición de clase (o 
tftulo de «ciudadanos» fainos a to
dos iguáis), as entidades munici
páis aparecerán coa súa lexitimida
de garantizada. Atención, póis, á 
mercancfa que se vai ofrecer nas 
próximas eleccións en materia mu
nicipal. 

4) Contradición cuarta: Nace 
da incidencia municipal que ten a 
estratexia actual do novo proxecto 
socialista basado no consenso das 
masas, libertades democráticas e 
pluralismo ideolóxico. Estratexia 
que, ó permiti-la unidade das forzas 
da esquerda (socialistas, comunis
tas e cristiáns progresistas), posibi
lita un movemento socio-político 
de indudábel transcendencia cara ó 
futuro. Os exemplos recentes das 
eleccións municipáis en Francia e 
Italia, son dunha evidencia palma
ria ó respecto. 

Pro, ¿ cál é o papel concreto que 
xogan os Axuntamentos nesta vfa 
democrática ó socialismo?, ¿pó
dense en realidade transforma-las 
estruturas sociáis dende o interior 
do aparello do Estado?¿ cáis son os 
lfmites estruturáis que ten un alcai
de ou concello elexido polas clases 
dominadas 7 ¿qué diferencias exis
ten con respecto a un Axuntamento 
democrático proposto polas clases 
dominantes? 

Respostar e discutir todas estas 
interrogantes constitúe dende logo 
unha tarefa imprescindfbel cara a 
ese obxectivo socialista, pro é evi
dente que a complexidade temática 
supera con moito os lindeiros dun 
traballo coma este. Nembargantes, sf 
queremos destacar aqueles puntos 
fundamentáis sobor do que des
cansa a coherencia lóxica e o atrac
tivo do proxecto. Neste senso, o 
problema principal consiste en que 
a alternativa socialista chegue a ser 
unha opción conscientemente ne
cesaria prá gran maiorfa da poboa
ción, que chegue a ser un proxecto 
hexemónico porque responde ob
xectivamente ós intereses desa 

maiorfa. Agora ben, ¿cómo se con
q u i re a hexemonfa? ¿cómo 
transforma-la conciencia histórica
mente distorsionada das clases po
pulares? Eiquf é ónde queriamos 
chegar co noso razoamento. 

Se partimos de que a hexemonfa 
non é un discurso ideolóxico senón · 
unha práctica colectiva de organi
zación e loita reivindicativa cons
tante onde a gran maiorfa dos tra
balladares aprenden por eles mes
mos cáis son os seus intereses ob
xectivos e quén son os seus alia
dos, comprenderáse moi fácilmente 
que tanto o movemento cidadán 
coma unha xestión municipal de 
democracia avanzada cobran todo 
o seu significado histórico. Un 
Axuntamento deste tipo terá como 
fin prioritaria potenciar xeitos de or
ganización de base (Asociacións de 
Veciños, etc.) e permitir tanto a súa 
participación na toma de decisións 
coma forma de fiscalización e con
trol dos recursos públicos. Esta é a 
gran diferencia con respecto á de
mocracia municipal proposta polas 
clases dominantes, que queren 
separa-las eleccións do resto da 
vida social das masas, que reducen 
a política a unha cuestión de votar 
cada certo perfodo de tempo. A al
ternativa contraria supón implicar 
ós veciños nos problemas econó
micos, políticos e ideolóxicos que 
lle dan contido o seu vivir. Porque 
só asf serán ceibes pra decidir des
póis o seu futuro. 

Aspecto fundamental desta es
tratexia de avance ó socialismo, e 
do que sóio queremos deixar cons
tancia neste contexto, consiste na 
imprescindfbel necesidade de arte
llar e transformar estes movemen
tos reivindicativos urbanos en mo
vementos sociáis máis amplos 
-en movementos de base socio
política- porque pensamos que 
constitúe hoxe o único xeito de 
posibilita-los cambios precisos nas 
estruturas da sociedade que nos to
cóu vivir. 

En resume, poderiamos decir 
que entre as diversas contradicións 
que preñan hoxe as entidades mu
nicipáis españolas, esta última, que 
se centra entre o modelo vixente e 
aquel que proporciona unha demo
cracia avanzada, resulta dun xeito 
diferente ás anteriores explica, dal
gunha maneira simplificadora, o 
que pode se-la natureza actual e di
námica futura dos nosos Axunta
mentos. 

• 

opinión 

A Coruña: 

¿Un novo Urquiola? 

O 14 de marzo entraba na Co
ruña un superpetroleiro de 
138.900 toneladas de peso morto, 
en condición de carga non comple
ta, máis enbarcando as súas boas 
11 0.000 toneladas de petróleo en 
cru, que con combustfbel, auga po
tábel, pertrechos -asf é como se 
calcula a tonelaxe de peso morto
pode moi ben depasa-lo despraza
mento do tantas veces maldito «Ur
quiola» (110.000 T.P.M.). As auto
ridades aprénsanse en asegurar 
que a manobra de entrada faráse 
pola canle Oeste, e asf todos tan le
dos, póis que o asunto «Urquiola» 
tivo lugar cando este se achegóu á 
bahfa pola tristemente sonada can
le Norte, e claro, como alí habfa 
agullas ... 

Dende xullo do 76 ó pasado fe
breiro dous buques hidrográficos 0 
de moi recente construción, perten- a:i 

~ 

O ffMALASP/NA» NA CORUÑA 

centes á Armada («Malaspina» e 
«Antares»), empeñáronse no levan
tamento de cartas mariñas enteira
mente novas pra toda a bahfa e 
arredores da Coruña, con métodos 
e sistemas verdadeiramente avan
tados, inclufntes do emprego de or
denadores electrónicos, «metro por 
metro». Oficiosamente, falóuse 
algo de agullas submariñas mof 
afiadas que non safan na carta pre
via, tamén levantada polo «Instituto 
Hidrográfico de la Marina», como 
todas cantas se fan no Estado Es
pañol, mailo comandante do «Malas
pina» limitóuse a asegurar que o tra
ballo facf ase fondo, que agora se 
elaboraba enteira unha nova carta 
en troques de correxi-la vella, pro 
que esta resultóu extraordinaria-· 
mente exacta. Afnda un dfa claro de 
marzo un dos buques voltóu á en
trada coruñesa, sen dúbida por 
completar sondeos. Estes foron tan 
exhaustivos que todo o periao pes-

X.I. TAIBO 

queiro, sempre frecuentadfsimo, 
chegóu a se valeirar de embarca
cións durante tres dfas co gallo de 
efectua-lo seu sondeo interno. 

En definitiva nada se ten divul
gado, confesado ou explicado de 
por qué unha tarde do 1976 un pe
troleiro chamado «Monte Urquiola» 
tocóu fondo na Coruña -«tocar 
fondo» é agora expresión común en 
economfa, sobor de todo na econo
mfa española, maila súa orixe é ma
riñeira- e as súas entrañas racha-

¡E/QUI NON PESCA NIN DIOS/ 

ron deica afogar e matar ós mesmf
simos peixes. Como moito acusóu
se á Comandancia de Mariña local 
-hai pouco reiterábao unha publi
cación do Sindicato Libre da Ma
riña Mercante (SLMM)- pola in
fortunada orde que levóu ó \<Ur
quiola» a recuar pra repetir-la re~ 
chadura da súa quilla. 

Hai oceanógrafos que ignoran 
canto tempo pode o fondo mariño 
da zona botar pra ser coma antes, 
pro aseguran· que nunca menos de 
vinte anos, á luz dun acontecemen 
to semellante nos anos cincuenta, 
cando un pequeno buque tanque 
ceibóu petróleo no estreito de Xi
braltar e afnda hoxe non está recu
perada de todo a ecoloxf a do entor
no. O caso é que o novo superpe
troleiro, o liberiano <ff avira», non 
ven hoxe de turismo a Galicia, máis 
a reemplazar, supónse que regular
mente, ó malpocado «Urquiola». E o 
caso é que namentres o Pobo -e 
os mariños mercantes tamén o 
son- non saiba cómo o «Urquiola» 
rachóu, namentres os grandes pe
troleiros volten a esta Coruña que 
ten a mesma entrada que o ano pa
sado, idéntica, a historia pode se 
repetir hoxe ou mañá. 

-~ 



vieiras 

Muros e Noia 

Dúas vilas pra unha ría 

Galicia segue a ser un país de. 
poboamento esencialmente rural. E 
po·sfbel que este ruralismo fora, pro
porcionalmente, menos acusado en 
tempos pasados. Visita-las vilas 
máis ou menos estancadas do noso 
país pode servir pra nos decatar de 
que a estrutura da nosa poboació~ 
evolucionóu até chegar a un máxi
mo de estabilidade, que hoxe está 
a mudar, premida por forzas. alleas 
6 seu propio senso _dinámico. Tais 
presións promoven 6 meu parecer, 
a desfeita dun horizonte social, que 
esmorece sen consecuencias posi
tivas, trocándose noutro que, por 
non ser feito á medida, resulta unha 
camisa de forza pra apresa-la «toli
ce» de ser nós. 

As vilas das que falamos tiveron 
unha actividade que transcendía 
moito máis aló das bisbarras que 
hoxe as manteñen. Moitas. foron as 
vilas galegas, que a fináis da edade 
media sostiveron un trafego econó
mico de importancia que posibilitóu 
o seu arrequecemento e sona. 

Vestixio da riqueza e cultura que 
atinxiron son entre outros a confor
mación do .seu plano e as mostras 
de arquitectura que asentan nel. 
Irnos botar unha ollada a dúas vilas, 

«> exemplo do dito, que se enxergan 
~ nas augas da mesma ría: Muros e 
I' Noia. 

NOIA: PRIMEIRO OU 
TERCEIRO DOMINGO 

Noia, de gran beleza urbana, fica 
na embocadura do río Traba, que 
paseniñamente apousa. as areas 
que lle cerran á vila o cam.iño ·do 
mar. As igrexas e as casas fidalgas 
ou burguesas son, na parte máis 
anterga de Noia, un conxunto pró 
paseo ó tempo que reflexan a po
dente vida da vila no século XIV. 
Soportáis e vanos oxiváis esgazan 
levemente a seriedade granítica 
das fachadas . .A igrexa de San Mar
tiño é un bo exemplo da perduranza 
do románico en tempos xa góticos, 
garda no seu pórtico os ecoares da 
arte compostelá tanto na forma 
como na temática. O rosetón, ledi
Cia gótica, envólvese en modosa 

MARTIÑO CANEDO 

música de trompetas que volta a 
acorda-los sons de Compostela. No 
seu interior, dunha nave, hai ca pitéis 
con decoración zoomorfa e unha 
capela do gótico final. Tamén góti
ca é a igrexa da Nosa Señora do 
Don; no pórtico ten un tímpano ~on 
( en Galicia moi repetido ) motivo 
da adoración dos Magos figurando 
nel a efixe do patrocinador da igre
xa don Berenguer de Landoira; o 
templo está arrodeado dun dos 
máis expresivos cemeterios do país 
destacando un templete, de 
apousa-los cadaleitos, pola súa or
namentación; de moito interés son 
as pedras sepulcráis que levan gra
bados os símbolos dos oficios gre
mfais; no interior son de ver a cape
la do XVI, que garda o túmulo de 
Pedro Camefro (con inscripción en 
galego) e a pía da auga benta. 

Entre as casas máis notabais de 
Noia figuran a dos Churruc~a<?s, a 
que foi Colexio de Gramática e a 
que foi casa de ~onroy. . . 

A Noia convén 1r no pnme1ro ou 
terceiro domingo de r:nes, o merca
do destes días é un atractivo máis 
prá vila. 

A sarda de Noia camiño de Mu
ros hai un cruceiro a man esquerda 
moi lindo, coido que lle chaman .do 
Milladorio. No lugar da Barqu1ña 
supónse o antigo solar de Noia. A 
carretera pasa a embocadura do 
Tambre por riba da Ponte Nafonso. 
A lenda popular supón que na pon
te está enterrado o seu autor, a el 
alude a cantiga popular: «adiós ti, 

.~ ponte Nafonso/Non sei quen te 
>! acabará/vinte anos me levache/ frol 

da miña mocedá». Perto está a 
igrexa de San Orencio de Entimes 
onde se garda o milagreiro corpo 
de San Campio, a súa festividade 
dá lugar á moi popular ~o.merfa; 
coma outras igrexas de Gallc1a a de 
San Orencio está bordeada de cru
ceiros. A estrada segue por Outes, 
Sabardes e Esteiro; dende Abelleira 
hai unha preciosa vista da illa de 
Ouebra. 

O AREAIS DE · MUROS 

Muros ten un certo paralelo 
histórico con Noia endebén a maior 
adicación de Muros sexa a pesquei
ra. O . seu porto cáseque tan largo 
coma a vila corre a par de preciosas 
casas con soportáis, tras a gran rúa 
do porto hai toda unha xeira de ca
lexas entre as que destaca a de don 
Diego. A praza de Cristo e a igrexa 
da Virxen do Camiño son lugares 
de interés en Muros. A igrexa de 
San Pedro de estilo oxival merece 
unha breve visita. De chegar a Mu
ros compre ir ve-los areáis que por 
tramos chegan hastra a praia de 
Camota, Louro, Lariño, etc. En Lau
ro con belida vista está o convento 
de San Francisco; doblado o· An- · 
guieiro está a praia de Camota cos 
seus seis ou sete kilómetros de lon
go; seguindo, o camiño levarfanos 
ó Pindo, e a Ezaro, pro alf xa esti-
vemos. 

' 



Domenaxe a Castelao 
¿Repatria-las einzas 
dende Buenos A.ires? 

Dende crear un premio literario co seu nome a 
fundar un «Instituto Castelao de Cultura Galega», as 
suxerencias van chegando a moreas á nosa redacción 
tra-la convocatoria pública dunha homenaxe popular 
ó ilustre rianxeiro. De entre todas elas destacariamos, 
nembargantes, a de repatria-las súas cinzas a Galicia, 
enterrándoas na igrexa compostelá de Santo Domin
go, no Panteón de Galegos Ilustres. Suxiren este xeito 
de homenaxe Anuncio Maroño Noia, e Andrés Martí
nez Santiago, ámbolos dous dende a Coruña. Dende 
Vigo, Luis Rodríguez propón da-lo seu nome a institu
tos, escolas e rúas de toda Galicia; e Alfonso Armada, 
a edición popular das súas obras completas. Dende 
Ferrol, Lourenzo Fernández suxire que se convirta a 
súa casa de Rianxo en muséu. 

Unha 
homenaxe 
a Castelao 

TEIMA trata de servir de canle prá 
organización dunha h~menaxe a Caste
lao no 27 cabodano do seu pasamento. 
Téntase que sexan os propios lectores 
-e non lectores- quen elixan unha co
misión organizadora composta por cinco 

· membros e decidan, aportando suxeren
cias, o xeito de homenaxe que coiden 
máis efectivo. Durante un prazo de dous 
meses, TEIMA publicará semanalmente 
boletíns de voto coma o que se adxu~ta. 
Utilíceo, se fai favor. 

Primeiros nomes 
"' . . "' pra eom1s1on 

Son moitos tamén os nomes que 
os nosos comunicantes barallan 
pra forma-la comisión organizado
ra. Os máis repetidos deica agora 
-con igual número de votos. apro
ximadamente- son os de Ramón 
Piñeiro. Xesús Alonso Montero. 
Xosé Manuel Beiras. Eduardo Blan
co Amor e Carlos Casares. Inme
diatamente despóis. os de Celso 
Emilio Ferreiro. Alvaro Cunqueiro. 
Xosé Luis Méndez Ferrín, Domingo 

García-Sabell e Francisco Rodrfguez. 
Tamén recibiron votos Xosé Neira 
Vilas. Luis Seoane. Valentfn Paz 
Andrade, María Xosé Queizán, La
xeiro. Manuel María. Uxfo Novonei
ra. María Elena Gago. Alfonso Al
varez Gándara, Francisco Pillado Ri
vadu lla. Ricardo Carballo Calero e 
Margarita Ledo. 

Informaremos semanalmente do 
desenrolo das votacións. 

----------------------
COMISION ORGANIZADORA DO HOMENAXE A CASTELAO 

Desexaría que estivera formada polos seguintes señores: 

XEITO DE HOMENAXE 

Entendo que o millor xeito de homenaxear a Castelao é: 

DErguerlle un moimento 

OOutros (especificar) 

NOME: l 
DIRECCION: 

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



Doee vida 
a do 
socialista 

Véxase o silbilino sistema de capta
ción de militantes que emprega o Parti
do Socialista Galego na bisbarra de Vi
lagarcla. O folleto distribúese cada do
mingo polas cercanías da comarca 
arousá e inclúe quinielas. clasificacións 
da Liga e anuncios. Cando o numeriño 
que se reproduce foi editado -6 de 
marzo do 77- nin o PSG nin o seu se
cretario señor Beiras estaban legaliza
dos alnda. ¿Publicidade polltica subma
riña? Estes roxos ... 

Con 

La vida ea mas dulce 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
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~IOC 

Pasa o balón, 
JDaeho 

Escoiten por un intre a voz pan
tasmal de Matías Prats. E o serán dun 
domingo calquera dos sesenta. Os ho
mes de branco brincan no campo 
-«prolegómenos». dirá o locutor- e 
miles de gorxas vibran: Madrf, plas
plas-plas; Madrf, plas-plas-plas... Os 
aplausos e berros fanse máis fortes 
cando aquel home miudo co número 7 
ás costas toca o balón. 

!~ «El gallego sabio ... ». dirá 
_LL___!LJ Matías Prats coa voz de co-

----_/ loroformo. Foi un mito pra 

@ 
unha época que necesitaba 
mitos. Os saltos de ra do 
Cordobés e os toques de 
tacón de Amancio foron a 
ópera dos probes nos tem-

. ~ "' pos de silencio. M illeiros de 
1 , \t f 1 ollos que vían ne les a vida 

,,., //J "' f ''\ ' ' .Siro-15~ desexada, milleiros de nenos 
que vían no balón a imaxe en pequeno dun mundo novo con moito pan. 
moita zucre, e moita gloria. Non fallaba nada pra que o mito fora completo. 
Amancio Amaro Varela riacéu nunha familia humilde e deu as súas primei
ras patadas nas rúas sen asfaltar, nos campos enlamados de Oza, na praia 
proletaria de Lazareto ... Logo gol a gol. regate a regate, o éxito crecente 
deste «gallego sabio». a súa ascensión. ¿Por quen votará Amancio nas 
eleccións?. As malas linguas dín que por Jaimito Carter. TEIMA está en 
condicións de desmentilo: vai votar, votaaaar, ós teus brazos outra vez. 

•••••••••••••••• 
Xeroglífieo 

•••••••••••••••• 

Pregunta: 
¿QUERESLLE ATERRA? 

Solución ó xeroglffico anterior: . 
APU~'TE UN PESO. 

··.··::;: 

CA.ITA.NO Por XA.QUIN MA.RIN 
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Na hora dos 
canteiros 

A lingua dos canteiros estáse a 
poñer de moda novamente. Neste 
caso. con remodelacións: en vez de 

palabras extrañas e revoltixQs sin
tácticos, o canteiro tala polo cincel 
e cada golpe do martelo parece re
coller modulacións insospeitadas: 
trae. troc, trae, troc, trie ... son coma 
palabras fervendo no ferro do can
teiro namentres os vellos. cansados 
símbolos, vanse esfarangullando 
golpe a golpe. Debaixo vai quedan
do o sinal que, contra todo asomo 
de cansancio, foi a teima asoballan
te da nosa existencia. Hora era, 
¡qué carafiol Nembargantes. os 
cangrexos anunciando o comenzo 
das vilas galegas permanecen no 
mesmo sitio. Pró asunto dos can
grexos. o desmantelamento é máis 
sinxelo e. vaia, ¡tarnén vai sendo 
hora! 

O último tiro da nuclear· 

Veleiquí un exemplar máis na nosa 
teima anti-nuclear. Sexamos francos, 
con perdón. Quera decir. falernos con 
franqueza. A paisaxe nuclear, seica. 
non lles gosta demasiado ós alemáns 
e. no carteliño. pódese ler: «Central 
Atómica. O último tiro da ciencia» . 
Trátase. logo, do xigantesco pistole
tazo da tecnoloxia máis avanzada. 

O Xestal: 

¿Por qué nos ía gostar a nós? O que 
avisa non é traidor: un grupo de artis
tas plásticos galegos matina na idea 
de achegarse un día a Regodela e fa
cer. no mesmo Cu de Regodela, na 
beira xa do Cantábrico, unha exposi
ción encol do asunto. Serían cadros. 
kilos e kilos de óleo, contra da nu
clear. Máis pacíficos. imposíbel. 

Poesía de loita 
Un Carlos novo. con anceios de xusticia e ganas de loitar polo seu Bal~ 

daio ceibe, lonxe os tempos daqueles cantos criticados. saiu á rúa cunha 
poesla anticaciquil. Nunha misa oficiada polo cura de Sésamo, en Vilanova. 
na parroquia de San Pedro de Nos. o dla de San Marcos. Carlos O Xestal leu 
con emoción un poema que di asl: . 

Autopista do Atlántico, Xove, As Encrobas e 
Baldalo 
anacos da nosa terra 
vítlma do asoballo 
¡Loitemos lrmáns galegos 
pola xustlcia e o traballo! 
Levantémo·lo funguelro 
contra os caciques malvados 
que tanto abusan de nós 
téndonos sempre aplastados. 
Pregámosche a tí Señor 
coa Intercesión de San Marcos 
pra loitar contra os caciques, 
lobos lamentos, malvados. 
Señor Deos do Universo 
dános forza e rlaños 
pra amansalos coma bestas · 
e pra xungullos ó carro. 

Teima 
nas escotas 

Os nenos da escola ·de Foxos 
(Cebreiro. Lugo, perto do Caurel) 
levan adiante unha revistiña con 
poemas. dibuxos e noticieiros gale
gas. Hai moi pouquiño tempo fixe
ron unha cativa enquisa na mesma 
escola. O tema. «Teima». Os rapa
ces (a inxenuidade é dos intelixen
tes e. claro. d.os nenos) explícanse: 
«Teima, pra min -di María Anxe
les. de terceiro-. é unha cousa 
moi boa, ·Coma un anaco de pan, 
non o é pro axúdame a facer por el 
dun xeito millorn. «Cando non a 
tiñamos -segue María Anxeles
parece que_ estábamos soios, sen 
naide 6 noso lado ... pro agora sabe
mos que moita xente axúdanos pra 
loitar contra d~ capitalisr,no e con
tra da estafa. Pódese decir». Un 
desexo dos rapaces: «Teima que 
continúe moitos anos». E nós. na 
primeira que .poidamos, irnos alá a 
lle dar un bico e unha aperta ós 
compañeiros-nenos da escola de 
Foxos. Logo de le-la enquisa. 
tiñámo-lo peito un chisco revolto. 



cultura 
Xosé Luis Méndez Ferrín é hoxendía unha das personalidades máis significadas 
da nasa cultura. O premio da crítica de Sitges ó seu libro «Con pólvora e magno
lias» (Rompente) é, máis ca nada, o recoñecemento a unha longa obra literaria (e 
non só literaria) o mesmo na poesía que na narrativa. Aiquí non recollemos máis 
ca algunhas opinións illadas sobre o fenómeno poético en Galicia e, máis concre
tamente, sobre a súa posición diante do mesmo. 

Méndez Ferrín, 

ccCon pólvora e 
magnolias» 

«Non, non é certo qu eu deixara 
a poesía dende aquel primeiro libro 
de 1957, crVoce na néboa». Segufn 
escribindo e publicando poesía, an
que con pseudónimo, porque se 
trataba de poesía política de signo 
nacionalista e marxista e non esta
ban os tempos pra se arriscar a un 
proceso». 

«0 Patronato da Cultura Galega 
de Montevideo, por exemplo, publi
cóu crAntoloxla rota», unha escolma 
importante dos meus poemas que 
saf u co pseudónimo de Heriberto 
Bens. Logo, edicións «Roi Xordo», 
en Xenebra, tiróu do prelo «Sirven
tés pola destrución de Occitania», 
outro longo poema. Son dúas mos
tras. Hai máis. Pra min a poesía é 
unha constante, anque tamén é 
certo que ás veces dun xeito marxi
nal. Outros labores teñen ocupado 
a meirande parte do meu tempo. 
Agora ben, a poesía, que é do que 
estamos a talar agora, é sempre ... o 
recuncho único e íntimo onde veño 
a refuxiarme dende a miña adoles
cencia digamos que... coma inte- ' 
lectual». 

POESIA POLITICA 

«Nin pretendo nin prentendfn 
nunca dar unha lección de cómo se 
ten que escribi-la poesía. Pro, dada 
a dialéctica interior do proceso lite
rario galego, é certo que todo fa di
rixido, encarreirado nos últimos 
tempos a unha degradación lírica 
que poderiamos entender en dous 
sensos: por simplificación e por 
ideoloxfa. Voume explicar referfn
dome á poesía política, concreta
mente». 

«No plano formal chegóuse nos 
últimos anos a un xeito de poesía 
extraordinariamente probe, que 
non era capaz de recoller, ou non 

0 sabía, experiencias literarias funda
~ mentáis, por exemplo, experiencias 
l' riquísimas do n.oso século XIX e 

mesmo do XX. No eido da lingua 
era tamén moi probe. ¿ ldeolóxica
mente? Dentro dunha poesía de 
combate, militante, na que eu natu
ralmente creo, nin se chegaba a 
unha profundización da revolución 
nin moito menos a unha expresión 
revolucionaria en verso». 

«Coido, como marxista, que 
unha poesía política que non sexa 
formal e estéticamente válida, é 
unha poesía que vai contra do pro
pio poeta, contra dos seus ideáis». 

ETICA E ESTETICA 

«A discusión ·ética-estética, 
fondo-forma, etc, é unha vella 
cuestión da que xa me teñen pre
guntado e non sempre fun capaz de 

responder axeitadamente. Entendo, 
sin embargo, que o traballo poético 
ten que estar ensarillado fortemen
te dentro da visión do mundo que 
ten o autor. Se esa visión do mun
do é revolucionaria, é sensfbel ós 
problemas, ás loitas, ás arelas da 
revolución na que o poeta ere, se o 
autor é, xa máis concretamente, un 
militante ... a poesía terá que ser 
sempre, necesariamente, militan
te». 

O GRUPO 
«ROMPEN TE» 

«Non é certo que eu sexa o pai 
ou inspirador do grupo novo de 
poetas que se chama «Rompente». 
Hai, eso sf; unha certa relación, eu 
diría que unha relación grande de 
amistade. Algún dos poetas do gru
po «Rompente» foi alumno meu, 
por outra banda, nas aulas do insti
tuto onde exerzo coma profesor de 
literatura. Pro son as mesmas rela
cións que existen entre eles e ou
tros poetas coma, por exemplo, por 
citar agora outro, Bernardino 
Graña, poetas ós que se senten 
máis achegados ou identificados 
·estética e éticamente nalgunhas 
cousas. Xa no meu caso ese ache
gamento ou semellanza de gustos 
escomenza na política, xa que to
dos somos da Asamblea Nacional 
Popular Galega (ANPG), e segue nos 
poetas, dende Ezra Pound a Mao
Tse-Tung». 

«Polo demáis é certo que os edi
tores editan cada dfa menos poe
sía . . Non lles é rentábel en absoluto. 
Eu paguéi do meu peto a edición de 
«Con pólvora e magnolias» e o mes
mo fixo A. Pexegueiro con «Seraog
na». Por outra banda, esto da crise 
da poesía, que non é de agora mes
mo, tampouco é cousa nosa so
mentes. Haberfa que explicar ta
mén, e moi fonda, dentro de toda a 
área castelán - talante e mesmo en 
lingua francesa». 

Feita xa polos ! 

ccVagal 
unha n 

Chegóu á nosa redacción o nú
mero extraordinario que a revista 
infantil «Vagalume» adica ó dfa das 
letras galegas. 

O número ven confirma-la liña 
xa entrevista nos anteriores, de se 
enraizar no ámbito cultural galego 
e no mundo dos nenós. En efecto, a 
pesares de que o problema da lin
gua e da literatura galega parecía 
moi axeitado pra ser tratado por 
adultos, nas páxinas deste número 
vemos como os nenos están moi 
sensibilizados co problema da lin
gua, e como eles, de feito, son os 
autores da meirande parte dos tra
ballos. Esta participación dos nenos 
é a característica máis acusada da 
nova liña da revista, da que en boa 
parte é responsábel Xosé Fortes 
Bouzán. Abonda con ve-la lista de 
nenos que colaboran e os seus tra
ballos ·encol de temas tan actuáis 
coma o das Encrobas, ou a plástica 
imaxe de como eles ven «Vagalu
me». lnclúese tamén neste ~ltimo 
número un póster da autoría de 
Siro no que figuran tódalas perso
nalidades ás que se adicóu deica 
agora o df a das letras. 
· «Vagalume» nace no ano 1974 

como froito da preocupación dun 
grupo de persoas interesadas na 
cultura galega e no mundo dos ne
nos. Viña a ser un intento de acabar 
coa alienación, que as revistas co
merciáis en castelán de temáticas 
de antigo réxime ou neocolonialis
tas, producían no mundo dos ne
nos. 

Nun principio, e quizaves polo 
condicionamento que supoñfan as 
publicacións existentes no merca
do, foi máis unha revista galega ca 
feita polos nenos. Pro conseguen o 
milagre de chegar ós nenos e de 
empezar a se-la súa revista. Nunha 
segunda etapa millóranse a edición 
e o papel pro a revista baixóu na 
súa expansión por un feixe de 
razóns, ás que posfbelmente non 
foron alleas a introdución de histo
rietas que nada tiñan que ver co 
ámbito cultural e xeográfico galego, 
e de temática semellante ás publi
cacións do mercado. Tamén, quiza
ves, a baixa calidade do galego em
pregado nos t~xtos non só léxica 
senón sintácticamente. 

Neste curso, a revista ven dando 

1 



nen os 

va liña 
unha nova e interesante imaxe, a 
de servir de expresión e de comuni
cación das inquedanzas e visión do 
mundo dos nenos, que se convirten 
nos principáis autores. A redacción 
ven así a facer un traballo de escol
ma e confeccionar polo presente un 
par de seccións. 

Os múltiples atrancos que atopa 
unha publicación como «Vagalume» 
xustifican as críticas que nun senti
do esixente se lle puideran facer, a 
maior das cais sería, sen dúbida, o 
retraso na aparición dos números. 
Atrancos e contratempos lóxicos 
derivados da cativa infraestrutura 
con que contámo-los galegos pra 
calquera. tipo de empresa cultural. 

Con todo, o futuro parece de
pender máis que destes problemas 
do enraizamento de «Vagalume» 
nas escolas. Son os nenos os que á 
fin fan «Vagalume» pra eles mes
mos. Labor que implica un traballo 
de base en tódalas escolas galegas 
que aínda está por facer, e na que 
teñen unha importante actividade 
os mestres. Se os nenos, a pesares 
de tódalas dificultades que supón 
esta nova experiencia xunto coas 
da lingua están facendo e intere
sándose por «Vagalume», están a 
demostrar que unha revista infantil 
galega é posíbel. 

No día das letras galegas poñe
ránse á venda as coleccións xa en
cadernadas dos anos 1974, 7 5 e 
76. 
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POR UNHA CULTURA ÍNFANTlL GALE~A-

cultura 

A NOSA LINGUA 

Algúns pluráis CHARO ALVAREZ -
FRANCISCO F. REI 

Irnos falar dos pluráis, pro non 
do das palabras rematadas en -n 
ou -1, dos que falaremos máis 
adiante ó expo-la normativa do 
galego, senón deses outros apa
rentemente menos importantes, 
ós que se fai somentes unha pe
quena referencia nas gramáticas. 

LEIS / LEISES 

As palabras monosílabas ou 
polisílabas agudas rematadas en 
diptongo forman o plural engadin
do só un -s, e non a sílaba -es 
coma en castelán; ou sexa, que 
rei, lei bocói, etc. terán un plural 
ff;JÍS, leis, bocóis. Nalgunhas pala
bras de uso máis frecuente e fo
néticamente diferenciadas do 
castelán ninguén ten duda, e to
dos formamos sobre boí, bois. 

Amáis destas formas non é 
raro ouvir leises, reises, etc., for
mas tamén galegas, cunha doble 
caracterización de plural. Coida
mos que neste caso compre deci
dirse polas primeiras, as etimoló
xicas, cun so morfema de plural e 
diferenciadoras dabondo. O fenó
meno de hipercaracterización é só 
galego, existe en tódalas linguas a 
nivel vulgar e, neste caso concre
to, tamén hai quen, por Castela 
adiante, di cafeses e jabalises. 

Outras veces lense, máis que 
ouvírense, formas do tipo leies, 
reies, bocoies ... , que deben ser re
xeitadas por ser claros castelanis
mos. De leyes faise leies, como se 
pretende facer de coyuntura 
coiuntura, e non conxuntura, for
ma de acordo coa fonética históri
ca e actual do galego, así coma 
co resto das palabras desta fami
lia. 

TABUS, ISRAELIS / TABUES, IS
RAELIES 

Hai unha tendencia, claramen
te baseada na gramática da esco-

la de cada quén, e facer un plural 
castelanizante das palabras rema
tadas en vocal tónica. 

En galego coma nos exemplos 
anteriores, só se engade un -s 
como caracterización de plural. 
Debe decirse e escribirse israells, 
tabús, maniquls... etc, e rexeitar 
por castelanismo os pluráis en -es 
(israelles). Así falaráse de os sis e 
os nons, e diráse: mentireiro es
er/bese con dous es, dous is e un 
o; os israells e máilos paquistanls 
son dous pobos da Asia, pro ban
tús e zulús son africanos. 

EXAME / EXAMES 

Case pode darse como regra 
que os nomes que en castelán re
matan en -en, en galego fano en -
e (mentres en portugués vacilan): 
Carme, Virxe, exame, orixe, crime, 
réxime, etc. (decimos case pola 
existencia de dolmen, liquen e ou
tros cultismos) polo tanto, en plu
ral deben aparecer estas formas 
cun -s final e non co castelanizan
te -enes. Hai que decir quinta fei
ra chegaron as ordes; venres fálo
che das orixes diso, mércores 
desta semana teño dous exames. 

A forma xoven e un castelanis
mo léxico, pouco recomendábel 
por existir en galego un sustanti
vo (mozo) e un adxetivo (novo, 
nova) pra expresa-lo mesmo. Pro, 
de usalo, ten que face-lo plural de 
acordo cos sustantivos rematados 
en -n, e nunca en xóvenes doble 
castelanismo, léxico e morfolóxi
co, que nos dá un híbrido inadmi
síbel. 

PAREDES, VERDADES / 
PARES, VERDAS 

Hoxe é normal ouvir a talantes 
galegos virtú, verdá, navidá, liber
tá, sen ese -de que sentimos 
como tan de noso; nótese que os 

máis dos sustantivos que se ou
ven sen esa característica reffren
se a conceptos abstractos. Moito 
máis raro e ouvir paré, sé ou ré, 
formas case inexistentes pro que 
xa agraman por algures; é rara a 
perda da característica en pala
bras que se empregan a cotío e 
referidas a seres ou sensacións 
moi concretas. En castelán tamén 
é normal a perda do -d destas pa
labras, fenómeno que se sente 
como vulgarizante. No caso da 
nosa lingua non sabemos se se 
trata dunha influencia dó castelán 
(é posíbel que mesmo reincorpo
raramos eses sustantivos a parti
res del) ou a unha evolución 
autóctona emparentada coa que 
se está a dar agora· en Castela; a 
conclusión do castelanismo é por 
veces doada e simplista demáis. 
En calquera cáso, a norma e a es
crita sempre teñen de ser máis 
conservadoras do que a fala. For
mándoo sobre verdade e libertade 
o plural non pode ser máis ca ver
dades e libertades, e non verdás 
nen libertás. 

PANT ALON, TIXEIRA / 
PANTALONS, TIXEIRAS 

En castelán, o xeral é decir los 
pantalones, las tenazas, la tijeras 
ou los alicates, referíndose a un 
so obxecto; mentres en galego o 
normal é o pantalón, a tanaza, a 
tixeira (ou tiseira) ou o alicate. En 
algures conviven a forma en sin
gular coa de plural. Poida que 
esta segunda se~a castelanismo 
ou autóctona; de calquera xeito é 
totalmente minoritaria. En princi
pio, pois, debemos fuxir de frases 
coma téñoche uns pantalóns no
vas, dáme as tanazas. 

Poida que a algúns lles pareza 
cousa de pouco aquel estes pro
blemas, maiormente a carón dun 
pronome átono fóra de sitio ou 
dun habla dito; pro a lingua faise 
de cousiñas miudas. E xa se sabe 
que non hai enemigo pequeno. 



cultura 

e ando as Xornadas de Cine de 
Ourense tivemos que falar do · 

mesmo.¿ Onde están e de ónde saen os 
cartos? ¿Cómo resisten astes grupos 

·· de teatro, concmtamente, que veñen 
dende hai anos xa loitando por unha 
normalización da nosa cultura tamén 
nestes e idos? 

Cando se trata de organizar unha 
mostra (sexan as anteditas ou outras 
en vilas ou promovidas por asociacións 
culturáis illadamente) o primeiro que se 
fai, logo dos proxectos, é o recento dos 
cartos, números. Axiña escomenza 
unha longa peregrinaxe pra conseguí-la 
financiación. Caixas de Aforres, entida
des bancarias, algúns centros comer
ciáis ... Os resultados endexamáis de
ron, polo menos .deica agora •. pra pagar 
tódolos gastos. E isto tendo en conta 
que (compre decilo xa) os nosos grupos 
de teatro galegos traballan, todos eles, 
en réxime económico de absoluta he
roicidade. 

SUBVENCIONS 
E AUTOFINA~IACION 

Organizar unha mostra coma 
Vigo ou Ribadavia ten dúas opcións 
sempre: a subvención e a autofinancia
ción. Esta última non é posíbel. O resul
tado (polo menos en Ribadavia) ven 
sendo un tento de mistura-las dúas. Os 
grupos veñen, se póde ser, pagando os 
gastos do seu peto. Logo pódese che
gar a un acordo segundo os cartos que 
se fagan na venda de entradas. Non 
coñecemos exactamente o sistema 
deste ano, pro ven sendo asf. 

En Vigo, sen embargo, ó se-la entra
da gratuita (por celebrárense as actua
cións no auditorio da Caixa de Aforres, 
anque este ano hai a idea de ir tamén 
polas asociacións de veciños dalgúns 
barrios) o xeito de financiación é exclu
sivamente de subvencións, unhas sub-

~ vencións altas se as comparamos coas 
I' que pode conseguir Ribadavia logo de 

Ribadavia, por estas datas, propón tódolos anos unha cita co 
teatro galega. E a primeira das nasas mostras. Hai tempo que 
conseguíu recoñecemento e creta non somentes no resto do 
Estado Español senón máis aló das súas fronteiras, en Avig
non, en Nancy ... Lago veñen as Mostras de Vigo (o ano pasa
do houbo dúas) e as Xornadas de Teatro nesta mesma cidade. 
Nunhas e noutras hai sempre, inevitábelmente, problemas 
graves de cartas. ¿De dónde saen os cartas pró naso teatro? 

Teatro: 

Vivir da esmola 
e resistindo 
moitos traballos, pro que tampouco 
abondan pra cubri-los programas pre
vistos. O ano pasado, concretamente, a 
idea primeira de pecha-las Xornadas de 
Teatro coa actuación do grupo portu
gués «Os bonecreiros» houbo de resol
verse chamando urxentemente pra que 

non viñeran porque non había xa unha 
cadela máis. 

A «outra mostra» ou «mostra parale
la», a chamada «Mostra Popularn que o 
pasado ano organizóu en Vigo a Cordi
nadora tentóu a alternativa única da 
autofinanciación. Os resultados foron 

AXUDAS OFICIAIS O T.I. EN 1976 

Festival de Teatro de Sitges ... .. ...... ....... ... .... ....... . 
Semana de Teatro de Cuenca .............. ............ .. .. . 
Sala Villarroel de Barcelona ..•. .... ....... .................. 
TEI Pequeño Teatro de Madrid ..... ............... ......... . 
Grupo Ensayo-1 , de Madrid .... ..... ....................... . 
Compañia Teatro-Mediodia de Sevilla ........................ . 
Escuela de Artes y Oficios de Ibiza .......................... . 
Grupo Teatro Els Joglars, de Barcelona ...................... . 
XII Olimpiada del Humor. Valencia. . ........................ . 
Certamen ,Anual Teatro Galardón del Duero ................... . 
Certamen Teatro del Mar Menor ........................ . ... . 
Campañas en colaboración co Grupo Ditirambo ............... . 
Agrupación La Cazuela de Alcoy ...................... . ..... . 
Asociación de T.I. de Alicante .............................. . 
Teatro Universitario de Murcia ............................. . 
Centro de Investigaciones Teatrales (Madrid) .................. . 
Grupo UZ0-1, de Alicante ................... .............. . 
Grupo Teatro Libre de Madrid ........................... .. . . 
Campañas en colaboración co grupo Els Comediants ........... . 
Festival de Teatro de Vitoria ............................... . 

TOTAL ... . ............................. .. ... . 

Galicia 

2.000.000 pts. 
400.000 pts. 

1.000.0.00 pts. 
350.000 pts. 
250.000 pts. 
250.000 pts. 
100.000 pts. 
1 50.000 pts. 
50.013 pts. 

100.000 pts. 
75.000 pts. 

200.000 pts. 
250.000 pts. 
250.000 pts. 
200.000 pts. 
100.000 pts. 
100.000 pts. 
100.000 pts. 
250.000' pts. 
250.000 pts. 

6.425.013 pts 

NOTA: Compre engadir á lista outra subvención que se lle deu ó «Teatro de la Ribera» 
en Zaragoza de 100 mil pts., entre cinco e seis millóns de pts. á Asamblea de 
Actores e Directores de Barcelona ... e algunha outra máis que non puidemos 
recoller. Son tamén as que se lle adicaron ó teatro independente sementes. 
Quedan outras. Nunhas e neutras Galicia non aparece por ningures. 

X.M. 

semellantes a outras, cunha diferencia, 
aquí houbo que traballalo todo co vo
luntarismo. 

NON E UNHA EXCEPCION 

O teatro non é unha excepción na 
nosa realidade cultural, sen canles pro
pias, sen capital propio, sen unha bur
guesía capaz de apoiar e axudar ó cre
cemento das diferentes actividades e 
manifestacións da nosa cultura (a non ser 
moi illados e históricos casos persoáis, 
de ningunha maneira representativos). 
O teatro galego ven ser, nestas condi
cións, teatro de trincheira á forza, tea
tro de catro patacóns, dunha herocida
de fóra do común que, a pesares de to
do, segue á procura das vangardas, dos 
compromisos e mesmo á conquista 
dun pÓblico necesario que aínda non 
hai. 

O Estado poderf a axudar cunhas 
subvencións fortes. Pro haberf a que 
pensar xa noutro Estado, neutros inte
reses que moveran a máquina do Esta-



do. O teatro independente (lóxicamente 
rupturista, de vangarda ética e estética, 
expresiva e ideolóxica) non interesa. Se 
ese teatro se produce, ademáis, como 
manifestación dunha cultura marxina
da, colonizada, que loita por saír adian
te e ser ela mesma ... aínda interesa me
nos. 

Aquí mesmo publicamos unha serie 
de subvencións que dá tódolos anos o 
Ministerio de Información e Turismo 
prós grupos do chamado teatro inde
pendente. Algo é algo. Sen ser nunca 
gran cousa e sen tentar, nin moito me
nos, resolve-lo problema económico e 
de profesionalización, estas axudas fo
ron sempre máis fortes ou máis cativas 
segundo os tempos do réxime franquis
ta foran máis liberalizadores ou non. 
Sempre foi, de calquera xeito, unha bi
lla moi cutre. 

En 1975 os grupos de teatro inde
pendente escomenzaron a esixir que 
esas listas das subvencións se fixeran 
públicas, a ver quén levaba e quén non 
levaba cartos, qué se facía con eles. 
Dos seis millóns e medio que a Subdi
rección de Teatro repartí u o ano pasado 
entre grupos independentes a Galicia 
non veu nin siquera unha cadela. 

«NON POLITICEN VOSTEDES» 

¿Cómo explicar isto? Cando os orga
nizadores da 11 Mostra de Teatro Gale
go de Vigo foron ó ministerio e amosa
ron as cifras que hoxe publica TEIMA 
dixéronlle que a ver se se resolvfa pra 
outra vez, pro que estas causas son 
sempre as/: uns quedan dentro e outros 
fóra. Non politicen vostedes as causas 
con iso da rexionalización e as desi
gualdades. O Ministerio prometéu pra 
Vigo, xa o ano pasado, cen mil pesetas. 
Cáseque tódolos anos fai a mesma pro
mesa. E aínda están agardando. 

E nembargantes, nós mesmos pui
demos comproba-la sona e creto do 
teatro galego na xeografía do teatro in
dependente español, concretamente. 
Ribadavia é hoxendía unha institución 
dentro do teatro independente da Pe
nínsula Ibérica, e non esaxeramos ab
solutamente nada na afirmación. En 
Avignon, capital do teatro independien
te de Europa, tense noticia de Ribada
via como fenómeno das «culturas mar
xinadas». Xa noutro termo, as Xornadas 
de Vigo son un encontro moi represen
tativo do que se está a facer na Penín
sula Ibérica ó recoller unha testimuña 
do teatro dos diferentes pobos e cultu
ras que a compoñen. 

O ministerio, naturalmente, todo isto 
o mesmo lle ten. Diante das subven
cións deste ano o lector,· coma nós, 
preguntaráse qué criterios se poden ter 
pra facelo reparto. 

• 

cultura 

----Eseolma/TEIM~---

LIBROS 

Anxel A. Rey Ballesteros. «DOS 
ANXOS E DOS MORTOS». Colec
ción Pombal. Editorial Castre
los. Vigo, 1977. Novela. 

Novela construida fundamen
talmente a partires das vivencias 
persoáis e mesmo existenciáis 
dunha xeración de rapaces, a que 
chega á universidade de Compos
tela na década dos 70, nenos da 
pequena-burguesía, inquedos e 
cansos ó mesmo tempo, de volta 
de moitas cousas e desesperada
mente abertos a novas posibilida
des, anque -asegún se despren
de das páxinas do libro- cunha 
grande dose de nihilismo tamén. 

Non hai un fío argumental pro
piamente dito. Non o hai polo me
nos dun xeito tradicional. A expe
riencia narrativa é interesante. 
Tan interesante coma discutíbel 
nalgúns intres tanto dende o pun-

REVISTAS 

BOLETIN CASA DE GALICIA. 
Edita a Ca~a de Galicia en Pa
rfs. 5 Rúe las Cases, 75007, Pa
rfs (Francia). 

Chegan á nosa redacción de 
cando en vez as mostras da pren
sa emigrante. Prensa unhas veces 

DOS ANXOS 
E DOS MORTOS 

to de vista estrutural e narrativo 
coma lingüístico. Os hiperenxe
brismos, as construcións vacilan
tes do idioma empregado polo 
autor (un home moi novo polo de
máis), algunhas solucións orto
gráficas e mesmo léxicas, etc., 

callemos, suliñamos eiquí, a pre
sencia dos galegas en París, arre
dor da Casa de Galicia na capital 
francesa. 

Faise a ciclostil, coma tantas 
outras publicacións semellantes. 
Este número correspondente ós 
primeiros días deste ano contén, 
amáis das felicitacións e desexos 
dun ano novo ventureiro pra to
dos, un ensaio sen firma encol do 
problema nacional de Galicia, al
gunhas informacións do centro, 
un poema de Lueiro Rey, un chis
te de Castelao e («ouh, milagres 1) 
unha páxina de publicidade. 

TEATRO 

V MOSTRA DE "f...EATRO GALE
GO DE RIBADAVIA. Ribadavia, 
Ourense. 

son, máis ca limitacións do escri
tor, problemas xeráis que aínda 
ten plantexados o idioma. 

Repetimos que o traballo é in
teresante e a experiencia narrati
va tamén, apoiándose na capaci
dade de suxerencia sempre das 
palabras, das imaxes, a composi-
ción sintáctica. Narrativa intros
pectiva, persoal. Exercicio lingüís
tico. O longo de toda a novela re
cende (ou cheira, asegún) o am
biente canso e rebelde ó mesmo 
tempo dunha xeración de rapa
ces, arredor da universidade, as 
vacacións na casa, os anceios de 
independencia, as crises existen
ciáis e as lecturas afervoadas, in
telectualizadas, crípticas. O lector 
non ten que buscar (anque se de
senvolva a narración arredor dos 
ambientes universitarios compos
teláns) un texto político ou de am
biente político. Tampouco é a cró
nico de nada. E un tempo, unha 
situación, un longo vagar do espí
rito revolto e desacougado. 

teatro independente, teatro gale
ga e, deica agora, teatro de trin
cheira tamén, na resistencia. Logo 
están as que se celebran en Vigo. 

A característica máis impor
tante deste ano (no intre polo me
nos de redactar esta ESCOLMA) é 
a presencia de grupos novos e, 
posíbelmente, a ausencia de ou
tros que tradicionalmente viñan a 
Ribadavia, pro que nesta edición, 
por unha cousa ou por outra, non 

. teñen obra preparada. Haberá, 
pois, novedades. 

O día 1 7 fállase, coma sempre, 
o premio «Abrente» (a asociación 
cultural desta vila que promovéu 
as mostras dende o seu nace
mento). Xunto co premio teatral 
que convoca a Asociación Cultu
ral «0 Facho» e, logo da desapari
ción daquel primeiro «premio Cas-

o 14 de maio comenza, un ano telao», «Abrente» é o certame de 
máis, a Mostra de Teatro Galego máis sona nestes intres. Este ano, 
de Ribadavia. De certo a Mostra precisamente, un dos grupso par-
de Ribadavia é hoxe o acontece- ticipantes presenta en Ribadavia 
mento teatral máis importante de a obra gañadora do premio o pa-

militante e outra máis «de socie- Galicia, capaz de recoller tódolos sado ano. Hai unha invitación ine-
dade», pro crónica sempre do la- anos o que se está a facer, preo-:- vitábel nestas datas: Ribadavia, M 

texar dende a distancia. Hoxe re- cupacións e realizacións do noso na semana do 14 ó 21 de maio. ~ 
--~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' " 



cartas a 
dirección 
EN CONTRA DUN 
EDITORIAL DE «TEIMA» 

O editorial publicado no número 19 
de TEIMA fixo chegar á redacción 
varias cartas de disconformidade. 
Son as que publicamos agora. 

Sr. Director: Mirando o editorial 
do número 19 da revista TEI MA ti
duado «Os novos Mesías», tivemos 
que virar varias veces a folla pra ver 
a portada e decatarnos de que ver
dadeira mente estábamos lendo 
TEIMA. Coidamos nun intre ter nas 
mans un «Galicia en loita», un «A 
Voz do Pobo», ou algo polo estilo. 

lste editorial mostróuse pra nós, 
e utilizamos palabras do mesmo, 
como exemplo de claridade do que, 
xusto TEIMA non ten que ser.¿ Ula 
a gran revista de TODO o Povo Ga
lego? ¿ Ula a tan cacareada inde
pendencia e imparcialidade de TEl
MA? ¿ Ouén é TEIMA, pregunta
mos, pra emitir semellantes xuicios 
sobor de tal ou cal organización? 
¿ Oué ideoloxía particular tanta de 
sacralizar a que se viña decindo 
«revista de TODO o Povo Galego? 

Estivemos en Xove, e podemos 
afirmar que ninguén sacralizóu nin
gunha ideoloxía. A marcha estaba 
aberta a todo o Povo Galego, e ao 
final houbo un mitin organizado por 
CC.LL. (anunciado na prensa días 
antes) de asistencia libre, e non 
polo P.C.E. (léase Rafael Pillado). 
Estivemos en Xove e vimos que o 
noventa por cento dos «marchan
tes» (¡¿¿Sectarismo?? 1) estaban 
achegados a unha liña de actuación 
determinada. Non comprendemos 
pois como TEIMA pode falar de in
tento de sacralización por parte de 
orgaización oa orgaizacións que re
presentaban a isa gran maioría, 
tendo en conta a súa «INDEPEN
DENCIA E IMPARCIALIDADE». 

Sóio un consello: Pra o próisimo · 
editorial feíto con iste molde, face-
9e o favor de poñer en baixo as si
glas respeutivas. 

Atentamente. Dous deceuciona
dos suscrrptores. 

Xosé Barbazán - número 1.392 
Xosé Ramón Barba - número 1.241 

* * * 

Compañeiros de TEIMA: Como 
me sinto parte de TEIMA, ó levar 
dende o número cero enchendo un 
pequeno anaco dela, e como coido 
que os editoriaes son o sentir da re
vista, non podo facer outra cousa 
que amosar o meu total desacordo 
co editorial do número l9 sobor da 

-.:!" m~rcha de Xove, xa que -pra 
~ mm- a trata dun xeito totalmente 
I' partidario, dándolle as ·costas a 

unha das versións e a un importan
te «sectorn de Galicia. Aclárovos 
que eu son independente e non de
fendo aquí intereses particulares. 

Xaquin Marin 
Fene 

* * * 

Sr. Director: O editorial «Os no
vos Mesías» (núm. 19 de TEI MA) 
púxome de manifesto o que «non 
deberá suceder nunca mais» nunha 
revista que se adorna cos títulos de 
independente, suprapartidaria e de
mais boas verbas. 

O editorial é unha mostra de es
tilo retóricoapocalíptico e de cegueda
de («Xove foi a escalada da incon
secuencia»). Pro o que máis fonda
mente me impresionóu foi a súa 
capacidade de xenreira antipartidis
ta; quedamos ben enterados e mui
to máis que asustados polo malísi
mos que son os da UPG e ANPG: 
sectarios, arrogantes, pretenciosos 
intemperantes, intransixentes, boi~ 
coteadores e mesiánicos. Un alarde 
de puro maniqueísmo. 

Tampouco esquece o editorial a 
«escalada dos insultos»: os líderes 
das nefastas orgaizacións devandi
tas son por riba de mesiánicos e sa
cramentalistas, un «fato de trasnoi
tados líderes de sí mesmos»; líderes 
ensoberbecidos, que sóio saben 
mirarse ao ombligo ou un pouquiño 
máis enriba, «ós seus propios pei
tos»; «fato de grandes homes en so
litario», porque «so pobo sómolo to
dos. Non, señores, uns cantos privi
lexiados». 

O editorial bota por tora toda a 
súa «unidade xenerosa» cando nos 
mostra «o arribismo electoralista» 
destes homes-tillos do diaño que 
capitalizan a marcha «á conta ... da 
mesmísima miseria e incertidumbre 
dos labregos ... » ¿E qué máis? Eu 
estiven en Xove. E hoxe sinto ver
gonza de leer tanto insulto, tanta 
xenreira, tantas parcialidades e 
mala fe, tanta falta de equidade e 
de análise obxetivo dos feítos. E 
todo elo no nome da independen
cia, da equidade e da sacrosanta 
unidade ou supraunidade xenerosa. 

Anxel Iglesias Dfaz 
Suscriptor nú. 804 
C/ Burgos, 46, 3. 0 

Vigo 

* * * 

FRENTE COMUN 
DE ESQUERDAS 

S. Director: E urxente e necesa- · 
ria a unión nun Frente Común de 
tódalas Forzas Democráticas de Es-

querdas das Nacionalidades e Re
xións e naturalmente do Estado Es
pañol. A pesares do que din algun
has forzas nacionalistas, mentras 
non se despexe o futuro político do 
Estado Español, as distintas Nacio
nalidades e Rexións non poderán 
outer o seu dereito á Autodetermi
nación e á Autonomía. Todo esto 
vai esposto nos seguintes puntos: 

1) A competencia, o individualis
mo e os intereses de partido -la
cras heredadas do capitalismo
privan o futuro da clase que, as For
zas Democráticas de Esquerdas, 
din defender. 

O pobo tiña posta as súas espe
ranzas nas prósirnas eleccións, es
peranzas que vai perdendo canto 
máis se van achegando as elec
cións, pois as Forzas Democráticas 
de Esquerdas non acaban de unir
se. 

2) Ningún grupo de Esquerda 
pode enfrentarse con ésito, indivi
dualmente, ás eleccións, pois se
rían as forzas «reformistas» as que 
remataran por capitalizalas. Non é 
necesaria a «legalización» de tódo
los partidos pra concurrir ás elec
cións, senón a súa vontade de face
lo. ¿De qué xeito? Apoiando a un 
partido que esteña «legalizado», 
como o PSP. 

Por último, as forzas que teñen o 
deber cívico de unirse diante do 
pobo son: PGSD, PCaG, PPG, PSG, 
PSPG, ORT, LCR, MCG, UPG, e 
cómo non, o PCG, ainda que nos 
úl~imos tempos este partido, baixo 
a dirección de Carrillo, desvióuse 
das clases populares. Non me es
quenzo do PSOE, pro este partido é 
pequeno-burgués. Falo dos parti
dos a nivel galego, ainda que esto é 
válido prós seus homónimos do Es
tado Español. 

Andrés Freire Freire 
C/ Barcelona, 89, 4. 0 drta. 
Coruña 

* * * 

FONTENLA E OS 
VECIÑOS DE VILABOA 

Estimado Director: Con sorpresa 
lin nun número da revista que diri
xes un comentario sobre a miña 
persoa referido a Autopistas do At
lántico, manifestando un dos entre
vistados, por nome Arturo Estévez, 
que eu me negara a acudir como 
profesional do Dereito ao lugar de 
San Martiño en Vilaboa a requeri
mento seu. Ignoro se Arturo Esté
vez estivo no me bufete, mais o que 
sí podo decir é que o que dí non é 
certo. A verdade é que unha tarde 

apresentáronse nd meu estudio 
dous rapaces, decf ndome que a 
Garda Civil hatera na xente de Vila
boa -San Martiño- e que coida
ban que iban bater máis neles, pola 
tarde, e que é o que se podía facer. 
A miña resposta foi profesional e 
non política, como é xusto e lóxico 
posto que requerían a asesoría ~ 
orientación xurídica dun abogado, 
perante uns feítos que aconteceran 
e podíanse repetir. A miña respos
ta, como noutros casos de espro
pi?cións e mesmo de Autopistas, 
fo1 ao meu entender a correcta, que 
eu podía actuar como Letrado mais 
non como testigo e que non podía 
dar fe como un Notario; que estaba 
disposto a plantexar cantas denun
cias fosen precisas pola actuación 
da Garda Civil, que me trouxeran 
testimuñas e partes médicos pra 
poder intervir perante o xuzgado. 
Ao seguinte día, non sei se ese Ar
turo Estévez ou outra persoa, pois 
non conozo a todos os que pasaron 
polo meu bufete polo problema de 
Autopistas do Atlántico, pedí ume 
tamén orientación xurídica para un 
problema de danos a unha casa. 
Tamén fixen o oportuno dictame e 
din a opinión que xurídicamente me 
parecéu máis correcta. Por suposto 
a ninguén lle cobrei as consultas nen 
o asesoramento, nen nesas ocasión 
nen noutras, ~n que a xente que 
veu ao estudio viña da man de ami
gos ou coñecidos. O sorprendente 
é que, según as miñas noticias 
logo os veciños afectados actuaro~ 
dacordo coa orientación xurídica 
que eu din a eses rapaces, dos que 
eu non sei o nome, pro que na re
vista identificáronse un deles como 
Arturo Estévez. Non me parece mal 
que aproveitaran a consulta e que 
estiveran dacordo co que eu lles di
xen e logo actuaran, como o fixeron 
os veciños, según as miñas instruc
cións. O que sí me parece desaxei
tado e malicioso, salvo erro na 
transcripción da entrevista, é que 
se diga que eu me neguéi a ir a San 
Martiño sin máis aclaracións, acu
sándome como contrario á defensa 
duns intereses, os dos veciños de 
Vilaboa, que dende a miña profe
sión, cando fun requerido así, e 
dende outras instancias defendín 
sempre desque nacéu o problema. 
Remítome á actuación miña men
tras estiven no Partido Galego So
cialdemócrata (PGSD) e mesmo 
dende a Presidencia de Amigos da 
Cultura. 

Agradecéndoche de antemán a 
publicación desta carta aclaratoria 
recibe un cordial saúdo. ' 

Xosé Luis Fontela Rodríguez 
Xral. Mola, 17, 1.ªpla

1

nta 
Pontevedra 
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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 IBANEZ 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 QU.E 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 POff 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 PE GALICIA @» 
SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS (t?) 

7 - AS POSIBILIDADES DA EVOLUCION DE SARGADELOS ATOPANSE APENAS NOS . SEUS 
COMENZOS. 

complexo de industria, investigación e formación que agroma en sargadelos 

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

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

-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 



17 de • mato 

Día das Letras Galegas 
«0 Día das letras Galegas» é xa un acontecemento fundamental no ano galega, data que ven 
conmemora-la presencia viva da nasa cultura (unha presencia que non fai máis que medrar arreo) na data de 
edición dos «Cantares gallegos» de Resalía de Castro, en 1863, data que se considera históricamente o prin
cipio do naso « Rexurdimento» literario. 

Nestas páxinas espaciáis que TEIMA adica ó día tocamos temas fundamentáis: algunhas suxerencias eneal 
da p·ersonalidade histórica de Antón Villar Ponte (Viveiro, 1881-A Coruña, 1936) que foi o primeiro teoriza
dor do nacionalismo galega e a quen vai adicado este ano o «Día das letras galegas» por acorde da Real 
Academia Galega. RAMON VILLARES fai unha análise do contexto histórico no que aparece o nacio·nalismo 
galega nos primeiros anos deste século, RAMON PI Ñ El RO fai algunhas consideracións eneal do pensamento 
político do escritor galeguista, e VICTOR F. FREIXANES dá algunhas suxerencias eneal da personalidade 
xornalística de Villar Ponte. 

Outro tema .que quixemos recoller eiquí foi a cuestión da lingua. XESUS ALONSO MONTERO propón un 
pequeno esquema cara a unha alternativa inmediata no intre histórico (que arelamos todos democrático) que 
nos vai tocar vivir. Amáis disto, a redacción preparóu un pequeno informe eneal das recentes xuntanzas cara á 
normativización da lingua. 

Antón Villar Ponte 
Nacéu en Viveiro en 1881. Fixo 

estudios de Farmacia en Compos
tela e exercéu logo a profesión en 
Foz onde escomenzóu a escribi-las 
primeiras cousas cun interés espe
cial pota prensa. En Madrid adicóu
se ó xornalismo xa abertamente. 
Logo emigróu a Cuba onde dirixíu 
varias publicacións diarias e revis
tas. En 191 6 volve á Galicia e esta
belecese na Coruña. 

1917 é unha data fundamental 
na historia do país: a creación das 
«lrmandades da fala», obra de 
Antón Villar Ponte precisamente, 
apoiado entre outros polo seu ir
mán Ramón. A partires de eiquí es
comenza un labor abertamente ga
leguista e nacionalista, primeiro 
máis ben cultural, logo directamen
te político. Xunto a Casares Ouiro
ga crea a Organización Republica
na Galega Autónoma (ORGA) que 
o leva como diputad.o ás Cortes 
Constituintes en 1931. En 1936 
volve a ser escolleito, pro esta vez 
polo Partido Galeguista xa. 

o seu labor amósase en moi di
ferentes eidos. Na política os seus 
textos fundaméntáis están arredor 
do nacionalismo galego («Naciona-

íismo galego: a nosa afirmación re
xional») na súa meirande parte es
pallados en artigos, conferencias,· 
etc. En "f<Pensamento e sementeira» 
·(Edicións Galicia do Centro Galego 
de Bós Aires, 1971) recóllese unha 
escolma importante dos seus tra
ballos. No teatro firma con Ramón 
Cabanillas "f<O mariscal» e pola súa 
conta "f<A patria do labrego» (Luarca, 
1905), .. "f<Entre dous abismos» (A 
Coruña, 1920) e "f<Almas martas» 
(Ferrol, 1922) reunidas as tres nun 
"f<Trlptico» en 1928. Foi un dos que 
máis pularon o interés polo teatro 
galego nas «lrmandades da fala». 
Escribe tamén pró teatro "f<Noiturnio 
de medo e marte» e os "f<Evanxeos 
da risa absoluta». 

Polos seus textos doutrinarios 
está considerado coma o primeiro 
teorizante do nacionalismo galego. 
Logo da súa morte, a Federación de 
Mocedades Galeguistas pubUcóu 
en Santiago unha escolma dos 
seus traballos neste senso ("f<Escol
ma d-artigos nazonalistas». F.M.G. 
n.0 1. Nós, pubricacións galegas). 
Elexido diputado, morréu, sen po- ,... 
der facerse cargo do seu posto, o 2 ~ 
de marzo de 1936. O 



Nos nosos dfas pódese ver como 
medra e se afirma unha Galicia no
va, unha Galicia con conciencia co- · 
lectiva da súa personalidade de 
pobo e con vontade enérxica de 
recaba-los direitos que a todo pobo 
lle corresponde. Pero esta Galicia 
nova, esta Galicia galega que senti
mos medrar dfa a dfa, ten antecen..., 
dentes, ten as súas orixes no pasa
do. Despóis. de corenta anos de in
comunicación «normal» co gale
guismo anterior, as novas xeracións 
galegas que agora protagonizan 
esta xurdia agromada galeguista 
poden te-la sensación de que é un 
feito recente. Pro a realidade non é 
esa, porque a evolución do gale
guismo ten unha historia longa e, 
desde logo, varias etapas. E a ac
tual, a que agora contemplamos 
con tanta esperanza, ten rafees na 
etapa representada polas «lrman
dades da Fala», que á súa vez foron 
promovidas por Antón Villar Ponte. 

Lembrar a Villar Ponte e rendirlle 
homenaxe é unha das cousas máis 
xustas que pode face-lo galeguis
mo de hoxe. O «Dfa das Letras Ga
legas» ofrécenos boa ocasión pra 
facer presente á significación histó
rica da súa figura e pra dar a 
conoce-la importancia da súa obra. 
Aquf correspóndenos talar da súa 
dimensión polftica. 

Desde logo, compre decir que a 
vida e a obra de Antón Villar Ponte 
estiveron decote inspiradas polo 
ideal de libertade e de xusticia e 
movidas pola preocupación polftica 
de servir ese ideal. A independencia 
rebelde do seu temperamento e a 
xenerosidade idealista do seu ca
rácter empuxáron desde moi novo 
a tomar postura activa contra o tin
glado político caciquil montado 
por Cánovas. Fillo dunha familia 
acendradamente monárquica e 
conservadora, o xoven Antón entre
góuse afervoadamente ó ideal re
publicano federal e, sendo estu
diante universitario, fundóu en Vi
veiro1 a súa vila natal, un semanario 

a> republicano titulado «Nueva Brisa», 
~ no que publicóu o seu primeiro arti-
1' go, por certo en defensa do proleta-

riado. A través deste semanario 
promovéu a primeira folga obreira 
que se levóu a cabo en Viveiro. E en 
Compostela, nos seus. anos univer
sitarios, tamóu parte en actos de 
propaganda organizados polo Cen
tro Obreiro. 

Rematada a etapa universitaria 
coa licenciatura en Farmacia, deci
dfu estabelecerse en Foz. Desde alf 
inicióu colaboración asidua na 
Prensa liberal de Galicia e na repu
blicana de Madrid e Barcelona, póis 
o seu activismo ideolóxico encon
traba no xornalismo un medio efi
caz de proselitismo e de loita. Fixé
rono secretario do Comité Republi
cano Federal que presidfa Leiras 
Pulpeiro, de quen chegóu a ser moi 
amigo. Esta amistade con Leiras, 
unha das figuras máis prestixiosas 
do republicanismo galego de co
menz<?s de século, é importante na 
evolución biográfica de Antón Villar 
Ponte, porque o federalismo ideoló
xico do poeta mindoniense estaba 
profundamente arraizado na identi
ficación entrañábel coa Galicia po
pular, coa Galicia campesiña opri
mida económicamente polas car
gas foráis e pola presión fiscal e po
lfticamente abafada polo caciquis
mo apoiado no sistema centralista. 
O exemplo verdadeiramente 
apostólico de Leiras na súa lealtade 
á Galicia popular, sen dúbida influf u 
positivamente na primeira concien
ciación «galeguista» de Villar Ponte. 
E os dous anos de permanencia en 
Foz tamén lle permitiron conocer 
directamente as mágoas desa Gali
cia indefensa, póis alf escribíu, 
como protesta contra elas, un dra
ma social titulado A patria do /abre
go», editado en Luarca en 1905. 
Por certo que en Foz coincidíu co 
poeta Noriega Varela e máis co pai 
de Camilo José Cela e entre os tres 
fundaron un periódico humorístico 
liberal titulado «Guau-Guau», que 
lles ocasionóu bastantes disgustos. 

O mozo Villar Ponte, ben afinca
do no seu republicanismo federal e 
iniciado na identificación coa Gali
cia popular, decidíu emprende-lo 
camiño da emigración. Despóis 

A 
signifieaeión 
política de 
Antón 
Villar Ponte 
dalgún tempo de permanencia en 
Madrid, marchóu a Cuba, onde 
exercéu unha intensa actividade 
xornalfstica. No 1912 regresóu a 
Galicia como corresponsal perma
nente do «Diario de la Marina», e ó 
pouco tempo incorporóuse á redac
ción de «La Voz de Galicia», que 
o envióu de corresponsal a Lisboa 
para face-la información da revolu
ción portuguesa. Este contacto con 
Portugal lingua estatal. O contraste 
presión no espírito de Villar Ponte, 
porque, escoitando o portugués, 
tivo a revelación de que a lingua 
galega, a lingua dos labregos, dos 
mariñeiros e dos artesáns galegos, 
tan desdeñada pola Administración 
e pola burguesía urbana, era en 
Portugal ligua estatal. O contraste 
entre a situación, tan distinta, do 
galego e do portugués, que para el 
viña se-la mesma lingua, trxolle 
meditar na importancia fundamen
tal da lingua como expresión da 
personalidade dun pobo. 

De volta na Coruña, comentóu 
estas ideas co seu irmán Ramón e 
con don Manuel Murguía, de quen 
chegóu a ser grande amigo. Mur
guía non tardóu en lle reconocer 
que o gran fallo do galeguismo pro
vincialista e rexionalista tora, de 
certo, o non ter partido directamen
te da nosa lingua, e decíalle que se 
fixese unha nova edición do seu li
bro «Los Precursores» incluiríao a él 
como precursos póstumo que de
bera ser pretérito e proto - devan
ceiro. 

Ma.durecida na súa mente a vi
sión crftica do rexionalismo e ben 
imposta nas correntes ideolóxicas, 
tan fortes na Europa de entón, en 
favor do reconocemento dos derei
tos das nacionalidades, Villar Ponte 
deu un paso decisivo na evolución 
do galeguismo, xa que foi él o ver
dadeiro creador do nacionalismo 
galego a partir da creación das «lr
mandades da Fala» en 191 6. Conta 
o propio Villar Ponte que os primei
ros en se identificaren coas súas 
ideas foron Florencio Vaamonde, 
Lugrís Freire; Banet Fontenla e Au
relio Ribalta. O primeiro poeta en 
se sumar, Ramón Cabanillas. O pri
meiro mozo intelectual, Lois Portei
ro. O primeiro filósofo, Xohan V. Vi
queira. O primeiro obreiro, Uxfo 
Charlón. E o seu animador e inspi
rador, seu irmán Ramón. Tamén 
conta que da súa relación epistolar 
con Cambó nacéu a alianza que le
vóu ós galeguistas a Cataluña e 
trouxo logo ós catalanistas a Gali
cia, e que foi entón, con ocasión 
desta visita dos cataláns, cando Vi
cente Risco, Lousada Diéguez, Xai
me Quintanilla, Arturo Noguerol, 
Roberto Blanco Torres, Pérez Car
balla, e a maioría dos intelectuáis 
galegos novos, se incorporaron ás 
«lrmandades». E engade: «Dos de
rradeiros, pra ser dos millores, Ote
ro Pedraym>. 

No ano 1 8 celebróuse en Lugo a 
primeira Asamblea Nacionalista 
-os día 17 e 18 de novembro-, 

. na que se aprobóu o programa polf-



Antón Vil/ar Ponte, no bar das Cortes Españolas, acompañado por Castelao, Porte/a Valladares e o xornalista leandro Pita. (Foto cortes/a de 

doña Teresa Vil/ar Chao, sobriña do homenaxeado). 

tico do nacionalismo galego. Villar 
Ponte defendéu dúas propostas, 
unha para que o nacionalismo se 
declarase republicano, e outra para 
que o nacionalismo declarase como 
un dos seus principios o considerar 
a Portugal como o baluarte da nosa 
indenpendencia espiritual. Ambas 
propostas foron matizadas e asumi
das nos seguintes principios pro
gramáticos: «Federación da Iberia». 
Dentro desta federación, igualdade 
de relacións con Portugal. Crendo 
na accidentalidade das formas de 
goberno, interésanos aclarar que 
non apelamos por ningunha, máis 
simpatizaremos, desde logo, con 
aquela que se mostre máis doada 
pra chegare á federación con Por
tugal>>. 

Tamén propuxo Villar Ponte 
unha «Profesión de fe» que foi apro
bada en Lugo e ratificada en tóda
las Asambleas, redactada nestes 
termos: «Os nacionalistas, agora 
como decote, coidan que ·o proble-

ma galego é un problema de perso
nalidade, de libertade e de dignida
de. Oueren tódalas descentraliza
cións políticas e administrativas, 
máis entenden que aínda conqueri
das estas descentralizacións e tro
cada Galicia nun territorio rico e 
progresivo, o problema nacionalista 
ficaría sin resolver. Só ha de ter re
solución cando sexamos donos 
dunha personalidade propia basada 
no trunfo dunha propia cultura, que 
nos independice das cultur..a«' 
alleas, xa que contamos con unha 
tradición, con unha raza e con unha 
terra de características especiaes, 
diferenciada das máis do mundo, 
na que a lingua é o froito natural 
por excelencia. Entramentras non 
cheguemos a ese xeito de suprema 
libertade, no que nós dispoñamos 
dos nosos destinos, con arreglo ás 
nosas comenencias, nun libre de
senrolo de tódalas nosas posibilida

des raciáes, capaces de crearen 
unha civilización atlántica, o nacio-

nalismo galego non terá abrangui
do o seu fin nobre, grorioso e santo, 
beneficioso pra a humanidade». 

O papel perso·nal de Antón Villar 
Ponte na creación e promoción do 
nacionalismo galego foi fundamen
tal. Sabí ao ben Castelao cando en 
1934 escribíu estas palabras: «Al
fredo Brañas xa morrera e a nosa 
terra deixábase asimilar estúpida
mente, sen azos pra revivir. Eu, da
quela, tíñame polo derradeiro su
pervivinte dunha Patria suicida. E 
foi neste intre cando chegóu a mín 
a voz de Villar P.onte, voz que xun
tóu a uns cantos «bós e xenerosos» 
que non nos coñecfamos pero que 
dende entón ficamos trabados por 
unha irmandade que ningún acon
tecimento pode romper xa. O nome 
de Villar Ponte siñifica para mín o 
orixe do galeguismo». 

A actuación política de Antón Vi
llar Ponte tivo unha segunda inicia
tiva de importantes consecuencias: 
promove-la unión· do nacionalismo 

e máilo republicanismo para crear 
unha organización republicana ga
lega que incorporase a presencia 
política de Galicia como tal á co
rrente republicana que se fa desen
volvendo en España nos derradei
ros anos da Dictadura de Primo de 
Rivera. Non conquerfu Villar Ponte 
arrastrar a tódolos núcleos nacio
nalistas a esa operación política de 
fusión co republicanismo, pro sf o 
secundou un sector, especialmente 
do grupo coruñés, e en 1 930 fun
dóuse a ORGA, que tomóu parte, 
en representación do republicanis
mo galego, no famoso Pacto de 
San Sebastián. Comentando este 
feito, Vi llar Ponte escribf a pouco 
despóis: «Esa forza política conque
ríu o primeiro trunfo serio e tras
cendente en S .. Sebastián. Alá foi 
un representante do republicanis
mo galego, de todo o republicanis
mo galego, pra tratar como belixe
rante no pacto das esquerdas es
pañolas. Nunca tal se vira. Galicia, 
políticamente, endexamáis actuara 
en ningures con presonalidade pro
pia». 

O representante da ORGA no 
Pacto de San Sebastián e poste
riormente no goberno da República 
foi Casares Ouiroga e non Villar 
Ponte. De ahf que as esperanzas 
galeguistas que este puxera na 
creación desta organización sufri
ran as desviacións impostas pola 
personalidade de Casares. Villar 
Ponte foi diputado da óRGA nas Cor
tes Constituintes. Pero, decepcio
nado do rumbo político que lle im
primíu Casares, no 34 deuse de 
baixa pra ingresar no Partido Gele
guista. 

En febreiro do 36 foi elexido 
dipútado galeguista e, moi poucos 
días despóis, morréu a consecuen
cia dunha vella doenza gástrica. No 
seu enterro estaban presentes ga
leguistas de toda Galicia e miles de 
coruñeses, así como tódalas orga
nizacións democráticas políticas e 
sindicáis. 

RAMON PIÑEIRO 
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Ante a necesidade inmediata de ter un galega fixado prós textos escolares de
nantes das eleccións, e a traveso do Instituto da Lingua Galega (l.LG.), 
convocáronse en dece.mbro unhas xuntanzas que se viñeron celebrando hastra 
agora · e nas que participaron lingüistas, escritores, mestres, etc. Xa hai uns 
acordes mínimos, acordes que, 6 estare.ri presentes representantes de diversas 
«tendencias» veñen ser unha- base moi importante pra acada-la tan desexada· 
normativización. 

Poñerlle ~ pes lingua 
MANUEL RIVAS 

«Se tivermos unha gramá
tica dende o ano dez -decía 
un dos lingüístas participan
tes nas xuntanzas- outro 
galo cantaría». A Real Acade
mia Galega, fundada a come
zos de século- non chegóu 
a facer ningún dicionario nin 
gramática, causas que eran a 
súa primeira finalidade. O 
único que fixo esta institu
ción, neste senso, foi publicar 
un dicionario que chegóu á 
letra c no ano 1928. Esta fa
lla de regras e de normas mí
nimas foron por unha banda 
consecuencia e, por outra, 
efecto da situación da lingua 
galega, asoballada e discrimi
nada ó longo de tantos sécu
las. 

AS ELECCIONS 
COMO AGUILLON 

protestas, anceios e necesi
dades. E isto foi posíbel a 
medida que as forzas políti
cas chegaron a un meirande 
vencellamento coas clases 
populares. Partidos que nun 
principio utilizaban o castelán 
nos seus voceiros e octavillas 
pasaron a emprega-la lingua 
nacional. Agora, cando a acti
vidade política vai aumentar 
moito e a propaganda escrita 
vai chegar a cada curruncho 
do país, convén que os apare
llos dos partidos teñan a man 
unhas normas lingüísticas pra 
non caír nos erros, nas sim
ples traducións, e no confu
sionismo, quizaves xustificabeis 
noutro tempo. 

galega. De tódolos xeitos, as 
xuntanzas continuarán pra 
profundizar nas cuestións 
máis complexas. 

OS PARTICIPANTES 

Como xeito de espalla
mento das conclusións e con
tido das xuntanzas vaise edi
tar un folleto que será distri~ 
buido masivamente por toda 
Galicia. Tamén ó traveso da 
prensa e dos medios de co
mu nicacióri daráse a coñecer o 

(/) 

A primeira xuntanza de 
traballo foi o primeiro sábado 
despóis de Reís. Logo, cada 
quince días, pro axiña decidi
ron xuntarse tódalas sema
nas pra dinamiza-las causas. 
Os que levaron o peso do tra
ballo e asistiron a práctica
mente tódalas conversas fo
ron: Constantino G arela, 

..,.A i 

. .¡ ....... 

~~XulkF . 

este intento, pra moita xente .g 
o máis serio dos feítos hastra <( 

agora, de normativización do ~ i 
~ -

escrita 

Martín, X.L. Méndez Ferrfn, 
Bernardino Graña, Xulián 
Maure, Xoan Babarro, X. 
Alonso Montero, Arturo Re
guera, X. M 11 Lema Suárez, e 
Felipe Martfnez Marzoa. 

Participaron tamén nal
gunhas das sesións: Carbal/o 
Calero, Paco del Riego, 
Ramón Piñeiro, Carlos Casa
res, Rábade Paredes, Valen
tln Arias, Ramón Lorenzo, 
Xosé Chao Rego, Xosé Fortes 
Bouzán, Man·uel Espiña, M 11 

Camino Noia, Salvador Gar
cía Bodaño, Alfredo Conde, 
Ramón Fraga, Carlos García 

Está clara a necesidade de 
ter un galega normativizado 
prós textos de ensino, pro cf
tase outra razón importante: 
as eleccións do 1 5 de xuño. 
¿Por qué? Os panfletos, os 
comunicados, os cartéis, os 
mesmos comicios e asam
bleas foron nos últimos anos 
un extraordinario medio de 
normalización, de espalla
mento, da nosa lingua. Foron 
os partidos e organizacións 
de esquerda -sobre todo os 
nacionalistas- os que impu
xeron a hexemonía do galega 
como lingua pra expresar 

A POLITICA COMO V/E/RO DE ESPALLAMENTO 

Antón Santamarina, Camilo 
Flores, Xosé L. Rodríguez, X. 
L. Couceiro, M. González 
González, Charo Alvarez, 
Francisco Fernández Reí, 
X osé-M artiño Montero San- . 
talla, Torres Queiruga, Paco 

Martfnez, Guillermo Rojo, 
Harguindey Banet, Manuel 
Vidán, Masó, Ricardo Pal
más, R los Panisse e 8 altar. ~ 

Algunha xente vai pensar 
que este foi un intento máis ~ 
de intelectuáis pra normativi- O 



D{) zar un galega culto. Os parti
cipantes salientan moito que 
quixeron estar o máis parto 
posfbel da realidade lingüísti
ca actual. O material recollei
to polo l.L.G. foi unha aporta
ción inestimábel: son tres 
cuartos de millón de voces 
(pra todo tipo de problemas: 
fonéticos, morfolóxicos, sin
tácticos, léxicos) recolleitas 
entre santos de 1974 e san
tos do 1975, e logo en maio 
e xuno do 197 5. Esta fala 
viva recolléuse nunha rede de 
167 puntos, nun ámbito terri-

. torial que fa hastra o Navia, 
en Asturias, Ponferrada, en 
León, e o Padornelo, en Za
mora. «Non estamos nas nu
bes -dixo un dos participan
tes-, ternos un ha mostra 
ben grande da realidade da 
nosa fala. Algún xa empezará 
a criticar sen saber de qué val 
a causa». 

O FUNCIONAMENTO 

Un dato importante a su
lif\ar é que as decisións non 
foron tomadas a man alzada 

· na maiorfa dos casos senón 
por convencemento dos 
oponentes. Unha ou dúas 
persoas encargábanse de 
busca-los datos, de elabora
los e defender unha solución 
ante todos. Houbo temas nos 
que foron necesarias varias 
sesións en dfas distintos. Ou
tras veces a unanimidade foi 
imposfbel. En todo caso, nas 
distintas posturas reflexábase 
non somentes as concep
cións lingüfsticas senón ta
mén as posturas globáis ante 
Galicia como nación. «0 cabo 
podf as fa ce-lo retrato político 
dos que pasaron por alf». 

Quizaves as diferentes 
analises da realidade galega 
foron as que motivaron nes
tes anos outras tantas posi
cións e intentos de normativi
zación lingüística. Pódese de
cir que a totalidade destas 

~ posturas, máis ou menos de
l' finidas, máis ou menos im-

plantadas entre os lingüistas, 
e certamente pouco diver
xentes, tiveron abogado de
fensor nas xuntanzas. En sfn
tese, os intentos de normati
vización do galega podemos 
resumilos asf: normas do Se
minario de Estudios Galegas, 
normas da Real Academia 
Gallega, normas dos lusistas, 
normas do Instituto da lin-

¡FALEMOS GALEGO XAI 

gua Galega, as mesmas nor
mas de TEIMA e a nova nor
mativa galega, que xorde 
desp6is destas xuntanzas. 

POSICIONS 
NORMATIVIZADORAS 

Prós do Seminario de Es
tudios Galegas, o galega e o 
portugués foron a mesma lin
gue deica o século XIV. A 
partir da colonización ini
ciada ho século XV polos cas
teláns, os falares do norte e o 
sur do Miño arrédanse. Can
do elaboran as normas, a 
principios da década dos trin-

ta, ven que non era posfbel 
adaptar totalmente a lingua 
galega ás normas da fala de 
Portugal. Se nunhas causas o 
galega conservóu xiros e for
mas que o portugués perde
ra, noutras o galega desenró
lase dun xeito distinto. O es
pfrito do S.E.G. é «O de ache
gamento ao portugués nos 
valdeiros que hai que encher 

no noso idioma». Non son an
tilusistas, máis ben todo o 
contrario; pro non consideran 
que o portugués sexa unha 
lingua perfecta «cando unha 
construzón galega que viña 
suplir unha falla no galega to
móu patria no noso idioma, 
se aquela é superior técnica
mente á portuguesa co-ela 
debemos ficar». 

Prá Real Academia Galle
ga a ortografía galega está 

. asentada sabor da castelá na 
que só se introducen as mo
dificacións necesarias pra 
representa-los sofdos conso
nánticos que ten exclusiva-

mente o galega. Tamén hou
bo un intento, que non che
góu a callar, de representar 
tódolos fonemas vocálicos 
galegas. As normas da Aca
demia chegaron moi tarde 
-publicáronse no ano 
i 971 - , cando xa había 
unha serie de posturas inde
pendentes implantadas, e os 
seus seguidores non se senti-

ron abrigados a acepta-las 
normas dunha institución da 
que estaban desvencellados 
e que nunca se destacara por 
unha tradición no traballo lin
güístico; sen dúbida contri
bufu ó non asentamento des
tas normas a falla doutro tipo 
de organismos políticos e 
.culturáis que a apoiaran. 

A partir do Manifesto dos 
13 de Roma as teses lusistas 
van ter unha presencia na po
lémica arredor da normativi
zación. ¿Qué caracteriza a 
esta liña? Sobar da base dun
ha lingua e dunha tradición 
galega-portuguesa común 



eles defenden unha unión 
cada vez máis íntima do gale
ga co portugués, mesmo ce
dendo en rasgos de seu. Un 
dos argumentos utilizados 
polos lusistas é que o galega 
acadaría así unha universali
dade, pertenceríamos ó mun
do luso-brasileiro con máis 
de 125 millóns de talantes. 
Outro argumento é que, par
tindo do primitivo tronco co
mún, hoxe, propiamente ta
lando, lingua de cultura non 
hai máis có portugués. A nor
mativa tería que favorece-la 
transición cara ó portugués. 
A esta postura, defendida en 
varios artigas por J.M. Mon
tero Santalla, súmanse Rodrí
gues Lapa, Coromines, e, últi
mamente, Carballo Calero. 

Do Instituto da Lingua Ga
lega xurdiron os métodos de 
aprendizaxe (Galega 1, 2, e 
3) nos que se utilizóu unha 
nova normativa. Houbo bas
tantes críticas por entender 
algúns sectores que se to
móu unha postura moi feble 
ante os castelanismos, postu
ra que viña dada por un exce
sivo respeto á fala viva. De 
tódolos xeitos aquilo foi un 
paso adiante e as actuáis 
xuntanzas veñen a ser un per
feccionamento daqueles in
tentos. O Instituto quixo, has
tra agora, reflexar un galega 
sinxelo, sen vulgarismos, e 
elevado sen ser produto de 
laboratorio. «A tradición lite
raria -ten dito Constantino 
García- e máila lingua tala
da en rúas e camiños foron ti
das en canta, depuradas e 
conxuntadas ... Fuximos, polo 
tanto, de canto podaría da-la 
impresión de artificiosidade 6 
talante espontáneo, pro ta
mén do que non ten unha uti
lización xeral a nivel da lingua 
talada». 

«TEIMA ». E A NOVA 
NORMATIVA 

A mesma existencia dunha 
revista escrita totalmente en 

galega e cunha difusión ma
siva ven supoñer unha activi
dade n.ormativizadora. As 
normas que vai utilizar TEl
MA tanse partindo do feito, 
en canto a normativa e inves
tigación, polo l.L.G. hastra 
agora. Dáselle entidade ó ga
lega por sí mesmo, respetan
do todo o que nos diferencia 
das dúas linguas veciñas, re
xeitando tódolos castelanis
mos, e percurando na tradi
ción galega-portuguesa ou 
nas zonas máis resistentes do 
galega as nasas verdadeiras 
e auténticas formas. Esta 
postura foi, a grandes rasgos, 
a que triunfóu nas xuntanzas. 
Había algunhas diferencias 
que, despóis das conclusións, 
se foron incluindo a modo, o · 
que se le hoxe é a lingua 
prácticamente normativizada 
anque o que se pretende e 
ver como opera o que saíu de 
alí, deixar, por decilo así, tó
dalas portas abertas a modifi
cacións que fagan a lingua 
máis real e axeitada ás nece
sidades de comunicación do 
pobo. 

Chegado a este punto 
moita xente estará agardan
do resposta a unha cuestión 
moitas veces plantexada: 
¿ pra qué a normativización ?, 
¿non é millar normaliza-la lin
gua e despóis xa se verá?. As 
opinións repártanse entre os 
que pensan que non é nece
sario facelo, non é necesario 
imporlle nada a lingua porque 
esta normativízase de seu. 
Outros pensan que sí é nece
sario e que a normativa, se se 
tai partindo da propia lingua, 
e se se fai . con criterios lin
güísticos que non sexan 
alleos a ela, non ten por qué 
ser unha imposición. A nor
mativización é unha axuda 
inestimábel prá normaliza
ción. Os ollas da xente a lin
gua aparecerá prestixiada e, 
ó cabo, a personalidade de 
Galicia sairía reforzada. 

Hemeroteca 

Verbas mortas 
POR ANTON VI LLAR PONTE 

Houbo un tempo no que cha
marse rexionalista ainda siñificaba 
algo. Foi nos tempos de Alfredo 
Brañas e até a constitución das «lr
mandades». Logo o rexionalismo 
ficóu nunha verba coase valeira. 
Hoxe xa sabedes que son rexiona
listas tódolos hespañoles, e por de
contado tódolos galegas, incluso 
Bugallal e Riestra. Rexionalismo, 
pois, é agora unha verba morta se 
non leva aparellado o adxetivo «in
tegral». E un rexionalismo deste 
xeito xa pode recibir o nome de na
cionalismo. No das descentraliza
cións administrativas meirandes ou -
máis pequenas ningún galego deixa 
de coincidire. E isto non é nada. 
Pois o mesmo ocurre con outra ver
ba. a verba galeguismo. Coidamos 
tare sido nós quenes primeiro pu
xémola en circulación. Foi a pouco 
de se habere creado as «lrmanda
des». Galeguismo daquela siñifica
ba igoal que nazonalismo. Mais 
esta verba xa hoxe pra nós fica ta
mén valeira e morta. Non hai politi
quiño dos da nosa terra. nin xornal 
caciquil que se non chame gale
guista . 1Todos galeguistasl 

Cando nós escribimos por vez 

, 

primeira aqueta verba pensamos: 
como o de nacionalismo asusta a 
moitos ainda en troques de nacio
nalismo digamos algunhas veces 
galeguismo. E a cousa terá de ser 
igual no fondo. En Cataluña hai ca
talás -cantos nasceron naquela 
terra- e hai tamén catalanistas. 
Catalanistas quer decir nacionalis
tas; pois inventamos a verba gale
guista coa mesma equivalencia 
prós galegas partidarios da autono-

. mía integral con tódalas súas con
secuencias. 

Mais xa fica dito que agora acó 
ninguén deixa de chamarse gale
guista. Rexionalismo e galeguismo, 
pois, pra nós dende esto carecen de 
valore. Son verbas mortas e fan fa
lla verbas vivas. Son verbas prós 
que din moi ocos estas parvadas 
de comedia: «El regionali_smo bien 
entendido», «el regionalismo sa
no», «el regionalismo práctico ... » 

Frases ridículas que tanto nos 
tan escachar de risa ós nacionalis
tas. 

Recollido de «Pensamento e se
menteira». Páx. 78 

ccXornaleiro>> 
Nun cartel que unha librería galega tiróu co gallo do «Día das Le

tras Galegas» adicado a Antón Villar Ponte lémo-la verba «xornaleiro» 
por xornalista ou periodista. Non sabemos se o autor do texto foi vrtima 
dun «lapsus linguae» ou a cousa é. sinxelamente, produto da ignoran
cia lingüística. «Xornaleiro» é o home que traballa ó xornal (cousa que 
lle pasa tamén ó periodista. naturalmente). Xornalista é o portuguesis
mo que define a profesión do periodista. lusismo abertamente admitido 
xa no galego culto. O Villar Ponte-xornaleiro que anuncia o cartel en 
cuestión está a pedir a berros ese labor dos nosos lingüistas. gramáti
cos e profesores pró ensino e emprego axeitado e masivo do noso idio
ma. Boa data pra recordalo é o «Día das Letras galegas». ¿Pra cándo 
as institucións. os profesores preparados. as campañas de coñecemen
to e estudio do idioma. os textos. etc .• do que tan necesitado anda o 
país e os paisanos? (Unha nota: quen estea libre de pecado que guinde 
a primeira pedra). 

M 

~ 
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En poucos meses, quizaves denantes do que pensamos, pode sai-lo primeiro de
creto que recoñeza a presencia do galega no ensino.(ensino do galega e ensino 
en galega). Máis dunha vez nos ternos feito a mesma pregunta, ¿qué ferramen
tas, con qué material contamos pra levar adiante unha reivindicación tan agari
mada? 
Coa ollada posta nun futuro democrático pró naso país o profesor XESUS ALON~ 
SO MONTERO, de quen as teses eneal da lingua son xa coñecidas, propón nestas 
liñas algunhas actitudes fundamentáis e mesmo unhas posibéis e primeiras insti
tucións. A loita pala normalización da lingua ten de se traducir xa en primeiros fei 
tos, ferramentas, institucións axeitadas, técnicos, normas concretas de traballo. 

Eneol da fata 

Esquema pra unha 
alternativa inmediata 

Todo fai supoñer que estamos 
no adro dunha sociedade máis de
mocrática (millar; menos indemo
crática) o que nos abriga a «progra
man> o futuro en función desa con
figuración política. Galicia vai ter 
- se non hai treboadas pouco pro
babeis- na etapa que se aveciña 
un certo Poder autonómico xa que 
a autonomía, no naso país (e en 
calquera comunidade), é un com
poñente da Democracia por cativa 
que esta sexa. Dita de xeito menos 
inconcreto: Galicia vai contar cun 
Aparello institucional feito por e 
para Galicia. De todos nós depen
derá (dos demócratas galeguistas) 
que estas institucións sexan moitas 
ou pouca.s, eficaces ou non, de con
tido progresista ou de contido con
servador. Repito: dependerá dos 
demócratas galeguistas, expresión 
un chisco redundante póis o sus
tantivo implica, dalgunha maneira, 
o adxetivo. 
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No tocante ó problema da lingua 
¿qué institucións compre diseñar 
nestes meses, nestas semanas? 
Por suposto as institucións (núme
ro, tarefas e atribucións) dependen 
da alternativa lingüística que se lle 
propoña ó país. De feito e~a ·alter
nativa -expresión, naturalmente, 
dunha filosofía política e dunha pe
dagoxía- ten que concretizarse 
nunhas institucións determinadas e 
non neutras. 

Calquera que sexa a alternativa, 
calquera que sexa a nasa pre-visión 
do porvir, calesquera que sexan os 
nasos desexos, está ben claro, de-

"" bería estar ben claro, que o que 
~ urxe é a creación do seguinte apa-
0 rello institucional: 

a) INSTITUTO DA LINGUA GA
LEGA, que faría esencialmente in
vestigación nestes eidos: 

-Historia da Fa/a 
-Sociolingülstica 
-Gramática 
-Lexicografla e Semántica 
- D ialectoloxla 
-Fonética e Fonoloxla ( 1) 

b) INSTITUTO DE DIDACTICA 
DA LINGUA 

/) Elaborarla: 
-Métodos de galega 
- Libros de texto 
- T erminoloxla axeitada das dis-

tintas ciencias 
11) Impartirla cursiños - lóstre

go: 
- Pra centos e centos de profe

sores (profesores de galega e pro
fesores -de Xeografla, de Mate
máticas, etc. - en galega) 

-Pra ducias de informadores 
(prensa, radio, televisión) 

-Pra linotipistas e correctores 
- Pra actores 
-Pra certos funcionarios (2) 
Salta ós ollas que este Instituto 

tería que estar vencellado, íntima
mente, ó Instituto da Lingua Gale
ga. 

Estas dúas institucións crearían 
en moi pouco tempo (algúns me
ses) a infraestrutura indispensábel 
pra escomenzar con realismo e cer
ta eficacia o proceso de normalizá
ción da lingua, proceso que nos pri
meiros intres terá o seu principal 
terreo de xogo na escala e nos me
dios de comunicación de masas. 

¿Qué importa decretar, dentro . 
de meses, o ensino en galega nas 
aldeas se non ternos textos ad hoc 
e profesores - centos e centos-

POR XESUS ALONSO MONTERO 

axeitados mental e técnicamente 
p r a esta n o·v a forma de 
entendérmo-la docencia? Decretar, 
dentro_de meses, tres ou catre ho
ras de televisión en gal ego ¿ é reali
zábel sen un equipo, non pequeno, 
de locutores, redactores, entrevis
tadores, etc.? Os Consistorios que 
autodeclaran a cooficialidade do 
gal ego ¿ teñen persoal á altura desa 
declaración pra redactar bandos, 
documentos, etc, en galega? 

Trátase, por conseguinte, de 
empeza-la casa -irrenunciábel pro 
difícil e complexa- polos cemen
tos, ou sexa, crear, como xa dixe
mos, unha infraestrutura indispen
sábel: profesores, libros de texto, 
xornalistas ... 

Supoñemos que este aparello 
institucional e as súas tarefas pode 
ser suscrito por tódolos grupos po
líticos e culturáis calquera que sexa 
a meta que persigan. Por outra, na 
actual correlación de forzas cecáis 
non sexa factíbel un programa máis 
amplio. · 

O programa dibuxado eu non o 
calificaría de cativo nin de ambicio
so xa que se trata, en realidade, de 
outra cousa: é o punto de partida 
dun proceso que, penso, non debe 
plantexarse de outro xeito. 

Se dentro de pouco tempo dis
poñemos destas dúas indispensá
beis institucións, moi pouco des
póis teriamos na nasa man os 
axentes e o material da gran recu
peración lingüística (millar dita, do 
comenzo da recuperación): profe
sores preparados e axeitados, 1o·cu
tores e actores de boa dición, ter
minoloxía técnica ben elaborada, 
métodos, libros de texto de distinto 
nivel. .. 

E ese sería o intre de propoñer 
tantas ou cantas horas de televi
sión e radio en galega; escala en 
galega tantos ou cantos anos; esta 
ou aquela presencia da lingua gale
ga nas <<illas» máis ou menos caste
lanófonas, etc. Teimo: previo a isto 
son os ensinantes, os libros, o ma
terial escolar ... Agora ben esta pro
posta traduciráse en feitos eficaces 
se as forzas que a propoñen teñen 
peso político, autoridade intelectual 
e capacidade persuasoria. Este pro
grama -que por algunhas ópticas 
pode ser alcumado de cativo- vai 
ser considerado excesivo ou ex
traño ou quén sabe qué por certos 
sectores. Como entre os reticentes 
e indiferentes hai xente de boa fe, 
xente pouco informada e xente que 
foi sistemáticamente deformada, 
unha das nasas tarefas consiste en 
ter en canta a esa xente e impoñér
monos facelos os nasos aliados ou, 
no peor dos casos, no enemigos. 
En Galicia hai moito centralismo, 
moitos funcionarios e algúns mes
tres de fóra, e xentes de edade pou
co sensibeis ós cambios; póis ben, 
diante deles a nosa ferramenta sóio 
pode ser a da intelixencia, a da per
suasión e a da paciencia, endexa
máis a da coacción ou a da estri
dencia. 

Certo que moitos destes homes 
e mulleres foron, dalgunha manei
ra, corresponsábeis ou cómplices 
da tiranía lingüfstica, da coloniza
ción idiomática, do asoballamento 
lingüícida, por, ó mesmo tempo, 
eran víctimas dunha estrutura feita 
ad hoc. Por conseguinte sería impolí
tico responder á aldraxe coa aldra
xe. Na polémica cos alleos e cos 
alleados, as armas teñen que ser ci
vís, civilizadas. Porque creo como 
elemental o dereito dun pobo a ta
lar e escribi-lo seu idioma, porque 
creo no dereito á normalización 
dese idioma, é polo que, se ternos 
medios, conqueriremos facer en
tender a uns e a outros a necesida
de, a bondade e a xusticia desta 
causa. Esta proposta, que se inscri
be, forzosamente, nun programa 
político progresista, é decir, huma
nista, ten que facerse con humanis-
mo. 

1. -Existe, dende hai anos, no seo da 
Universidade de Compostela un Ins
tituto da Lingua Galega que dirixe o 
profesor, decano da Facultade de Fi
loloxla, Constantino Garcla. Este Ins
tituto ten feíto un labor loubábel, im
portante, mesmo nos derradeiros 
anos do franquismo. Tamén adica 
parte do seu trabal/o á. dimensión di

dáctica. A única seiva que lle compre 
ó actual Instituto é a seiva dos car
tas: multiplicar por cen - ou por 
mil - a asignación económica. 

2. -V. nota 1. 



TRANSPORTES 

Coblin Rofflgnac, 2-1. º lzqda. 
Tal6f. 85 30 45 - PONTEVEDRA 

[librouro] 

e Material Escolar 

e Material Filatélico: 
SERIES ESPAÑOLAS, ESTRANXEIRAS, 

ALBUNS, CATALOGOS, LUPAS, ETC ... 

A Libreria de maior surtido de Galiza 

, ~ 

1 LIBRERIA, TELF. 1114 39 • f ILA TEUA, TELF. 111439 • EDUARDO IGLEllAI. 11 1 
~ ~ 

CISTERNAS PRA TODA CLASE 

DE LIQUIDOS 



A condición de xornalista, profesión que exercéu durante toda 
a súa vida, é fundamental pra entende-la obra de Antón Villar: 
Ponte. A profesión condiciona ó personaxe histórico o mesmo 
na súa imaxe política que literaria. Neste traballo non se dan 
máis ca algunhas suxerencias eneal do tema apoiándose prin
cipalmente nos mesmos textos do autor. 

Non é a de Antón Villar Ponte a 
obra do pensador que recolle os 
seus plantexamentos, as súas liñas 
ideolóxicas fundamentáis nun libro, 
en dous, tres volumes a consultar 
en calquera intre coa certeza de 
quen ten nas mans unha obra re
matada, absolutamente completa. 
Esta é a primeira dificultada e, ó 
mesmo tempo, característica fun
damental da personalidade históri
ca de quen é o primeiro pensador 
do nacionalismo galego: a súa in
mediatez, o seu carácter aberto 
(posíbel sempre dun recrear arreo 
que, de feito, practicaba), a súa 
temporalidade eiquí e agora (anque 
chantada en postulados ideolóxicos 
coherentemente elaborados), a súa 
gran diversificación, mesmo a súa 
urxencia ás veces. Todo conforma 
unha obra e mesmo un xeito de mi
litancia. 

O lector de «Pensamento e se
menteira» ( 1 ), editado no exilio de 
Bós Aires, escolma posíbel e funda
mental do pensamento do xornalis
ta galego, pode dar fe de todo isto. 
Cando escribo, Marino Dónega pre
para unha nova mostra daquel tra
ballo, espallado en centos de arti
gos e notas en revistas e xornáis, 
pra publicar este «Día das letras ga
legas». Boa falla que fai pra dar a 
coñecer unha das personalidades 
históricas máis interesantes do ga
leguismo e menos coñecida, sobor 
de todo se ternos en conta que 
«Pensamento e sementeira» é xa 
prácticamente imposíbel de atopar 
nunha librería. 

Artigos de contido político, de 
urxencia electoral ou matinar 
ideolóxico, ensaio, crítica de arte, 
reseña de libros, glosas cativas e 
urxentes, crónicas, retratos ou ne
crolóxicas, viaxes, notas recolleitas 
á beira do escrito ou licio esa mes
ma· mañá, polémicas afervoadas ... 
todo vai tecendo unha mesta 
arañeira que somentes no seu con
xunto é posíbel valorar axeitada
mente, Non hai páxina, artigo ou 
recuncho, mesmo cos motivos 
máis alleos, onde non poida apare
cer unha idea nova, un novo argu
mento que pode se desenvolver 
con máis vagar e fondura ó día se
guinté na mesma ou noutra publi
cación, que pode tamén, pola con-

co tra, como ocurre tantas veces, es
~ morecer coma un lóstrego, morrer 
I' sen deixar marca. O estudioso (ou 

curioso) que se achega ó pensa
mento do escritor ten que foitar con 
dúas dificultades primeiras: unha fí
sica (o espallamento e diversifica
ción da súa obra en revistas e xor
náis de dentro e fóra de Galicia), 
outra temática e estilística que ven 
dada polo mesmo oficio: a diversifi
cación dos temas e o xeito mesmo 
de expoñe-las ideas, deixalas ir ás 
veces, recollelas logo noutro traba
llo posterior, quizaves perdelas, 
reatopalas ... 

Villar Ponte é absolutamente 
consciente de todo isto. O xornalis
mo é, pois, fundamental pra enten
der ó home non só dende a pers
pectiva política e ideolóxica senón 
coma escritor. Quizaves por primei
ra vez (polo menos dun xeito tan 
claro e directo) o galeguismo ten 
nas súas mans, dunha maneira mi
litante, a conciencia do medio de 
comunicación de masas, cotián, in
mediato,. sen acougo. Nunha «inter
viú conmigo mesmo» que os edito
res de «Pensamento ... » recollen cá
seque a xeito de limiar autobiográ
fico, Villar Ponte escribe sobor da 
súa profesión. 

«De calidad, no pudo presumir; 
de cantidad, si. Pocos «forzados de 
la pluma» - y ninguna definición 
mejor le cuadra al periodista - ha
brán escrito más artículos que yo 
en ese lapso de tiempo de veinti
cinco años (o autor celebra neste 
artigo as súas «bodas de prata» coa 
profesión periodístiea. Era daquela 
presidente da Asociación da Prensa 
da Coruña). Pocos tampoco habrán 
procedido - dentro de la ética que 
el periodismo permite - con mayor 
rectitud y honestidad. Son escasos 
los trabajos de los que tenga que 
avergonzarme» (páx. 17). Non ex
plica Villar Ponte o seu paréntese 
encol da ética posfbel da profesión 
periodística. Somentes máis adian
te engade: «¿Lo que más me enor
gullece? No haber cometido un 
solo «chantaje» en cinco lustros de 
vida pública)). O remate do seu arti
go escolle unha frase pra grabar 
enriba da lousa funeraria. «Trabajó 
mucho y ha muerto pobre». La plu
ma del periodista - engade - no 
es como la del escribano de que 
habla la copla populan). (páx. 19). 
Máis ben, onte coma agora, habe
ría de todo. 

2. 

O primeiro traballo periodístico 

Villar Ponte, 
xornalista 
Por VICTOR F. FREIXANES 

que publica Antón Villar Ponte apa
rece nun semanario chamado 
«Nueva Brisa». Era un artigo peque
no, segundo él mesmo di, en «de
fensa do proletariado». Estudiara 
farmacia en Compostela. Por esas 
mesmas datas escomenzóu a escri
bir. Logo Madrid (a redacción de «El 
País» principalmente); logo Améri
ca pra diríxir algúns semanarios e 
un xornal («Diario Español» na Ha
bana); Galicia outra vez en 1 91 6; 
definitiva toma de posición política; 
artigos na «Voz de Galicia» (onde 
aparecéu por pequenas entregas o 
seu libro encol do «Nacionalismo 
galego: a nosa afirmación rexional» 
e onde mantivo longas polémicas 
arredor da cuestión), «El Pueblo 
Gallego» de Portela Valladares, 

«Galicia» que dirixía Valentín Paz 
Andrade tamén en Vigo, «A nosa 
terra» (voceiro das «lrmandades da 
fala» que el creóu un 1 7 de maio 
precisamente, en 1917), «El No
roeste» da Coruña que chegóu a di
rixir, a revista «Nós», «El Sol» de 
Madrid ... sen esquencer, de cando 
en vez, alguna cousa pra «El viva
riense~>, que se editaba en Viveiro, a 
vila natal dos dous irmáns Villar 
Ponte. 

Segundo el mesmo di, nos tem
pos de director de «El Noroeste» da 
Coruña a profesión obrigaba a es
cribir mesmo ¡ sete artigos ó día 1, 
marca nada doada de igualar (e 
que ningún profesional .envexa 
tampouco). Máis adiante o seu tra
ballo viña a ser de catro ou cinco, o 
segundo os tempos e as urxencias, 
as demandas e as economías. Era 
redactor-corresponsal do «Diario de la 
Marina» de Habana ó que mandaba 



tres longas crónicas mensuáis do 
país galego e escribía tamén pra 
«La Correspondencia» de Cienfue
gos, tamén en Cuba, lembranzas as 
dúas do tempo na illa americana 
exercendo a profesión. Polo de
máis, «tuve tres lamces de honor 
- engade- por cuestiones perio
dlsticas, de los cuales uno me costó 
sangre, dejándome una cicatriz en 
el brazo derecho como recuerdo» 
(páx. 18). 

«0 xornalismo profesional -es
cribe cando o seu discurso de in
greso na Real Academia Galega en 
1934- é o menos académico que 
pode conceblrese. O xornalismo é a 
auga que corre, deitando das fon
tenlas virxes, coma dixo Car/y/e, e o 
academicismo a auga, que durme 
nos estanques de mármore dos pa
zos, fecundando relees do pretérito. 
En todo bon académico latexa a 
saudade do clásivo que é maturida
de de reglas e preceptos. Quietude 
serea con gracia de estatua griega. 
E o xornalismo, contrariamente, é 
espontaneidade súpeta con xeito 
de rillote traveso, espresionismo 
impresionista que nun tren polos 
carrls do cotián bótalle mans ás ra
mas das arbres do camiño, añoran
te de tódolos camiños, e olla con 
fonda curiosidade a procesión das 
paisaxes, saudoso de atal/os e ou
teiros. Pra o xornalista a intuición 
trunfa da erudición. Sobre o marxe 
da area do cotiano escribe a glosa 
dos feítos que andan a xurdire, inda 
a sabendas de que non voltarán ser 
máis nunca, inda a sabendas do efl
mero, do deleznábel de canto se 
escribe na area. Para o xornalista 
-de acordo con Shiller- todo o 
que pasa é befo». (páx. 208-209. 
«Pensamento ... »). 

A cita é longa, retórica e poi
da que máis ou menos discutíbel, 
pro é unha mostra clarexadora da 
propia concepción e valoración. 

3 
Dende esta.s perspectivas mes

mo de militancia dende a propia 
profesión compre entande-la per
sonalidade, traballo e práctica polí
tica de Villar Ponte. Compre deca
tarse tamén do significado exacto 
do xornalismo no intre histórico no 
que desenvolve o seu labor o pen
sador galeguista: un xornalismo 
fundamentalmente de opinión, de
cimonónico aí nda en gran medida, 
polémico e abertamente ideolóxico. 
O xornalismo como «crónica qe feí
tos», «mostra obxetiva e imparcial 
dos sucesos», «narración cáseque 
cinematográfica» é un fenómeno 
posterior e engañoso que haberf a 
que explicar con máis vagar. Villar 
Ponte insértase, vive nun xornalis
mo de claro contido ideolóxico, de 
ideas e debate político, cáseque 

poderiamos decir (aí nda que quiza
ves non sexa axeitado) de partido 
ou, polo menos, abertamente parti- . 
dista, pedagóxico, docente. . 

Xornalista e político, nestas con
dicións, veñen se-lo mesmo. Se al
gunha diferencia hai é exclusiva
mente conxuntural (un traballa no 
parlamento, no mitin, no contacto 
directo co electorado ou a masa; o 
outro dende a revista ou xornal, 
dende o papel, pro masivamente 
tamén. Villar Ponte dá o paso lóxi
co, directo, pois, á política dende a 
súa vocación xornalística, dende 
unha profesión que dende o princi
pio, dende aquel primeiro artigo de 
«Nueva Brisa», entende coma unha 
actitude educadora de masas (de 
lectores en último termo), pedagó
xica cáseque. O texto máis aparen
temente intrascendente pode ser 
utilizado, «manipulado» (no senso 
etimolóxico da verba), encarreirado 
cara a uns determinados plantexa
mentos e non outros. A obxecti-. 
dade política do xornalista endexa
máis se entende coma neutralidade 
ou asepsia. Ninguén pode perma
necer alleo ó que está a ocurrir. 

A partires destes plantexamentos 
o xornalista dialoga tódolos días, 
sen acougo, co lector, enceta un 
diálogo permanente, sempre aber
to. Foron longas e afervoadas as 
polémicas (sobor de todo dende as 
páximas de «La Voz de Galicia») en
tre Villar Ponte e os seus adversa
rios políticos, principalmente arre
dor do termo e significación do na
cionalismo galego que ag.romaba. 
O argumento, pois, endexamáis 
queda fixo, endesamáis é definitivo. 
As circunstancias obrigan ó escritor 
a un recrear arreo a idea, voltar so
bor do dito, reforzar eiquf, suliñar 
alá, o que convirte o mesmo exerci
cio profesional nun longo pensa
mento ininterrumpido, arríquecido 
na mesma dialéctica da liorta. A 
presenciada da actualidade (da no
ticia) fai posfbel que o pensador, o 
político, vaia enriba dos feitos con
cretos coas súas argumentacións, 
non saia da realidade, causa que 
tanto preocupaba ó xornalista gale
go cando facía a comparanza entre 
o seu oficio e o academicismo «que 
durme nos estanques de mármore». 
O xornalista sabe que a realidade o 
alimenta non só coma escritor 
senón coma pensador, orientador 
político. Tras de cada feito (mesmo 
.nos máis cativos) hai sempre unha 
lección por adeprender, por desco
brirlle ó lector. E, dende a perspec
tiva política, un argumento pra 
opoñer ó adversario. 

. 4 
Cando o discurso de presenta

ción da Real Academia Galega («0 
sentimento liberal na Galiza») Villar 
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ANTÓN VILAR PONTE 

O scntim<nto das M. G., fica dito dt xcito dtfiñitivo n'aquil 
berro laiant< < entusiasta ccivado por uoha voce nosa no intrc de 
se chocr pra =nprc na coba o íibrc dcsp>xo morto do méstrc, ar
tista e loitador : "Vilar Ponte, non morriche !" Diantc o misterio 
da mortc, da noitc e do mar foi llOIO :iwramcnto de <terna ficldá 
ao esprito da Galiza, rubricado pol'a cmozón do pobo. 

Nado na bciramar cántabra, abondo!;:i en rcxos fillos, como 
Pastor Diaz nome e apclidos 
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C01DO os de \'ilar Ponte soantcs á 
~Jng3 armoñia d'un verso, estudante CI Compostela, XOrnaJista 
r.a Terra e dinan!cs en Cuba, crittca, palitico, csquirtor, foi Vitar 
Ponte home de conteste e mxamais d"5blccido csforzo a prol da 
nusa da G:>liza, que nos scus dias ¡:nsou do estadio rcxionalista á 
cr.ira p<rceición das cunzas nazonalistas. 

Afmando "5palladas vocaciós crcoo no 19t6 <.s "Im1and:ís 
r.la Fala", bcr!%, cscola, e discipriña do novo galcguismo, aición 
conxunta dos millor"5 que dcmpois d< duro loitar afinzou a lingoa 
gal<ga n'un intr< témero de vida ou mort< pr'o novo idioma. Foi 
&e'U vivir laooura úncca de scmmt<ira eolian. Esprito sensitivo e 
vixiantc, pruma sintética, suxcstiva. aoozoada e irónica non hou- . 
bo n'un coarto de .ttulo da Galiza mxebr< arelanza non a!i-lrima
d:i :iin l'5:Up:Jcz.a m,n chirouada pol'o xc1rn:i1\~ta c:1ún s~!l5-0 !ihe
ral e :o.."USticicro, cnia verba plástica semdlaba cle;cer do e:.tilo de 
Curros II<rtriques. Poucos pasos afastao ne ccmiteiro cruñés as 

12mpas de entramos mcstrcs. ~ non lle poidtria atopar millor ve
ciñanza ao chorado Vilar Ponte_ 

l.c\·ou con fidalguia a probcza honr.ida, patrimoño do artista 
na Galiza 2inda serva. Na política non britou cnxamais o compro
miso de conccn..<a co ide:il da Galiza. Foi xmcroso e franco no 
trato cotián, anin1ador de n11:izos, rcspcitoso con toda adicazon ao 
c.prito, conv<rsador de cng:i.ioladora simpatía, seu desaproveitar 
i~c:; inlrcs rle ~i1cnro nv~ que grañan 11s obra!t de lungú pular, 
"Almas mortasn e:" Entre ciC"us abismos", cnsaios dramáticos de 
rt= e trascendente i~pirazón, a aquttcitura tt':llral do senlkiro 
r,a;:m1cnlo de Pardo de Cda no "Ma.-iscal" , d"corada po\'a fais
antc e sauda&a máxia do \'erso de Cabanillas, :iguran entre aqui-
1:;,s obras ''1.UC dcspois da ltCUica mooen>a • d~ lin¡;na vicar Ü< "Ü; 

wauxeos da risa absoluta'', ¡mhrlrada fai dous a.no; no Dia d'l 
Ca.liza, c11.:l<.rcitih."U1sc '"' imt11z.~n de Vibr 1><.l"o.< r.,tciros du tca
lro !l'Ul'"\ar chMUaOLdo c•m" ,~,;,. ab m"irllr•k rf.~Yir . 

Vi<¡u.,ira u ~-.cr-<>.dlDr "'°"'ª· Lois l'~•C<Ír·~ Garc;i. o X<"'llio d,o 
pu..U1t~c:011" Lofl.'.l1s11.idl:ar" ilL 1crcnr.11r.t:ll::n~1a ~"iwra dl1J11 G:rkgu:::-n:rm1 ~ • ..:\a.11ln.d.o Cuibi!.· 
llo. c¡-.i.: <:~1110• •fa~ d.:. R"""'i;,,. e'"""'°' )famd _\n1ón, 1'1'!!.iL 3 

::'la ~:muiii:ni ~·h ,u:rn:!lr:trb · ll'1lllllll~11J11 E!i~1t.'IJIJ S:11rrraro l[)I .,_~·~ll~r;l·ll" du.~ ~l~oo rl~nllD" 
C0010 t:n.1'11~11: n11..~is. \ ~:¡¡ru:n_lli ii!!. ... • 1nr:;.. •Gltt!tt' lll~U~1(1b1 -itlti.fll. IJJI (11¿~-s;:;¡ 'II'JIL15 í!llC':SO ~'.ll:llW\i"ll.;. 

g~k!;'Uis12~ ,, am~.imol11100 "110 '"' ,,.. 1-eroo "'>I'" ~·'"-' !100t., 1.11J. ·~'""'· 
~k 'Ji~11d\111,11.r 'ml11Jl$.1, ~u:otl!"~i.'l. Dltf'll1 :&.~~r~i;i~'lll!' JI," l!'i..\l.;, 111'· "(,-í?tt:tutrooo5 b nk- ~rlil'
c-.:; r ie.n 1-t:,~ ñirl:"~ r-nunui.ic; ~":.1.h~1~.iriir~u .:n · ~l'"tiirr~.¡ .u <.D11~ •1ur fororii~ d ~ 
tL1ti m~u~ l'L~Ln ll'uxk d:l!I 'll~l(t· .. ~~ ::11 ;\'.'ll"\'H,,1tr~~11 lw'Lt~ir~11.1·1.r:111. 

l'rotexa a sua vista e 
o sr;u bolsmo reeíc~n
rlo a<; suas GAF.\S e 
11G1::ais aítícul0s de 
ÓPTJCA no ·-

o-o 

F oi~ a xcncr:ición dos precursores 

e vaisc indt'..I ta.meo a nosa. Moitos dos 

que nos <1nos Jo 1916 e 1917 cnro~· 

ronsc na cau.q, tia galcguidad,. ióron· 

E agora tocóullc a ,-cz a Antón Vi· 

lar Ponte. 

1 

Antón Vil/ar Ponte, tscrilor, 
jon1a11:sta, conf1·.md.aute, · C.Owtr~ 

áario político, crítico tk arle, foi 
~ F1mdador das lrnw11dades da 
Fa/a. 

Velciqul o que "º" debe tsqiu
c .. ·r ning1íu 1tacionalisl·a galega. 
E , enautes, cuthtda-!t ben o fJIU! 

esta crf>resió11 •·nacio11aJista ga
lega" reftrL'St!11la e sifüfira. Pri
n~ciro compre vit>ir, sentir e pro
fesar o sen.so de estas 'Ut!Ybas, ~· 
somcntcs dcs('ois u pode un clra

. 111ar nac1011olista galega. 
· O que se si11ta tal, pen.<e como 

pense naulros n.smllos1 ha render 

"" íntimo ho111agr á /embra!"'ª tk 
A11/Ó11 Vil/a r Pontt. 

E os que t't:rtamelÍte a quciran 
llo11rar1 /umsc cJf'ricar a co1'ti-
1111ar e rematar a obra que ii em.-. 
prendeu. 

Sciu "!' fJ'~ Jrv:unn~ 'oncos ano~ d"· Pnl'o tanto, '<Jt'i/,•iquf n fito qn1: 
)r>ita sabemos bm o que Galicia <lebe se Oft:rca? .aos 11ac:io11alütas: r~· 
ao iluslre morto. rrmqitcrir o L•sprilo das ]r,,~nd... · 

Dia lra.s di:i .n."l prrnsa.. na tribuna.. duda Fala. 
na oom·ersa p&tticul:ir fixc; un con.!· VICE..'iTE RIS\-:0. 

tante e tcimoso 3postolado. E cantas 

veces foi 3 sna voz a que niantivo er ~ 

gucita a •~osa íe \-acil:u1tc. ÜN:u ve· 

ce-s un artigri S<"n foi corno vcnlo Je

viw que esparexc·n as nubens aJuw·as 

E can=. t;onrac!3.."l l1i. ¡ua aitcación 

púbrica e pr!,1ula. Que \·ida a sua 

Sobor da sua vida caiu un 
manto fúnebre. ~fo:-rcn co cura 
>.Ón dllií neno vello. Sua vida, foi 
t:m:en un cuntinuo labourar. l·cn 
tudol-Os .intr<s, baixo calqucr ccu, 
!'l!:ionuu en 1ll.1mc que canla km
p.··~ gruriosos, ~ qui! pecha un ca
miño de ílon~:,: GJ.liza. 

Yilar . Pont~ e:;~á en GaliT.a. sen un p:tso :!.td.5, !-CU unha claudir.1· 

cijn, sen un ,Jc.~m.aio. ~~l~~~I:~ s5r~uj~,~~l 1 ::~1 ~~,.~u; .. ~~~~ 
Foi~ o Vi!ar Pr.me e \"J.i.5e cu il un t1.1. Galiza cc:.t:'1 en Yibr Ponte. 

a.rw\.o da l"l•:ia Yida e u:1 anaco dJ no,;.~~ :::sti,·o na , ·id:i -· porqur Joit·.lU 
iilina. por ila- . e::,t;'i t~uncn n1 n1ar tr, 

1 lb.ls quct.1:11 .:11 pe :i C'C"nfiama n..> ¡.._t rqra! il dc:ixa a trú:: un ca.miib 

11~~%1~;~~;~.~.~;1 i~~~~~~~f f ~¡;~~E:f Ji 
'.'\motn.ciiM.1J 1i1·e :i. n-.."o.. r.~ .. ~~'!! u~::~· 1 Chnr;ir unh:l·• li:.1g"•"\lS n:i tit l 

¡ .::~:,"~.~:~~ .. ::::~• .: :.,.,:,;n J.. ;.',:'.::~:'.;~ ~·~~~~'~º,, l~:.'.!1~;~1111;~~.:;loh~ 
1 r1'1Jr ... ·r1::i1•0 J.orr..-1 r u·11..r . ..1s. 
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Cronómetro 
<rGUIE/RO», voceiro da Federación de Mocedades Gsleguistss, sdicóu 
unha lembranza especial a V.P. cando a súa morte o 4 de marzo do 36. 

Ponte fai, precisamente, un aparta
do especial pró xornalismo galego. 
Fai, máis en concreto, unha lem
branza especial pra quen considera 
mártir do xornalismo liberal (mártir 
da libertada de expresión, que é un 
invento liberal tamén): Antonio 
Bieito Fandiño, que fora editor, en
tre outros, de «El Heráclito Es
pañol» e máis «El Demócrito Galle
go» en Santiago de Compostela, en 
1820, e que morréu víctima das 
súas ideas e os seus escritos pro
gresistas na cadea do Canal de 
Castela onde cumplía unha longa 
condena de traballos forzados. Li
beral, nestes intres, é sinónimo de 
progresista: De ahí a afirmación de 
Villar Ponte nos seus traballos de 
que o galeguismo, á forza, ten de 
ser liberal ou non é galeguismo. 

Reivindica o escritor un xornalismo 
liberal pra Galicia, un xornalismo 
galego e ó servicio de Galicia, un 
xornalismo progresista. E dá nomes 
coma o mesmo Curros, Añón, Mo
reno Astrai, Pardo de Andrade, Al
fredo Vicenti, Aureliano J. Pereira, 
Novo, Portela, Urbano González, 
Ricardo Mella, Faxine, Camota, 
Amor Meilán, Vega Blanco, García 
Acuña e unha chea deles máis, 
anónimos, calados, que foron de
nantes e viñeron despóis. 

( 1) Antón Vi lar Ponte. «PENSAM ENTO E 

SEMENTEIRA (LEICIOS DE PATRIO

TISMO GALEGO)». Edicións · Galicia 

del Centro Gallego de Buenos Aires . 

Instituto Argentino de Cultura Gallega, 

1971, 413 páxs. 



«A Caixa de Vigo» 
é a pri111eira Entidade 

de creto ·e aforro 
da provincia 

E, S~ SE PARA A PENSALO, 

NON E NINGUNHA SORPRESA PORQUE ... 

Ten MAIS 
contas de aforro: 

670.000 
impoñentes 

Se cadra poderiamos 
achacar esta pre
ferencia ó fal
to de que a CAV 
«ofrece máls» ca 
nlngunha outra 
Entldade flnanclel
ra. Compróbeo 
e tire as súas 
consecuencias. 

Pre estar máls 
parto da súa ca
sa, ou pasto de traballo, ternos aber
tas máis de cen portes na provincia: 
28 sucursáis en Vigo e 75 neutras lo
calidades. E segue o noso plan de ex
pansión. 

A organización 
da CAV 

a intercomunica
ción inmediata 

das nasas 
oficinas. Máis claro: 

cando lle compre sacar cartas 
ou ingresalos -na súa canta 
corrente ou libreta 
de aforro- obter 
un creta, ordenar 
transferencias, cobra-
lo salario, etc .. 
todo se realiza a 
unha velocidade 
increlbel -e con 
moitos menos 
erras- ó través 
dos nosos po- '\ 

Custodia MAIS 
depósitos de aforro: 

33.000 
mill6ns 

tentes Ordenadores Electrónicos. 

Pro non abonda pra sérmo-los «pri
meiros» termos moitas sucursáis, 
por mol cómodas e ben instaladas 
que estean; nin abonda tampouco 
unha mecanización 
de vangarda. 
Pra nos o 
esencial é 
contar cun 
EQUIPO 
HUMANO 
ben seleccio
nado, detrás 

de cada unha~:;;;~:;:::;~=::Wsil 
das «cen 
portas». Son cola
boradores competentes e están satis
feitos de servir á comunidade. Tén 
vocación de ser uteis e saben facer 
amigos ó través do seu traballo na 
CAV. 

Ben, xa ternos unha ampla Rede 
de 103 sucursáis e bos profesio-
náis pra serviles; 
cunha organi
zación moderna 
e a confianza 
de 670.000 
clientes. Pro 
¿cál é o ca
miño a seguir, 
cómo se proxec
tan os obxetivos 
da 1 nstitución? 
lsto, o máis im
portante, constitúe 
a FILOSOFIA da CAV: 

contamos 

«Ordenar funcións financieiras pró 
desenvolvemento económico e social 

Concede MAIS 
cretos e inversi6ns: 

32.000 
mill6ns 

da Comunidade, logrando unha 
auténtica promoción humana e mi
llora do benestar 
provincial>>. lsto 
tradúcese, na 
práctica, en miles 
de millóns de pe
setas en cretos 
e inversións sa
ciáis, ós millares 
prazos e intereses 
do mercado. E 
apoiando toda 
iniciativa que tanda a millora-lo de
senvolmemento rexional. 

Despóis de administra-los cuan
tiosos recursos que a confianza 

da provincia pon 
nas nosas mans, 

quedan uns 
BENEFICIOS 

que son da 
comunidade ' e á 

ños: a realización 
de OBRAS SOCIAIS: 

Colexio Universitario, Garderlas 
lnfantls, Auditorios, Clubs de xu
bilados ... e asl hastra 25 obras so

c un presuposto 

Sostén MAIS 
obras sociáis, con 

250 mill6ns 
de coste anual 

pesetas pró 
seu man
temento. 
O resto dos 
beneficios 
pasan a 
incremen
ta-la ·dota
ción a 
RESERVAS, 
garantla dos nosos clientes. 
En resumen: na CAV non hai di
videndos pra accionistas; só hai 
«dividendos» prá comunidade, 
mediante un 
reparto racional 
de beneficios, 
ó través dunha 
obra social 
continuada e 
trascendente. 

Por último, 
a CAV «é de 
eiquh>. Ten .os 
seu ámbito na 
provincia, e 
tódolos seus 
esforzos van 
encamiñados «ó noso». 
O benestar provincial e o deser:ivolve
mento de Galicia. E un factor diferen
cial, como o é 
dispor de 
AUTOCAIXAS, 
CAIXAS PERMA
NENTES DE 

gratuito pra 
200 coches ... 

Primeira Instltucl6n Flnanclelra e Social da Provincia 
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Como de todos é sabido, o nome 
de Villar Ponte asóciase inmediata
mente á fundación e espallamento 
das lrmandades da Fa/a por toda 
Galicia, a partir da lrmandade da 
Corui'la, verdadeira base de todo 
aquel movemento. Incluso algun
has veces se ten asignado a este 
persoeiro todo o labor de poi'ler a 
andar e dar unha ideoloxía á dita 
formación política. Entre outras 
cousas, porque se relaciona, case 
coma causa a efecto, a publicación 
do seu folleto Nacionalismo galle
go. Nuestra afirmación regional e a 

creación da lrmandade corui'lesa. A 
cuestión, evidentemente, é moito 
máis complexa, por pouco que pro
fundemos nela. En primeiro lugar, 
sabemos que Villar Ponte non fixo 
senón recoller toda unha serie de 
ideas que andaban ceibas e dende 
o seu outeiro de xornalista darlles 
unha carta proxección, aproveitan
do os pousos que quedaran da «So
lidaridad Gallega», o pensamento 
republicano, tan enraizado na Co
rui'la e o chamamento que dende a 
revista Estudios Gallegos fixera Au
relio Ribalta. Agora ben, o que nos 
interesa sulii'lar neste intre non é a 
importancia individual de Villar 
Ponte, que resulta innegábel, senón 
poi'lerlle marco máis amplos á sua 
actividade e en xeral á actividade 
das lrmandades da Fala. E decir, 
partindo dun feito concreto, o per
soeiro e máila creación das lrman
dades, ir máis aló á percura do con
texto económico, social_ e político 
no que se veu a enxerga-lo nacio
nalismo. lsto significa definí-lo 
marco histórico de Villar Ponte e 
tamén preguntarse por qué as lr
mandades aparecen na década dos 
anos 1 O e non antes nin despóis. 

Partindo do suposto de que este 
fato de «irmáns» eran conscientes 
do intre histórico que estaban vivin
do, compre logo sinalar con qué 
problemas se encaraba a Galicia 
dos anos 1 O e así explicar un pouco 
millar o feito de que se formara un 
movemento de reivindicación na
cionalista dirixido a solucionar eses 
problemas. Unhas cantas ideas xe
ráis definen ese movemento: Gali
cia atópase nunl:la situación de in
ferioridade económica respecto dos 

o· mareo histórico 
de 
Antón 
Villar Ponte 
RAMON VILLARES 

demáis pobos peninsulares e sobor 
de todo européus. A causa de todo 
isto radicaría na integración da na
ción galega no marco dunhas es-

truturas políticas que non represen
taban senón unha rémora ó desen
volvemento propio de Galicia. E de
cir, a dinámica da formación 

económico-social galega estaba 
frenada pola súa inserción no espa-· 
cio político espai'lol. Doutrinalmen
te, a cuestión definíuna Risco ó 
entande-lo nacionalismo galega 
coma unha reivindicación da perso
nalidade de Galicia <<frente da sor
ben c i a do Estado hespai'lol» 
( 1920). Pro ¿ cáis eran eses proble
mas?. Pra entendérmonos millar, 
compre ollalos dende dúas pers
pectivas diferentes, anque estean 
moi relacionadas. 

FALLA DE BURGUESIA 
INDUSTRIAL 

Dunha banda, unha serie de pro
blemas de Galicia vii'la dada pola 
falta de dinámica de tódalas súas 
forzas produtivas. E decir, o peso, a 
herdade do pasado era moi forte. 
Neste senso, teriamos que sinalar 
en p~imeiro lugar as «superviven-
cias feudáis» presentes na econo-
mía agraria. A dicotomía do réxime 
de propiedade, que a lexislación 
burguesa convertíu nun verdadeiro 
embrollo xurídico, era o problema 
máis visíbel. A propiedade da terra 
seguía sendo, nos anos 1 O, unha 
propiedad dividida entre unha mul
tiplicidade de foristas e foreiros, 
mutuamente relacionadas ó trave- \\1\ 
so do pago dunhas rendas, as ren- LIV 
das foráis. Esta situación era unha 

O> 
herdade do pasado, agora converti- ~ 
da nun verdadeiro lastre, en tanto 1J 



~ que se non reallizara ó seu debido 
tempo, mediados do século XIX, 
unha reforma agraria liberal, ase
gún acontecéu no resto de Es
paña. As consecuencias deste re
traso, desta discronJa, óllanse per
fectamente cun superficial exame 
da economía agraria galega dos 
anos 1 O: explotacións agrícolas · 
moi estivas, escasa comercializa
ción da produción (excepto a gan
deiría), ausencia de innovacións 
técnicas e moi froxa reconversión 
dos cultivos. Pro o asunto non re
mata aquí. Herdade do pasado era 
a falla de burguesía industrial e 
polo tanto de actividades non agrí
colas, xa fora pola ausencia de bur
guesía, xa porque había poucos ca
pitáis ou -o que é máis probá
bel - poucas expectativas de bene
ficio, é decir, un ·mercado que asi
milase a produción industrial. Cal 
dunha, cal doutra, o certo é que a 
economía galega dos anos 1 O 
asentábase na produclón agrícola e 
nas consecuencias da súa situación 
atrasada (fundamentalmente a 
emigración). 

Esta estrutura económica de 
base agraria menciñada esóxena
mente coas remesas da emigra
ción, pouco dinámica, hai que expli
.cala asimesmo dende unha pers
pectiva exterior, é decir, en tanto 
que parte da estrutura económica 
española, integrada nun mercado 
nacional, nunhas estruturas políti
cas e nuns centros de decisión da 
política económica con intereses · 
diferentes ós da propia formación 
social galega. lsto quere decir que 
as cativas unidades de produción 
galegas tiñan que competir coas 
grandes explotacións castelás, os 
latifundios andaluces e as adianta
das agriculturas levantinas, prás 
que sempre se ditaminaban as orien
tacións básicas da política econó
mica española, que nesta época 
significaban proteccionismo a ul
tranza. 

A MARXINACION 
ECONOMICA 

g A estes lastres de carácter am-
0 plo, de base nalgún caso estrutural, 

. habería que engadir algún feito nalista compre poñe-lo en relación 
conxuntural que aínda a·gravaba ' coas fallas estruturáis que viña 
máis a situación da economía gale- arrastrando Galicia, cunha laterali-
ga. Facendo un pequeno esforzo 
pra situármonos nas datas da 1.ª 
Guerra Mundial, época na que a 
economía española· experimenta 
unha euforia expansiva de altos ni
véis, traducida na creación de va
rios miles de sociedades anónimas 
que nun tempo récord acadarían 
beneficios de centos de millóns de 
pesetas (e remítome ós estudios de 
Roldán, García Delgado e Muñoz), 
observamos que en Galicia toda 
esa onda expansiva non tivo cáse
que ningunha repercusión. Somen
tes se creóu unha pequena com
pañía navieira, amplióuse algún es
taleiro e seguiron facendo amplia
cións de capital pequenas empre
sas de bens de consumo (Eléctricas 
de Coruña e Vigo, S.A. La Toja, 
etc.). Tanto o nacionalismo coma 
outras forzas saciáis decatáronse 
do a·sunto (poño por caso, Valeria
na Villanueva), pro o feito claro é 
que Galicia qUedóu marxinada nun
ha conxuritura económica favorabi
lfsima. 

En resumidas contas, nesta dé
cada dos anos 1 O evidéncianse 
unha serie de problemas que xa 
viñan de atrás e que agora se agra:
van ó non ter Galicia participación 
nesa corta xeira de «expansión na
cionalista» do capitalismo español. 
Unha economía agraria moi paseni

ñamente libertada das súas remi
niscencias feudáis queda cada vez 
máis integrada no conxunto econó
mico español como lugar de produ
ción de materias primas a baixo 
precio (caso da gandeiría) e tolleita 
á hora de poder acometer calquera 
tipo de anovamento das súas estru
turas produtivas. Algo semellante 
lle ocurría a unha incipiente bur
guesía industrial, afogada pola 
maioritaria presencia dunha bur
guesía comercial que atopaba as 
súas fontes de ingresos no labor de 
redistribui-los produtos manufactu
rados ou zugando o aforro da emi
gración. 

Neste contexto, o propio xurdi
mento das lrmandades da Fala e a 
súa progresiva radicalización nacio-

zación conxuntural e tamén co 
afianzamento desa pequena · bur
guesía comercial, beneficiada por 
un relativo e lento crecemento da 
economía galega, pro sen ningún 
tipo de control político da súa si
tuación, xa que a tiña hipotecada 
nas mans dunha oligarquía galega 
aliada coas clases dominantes do 
Estado, que atopaban con faciliada
de en Galicia cadros dirixentes que 

materializasen políticamente os 
seus intereses económicos. De ahí 
que Villar Ponte e as lrmandades 
pasen axiña do rexionalismo de 
«amigos pra falar gallego» a un na
cionalismo claro, como queda ex
plicitado no primeiro número de ll'A 
Nosa Terra»: « ... chegóu a hora de 
definirnos ... ». E .esa definición com
portaba uns plantexamentos políti
cos que por non se chegar a consu
mar, non deixan de ser moi atina
dos. Dende o primeiro momento, as 
alternativas elaboradas por Portei
ro, Peña Novo, Ponte, etc. non se 
dirixen a realizar cambios básicos 
na estrutura económica de Galicia, 
senón a tentar de acadar un control · 
dos aparatos políticos. O principal 

problema con que se encaraba a 
economía galega, o atraso da agri
cultura, non se lle concede moita 
importancia e relégase ás mans do 
movemento agrarista. O fundamen
tal, o definitorio desta primeira eta
pa nacionalista é a súa insistencia, 
machacona, no librecambismo 
económico: «a redención dé Galicia 
'está n'estas duas cousas: no fo-
mento agarimoso da lingua e no 
estudio dos nosos problemas 
económicos que non terán nunca, 
porque non poden tela, solución no 
actual réximen. político hespañol. 
Porque Galicia é librecambista pola 
sua natureza, y-o arancel proteitor 
do feudalismo de Castela será sem
pre o ostáculo que nos impida 
poñernos nas condiciós de riqueza 
que teñen outros pobos d'Europa 
semellantes ó noso» ( 191 6). Esta 
cita algo longa, precisamente de A. 
Villar Ponte, dános unha radiografía 
do plantexamento político, enorme
mente conxuntural, do pensamento 

global das lrmandades, que non 
mudará deica 1922, cando coa 
creación da lrmandade Nazonalista 
Galega predominará unha análise 

. idealista da realidade galega, e polo 
tanto unha estratexia máis cultura
lista. Pro esta posterior viraxe do 
nacionalismo non exclúe o razona
mento que tentamos de amosar: as 
lrmandades da Fala e globalmente 
o nacionalismo aparecen nun intre 
no que unhas cantas forzas saciáis 
procuran acadar unhas parcelas de 
poder que representen e defendan 
a súa situación económica. Porque 
sabemos quen se aproveitaba do 
proteccionismo económico es
pañol, como o sabían os nacionalis
tas da época: «os fabricantes cata
láns, os ferreteiros de Bilbao e os 
trigueiros de Castel a» ( 1921 ). Pro 
tamén interesa saber quen estaba 
detrás do librecambismo. Non pa
rece aventurado afirmar que pola 
procedencia social e mesmo xeo
gráfica (maiorita~iamente da Co
ruña) dos membros das lrmanda
des, esa pequena-burguesía de pro
fesionáis liberáis, de adicación co
mercial, etc. sería a sustentadora 
dunha alternativa nacionalista de
fensora dunha estratexia política 
conducinte á consecución da auto
nomía integral de Galicia. Solución 
política que -decían- remediaría 
de golpe tódolos problemas acugu
lados durante anos e séculas. Na 
realidade -que é o que nos impor
ta- nin as lrmandades nin o seu 
herdeiro, o Partido Galeguista, lo
graron coroar dun xeito efectivo as 
súas aspiracións. lsto quere decir 
que · a correlación de forzas dos 
anos 20 e 30 era moi desfavorábel 
a esa pequena burguesía que nin 
soubo unirse entre si, nin achegar
se ó mündo rural e polo tanto non 
tivo os azos necesarios pra tronza
lo predominio etas clases dominan
tes do Estado, que na época capita
lista necesitan de zonas periféricas 
onde se localizan as relacións de 
produción máis duras e o~ grados 
máis conflitivos da loita de clases. 

• 



BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES 

(Antes, Banco Hi¡os de Olimpio Pérez) 

FUNDADO EN 184 7 

DOMICILIO SOCIAL 
Cervantes, 15 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 581000 

* * * 
* * * * 
* * * * * * * * 
* * 
* * * * * * * * * * 

MAIS DE CENTO VINTECINCO ANOS AO SERVICIO 

* DOS SEUS CLIENTES * 
ALLARIZ (Orense) * MUROS DE SAN PEDRO 
AMES - BERTAMIRANS O.P. * MUROS DE SAN PEDRO -AGENCIA URBANA- (Esteiro) 
AMES -AGENCIA URBANA- (Milladoiro) * NEGREIRA 

BARCELONA * ORENSE 

BEARIZ (Orense) * OROSO - SIGUEIRO 

BOQUEIJON - CAMPORRAPADO * OUTES - SIERRA DE OUTES 

BURGOS * PALENCIA 

CADIZ * PIEDRAFITA DEL CEBRERO 

CALDAS DE REYES * PONTEVEDRA 

CAMARll\IAS * POYO (Pontevedra) 

CAR NOTA * . ROIS - UROILDE (La Coruña) 

CARTELLE - OUTOMURO (Orense) * SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CASTRO DE RIBERAS DE LEA (Lugo) * SANTIAGO DE COMPOSTELA O.P. 

CORDOBA * SANTIAGO DE COMPOSTELA -AGENCIA URBANA N. 0 1 

CUNTIS * SANTIAGO DE COMPOSTELA -AGENCIA URBANA N.0 2 

* SEVILLA 
EL FERROL DEL CAUDILLO 

* TEO - LA RAMALLOSA 
EL PINO - ARCA 

* TORDOYA (La Coruña) 
GRANADA * TOURO (La Coruña) 
HUELVA * TRAZO - VIAl\IO PEQUEl\IO (La Coruña) -
LA CORUl\IA * VALLADOLID 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA * VALLE DEL DUBRA - BEMBIBRE O.P. 
LEON * VALLE DEL DUBRA -AGENCIA _URBANA- (Portomouro) 
LUGO * VIGO O.P. 
MADRID * VIGO -AGENCIA URBANA N.0 1 
MALAGA * VILLAGARCIA DE AROSA 
MALPICA DE BERGANTll\IOS (La Coruña) * VILLALBA (Lugo) 
MAZARICOS - LA PICOTA * VIVERO 

PROXIMASAPERTURAS 

CORRESPONSAIS NAS PRINCIPAIS PLAZAS DO MUNDO 

SERVICIO ESTRANXEIRO 
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONS DE BANCA E BOLSA 

AUTORIZADO POR EL 8 .E. CON EL N.0 10.019 
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HORAGLOSA SECCIO.N FORMIGON 

FORMtGONS E AGLOMERADOS DO SALN.ES, S. A. 

PLANTA DE 
MACHAQUEO 

PLANTA 
DE FORMIGON 

e 
e 

O millar servicio e venda de formigón 
Bombeos hasta 90 metros 

.. 9· BOMBAS DE 
FORMIGON 
SOBRE CAMION 

e PLANTAD.E . 
AGLOMERADO 

e PRE FAB R 1 CAD OS 
DE FORMIGON 

-

e MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

9 ESTUDIOS DE 
· INXENIERIA 

E PROXECTOS 

PLANTAS E INSTALACIONS: CABANELAS-RIBADUMIA-PONTEVEDRA 

HORA.GLOSA SECCION INMOBILIARIA 

e DENDE AGORA, VENDA DE APARTAMENTOS E BAIXOS COMERCIAIS, NO RECANTO 

MAIS FERMOSO DE MARIN 

Domicilio social: ~ontevedra - ~ante Muiños, s/n. 
Apartado de Correos 511 - Teléfonos: 8587.46 - 8q4950 - 854954 
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