


Milleiros de galegas 
como vostede 
están lendo 
este anuncio. 

Milleiros de galegas que compar
ten con vostede unha inquedanza 
polos problemas e o futuro do seu 
país. 
Milleiros de homes que consti
tuien si dúbida ningunha o sector 
mais concienzado do naso pobo ... 
Por eso, cando vostede decide 
anunciarse en TEI MA non está a 
facer un gasto sen outra contra
partida que a satisfacción persoal 
de apoiar unha causa. 
Está a facer a inversión maf s ren-

tábel prá súa empresa: 
a publicidade. 
¿ lnterésalle dar a coñocer os seus 
productos? 
¿ Quere mi llorar a súa imaxe 
empresarial? 
TEIMA ofrécelle un canle. Non o 
desaproveite. 

As nosas tarifas e condicións de inserción serán 
pra vostede un motivo de agradable sorpresa. 
Pfdaas á súa axencia habitual ou ó noso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do Hórreo, 94 Santiago. 
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Cada semá. 
- Manifestación en Baldaio. 
-A xira galega de Fraga. 
- Ensinantes cara a un sindi-

cato. 
-Ourense: outra folga pró 

S.O.G. 
-Correos: seguen os proble-

mas. 
Os Eidos. Sanidade. 

Informe. Falan os roxos. 

Sucede no país. 
- Para-la autopista é posíbel. 
- Penouta: un centro mineiro. 
- Far West en Ribadavia. 
Pobos 1 béricos. 

Reportaxe. 
Nenas galegas en Alemania: 
¿analfabetos en tres idiomas? 
Fiadeiro. 
Cultura. 

pola nosa banda 

Segundó ns 
A nós, redactores de TEI MA, ninguén nos vai meter nos miolos o canto, tei

moso canto, secular canto da neutralidade da ciencia. Neutralidade do absurdo que 
chegóu a facer, dunha marea de lingüístas, absurdos portavoces daquela neutrali
dade: segundóns eternos da nasa historia. Neutralidade que, lago, promovéu e ci
mentóu conceptos que ían servir despóis pra teorizar -ou, mesmo, xustificar- so
bar da colonización lingüística e máila colonización económica. Que todo vai xunto, 
señores. Chegóuse a chamar lingua á fala dos dominantes e, dialecto, á dos domi
nados. Así, ano tras ano, vímonos na abriga de escoitar -cando alguén se refería ó 
naso idioma- musiquiñas de ultraterra, palmadas no lombo e vernaculismo petru
cio dos madriles. Nós témolo claro, vaia: un ha língua é un dialecto que triunfóu polí
ticamente. Un dialecto, pois, é unha língua que non ten o poder. Diálecto e servidu
me son parellas. Hoxe, dendes de equí, chamamos contra da servidume: libre acce.
so ó poder prá nasa língua. E decir, oficialidade. 

. Os que falan de cooficialidade pró naso idioma manteñen, ó mesmo tempo, 
que aquela é saída idónea pra se achegar a corto prazo á normalización do galega. 
Curiosa coincidencia, nós mantemos precisamente o contrario: nós, redactores de 
TEI MA, sen nos meter noutras disquisicións e só como xornalistas gal egos, astreve
riámonos a soster que falar de cooficialidade e normalización do naso idioma ó 
mesmo tempo é, cando menos, un erro ben contraditorio. Se tódalas canles prá co
municación de masas, tódalas estruturas políticas e económicas da Terra están a 
seguir nas mesmas" máns e idénticas actitudes -namentres nmí se amase o con
trario, as causas están a seguir deste xeito por sabe Deus cánto tempo- ... tódalas 
perspectivas elaboradas por ollas, beizos, orellas e cerebros casteláns ... a cooficiali
dade somentes conquerirá, cando moito, manternos como talantes da nasa língua 
no desditado plan dos segundóns~ Segundón o galega., segundón o seu idioma. E 
nós, segundóns seculares, estamos fartos xa pra seguir a selo por moito tempo. Ofi
cialidade. Que xa está ben, señores. 
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cada 
semá 
Unha 
homenaxe 
a Castelao 

TEIMA trata de servir de cante prá 
or·ganización dunha homenaxe 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 

Obxeeeión de eoneieneia 

Magariños ben v·ale 
tres detidos 

Sen dar tempo á xente pra da-la vol
ta e fuxir, un tal Pereiro, policía armado 
de profesión, tiróu dous pelotazos de 
goma que daba gloria velo. O punto de 
mira debía estar un chisquiño alto que 
sería a ventá dun restaurante, situado 
.nun primeiro piso, quen pandaría cun 
dos dez disparos. Con menos gaitas an
diveron os outros policías que, porra na 
man, fixeron «razzias» pala rúa dos 
viñas de Santiago das que non se vían 
hai moito tempo. E moi parecido metro 
foi o que gastaron un coengo e un sa
cristán da catedral á hora de querer bo
tar fora ós mozos que alf se refuxiaban 
da policía: como a xente non fa cía caso 
dos empuxóns, o sancristán non tivo 
millar idea que sacar unha navalla pra 
lle dar forza ós seus argumentos. 

Resultóu, pois, que a primeira mo-
m á i S efectivo. Durante un prazo de dous ' :ilizaciónenGaliciadosGruposdeAc

ción non Violenta deixóu ver ás institu-
m e Se S, TEI MA publicará semanalmente cións botando man da violencia dun 

Con panfletos e cartelóns que lles 
caían polo peito e lombo explicaban a 
súa acción, protesta en cadea por todo 
o estado pra lle pedir cantas ó goberno 
pala súa actitude diante da obxección 
de conciencia. Arredor duns 200 mo
zos haberla nas Platerías cando, lago 
de quince min!Jtos, chegóu o primeiro 
«jeep»: mentres uns perdían as pernas a 
correr, unhas vinte persoas subían onde 
os tres obxectores e, agarrándose palas 
mans, formaron tres ringleiras de soli
daridade. A aparición dun segundo 
«jeep» e as balas de goma limparon por 
completo a praza: só quedaron os tres 
encadeados e outros tres rapaces que 
resistían dándolle-la man. Foi preciso 
un mecánico e un serrucho de boas di
mensións pra poder levar prá comisaria 
ós tres obxectores. Como o serrucho 
tardóu en aparecer, pequenos grupos 
foron achegándose á praza e, cando o 
primeiro obxector era levado pala poli
cia, romperon a aplaudir. Tal cousa prcr 
vocaría unha doente carga dos «grises» 
mallando en canto bulto humano ato
paban por diante. O día seguinte, os 
tres detidos -«do partido do bo leite», 
coma os coñecen palas comisarías
eran pastos en libertada. 

boletíns de voto coma o que se adxunta. 
Utilíceo, se fai favor. 
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COMISION ORGANIZADORA DO HOMENAXE A CASTELAO 

Desexarfa que estivera formada polos seguintes señores: 
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XEITO DE HOMENAXE 

Entendo que o millar xeito de homenaxear a Castelao é: 

DErguerlle un moimento 

OOutros (especificar) 

DIRECCION: -----------------

~---------------------
1 

xeito intransixente e innecesario. 

FEITOS 
E CAUSAS 

A unha e media ·do martes once de 
maio, tres obxectores de conciencia 
atábanse con cadea e candado á baran
dilla de pedra da escalinata da Plaza 
das Platerías. Eran Ovidio Fernández, 
25 anos, de Palencia, varias veces en
cadeado e detido, obxector amnistiado; 
Francisco Javier Hernández, de Burgos, 
varias veces encadeado e detido, futuro 
obxector; Clemente Fernández, de Re
dondela, futuro obxector, era a súa pri
meira acción pública. 

BUSCANDO NO CANDADO 

O punto concreto básico desta ac
ción dos obxectores era denuncia-la si
tuación na que se atopa Manuel Escariz 
Magariños, o preso máis veterano dos 
obxectores. Magariños, da Estrada, 27 
anos, estaba internado nun hospital mi
litar de Madrid como consecuencia 
dunha folga de fame que duraba xa 
'dúas semanas, acción coa que esixía 
que lle aplicaran a amnistía que dende 
xullo do 76 lle están a retrasar. 

X. LOBATO 



cadasemá 

Os eeolóxieos, 
en pé de guerra 

Paseniño-paseniño afiando andan as súas 
machadas de guerra os ecoloxistas galegas de
mantes de sair a da-lo callo pola defensa do me
dio ambiente e, aínda, de homes e mulleres. 
Mentres accións concretas van callando, o tra
ballo teórico ten dúas saídas: defensa dos habi
tats naturáis e urbanos de valor histórico e oposi
ción ó barbarismo industrial. 

As centráis nucleares son o tema máis que
rido polos ecoloxistas e boa proba de tal amor é 
a campaña de información que están a preparar 
pra levar por cidades e feiras. Denuncian, no seu 
informe, a inseguridade absoluta da actual tec
noloxía das nucleares, sen solucións pra almace
nar, transportar ou elimina-los residuos radiac
tivos. Denuncian, tamén, a fa lla de acceso ós 
medios de comunicación da oposición anti
nuclear amáis da ausencia de información ofi
cial. Denuncian a hipoteca brutal que botan enri-

ba do país os gobernos que aceptan a importa
ción dunha tecnoloxía de elevadísimo costo. 

Faise necesario clarexar un ha causa: ós pro
pios ecoloxistas non lles gusta nada o tal nome. 
A súa loita non é pura ecoloxía, puro amor á na
tureza ; apunta, polo contrario, ó poder mesmo: 
utilizando o medo nuclear, os gobernantes qui
xeran que todos deixasemo- Las nosas vidas nas 
súas mans, xa que eles serían os únicos que sa
berían como controlar tan terríbel enerxía. 

* * * 
A supresión do tráfico rodado no casco anti

go de Santigo de Compostela pra convertí-lo 
nunha illa peatonal, é unha das máis importan
tes batallas urbanísticas que estáse a librar en 
Galicia. Trátase de salvar unha das máis cualifi
cadas zonas monumentáis de Europa do progre
sivo deterioro que sofre por culpa de gases e vi 
bracións dos automoveis. Por .outra parte, o pro
pio tráfico rodado é toda unha contaminación vi
sual xa que impide disfrutar con acougo, seguri
dade e lecer da riqueza artística da cidade. E 
tampouco é posíbel a · coexistencia pacífica de 
peatóns e coches nunhas rúas de trazado irregu
lar -desnivéis e estreituras- polas que discu
rre grande parte do movemento comercial e ad
ministrativo. 

Pro se isto for pouca razón, resulta que 
-téndose resalto o suministro de mercancías 
permitindo o acceso nas primeiras horas da 
mañá- .a experiencia doutras cidades mostra 
que a medra de peatóns fai subi-las vendas e re
valoriza os negocios. 

O pulso dos obreiros 
esta frío 

Puido ser unha semana importante pró 
movemento obreiro galega. Primeiro, pola ex
tensión das loitas, que chegaron dende Vigo a 
Ourense, dende A Coruña a Pontevedra. Se
gundo, pola importancia cualitativa dos en
frentamentos: na Coruña e Vigo, as seis cen
tráis sindicáis que traballan en Galicia convo
caban conxuntamente xornadas de loita contra 
da grave situación económica. A pesares das 
condicións favorabe is, a semana do 9 ó 14 pa
sóu con pouca glora e moita pena. Polo que 
parece, os sindicatos máis veteranos tén moi
tos efectivos pendentes da cuestión electoral, 
calma que aproveitan os máis novos pra ir su
mando puntos. 

* * * 
O luns empezaba en Vigo una semana de 

loita que, convocada por CC.00, UGT, USO, 
CSUT, CNT e ING, pretendía mostra-la firme 
vontade obreira de non querer pandar coa crise 
da industria viguesa. «Barreras» e «AlvareZ», 
antes, e, agora, «Censa», «Aycasa», «Ascón» e 
«Forzas do Miñón» fan subir alarmantemente 
os índices de paro. As críticas sindicáis ían tan
to prás medidas económicas do goberno coma 
prós empresarios, amigos de tiraren polo ca
miño do medio e incapaces de buscaren outra 
saida á crise económica fóra dos expedientes, 
dos reaxustes de plantillas, dos despidos e dos 
baixos salarios. 

Nas fábricas, as accións non pasaron dal
gunhas asambleas, sendo os paros práctica
mente insignificantes. Nas rúas, a acción máis 
importante foi a concentración do scalextric, 
no primeiro día de loita, e a cousa non pasóu 
de saltos e cortes de tráfico. 

NA CORUÑA 

O martes tampouco sería millar día pra 
esas mesmas centráis. Na Coruña, unha mani
festación de protesta pola situación de «Kelsa», 
«Genosa» e «Frigoríficos Conchado» tampouco 
callóu. De tódolos xeitos, houbo moitos saltos 
e por distintos lugares da cidade, conseguíndo
se un certo impacto popular. Consecuencia 
destas accións foi a detención de seis manifes
tantes. 

No caso de «Genosa» tratábase, máis ben, 
dun apoio moral a unha loita que xa rematara. 
O despido de Souto Morano -por ausencia 
do seu encargado, firmóu el mesmo un pase 
de saída pra ir ve- la muller enferma- provo
cóu unha folga masiva que, logo dunha sema
na, remataría coa volta ó traballo no día limite 
fixado poia empresa prá súa reincorporación ó 
trabal lo. 

«Frigoríficos Conchado» leva en folga dende 
o 21 de abril e, pola cabeza tan dura que tén 
os donos, a cousa pode ir pra largo. Resulta 
que, nesa tal empresa, os obreiros poden ser 
castigados a traballar dentro das cámaras 

frigórificas; resulta que o mesmo día que o go
berno daba luz verde as centráis sindicáis, a 
patronal suspendía as negociacións porque na 
comisión obreira había un home da USO. As 
reivindicacións dos traballadores centranse na 
supresións dos castigos e nun soldo mínimo de 
23.000 pesetas. 

Millar proba das ventaxas coas que xogóu 
a clase empresarial durante o franquismo sería 
difícil atapar fóra de «Kelsa» (Koipe i Elosúa), 
adicada á manufacturación de aceite . Despóis 
de nove anos de traballo intensivo -descan
sábase de cada catro domingos, ún-, no maio 
do 76, os obreiros dixeron que non farían máis 
ritmos continuados se a empresa non legaliza
ba a súa situación. Logo de case un ano de tira 
e afloxa sen conseguir nada, o once de abril os 
obreiros declararon folga legal, mentres presi
dente e vicepresidente da UTI do aceite pacta
ban coa patronal a normalidade laboral. Ho
xendía , pendentes aínda dun recurso adminis
trativo contra os horarios feitos pola empresa, 
os obreiros están dispostos a facer ritmo conti
nuado, sempre que varíen sustancialmente as 
retribucións económicas e sexan readmitidos 
tres compañeiros. Pola súa parte, a empresa 
non quere negociar cos traballadores e parece 
ter máis interés polas vidas privadas dos enla
ces, cousa prá que contratóu detectives priva
dos. 

OURENSE 

Por primeira vez, cecáis en todo o estado, 
ocurríu que, en Ourense, os traballadores da 
madeira, ciscados en pequenas fábricas e ase
rradeiros, uníronse pra pedir milloras. A capital 
e O Carballiño foron os centros máis afecta
dos. Na mesma das discusións andan aumen
tos de dez mil pesetas pra cada traballador, va
cacións anuáis de 29 días, amáis da readmi
sión dos douscentos homes que foron despedi
dos -hai, na provincia, uns 2.800-. Prós ho
mes do SOG que controlan absolutamente 
toda a comisión negociadora obreira , «a saída 
da folga depende exclusivamente do caso que 
os patróns fagan das nosas reivindicacións». 

PONTEVEDRA 

Revoltas andiveron as causas do transpor
te por culpa dun convenio que a empresa 
«Unión», auténtico monopolio do transporte de 
viaxeiros na ría de Pontevedra, non cumple. Os 
traballadores denuncian irregularidades no co
bro de salarios e no control laboral e piden re
visións máis frecuentes do estado -- califícano 
de deficiente - dos autocares. Polo que pare.
ce, os condutores son amigos de toma- las 
causas laboráis con calma: pra protestar con
tra do incumplimento do convenio néganse a 
traballar máis das oito horas da leí. Viñan facen
do doce e hastra dazaséis horas diarias. 



cadasemá 

Convencido como estaba que a presen
tación de Alianza Popular en Galicia se
ría unha auténtica exhibición persoal, o 
home tan orgulloso que é Manuel Fraga 
lribarne morría de impotencia ó ver que 
ÓS seus pés -nas sillas dos locáis onde 
falaba- só tiñ~ uns cen achegados. 
Sentíu o seu honor aldraxado e, queran
do se-lo Cid Campeador, botóuse ós 
seus enemigos pro non fixo millor papel 
ca un matón de Chicago pescando troi
tas a puñetazos. ¡Tan pouco feito estaba 
a que lle levaran a contra 1 O ministro 
brillante, o catedrático profundo e máilo 
embaxador elegante que fora Fraga mo
rréu. Agora só queda un político pen
dencieiro, de moi pouca clase. 

* * * 

Nesta xira polftica, o secretario xeral de A.P. 
trouxo da man a outros dous ex-ministros (Gon
zalo Fernández de la Mora e Laureano López 
Rodó) pra que o axudaran a potencia-los candi
datos galegos de Alianza. De tódolos xeitos, 
pouca xente hai aquí que sexa máis coñecida 
cós homes de A.P. ¿ Ouén non coñece a don An
tonio Puig Gaite, dono de Pontevedra durante 
corenta anos e que agora que re ser polftico? 
¿ Ouén non sabe de Pedrosa Latas e da historia 
dos seus dous fillos?: un estudiaba e outro, non; 
o que estudiaba tivo un follón na universidade e 
foi expedientado pro -lamentábel erro burocrá
tico- co nome do que non estudiaba. 

Nas sillas de pista sentábanse os diñeiros de 
cada cidade, moitas mulleres, público filtrado 
polas invitacións, cheo de aplausos afnda que 
nada se entendera. Nas gradas, había cidadáns 
correntes e do máis normal e, tamén, algúns bos 
feixes de antifascistas que non paraban de facer 
bulra, ruido ou berrar mentres os mozos do pi
quete de orde non fan taparlle-la boca. 

SETE CIDADES, 
SETE 

Os comicios galegos de AP empezaron por 
Lugo, a cidade máis querida de Fraga, e alf ta
mén estoupóu o primeiro boicot. Mozos moi no
viños non deixaron escoitar nin pisca dos tres 
oradores que precederon ó ex ministro. Erguese, 
por fin, Fraga e, ben sorriente, dixo:«Oueridos 
amigos ... » Os berros soben hastra o ceo e ora 
dor aínda atura co temporal: «Cada grito que 
dais es un nuevo voto para Alianza Popular». Os 
berros («Fraga, Galicia non te traga», «Fóra de 
aquí, a chupar a Madrid», <<fascistas, vós sóde
los terroristas», «O pobo unido xamáis será venci
do») fanse puro incendio e unha filla de Fraga 
-pantalón rosa, chaleco bermello e camisa ma-

~ rela- recolle do chan anacos dos programas de 
O AP. Aquí, a flema británica do orador non deu 

I 

~fragancia 
botaba chispas 

máis de si: «¿Así que queréis guerra? ¡Pues, a, 
por ellos». Fraga e o delegado de Educación e 
Ciencia quitáronse a chaqueta e Carro Martf nez 
-irmán do ministro- sacóu o cinto; saltaron os 
tres ás gradas e botáronlles unha axuda de seis 
mans ós rapaces do piquete de orde, que xa es
taban dando leña a mazo, armados de cade·as, 
envoltas en goma, e paus. En poucos minutos, 
os boicoteadores -con sete feridos- abando-

V/LAGARCIA: 
Mallando nun de A.P. 

naban o local, no que quedaron as 1 50 persoas 
fiéis a Fraga. Na rúa, os apaleados tomaron ven
ganza nos cristáis da sede de AP. O día seguinte, 
«El Progreso» venderf ase e.orno roscos, anque a 
información dos feitos viña dabondo terxiversa
da. Polo que parece no paseo que deron a seño
ra viuda de Cora, propietaria do periódico, e 
máis un preclaro aliancista está a clave desas in
formacións. 

Andóu, logo, Fraga por Ferrol e Santiago. 
Pouco se fiaba destas cidades, que a entrada era 
por rigurosa invitación. O público era tan de seu 
que hastra se permitíu o luxo de pedir votos e 
cartos. A contestación non pasóu dos berros 
que, dende a rúa, deron uns centos de obreiros 
ferroláns, cousa que duróu hastra que foron dis
persados pola policía. 

Na Coruña, respirábase aire de axuste de 
contas. o. piquete de orde cacheaba e hastra se
guía ós elementos máis sospeitosos. Cando em
pezaron os primeiros tentos de boicot, pra alf fo
ron os mozos de AP. A batalla foi brutal: antes 
de ser desaloxados, os 20-30 contestatarios re
sistiron tres cargas de piquete de orde, un ata
que con bengala e outro con extintor; resistiron 
contra porras, cintos, paus con aguillóns na pun
ta e contra estacas feítas coas sillas que lles fa
cilitaban homes e mulleres dende abaixo. Fóra 
do local, tampouco se renderon os contestata
rios e os de dentro tiveron que poñer redes pra 
protexerse das pedradas. As pancartas abando
nadas polos desaloxados foron esnaquizadas en
tre ovacións. Esta cousa da Coruña rematóu cun 
4-3 de feridos a favor dos do piquete de orde. 

En Ourense, dentro do local do comicio hou
bo tentos moi estivos de boicot que axiña se 
apagaron; o que sí tardóu en apagarse foi o bo
neco que, representando a Fraga, queimaron mi
litantes da LCR. Vilagarcía de Arousa tivo, ta
mén, a súa parte de verbena: dentro do local, 
apañaron máis das que quixeron os mozos da 
oposición; fóra, cada fascista que saía recibfa as 
súas labazadas e aínda Fraga tivo que liscar polo 
medio de dúas ringleiras de gardas civfs. Vigo foi 
a derradeira etapa desta campaña electoral de 
Alianza Popular por Galicia e o ex-ministro pare
cía que por fin empezaba a controla-la situa
ción: ós revoltosos, ameazóunos con botarlles 
un discurso de trinta minutos en vez dos quince 
que tiña previsto. Tal vez, porque isto xa se chei
raba, a meirande parte dos contestarios preferi
ron quedar fóra guindando pedras. 



cadasemá 

«¡Non marchedes mentres non se vaian os gar
das! »,berraba unha muller de Lema dende o mon
te que domina a praia de Baldaio. « ¡ Dígovos que 
hai orde de ir prós coches!. ¿Así queredes face-la 
revolución?», decía, pola súa parte, un dos máis ou 
menos seiscentos manifestantes que lle plantaran 
frente ós cincuenta gardas civís. O xuncal próximo 
á praia de Baldaio convertírase poucos minutos 

antes nun terríbel campo de batalla. 
XOSEL VILELA fai o relato. 

Baldaio 

Osangue 
ehegóu ~ o.mar 

... DE ARMAS, TOMAR 

A tranquila feira dos domingos en Carballo 
non foi tan tranquila o oito de maio. As patacas, 
o pan, os queixos e hastra as cintas «cassette» 
non tiveron boa venda. Uns mil e cincocentos ra
paces, ademáis dos veciños directamente afec
tados pola concesión da pria de Baldaio a unha 
marisqueira privada, xuntáronse en Carballo pra 
apoia-la convocatoria que fixeran as Comisións 
Labregas da Asamblea Nacional-Popular Gale
ga. O berro de <<A praia é de Baldaio, caciques ó 
caralla» resoaba palas rúas da capital bergan
tiñá, xunta doutros do que xa non todos partici
paban: «Anepegá, o pobo galega vencerá», 
«Upegá, upegá, upegá». Houbo quen pensóu que 
aquilo non era precisamente unitario. O Move
mento Comunista de Galicia, a pouco de comen
zar aquela, dixo que iso non podía ser: ou somos 
todos ou isto non ten senso. Pro, a súa idea de 

HABIA UNS 1.500 

facer otra manifestación, parella pro apartidista, 
non callóu, dado o pouco número de militantes 
presentes deste grupo. Máis tarde, dirían nun 
comunicado á prensa:« ... (o noso partido} víuse 
na abriga de abandona-la manifestación ó esco
menzar a escoitar consignas que non estaban 
acordadas palas Comisións Labregas de Lema 
e que convertían a manifestación nun acto de 
afirmación partidista da UPG-ANPG, cambean
do, xa que logo, o obxectivo inicial da marcha». 
Salvando este incidente co MCG, o orde na ma
nifestación foi perfecto. 

O RAPAZ DA C.N.T. 

Dende a porta do axuntamento de Carballo, 
no remate da manifestación pola vila, un mem
bro da UPG talaba ós reunidos. Aparecéu a 

Guardia Civil. Nun primeiro intre, a xente pen
sóu que ían cargar e un fato de xente botóu a-co
rrer. Noustante, non pasóu nada, aínda. O «jeep» 
cruzóu a manifestación, despóis de que o servi
cio de orde lle percurara paso. O da UPG rema
tóu de falar de contado e escomenzóuse, co 
puño pecho, a canta-lo Himno Galega. Mais un ro
che celular dos civís achégase copando a outra 
saída. De sutaque, baixaron números do coche e 
de dous «jeeps», armados con metralletas e 
mosquetóns, e liáronse a culatazos. Moitos ma
nifestantes, estrañados porque nin siquera pedi
ran á xente que se disolvera, acabaron co lombo 
marcado. Que se saiba, somentes un garda civil 
recibíu un bo golpe na testa. A maioría da xente 
escapóu sorteando os pastos da feira. 

Pola tarde, no cementerio de Lema, AN-PG 
depositóu flores e un pano coa súa bandeira e a 
inscripción «Marcelo, o pobo galega non te es
quence», sabor da tamba dun mozo morto no fe
breiro do ano pasado. Os que foran os seus ve
ciños din que ó rapaz atopóuno un garda da em
presa «Baldayos, S.L» mariscando na praia e 
deu aviso á Guardia Civil. Mallado como estaba, 
tivo que recorrer, sen descanso, a distancia que ~ 
separa Baldaio de Caión. O rapaz, ademáis, 
padecía do pulmón e ó pouco tempo morréu ... 
Tódolos reunidos levaban. no peito pegadizos 
contra do roubo das praias, firmados pola AN
PG, agás un rapaz da CNT que ficaba so coa súa 
bandeira enriba do muro de entrada no adro da 
igrexa. 

MEDIA HORA 
TERRIPEL 

No adro, un home e unha muller de Lema di
xeron que o paso seguinte sería a ocupación 
simbólica da praia. O que pasóu no areal coida 
ún que nunca tal se vira na nosa terra dende que 
terminóu a guerra civil. Varios dos manifestantes 
adiantáronse, cun pano branca, pra conversaren 
coa Guardia Civil. lan coa intención de pedir que 
lles deixaran pasará praia somentes cinco minu
tos. Logo todos marcharían. 

Non houbo diálogo. Inesperadamente, os gar
das arremeteron contra do grupo que se adian
tara e unha inimaxinábel traca de disparos de 
balas de goma e botes de fume caíron sabor dos 
reunidos no xuncal. Carreiras por entre as leiras. 
Moitos son os que caen no chan, cheos de dor 
no peito, nos brazos, no pescozo ou na mesma 
tace. Media hora. Media hora na que resoan os 
tiros, os insultos, as pedradas e as queixumes 
dos feridos. Tamén caen gardas civís, apedrea
dos polos encolerizados manifestantes, que so
fren máis e máis baixas. Algunhas mulleres re
loucan polo chan, histéricas. Labregos que tra
ballaban nas súas terras e pescadores que nada 
tiñan que ver co que pasaba foron golpeados 
salvaxemente. Varios dos 50 feridos perderon o 
acordo. A xente arrastrábase entre toxos e terra, 
mal que pode. 

Pasadas as seis da tarde, dende o cumio do 
monte baixan os insultos, que son respostados 
por xestos ameazadores dos gardas. Algún 
apunta un obxectivo definido co xionllo no chan. 
Dise que agora disparan tiros de verdade. Pro 
non se podería comprobar porque nas derradei-

o ras horas dese mesmo día e ó día seguinte, gar
~ das de paisano apañaron todo o que atoparon 
g no campo de batalla. 



os 
e idos 
Efeetosdas 
radiaeións 
sobre a saúde 

X.L.TEMES, médico 
membro da Unión de 
Traballadores da Sanida
de Galega integrada na 
lntersindical Nacional 
Galega, preparóu pra 
TEIMA o seguinte artigo 
encol dos efectos das ra
diacións sobre a saúde. 

(A propósito da central nuclear 
de Regodela-Xove) 

Hoxe é un feito científicamente 
probado que as radiacións teñen 
consecuencias dañinas sobre a 
saúde das persoas expostas ó con
tacto con elas. 

A radiación masiva provoca le
sións que se fan evidentes nun pra

· ~o que vai de minutos a poucos 
días, mentres que as radiacións pe
quenas en doses ou repetidas pro
vocarán lesións que poden tardar 
anos en se manifestar. 

Cando a radiación afecta de xei
to total ou cáseque total ó orga
nismo humano, prodúcese o cha
mado «síndrome agudo por radia
ción», que é unha enfermedade xe
ralizada; mentres que cando a ra
diación afecta só a unha parte do 
corpo, provocará lesións localiza
das: se é na pel, aparecen as cha
madas dermatites por radiación 
(ben coñecidas polos médicos trau
matológos, que con alta frecuencia 
as padecen cando traballan cos 
raios X sen protexe-las súas mans); 
se é nos riles, aparecen as nefrites 
por radiación; se é na conxuntiva 
ocular, as conxuntivites por radia
ción ... etc. 

Hoxe non coñecemos aínda ben 
o mecanismo polo que as radia
cións provocan lesión e enfermeda
des; mais sexa cal sexa este meca
nismo, o que sí queda ben amosa
do por métodos histopatolóxicos e 
químicos é que estas lesións se fan 
evidentes e tén un perfil evolutivo 
progresivo co paso do tempo. 

Cando a cantidade de radiación 
é alta,axiña produce a morte de cal
quera célula; con todo, doses cati
vas provocan alteracións na prolife
ración celular, é decir, as células di
vídanse máis lentamente, a síntese 
de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
queda estragada e prodúcese un 

descenso na formación de células; 
esta disminución da produción ce
lular é especialmente grave nos te
cidos que necesitan cambialas de 
cotfo (o sangue, as gónadas, as 
mucosas) por vérense abocados a 
un deterioro progresivo que remata 
coa súa atrofia total. Aínda con do
ses de radiacións máis pequenas 
aféctase gravemente o sistema 
nervioso central, segundo amosan 
os estudios que nestes eidos anda 
a facer un fato de científicos sovié
ticos. 

Téñense clasificado os efectos 
das radiacións sobre a saúde en 
tres grandes grupos ou complexos 
sindrómicos: 

1.- Síndrome cerebral: prodú
cese con doses altas e leva sempre 
a morte. Aparecen náuseas, vómi
tos, inquedanza, tecemento, con
vulsións e á fin, a morte. Este sín
drome foi descrito despóis dun ac
cidente industrial (deses que as in
dustrias nucleares afirman que non 
se producen), e levóu ó falecemen
to en 36 horas. 

2.- Síndrome hematolóxico: as 
células do sangue altéranse pola 
radiación e así o número de plaque
tas (células sanguíneas responsa
bais da coagulación) descende, 
producf ndose a chamada «hemo
rraxia por radiación». Por outra ban
da, a capacidade do organismo pra 
resistí-las infeccións disminúe 
grandemente, e os enfermos adqui
ren a miudo procesos infecciosos e 
graves que rematan coa súa vida. 

As leucemias son unha das en
fermedades do sangue, producidas 
polas radiacións, que millor foron 
estudiadas. Experimentalmente no 
laboratorio, os ratos sometidos a 
exposición a radiación desenrola
ron a gravísima enfermedade. Estu-

dios epidemilóxicos feitos en nais 
de nenos leucémicos amosaron 
que estas sufriron antes e despóis 
do embarazo un meirande número 
de exploracións con raios X cás 
nais de nenos normáis escolleitos ó 
chou. Deica o ano 1959 demostrá
ronse 87 leucemias en persoas que 
traballaban cos raios X. Un derra
deiro dato a sumar sería o da morte· 
por leucemia do · traballador Anto
nio Prados, da central nuclear de 
Zorita, na C.S. «La Paz». Todos es
tes feitos xuntos permiten afirmar 
con moitas posibilidades de acerto, 
que existe unha moi directa rela
ción entre radiación e leucemia. 

3.- Síndrome gastro-intestinal: 
aparece con doses de radiación 
menores e caracterízase clínica
mente por vómitos e diarrera que 
non responde ó tratamento e levan 
a unha deshidratación extrema, que 
fai fracasa-lo corazón (shock) e os 
riles (fracaso · renal), producindo a 
morte. 

Se estas manifestacións de en
fermedade son moi graves, son 
polo menos en grande medida re
coñecibeis, non acontecendo o 
mesmo coas que se veñen cha
mando «efectos a longo prazo das 
radiacións»; estas poderán facerse 
patentes ó longo do tempo. Varios 
estudios parecen indicar con certe
za que puideran continuar aínda 
amolando a poboación durante 30-
50 xeracións, xa que esta radiación 
altera o «sistema de información» 
que teñen as células, incluidas as 
reprodutoras, e así as células «nai» 
transmiten ás súas células «fillas» 
informacións eivadas (probábel
mente pola alteración do ADN), 
que a longo tempo provocarían na 
descendencia enfermedades coma 
o cáncer, as enfermedades 

SANIDAD E 

nervioso-dexenerativas ou o acor
tamento da vida media da poboa
ción. Estas manifestacións tardías 
pódense producir tanto tempo des
póis da exposición a radiación, que 
moi probábelmente a xente xa a 
terá esquecida; e por outra banda, 
estas enfermedades a «longo plazo» 
poden facerse indistinguibeis da
quelas que, como a leucemia ou o 
cánce~ prodúcense espontánea
mente. 

Hoxendía non hai dúbida de que 
a radiación pode producir muta
cións (cámbeos) nos xenes (que 
son as estruturas que transmiten a 
herdanza de pais a fillos). Estas mu
tacións xenéticas posíbelmente es
tragarán gravemente e especie hu
mana, e moitos dos efectos delas 
son aínda irrecoñecibeis, xa que se 
ben hoxe sabemos que provocarían 
o nacemento de nenos con malfor
macións físicas e mentáis (enfer
medades coma o mongolismo pro
ducénse por estas mutacións nos 
xenes, máis concretamente no par 
XXI), non estamos seguros de que 
non vaian producir outros efectos a 
longo prazo tais como o acorta
mento da vida media, o aumento 
de enfermedades físicas e mentáis, 
a disminución da fertilidade do xé
nero humano, o aumento da morta
lidade infantil ou do aborto. 

Son pois estes perigos a longo 
prazo e menos coñecidos os que 
necesitan dunha meirande aten
ción, mentres que os trastornos 
menos «espectaculares» serán os 



que se propaguen por máis tempo 
e afecten a un maior número de 
xente. 

Cando as empresas adicadas á 
produción de enerxía nuclear ten
tan facer pasar por pequeno o risco 
da súa industria hai que lles decir 
que científicamente e dende o pun
to de vista médico non ternos cer
teza da magnitude das enfermeda
des somáticas e xenéticas que se 
poden producir, e que non parece 
razoábel nin xustificábel poñer en 
grave perigo a toda unha comuni
dade por defende-los· intereses 
económicos dun grupo capitalista. 

Por outra banda, ninguén pode 
asegurar que non se vaia producir 
un accidente grave que podería bo
rrar totalmente calquera xeito de 
vida na zona onde estea a industria 
nuclear. Perante os feitos xa coñe
cidos e a dúbida razoábel diante 
dos graves perigos descoñecidos 
aínda, parece lóxico opórse taxan
temente á instalación destas indus
trias, especialmente en nacións 
coma Galicia, xa dabondo produto
ras de enerxía, da que ben pouco 
ou nada se beneficia. 

E abrigado denunciar que a «ca
lidade de vida» dos galegas xa non 
é doada, sufrimos suficientes enfer
medades endémicas (bocio, menin
xite, raquitismo, tuberculose, para
sitarias ... etc.) como pra considera-
1a· nosa sanidade coma terceiro
mundista sen necesidade de máis 
riscos. • 

os eidos 

Porunha 
Medicina galega: 
un paso adiante 

Recentemente celebráronse na Facultade de Medicina da Uni
versidade compostelá as 1 Xornadas da Sanidade Galega. Xavier 
Lamoso, Xavier Macias, Xosé Eirexas, Ricardo Teixeiro e Adol
fo Telmo, membros da organización, escriben sobre o tema. 

Hai mes e medio, os estudiantes 
de Medicina empezamos a 
organiza-las 1 XORNADAS DA SA
NIDADE GALEGA. Non o fixemos 
pensando nun acto cultural máis 
dos que a miudo se celebran na 
nosa Facultade ou, en xeral, na uni
versidade compostelá; faciámolo 
como resposta á situación deterio
rada na que se atopa a nosa carrei
ra, ó incerto futuro profesional que 
nos agarda ó remate dela e á grave 
situación sanitaria do noso país, e 
teimabamos de facer, ó mesmo 
tempo, un intento serio de estudiar 
e dar alternativas a esta situación. 

Pela nosa banda, afondamos 
máis na problemática actual da Fa
cultade que non é máis co espello 
onde se van reflexa-las consecuen
cias producidas pela estrutura sani
taria, prácticamente terceiromun-. 
dista, que se está a padecer hoxe 
en Galicia. 

A chegada á Facultade, trala ca
rreira de obstáculos e barreiras se
lectivas que supón o bacharelato, é 
pró estudiante que ven cunha vi
sión idealizada da profesión médi
ca, un factor desmoralizador ó 
compraba-la triste realidade dunha 
Facultade moi degradada nos eidos 
académico, cultural e científico. A 
perda de validez das clases, o fo
mento da «apuntite», o pouco con
tacto profesor-aluno (clases de 
máis de cincocentas persoas), a fa
lla de profesorado, de aulas etc. 
leva a moitos estudiantes a deixa
ren a carreria, e a cutres a non iren 
ás clases, reducf ndose a súa parti
cipación na vida académica ós exa
mes e prácticas obrigatorias. 

Ben certo é que, ó longo destes 
anos, tentamos de buscar solu
cións, pro atopámonos de sempre 
con serios atrancos causados fun
damentalmente por toda a estrutu
ra burocrática e centralista, que 

aínda hoxe se mantén na Universi
dade, e que impide a máis mínima 
participación dos estudiantes na 
xestión e controlo da mesma. 

Dous aspectos caracterizaron a 
organización destas Xornadas: por 
unha banda, os esforzos que nós fi
xemos pra sacalas adlante, que van 
dende os económicos e informati
vos até os que proveñen das nasas 
limitacións técnicas pra chegarmos 
a tódolos interesados en participar. 
Por outra, o total desinterés das au
toridades académicas, dos grandes 
caciques da Universidade, causa 
nada sorprendente se ternos en 
canta a sua traxectoria e a súa orixe 
«dedocrática». Unha vez máis, pú
xose de manifesto a necesidade da 
súa dimisión pra con tódolos car
gos académicos elexidos democrá
ticamente, ir á formación duns ór
ganos de dirección partidarios de 
profesores e alunes. 

Se a resposta das «autoridades» 
non foi algo novo, menos aínda o 
é o illamento da Facultade e o do 
seu Plan de Estudios da realidade 
social e sanitaria galega. O 
traspasarme-las portas da Faculta
da, metémonos no mundo do cen
tralismo e a irracionalidade dos que 
dende Madrid fan e desfán nos 
Plans de Estudio coma se dun xogo 
de azar se tratase. Eisí, por exem
plo, pérdense horas de clase en lec
cións marxistráis eneal do «anamis
mo hipofisarim> e redúcense ó míni
mo o estudio do bocio, meninxite, 
etc., tan frecuentes na nosa terra. 
Asimesmo dáselle moita importan
cia á medicina repoñedora de man 
de obra accidentada, de gran tec
noloxía importada dos ianquis, e in
fravalórase a medicina preventiva, 
moi necesaria pra dar unha boa 
asistencia sanitaria. (En concreto o 
novo plan de estudios recente 
aprobado polo M EC, redúcese esta 

asignatura a catre meses no derra
deiro curso). 

Pra nós, semella erala que 
vencella-los estudios de medicina á 
triste realidade sanitaria galega, 
pasa pela elaboración dun novo 
Plan de Estudios onde participen 
tódolos sectores implicados nela. 
Pra ele invitámolos a participar 
nestas Xornadas, dando eisí un pri
meiro paso no coñecemento da 
desfeita da estrutura sanitaria do 
noso país. Nembargantes, non 
abondarfa se tódolos interesados 
non irnos ó artellamento dun frente 
común que plantexe que unha al
ternativa á sanidade galega ten de 
se facer dende Galicia e pra Galicia; 
e de que, polo tanto, a planificación 
sanitaria dirixiríaa un organismo 
galega da saúde que, nun marco 
político capaz de romper coa de
pendencia colonial, tivera por teima 
a consecución da saúde pró pobo. 

As 1 XORNADAS DA SANIDA
DE GALEGA han servir tamén pra 
dar unha nova orientación ó move
mento estudiantil. Queren que os 
estudiantes sigamos pechados na 
Facultade e non nos relacionemos 
co noso pobo; queren seguir a facer 
das carreriras un medio de acadar 
un status social; queren que non fa
lernos no noso idioma decf ndonos 
que non é científico; queren unhas 
facultades sen actividade cultural ... 
Nós non estamos dispostos a iso e 
témolo que deixar ben claro. Os es
tudiantes galegas non renunciare
mos nin á nosa cultura nin ó nosó 
anceio de conseguir unha Universi
dade ó servicio do pobo e da for
mación integral e progresista do 
estudiante. 

• 



informe 

así coma non Convencións Republica
nas. 

Falan os roxos Como característica xeral, pois, está 
a cuestión de que os catro integrantes 
da mesa naceron fóra de Galicia. Eiquí 
hai que facer constar que o único parti
do marxista-leninista de orixe estrita
mente galega é a Unión do Pobo Gale
ga. Habería que ter en canta, ademáis, 
á desaparecida «Organización Marxista 
Leninista de España», que nos seus 
tempos chegóu a ter moita forza en Ga
licia. Unha característica común sería, 
tamén, a forte crítica contra do PC~ 
por considerar «que ten unha dirección 
pequeno-burguesa que abandonóu a 
liña revolucionaria e os principios 
marxistas- leninistas pra cafr nunha 
práctica social-demócrata. Todos eles, 
polo demáis, tentan a construción do 
verdadeiro Partido Comunista 
(marxista-leninista) do proletariado. 

Pensabamos ~n xuntalos a todos. 
Todiños xulitos, pro non foi posíbel 
nesta ocasión. Fallaron, pois, o Parti· 
do Comunista Galego (PCG) e máilo 
Partido do Traballo (PT). Foran dúas 
convocatorias e, por aquilo das urxen· 
cias, non se agardóu á terceira: á se· 
gunda foi a vencida. Problemas do es· 
tilo, se ben máis graves e anteriores, 
tamén os tivemos coa Unión do Pobo 
Galego (UPG). Nembargantes, non 
próximo número, como xa adiantaba· 
mos no anterior, presentarémo-Ias 
cartas de referencias dos ausentes ho· 
xe. Os presentes, veleiquí: 

en xaneiro do 76, pasar a denominarse 
Movemento Comunista Galega. A súa 
militancia nacionalista galega dálle cer
ta posición diferencial respecto dos ou
tros tres compoñentes da mesa. 

Xesús Vega Buxán, do Movemen
to Comunista Galego (MCG). O MCG 
nacéu dunha antiga escisión da coñeci
da ETA euskera, o «Movimiento Comu
nista de España». E un partido con ca
tro anos de vida en Galicia: en maio de 
1973, como consecuencia da unión or
gánica entre a Federación de Comunis-

0 tas e o devandito MCE, constitufase a ........ 

Xaquín del Valle-lnclán, da Liga 
Comunista Revolucionaria ·(LCR). A 
LCR nacéu a partir do Grupo Comunis
mo que nacera do FLP (os chamados 
Felipes) e máis do FOC (Front Obrer ~ organización galega deste último pra, 

Catalá). A construción da Liga deu un 
paso adiante coa fusión con ETA-VI 
Asamblea, fusión que fa rematar nunha 
unificación total no Primeiro Congreso 
da LCR-ETA VI celebrado en agosto do 
pasado ano. A LCR aparecéu en Galicia 
en 1972 formada por un cativo número 
de estudiantes e obreiros. Agora cam
beóu de novo de nome e chámase LCR, 
somentes, aga en Euzkadi. 

Manuel Monge, da Organización 
Revolucionaria de Traballadores. A 
ORT nacéu en 1969-70 como transfor
mación da «Asociación Cristiana de 
Trabajadores» e da vasca «Alianza Sin
dical de Trabajadores». En Galicia é re
cente o seu funcionamento. Estivo na 
Táboa Democrática de Galicia. Na 
mesa estivo presente, con Monge, o 
seu compañeiro Abilio Villena. 

Marión Rodríguez Mato, da «Or
ganización Comunista de España 
(Bandera Roja)», OCE (BR). BR foi 
unha escisión do partido comunista de 
Catalunya denominado «Partir Socialis
ta Unificat de Catalunya». Lago, gran 
parte dos seus milhantes volveron ó 
Partido Comunista de España, volta 
que, en Galicia, se deu na gran maiorfa 
dos membros da organización. Os que 
quedan, teiman moito últimamente na 
cuestión republicana e manteñen rela
cións co Frente Revolucionario Antifas
cista e Patriótico (o coñecido FRAP), 

Os encuestados participaron, ou ti
veron militantes obreiros, no seo das 
Comisións Obreiras, maioritariamente 
potenciadas polo Partido Comunista de 
España e, en Galicia, polo PCG. Des
póis de 1976, a ORT - xunto co PT -, 
que estaban na chamada corrente mi
noritaria, decidf u afastarse das CCOO. 
Lago, apoiaría sindicatos únicos cons
truidos pala base e, neste ano, acabóu 
rompendo co PT -que está a 
potencia-los OSUT - e atópase nunha 
liña que tenta a promoción de sindica
tos unitarios. LCR e MCG seguen nas 
CCOO, tamén dentro da corrente unita
ria, e xustifican a súa posición asegu
rando que nas devanditas Comisións 
está a maior tradición de loita sindical e 
o maior número de obreiros e que, polo 
tanto, non as poden deixar libremente 
nas mans do Partido Comunista. 



informe 

Esquerda: 

Osilegáis 
Plantexada a cuestión da unida

de dos grupos comunistas, Xesús 
Vega, do MOCG, empezóu a mesa 
redonda pra decir que «cecáis, cha
marse comunista hoxe en Galicia 
non constitúa por si mesmo un ar
gumento de identificación», pra en
gadir: «En último termo, somos un
has forzas que, todas alas, conta
mos cunhas referencias ideolóxicas 
e políticas de carácter xeral máis 
que, na aplicación concreta deses 
principios, aquí en Galicia, somos 
diverxentes. De ahí que nos atope
mos agrupados en partidos diferen
tes. Aínda existindo distintos nivéis 
de afinidades entre nosoutros, hoxe 
por hóxe, chamarse comunista non 
constitúe un elemento total de 
identificación nin de acordo». 

Neste sanso, Manuel Monge 
(ORT) ere que «O feito de se chamar 
comunistas sí é un elemento de 
identificación política. O que está a 
pasar é que, a etiqueta de comunis
ta é utilizada por algúns partidos 
que na práctica abandonaron xa os 
principios do que debera ser hoxe un 
comunista... Trátase -engade 
Monge- de lle poñer etiqueta e 
apelidos, mesmo, a cousas tan cla
rificadas xa coma a palabra socia
lismo ... Entón fálase de «socialismo 
en libertada», «socialismo respon
sábel», etcétera, cando pra un co
munista a palabra socialismo só ten 
un sentido en noma de ditadura do 
proletariado. Por outra banda, as 
ausencias desta mesa - Monge re
ffrese ó PCG e máis ó PT - deno
tan que algúns partidos democráti
cos andan máis preocupados por 
conseguir certos espacios políticos, 
dos que tanto se fala, que por clari
ficaren realmente a situación diante 
do pobo». 

Pra Xaquín Valle-lnclán, de LCR, 
o mero feito de se atopar todos na 
familia comunista «debería servir 
de base prá unidade, dacordo cos 
principios mínimos que todos leva
mos defendendo». Valle considera 
que, deste xeito, «poderíase chegar 
a unha mínima unidade a nivel de 
debate público e confrontación de 
ideas: o que vai suceder en adiante, 
na miña opinión, é que algúns per
curarán non estropea-la súa imaxe 
diante do electorado, cousa que se 

misturará coa presencia de partidos 
legáis e partidos non legalizados ... 
Todo elo dificulta as cousas». 

«Neste proceso político -dixo 
Marián Rodríguez, de OCE (BR)
estáse a facer unha fisura entre os 
partidos que realmente defenden 
os intereses da clase obreira e os 
que, simplemente, se chaman de
mocráticos. Entón, con estas dife
rencias, pódese falar da unidade en 
abstracto, pro a unidade en concre
to quere decir darlle saída pública a 
unha política máis ou menos co
mún. O caso é que iso vai ser cada 
vez máis difícil, por non decir ímpo
síbel... Por parte do PCG, que é un 
dos que falta aquí, vese claramente 
que está a levar unha política evi
dente de non .se aproximar ós parti
dos chamados da extrema esquer
da por aquilo de manter certa ima
xe, tamén chamada democrática. 
Pro, pouco a pouco, iránse clare
xando as dúas posturas: a da clase 
obreira e, sinxelamente, a postura 
pequeno-burguesa». 

Pra eonta·lo 
quén é quén 

«0 MCG tanta ser un partido na
cional galego», dixo Vega. «0 MCG 
é un partido que tenta construir un 
socialismo galego, un socialismo li
berador de . tódalas opresións e de 
tódolos oprimidos, un partido que 
non só sexa unha organización pola 
liberación da clase obreira ... Somos 
partidarios dunha Galicia autogo
bernada, ceibe, dunha Galicia so
cialista». <<A ORT -engadíu Mon
ge- é o partido da clase obreira 
que defende os intereses de todo o 
pobo. Da clase obreira porque é a 
clase máis consecuentemente re
volucionaria e, precisamente, a úni
ca garantía pra face-la revolución. 
Pro a ORT está aberta . a tódolos 
que asuman a ideoloxía e a práctica 
do proletariado.~. E tamén o partido 
que defende os intereses de todo o 
pobo, cousa doada de entender se 
vemos que o seu obxectivo revolu
cionario é a democracia popular. A 

conquista desta require, claro, a 
unidade de todo o pobo». 

A opción política da LCR, segun
do Valle-lnclán, baséase na inde
pendencia da clase. «Estamos en 
contra de calquera tipo de pactos 
-dixo- ou negociacións, teñan o 
nome que teñan e é nesta perspec
tiva na que nós enfocámo-la situa
ción política actual, un enfoque das 
libertades democráticas van ser un 
gran paso adiante, aínda que sexan 
recortadas tal e como as propón 
Suárez; nembargantes, a LCR tenta 
avantar por riba deste valado, deste 
recorte que Suárez quere impoñer. 
As cousas deste xeito, estamos por 
acadar un Goberno de organiza
cións obreiras, un Goberno dos par
tidos obreiros pra que o movemen
to popular confíe en nós e non nos 
que son, sinxelamente, os «novos 
demócratas», os recén chegados á 
democracia». «Na nosa concepción 
do internacionalismo da revolución, 
nós non vémo-la posibilidade de 
face-lo socialismos nun so país». 

Bandeira Roxa parte das teses 
marxistas-leninistas, «ás que se in
corporóu, recentemente -suliñóu 
Marián Rodríguez-, logo do Se
gundo Congreso do partido, o pen
samento de Mao-Tsé-Tung. No Es
tado español, concretamente, pen
samos que a revolución pendente 
é, hoxe, a revolución socialista e, 
polo tanto, xa ternos unhas bases 
ás que chegar. Pra conquerir isto, a 
nosa táctica de hoxe é loitar direc
tamente contra d.a Monarquía, loita 
levada adiante por tódolos sectores 

MARIAN RODRIGUEZ OCE (BR) 

populares cara á instauración dun
ha república democrática de cara á 
instauración, en tódalas nacións do 
Estado español, duns Gobernos das 
nacionalidades». 

¿Colonialismo? 
Sí, mais 
non tanto ... 

Segundo o MCG, Gal!cia é unha 
nación asoballada e sometida a un 
proceso de dependencia económi
ca que a mantén no subdesenvol
vemento. «Esta cuestión de con
xunto -comentóu Vega-, ten 
rasgos parellos ou semellantes ás 
situacións colononiáis. Agora ben, 
coidamos que, dende o punto de 
vista teórico riguroso, non se pode 
catalogar isto coma unha colonia 
no estilo clásico e tirar de ahí as 
consecuencias políticas que se tira
rían de tal xeito de consideración. 
De tódalas maneiras, a nós paréce
nos, no caso galego, no noso caso, 
que estamos en presencia dunha 
evidente caracterización de colo
nialismo interior». «En Galicia non 
houbo nunca unha burguesía na
cional de importancia como pra ser 
capaz de defende-los seus intere
ses de clase a través dos intereses 
nacionáis galegos e, unha manifes
tación concreta disto, está no feito 
de que até hai pouco non tivemos 
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\\1\ aquf partidos que se situasen na 
L..JV chamada dereita civilizada, coma 

pasa en Euzkadi e Cataluña históri
camente. Aquf, en Galicia, af nda 
acaban de nacer eses partidos e 
son moi febles: a súa propia febleza 
expresa esta especial caracteriza
ción do Pafs galego». 

Prá ORT, «Galicia é unha nación 
sometida a unha opresión nacional» 
pro o causante desta opresión e a 
oligarqufa española, polo tanto «só 
derrocando á oligarqufa española, 
poderase conqueri-la democracia 
popular galega». A conclusión da 
ORT, en palabras de Monge, é que · 
«tendo o pobo galego o mesmo 
enemigo a abater que o resto do 
Estado español é abrigado, pra 
chegar á democracia popular, que 
se una estreitamente á loita con
xunta dos pobos do Estado». Na
mentes ORT non menciona o termo 
«colonia», a LCR asegura non estar 
de acordo «en manter unha defini
ción a partir da mesma palabra: 
eremos que hai situacións en Gali
cia que, aparentemente, semellan 
unha opresión colonial, pro en reali
dade todo elo é produto do inter-

MANUEL MONGE ORT 

cámbeo desigual e combinado do 
crecemento capitalista. Con todo, 
estamos de acordo -dixo Valle
co termo «colonialismo interior», 
pro os termos e as definicións non 
deben se-la base das diferencias 
entre os partidos senón as tarefas 
que ternos por diante. Sendo Gali
cia unha nación oprimida e sen bur
guesfa nacional propia, o problema 
da opresión non se pode denvence
llar: o plano polftico ten de ir xunto 
do problema económico, non o pri
meiro illado do segundo. Ambalas 
dúas cousas van moi unidas. Polo 
demáis, o problema da autodeter-

De novo e sempre: 

minación é un dereito que non é 
que se produza unha vez e quede 
xa detido e resolto senón, pola 
contra, é un problema permanente 
que pode ser retomado en calquera 
intre». En fin, prá Bandeira Roxa «o 
termo colonia tampouco o acepta
mos dende o punto de vista teórico: 
Galicia é unha nación asoballada a 
tres nivéis, o económico, polftico e 
cultural... Se Galicia é ou non unha 
colonia, nós coidamos que esta non 
é a contradición fundamental por
que, hoxe, a única safda de Galicia 
é a mesma que pró resto do Esta
do español: a revolución socialista». 

Naeionalisnto ou sueursalistas 

O MCG coida que, efectivamen
te, sf existe contradición «naciona
lismo galego-españolismo ou su
cursalismo»: «E decir, coidamos 
-salientóu Vega- que hai grupos 
que na súa práctica polftica, en Ga-

licia, tañen subordinada a defensa 
dos nosos dereitos nacionáis». 
Nembargantes, «a calificación desa 
contradición débese estabelecer en 
función das alternativas e das op
cións polfticas que se están a ofre
cer e, o que é máis importante, de 
cómo se está a actuar dfa a dfa na 
realidade galega de tioxe». 

Abilio Villana, tamén da ORT, 
que acompañóu a Monge na roda 
instalada en TEI MA, fixo o relevo 
pra decir que «o fascismo convertf u 
nun problema agudfsimo o proble
ma da opresión nacional, que trae 
consigo o que poderiamos chamar 
unha adhesión ós sentimentos na
cionáis de determinadas clases ou 
capas d.o pobo traballador nas na
cións asoballadas polo centralis
mo ... » Pra Villana trátase de «orgu
llo nacional que non corresponde 
ós intereses da clase obreira»: 
«Lembramos -dixo Villana- o 
que Lenin emprazaba maxistral
mente cando decfa que, os obreiros 
das nacións imperialistas ou das 
nacións que exercen opresión na
cional sobre doutras, deben ergue
la bandeira da autodeterminación 
na súa propia nacións e que os 
obreiros, referfase ós obreiros pro
gresistas, revolucionarios, das na·
cións asoballadas deben facer pro
paganda entre as filas da súa pro
pia clase encol da necesidade de 
estreita-los lazos entre os obreiros 
do mundo enteriro. O fascismo le
vantóu moitas feridas na cuestión 
nacional pro, a clase obreira, ten de 
se-la clase máis consecuentemente 
loitadora contra a opresión nacio
nal». A ORT engadfu que «o noso 
partido non é un partido nacionalis
ta, galeguista no sanso estrito, pro 
é un partido fundamentalmente do 
proletariado». 

XESUS VEGA MCG 

Prá LCR «baixo de toda esta po
lémica existen alternativas que non 
consideran a realidade galega ou 
que non están axeitadas a ala» ... 
«Pro trátase de leva-la polémica a 
outro eido máis interesante: non é 
ó traveso das definicións, das gran
des palabras, dos grandes debates 
onde hai que ir, senón que é na 
práctica onde se ten que chegar a 
un ha unidade mf nima en col dunha 
chea de cuestións cara á presenta
ción dun frente único de tódolos 
traballadores galegas; causa que 
non é moi diffcil se prescindimos de 
intereses de partido. Esta é, pra nós 
-comentóu Valle-, a millar ma
neira! comprobar, na práctica, quén 
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estaría e quén non estaría disposto 
a chegar á defensa consecuente 
dos dereitos nacionáis. A polémica 
está máis a un nivel de verbas: é 
unha polémica de superentendidos 
máis ca unha polémica real que, fi
nalmente, poida levar ó movemen
to de masas a unha praxe unita
rias». Pala súa banda, pra Bandeira 
Roxa a polémica españolismo
nacionalismo «non é, hoxe, unha 
páxina central. Nós estabelecémo
la cuestión entre os partidos que 
defenden á clase obreira e os que 
non a defenden. Aquí se sitúa a 
contradición principal e nós pensa
mos que a cuestión pendente é a 
r_evolución a nivel estatal». 

XAQU/N VALLE-INCLAN LCR 

As eleeeións 
en quente 

Xesús Vega asegura que «nós 
non estamos pala abstención nin 
polo boicot nas eleccións porque 
entendemos que a inmensa maioría 
das masas traballadoras, e do pobo 
en xeral, queren participar». «A 
nasa postura abstencionista non 
serviría máis que pra illármonos e 
automarxinármonos aínda máis do 
proceso político. Neste senso, o 
naso partido decidíu propoñe-lo 
voto á esquerda, unha esquerda 
que defenda de verdade, e· non se
mentes no papel, ó pobo galega. 
Pro, hoxe por hoxe, aínda non po
demos delimitar a qué opción ou 
· opcións partidistas chamaremos a 
votar. Mesmo, ó millar non chama
mos a ningunha. E algo que non 
poderemos delimitar hastra que 
coñezámo-las candidaturas, o tipo 
de campaña ... unha chea de cues
tións. Nós queremos facer isto por
que entendemos que, unha postura 

abstencionista, favorece á dereita 
e, claro, a postura que propoña ou 
favoreza ó voto da dereita, comén
tase por si soa». 

A ORT engade que «o que non 
irnos facer é darlle o voto naso a 
certos partidos democráticos, diga
mos, pra deter unha hipotética con
traofensiva revolucionaria militaris
ta ou civil involutiva do gran capi
tal. E non o irnos facer porque pen
samos que aínda, a situación, pode 
tornarse máis favorábel pra que o 
proceso · remate noutra situación 
que sente millar as bases cara á 
conquista da democracia política 
verdadeira. E isto ten máis posibili
dades ca unha involución, causa 
que lle costaría moitos sacrificios 
ás propias forzas reaccionarias que 
se atreveran a levala adiante». 

<<A pesar de que, coma LCR 
-fala Valle-, fagámo-la nasa pro
pia campaña, chamaremos a votar 
co Frente pala Unidade dos Traba
lladores. Chamaremos á descon
fianza sabor de calquera Goberno 
que poida safr destas eleccións pra 
que o pobo sementes confíe nun 
Goberno dos partidos obreiros e 
daqueles organismos que levan 

moitos anos loitando contra da di
tadura. Aproveitarémo-las elec
cións non só pra espalla-lo naso 
programa senón, tamén, pra xogar
mos coas contradicións que hoxe 
ten a burguesía, pra impórmo-la 
participación e a voz dos obreiros. 
Chamaremos ó voto obreiro: non 
diremos nin PC, nin MCG, nin PSG, 
nin ninguén... simplemente, voto 
obreiro. Respecto do problema 
dunha posfbel involución, dun gol
pe de Estado, non eremos nesa po
sibilidade porque nin hai tan grande 
movilización das masas nin o des
contento social é tan grande coma 
pra que un golpe así · exista. O que 
hai é unha utilización demagóxica 
desta posibilidade por ~arte dos 
partidos que tentan xustificar unha 
política de conciliación e de retro
ceso continuado nas reivindica
cións obreiras. 

Respecto de potenciar a deter
minados grupos da esquerda, Ban
deira Roxa coida que <<><a hai unha 
confusión bastante grande como 
pra que se fomente aínda máis re
comendando, agora, o voto a parti
dos que sempre foron criticados 
por nós. Nunca apoiaremos a nin
gún partido obreiro que non man
teña unha postura na que nós coin
cidamos. Polo que sé refire ó perigo 
de involución, coincidimos bastante 
co que di Valle-lnclán no senso de 
que ó gran capital intéresalle a re
forma, foi el mesmo que a fomen
tóu, aínda que por presións das ma
sas populares e, en .ningún momen
to, lle interesa volver á millar época 
da ditadura franquista». 

* * * 
Lago das eleccións escomenza 

unha nova xeira, como se dixo na 
mesa de TEI MA. Os partidos entre
vistados tentarán, segundo pala
bras recolleitas na ocasión, evitar 
que se estabilice o predominio da 
dereita pra evitar, tamén, a consoli
dación do pacto social. Non se des
carta que, despóis das eleccións do 
15 de xuño, as condicións millares 
entre as esquerdas hoxe non legali
zadas polo Goberno Suárez, todo 
elo até a consecución dunha futura 
unidade das forzas populares. As 
batallas plantexadas hoxe, dixeron 
os encuestados, poránse á arde do 
día tras das eleccións. A mesa re
matóu coa declaración unitaria dos 
partidos integrantes da mesma: 
LCR, OCE (BR), ORT e MCG pro
nunciáronse pala legalización in
mediata de tódolos partidos. «Se 
alguén duda -dixeron- se somos 
ou non democráticos, ese certifica-
do sementes o ademitiremos do M 

pobo. Nunca dos que hoxe os están ...... 
a otorgar». O 
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Parar a Auto 
A actitude firme dos vecinos de Salcedo e Vilaboa maio. PERFECTO CONDE estaba alíe redactóu logo 

( Pontevedra) diante das obras dunha autopista que esta crónica sobre os derradeiros sucesos ocurridos 
non queren obrigóu a unha paralización momentánea 
da súa realización. Máquinas e homes tiveron que na parte de Galicia que · máis afectóu, deica agora, á 
marchar da bisbarra nunha rnañá de chuvia do 4 de autopista. 

Habería que ser cego e xordo, e 
ademáis ser parvo, pra non se de
catar de que os veciños afectados 
polo tramo Pontevedra Sur-Rende 
da Autopista do Atlántico están 
que trinan pola marcha das obras. 
Cando un redactor de TEI MA asis
tí u os días 3 e 4 de maio ás asam
bleas que fixeron nas parroquias de 
Salcedo e Vilaboa e presencióu a 
paralización das obras, mostrábase 
todo moi nidio. «Hai que morrer 
diente das máquinas denantes de 
deixalos pasan>, foi a primeira frase 
que escoitóu decir a un paisano a 
poucos metros dunha excavadora 
Fiat da empresa J. Costas que mi
nutos máis tarde tivo que ser car
gada nun cameón e retirada do lu
gar baixo os aplausos dos do lugar 
que berraron <<fora ladróns da nosa 
terra». 

to», diría unha vella mentras mati
zaba que «a parroquia de Salcedo 
non é que se poña en actitude de 
rebeldía senón que, en vista do que 
sucede, vaise decatando de que 
está a quedar nunha situación de
sastrosa, sen augas, sen camiños, 
sen poder ir ás fincas pra traballa
las. A nosa protesta non é rebelde 
senón razonabel porque nos quitan 
o noso». Ducias de persoas coas 
·que puido contactar esta Revista ra
tificaron esta ·mesma idea e aporta
ron unha chea de datos que fan 
realmente pensar en · que ninguén 
tivo en conta os intereses popula
res de toda a bisbarra. 

subdirector xeral de Obras Públicas 
. chegóuse ó acordo de que se para
lizarían ó día seguinte, 28, as obras 
emprendidas no tramo Pontevedra 

. Sur-Rande. Tamén ó día seguinte, a 
empresa existente sobre do proxec
to da autopista, establecéndose 
ademáis un plazo de dez días pra 
cos veciños poideran presentar un 
plan de reposicións de redes v.iarias 
e de augas afectadas. A todo este 
estudo, que farían técnicos encar
gados polos veciños, o Ministerio 
de Obras Públicas terf a que respon
der nun plazo máximo de 48 horas. 

UN ALCALDE 
POPULAR . 

a sofrir coma sempre». Foron onde 
o alcalde de Pontevedra, segundo 
os veciños a única autoridade ofi
cial que deu a cara por eles, e deci
diron que, se non se cumplía o 
acordo tomado o día 2 de parar as 
obras, eles mesmos, homes e mu
lleres, serían quen se poñerían 
diante das máquinas e non as dei
xarían seguir. «0 acordo acordado 
está e . hai que cumplí-lo», decían 
todos. 

....... «0 plan deles é seguir destruin-

Por primera vez dende que as 
obras están a andar, o 27 de abril 
coidóuse que había unha esperan
za. Na reunión que tiveron veciños 
afectados, representantes da em
presa concesionaria da autopista, 
autoridades provinciáis e locáis e o 

«Se te vin, non me acordo - in
formaron a TEIMA os alcaldes de 
barrio da parroquia de Salcedo-. 
O día seguinte as máquinas segui
ron a traballar como se nada e nos 

Oueizán Taboada, alcalde ponte
vedrés, soupo estar no seu posto e 
avisóu a Madrid de que, ou se para
ban as obras, ou sería el mesmo 
quen encabezaría a manifestación 
que estaban dispostos a facer os 
veciños. Madrid contestóu final
mente, no mediodía do 4 de maio, 
e sucedéu que, por primeira vez, 
parábase a fendedura da autopista 
no chan galego en medio dos 
aplausos dos veciños de Salcedo. 1) do en deixando atrás todo desfei-



sucede.no país 

Xa dende corenta e oito horas 
antes, un equipo de técnicos, facili
tados principalmente polo Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, 
traballaban arreo nunha oficiña im
provisada nos tocáis que prestóu a 
casa rectoral de Salcedo. Día e noi
te, parando apenas pra comer ou 
pra beber un viño do país. César 
Portela, Salvador Tarragó, Manuel 
Reboredo, Carlos García Martínez, 
Modesto Barcia e Luis Mariño, co 
urbanista Arturo Soria e con outros 
técnicos, procesaron millerios de 
datos, escoitaron a ducias de afec
tados e movéronse pota zona pra 
compoñer unha imaxe real do pro
blema. <<Tivemos que enfrentarnos 
cun plazo de poucos días pra dar al
ternativas que a concesionaria non 
atopóu, por que non quixo, en va
rios anos. Menos mal que nos de
ron un aplazamento de dez días 
que tampouco abondan pra nada. 
O que fixemos partir dun esquema 
básico que comprendía a observa-

tructuras que aumenten a depen
dencia das persoas respecto ós me
dios motorizados e que disminuian 
as posibilidades de acceder a pe, en 
bicicleta ou recurrindo á tracción 
animal ós lugares onde a xente ne
cesita desplazarse. No caso concre
to da bisbarra que vai de Ponteve
dra a Randa esto vese ben claro. 
Millerios de camiños_ vieiras to-

HOUBO QUE CARGAR COA MAQUINA 

Todo, absolutamente todo pois na 
nosa vida non hai nada que sobre. 
Queremos os mesmos camiños, os 
mesmos regos pra leiras e prós pra
dos, que nos deixen todo como es
tivo até agora e, se non nos fan es~ 
to, mellor é que nos leven por dian
te as máquinas infernáis que traen 
eses homes que tanto poder 
teñen». 

ista é posíbel 
ción de que a autopista non é unha 
solución axeitada pra Galicia. Plan
texamos a historia concreta e real 
de todo o que pasóu polo de agora 
coa realización das obras facendo 
unha crítica integral destas realiza
cións e recollemos as aspiracións 
dos veciños que se ven ·afectados. 
Con todo esto elaboramos un infor
me que vai ser estudado polo Mi
nisterio de Obras Públicas que xa 
se verá que caso lle fai». TEI MA 
tivo acceso a boa parte do contido 
de tal informe e del tirase, entre ou
tras, a conclusión de que a única 
política de transportes concebíbel · 
non é, nin moito menos, a de cons
truir grandes e onerosas infraes-

APARTARON AS EXCAVADORAS 

talmente necesarios prós paisanos, 
regatos, fontes e outros elementos 
fundamentáis da vida rural daquela 
zona quedan rachados pota metade 
sen solución axeitada e prevista. 

«TRONZANNOS A VIDA» 

Son os mesmos veciños os que 
o ven claramente. <ffrónzannos a 
vida -dixeron a TEI MA tanto nas 
reunións de Salcedo como nas de 
Vilaboa-. O que nos fai falla polo 
menos, deixando aparte o incalcu
lábel mal que nos cae derriba coa 
soia presencia da autopista, é que 

·nos respeten absolutamente tódo
los servicios que tiñamos até agora. 

<<A un labrego de Vilaboa ou dé 
Salcedo -contestóu o urbanista 
Arturo Soria- viríalle ben que lle 
asfaltaran certos camiños, que se 
regularizara o firme das corredoiras 
que hoxe están máis intransitabéis, 
que se suprimiran algún pescozos 
de botella que dificultan o paso dun 
jeep ou dun ractor, pero dalles ab
solutamente igual que gracias á au
topista os cameóns da Coca-Cola 
ou os do Pan Bimbo, ou os autobu
ses dos turistas, tarden duas horas 
e media menos en ir de Vigo á Co
ruña ou que, gracias a eta, os seño
ritos de Santiago podan ir ás disco
tecas de Vigo ou viceversa». 

<<A autopista -engade ainda 
Soria-, máis ca un isntrumento 
pra desenvolve-la estrutura econó
mica hoxe existente nas zonas po
tas que pasa, é un poderoso instru
mento pra arroular dita estructura e 
pra superpoñer outro modo de pro
ducción mediante a modificación 
súbita e a gran escala do mercado 
do chan. lnhabilftanse certos tipos 
de producción e de asentamentos 
máis ou menos deficientes pro. que 
están adaptados ó medio e habilí
tanse outros sóio teóricamente máis 

~ eficientes pro que resultan inviaz 
8 ·bles á larga pota súa inadaptación ó 
~ medio e ós recursos naturáis e hu-

máns. Este atropello é o que a lei 
de autopistas, facendo caso omiso 
das abismáis diferencias existentes 
na estructura da propiedade rústi
ca, dos asentamentos urbáns e da 
producción entre Castilla, Andalu
cía e Galicia, declara de utilidade 
pública». 

«Pois vaia utilidade pública a que 
nos traen -contestóu un labrego 
de Salcedo cando TEI MA lle plan
texóu esta cuestión-. Podían leva
la pra onde les coupera, que aquí 
non tiñamos falta dela. Chámanlle 
utilidade publica antón a desfacer
nos as cas, cortarnos os camiños, 
deixar sen auga as nosas leiras e le
var por diante o que lles peta pa
gándonos catro reáis. Esa utilidade 
pública sí que é dificil de entender». 
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O TUNEL QUEDOU SO/O POR UNS D/AS 

969 VIVENDAS 
EXPROPIADAS 

Segundo o informe técnico ela
borado por encargo dos afectados, 
calcúlase que poden resultar expro
piadas 969 vivendas pra facer a au
topista. Un tanto por cento moi ele
vado dos casos son familias mo
destas e van ter verdadeiras difi
cultades pra comprar ou alquilar 
outras casas no mercado precisa
mente encarecido polo mesmo fei
to das expropiacións. <<A postura 
máis razonable -concluien os téc
nicos- sería que se puxeran de 
acordo os ministerios de Obras Pú
blicas e da Vivenda pra que se me 
prendaran xestión conducentes a 
resolve-lo problema construindo as 
vivendas que fagan falta». Habería, 
segundo esta fonte, que averiguar, 
antes de nada, as necesidades reáis 
que vai provocar a expropiación e 
logo poñerse de acordo sobre unha \\1\ 
forma axeitada de financiación pra L!l/ 
levar a efecto as obras. «Pra resol-
velo problema -din os técnicos- ~ 
é necesario que as vivendas estén .O 
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~ disponibles no intre no que se pro
ceda a expropiar e, pra esto, hai 
que escomenzar por construilas 
abondo antes de que se axudiquen 
as obras da autopista. Poidera moi 
ben suceder que os fondos pra 
realiza-la autopista non estiveran 
disponibles cando se axudiquen as 
obras de vivenda». 

En xeral, todos coinciden en 
señalar os males da autopista na 
agresión terríbel que supón contra 
un medio no que todo ten un sitio 
asignado. Constitue un atentado 
real á entidade rural do chan que 
atravesa. Rompe a unidade das pa
rroquias que atravesa, as mesmas 
unidades da propiedade familiar, os 
sistemas de producción que, por 
moi primitivos e deficientes que se
xan, son os que hai e veñen de moi 
atrás. Por eso, cando se lle pregun
ta a un afectado, sempre incide no 
feito de que lle rachan o que her
dóu dos seus e que el quer gardar 
porque é toda a súa vida. Neste 
sanso resulta ilustrativa a mesa re
donda que fixo TEI MA con veciños 
do norte e do sur e que está publi
cada no número 17 (páxinas 1 O e 
segs.). 

A realidade, por outra banda, 
fata por sí mesma. Poucos feitos 
produci~on unha tal reacción de ca
breo na xente comas obras que se 
levan facendo dende hai tempo. 
Nas zonas de Teis, A Chapela, Vigo, 
Vilaboa e Salcedo (Pontevedra) ou 
nas de Calo, Cecebre e Vilaboa (A 
Coruña) houbo xa conflictos sociáis 
importantes derivados da .particular 
maneira que ten de levar adiante o 
proxecto a empresa concesionaria. 
Lidas hoxe, parecen verdadeira
mente proféticas as palabras dirixi
das á superioridade administrativa 
pota Xefatura Rexional de Oviedo 
cando quixo chama-la atención 
«sobre un tema que, se non se 
aborda con tempo e racionalmente, 
pode dar ó traste con tódolos pro
gramas de execución, encarecer os 
costes da autopista e o das expro
piacións e probabelmente deixar in
satisfeitos ós afectados». Pensando 
ben, a Xefatura esa foi adiviña. 

TODA A SOCIEDADE, 
AFECTADA 

Hoxe, xa ninguén é alteo, dunha 
maneira ou doutra, o que está a su
ceder encol da autopista. «Os pro
blemas cos que se atopan os ve
ciños destas zonas -comunicóu 
un grupo de asistentes ó XV Colo-

co quio de Cristiáns Galegos celebra
::: do en Poio os días 7 e 8 de maio-, 
1) e os que por analoxía podemos pre-

ver noutras onde a obra está aínda 
nunha fase primaria ou simplemen
te proxectada, incumben a tódolos 
sectores da sociedape galega que 
se preocupen realmente pola im
plantación dun sistema no que se 
respete a dinidade do pobo, o seu 
modo tradicional de vida ou a súa 
evolución integral, e no que sexa 
posíbel un control real das clases 
populares sobre dos seus medios 
de producción». 

<<A valoración que se está a facer 
das terras expropiadas -din os ci
tados cristiáns- resposta a crite
rios tecnocráticos e capitalistas e 
non ós dunha auténtica xusticia so
cial. Hai que ter en conta que non 
se están expropiando simples par
celas de terra senón tamén, o que é 
máis importante, medios de pro
ducción, o único xeito de subsisten
cia pra moitas familias abocadas 
dende agora á emigración ou á 
subproletarización na cidade». 

¿Qué pansa antón de todo esto a 
Administración do Estado? Arturo 
Soria resúmeo moi ben: «Pode que 
a autopista non sexa a panacea que 
necesita Galicia pra desenvolverse, 
cabería pensar, pro, noustante, 
dende o punto de vista dunha polí
tica de transportes representa, ma
lia todo, un avance que permitirá 
reducir a conxestión, mellorar as 
condicións de circulación a facerlle 
frente ós futuros aumentos da de
manda de viaxes. E, como o trans
porte constitue unha necesidade 
social que é imprescindíbel anten
der, eso sóio xa xustifica que se 
considere as autopistas como 
obras de utilidade pública. Este tipo 
de creencia é o que zumega tódo
los documentos públicos do Minis
terio de Obras Públicas». Soria fai
lle axiña a crítica a este razonamen
to cando di que «esta primitiva con
cepción do transporte, que tende a 
converti-lo nunha vaca sagrada da 
que hai que atender as demandas 
con relixiosa solicitude e que hai 
que situar á altura de necesidades 
abondo máis indiscutibles, como 
son a educación · ou a hixiene, é a 
que impide plantexarse a fondo a 
pregunta tan sinxela de ¿a qué se 
debe a necesidade de transportar
se?». 

¿ULA OS CRITERIOS 
RACIONAIS? 

Cabería preguntarse, en todo ca
so, por qué non se abordóu a cons
trucción da autopista con criterios 
máis racionáis e menos esnaqui
zantes. Esto fíxose, por exemplo, en 
cambio coa ponte de Randa cando 

no seu proxecto fíxose constar que 
había que salvagarda-la navegali
dade dos grandes barcos no fondo 
da Ría de Vigo e que había que fa
cer que a estructura da ponte fora o 
máis diáfana posíbel pra co ele
mento extraño que había que intro
ducir na paisaxe interferira o menos 
que se poidera. 

No caso de que somentes se 
aplicara unha hipótesis semellante, 
que non o sería todo, é autopista 
non seu conxunto, non cabe duda de 
que había que pensar en 
salvagarda-las actuáis e futuras ne
cesidades de circulación dos ve
ciños por onde pasa a autopista e 
había que procurar que a estructura 
da obra fora tamén o máis diáfana 
posíbel pra evitar que tal elemento 
estreno dañara gravemente a pai
saxe e. o medio de vida de millerios 
de persoas. Os técnicos saben que 
esto era posfbel se se facía a auto
pista elevada e por tú neis. ¿Por qué 
non pasóu así?. «Os cartos, meu 
queridiño, os cartos que lles gustan 
moito ós capitalistas», como dixo 
un veciño de Vilaboa consultado 
por TEIMA. 

Non foi así e os efectos están a 
vista pra quen teña ollos e saiba es
coitar á xente e tempo pra se dar 
unha voltiña potas zonas onde xa 
andiveron as paleadoras. Carlos 
García Martínez, do Departamento 
de Cultura do Colexio Oficial de Ar
quitectos, leva contados, entre ou
tros estragos, no tramo que vai de 
Pontevedra a Randa, a destrucción 
total dun castro e destragos nou
tros dous, a semidestrucción dun 
dos mellores xacementos arqueoló
xicos que existen hoxe en Galicia 
(probabelmente se trate do máis ~· 
antigo poblado a descubrir), a total ·S 
destrucción de tres petroglifos e a a.: 
de tres ou ca.tro tocáis que tiñan 
vestixios de asentamentos románs 

evitar os estragos que se fixeron e 
que se van facer. Non se fixeron es
tudos previos neste sanso que per
mitan respetar como é debido opa
trimonio artístico, a arqueloxía e a 
cultura populan>. 

INDEFENSION LEGAL 

Dende o punto de vista legal, a 
indefensión dos afectados é mani
festa. «Pouco ou nada é o que se 
pode facer pra evitar esto coas leis 
na man», opinóu pra TEI MA un 
abogado pontevedrés. Con realis
mo cru, puntualizóu esta afirmación 
un labrego decindo que «o único 
que nos queda os afectados é 
poñernos diante das máquinas e 
non deixar face-las obras se non 
nos dan antes unha solución xus
ta». Polo de agora é no que están. 
Conseguiron parar as máquinas que 
furaban nas súas terras, mandaron 
un informe do que queren ó Minis
terio de Obras Públicas e arremete
ron contra as autoridades que non 
os defenden. Entre outros, contra o 
inxenieiro-xefe de Obras Públicas 
na provincia de Pontevedra, a quen 
acusaron de non mover un dedo 
pra que se cumplira o acordo do 27 
de abril. Pediron que fora cesado 

O TECNICOS TRABALLARON DIA E NO/TE 

e que tiñan o gran interés de ser 
costeiros. Unha suposta vía romá 
que xunguía a antiga Ad Duos Pon
tes (hoxe Pontevedra) coa penínsu-
la de Morrazo cóidase tamén seria
mente afectada potas obras. 

· nas súas funcións e presupoñéron
lle «tanto a súa incompetencia 
coma a súa absoluta falta de res
ponsabilidade profesional». 

<<A todo esto e máis que aínda ha 
aparecer -contestóu García Martí
nez- hai que engadir considera
béis atentados cometidos contra a 
arte popular, contra a etnograffa po
pular, a cultura popular que se ve 
afectada e rachada no seu propio 
ser como é que a autopista signifi-
ca un corte fondo na vida cotián da 
xente. Eu acuso ademáis á empresa 
concesionaria de non se ter preocu
pado en absoluto de consultar toda 
unha serie de datos catalogados 
que hoxe existen e que podarían 

Hai quen di que as pardas oca
sionadas á empresa concesionaria 
por cada día que se paraliza o tra
ballo da autopista poden montar a 
vinta millóns de pesetas. Unha 
empresa auxiliar, Sulleva, apro
veitóu a paralización pra despedir a 
tódolos seus traballadores. Os ve
ciños precisaron axiña que lles pa
recía simple a burdo tentar de 
xustifica-los despidos pota paraliza
ción das obras dun tramo e aínda 
que fora dunha autopista enteira. 

• 

,, 
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Ricardo Martín-Esperanza e os irmáns Barreiros eran 
xa dos homes máis populares de Ourense. Despóis 
da última que fixo «Centro Minero de Penouta S.A.», 
empresa na que ten o seu moletiño de accións, tanto 
ós poderosos industriáis coma 6 exdirector da Caixa 
de Aforres da cidade vailles costar deus e axuda que 

alguén os esquenza. 
XOSE PLATERO escribe das trastadas da empresa e 

da resistencia dos veciños. 

«Centro Minero de Penouta 
S.A.» é unha das tres empresas que 
millor estaño produce do estado 
español. O mineral, estraido o ceo 
abert<;>, sácase dun monte comunal 
que veciños de Viena do Bolo 
arrendaron hai cinco anos ós donos 
do «Centro» -«Altos Hornos de 
Vizcaya» amáis dalgúns xerarcas 
ourensáns. 

Dende marzo de 1972 e polo 
módico precio de cen mil pesetas 
anuáis, a empresa veu sacando, do 
monte comunal da Chanca, estaño 
que lle producía beneficios duns 
250 millóns de pesetas cada ano. 
No marzo pasado remataba o prazo 
do contrato e veciños e empresa 
tiñan proxectos ben diferentes: 
«Centro Minero», agarrándose a 
unha clausula que falaba de pró,
rroga tácita, quería seguir traballan
do no monte como se nada pasara; 
os veciños, mentres, non estaban 
dispostos a tragar polo da prórroga 
tácita. 

«Temo$ moitas contas pen
dentes cos da mina como pra dei
xalos ir. O monte é noso e, se 
queren seguir explotóndoo, terón 
que pagalo a precio de estafto. E, 
dende logo, non estamos dispos
tos a seguir aturando que fagan 
de n6s un pandeiro: desfónno-los 
camiftos, lévanno-la auga, non 
nos dan luz e afnda queren que 
lles esteamos obrigados. Pro ¿en 
qué pafs eren que viven?» 

INCUMPLIMENTO 
DO CONTRATO 

Obxectivo básico dos veciños é, 
agora, c.onsegui-la rescinsión do 
contrato de arrendamento e 
recupera-la Dehesa da Chanza 
como primeira medida pra poderse 
.sentar a falar de igual a igual cos 

amos do «Centro» e facer vale-la 
súa postura. 

No mesmo mes de marzo no que 
remataba o contrato, os veciños 
presentaron no Xuzgado de lnstru
ción e Primeira Estancia de Trives 
unha demanda de desahucio contra 
a empresa «Centro Minero de Pe
nouta» en beneficio da comunidade 
de propietarios. A demanda basá
base no incumplimento do contrato 
por parte da empresa, cousa que xa 
fora advertirda no nadal do 76 can
do se lle fixera á empresa un reque
ri mento explicando que había 
razóns de peso pra que a cláusula 
de «prórroga tácita» non entrara en 
vigor. 

«E que non é moco de pavo o 
que leva feito con n6s a tal em
presa esa. Primeiro xa o de 
pagórno-la miseria de cen mil 
pesetas cando eles sacan mill6ns 
a moreas. logo, mesmo parece 
que nos toman por parvos: que
ren que sexamos n6s quen pa
guemos e amaftemos canto eles 
nos derraman. O que xa nos 
puxo doentes foi o do Boletf n Ofi
cial». 

Segundo o contrato, a empresa 
comprometíase, no prazo de cinco 
anos, a facer tres cousas: montar 
un poblado de dotación mineira nos 
arredores da Penouta; ilumina-lo 
camiño que vai dende o pobo has
tra a empresa; xestionar que na ca
rretera de .Viena do Bolo se fixera 
un desvío prá Penouta. E ningunha 
destas tres cousas fixo o «Centro 
Minero». 

Como din os veciños, o peor non 
está en que a empresa non mova 
un dedo polos paisanos, senón no 
que desfai cando se move. Entre 
obras de explotación e paso de ca
mións e maquinaria, pasos de zona 
e serventías quedaron desfeitos e 

Nas terras do Bolo 

Faee·la mina a 
boletín · forzado 
non foron reparados. Coa auga, a 
cousa foi peor: cambearon o curso 
dos regatos e aínda fixeron desapa
recer algúns pozos. «Pra que vos 
decatedes do metro que gasta o 
«Centro» tiñades que sabe-lo asun
to da presa de lavado dos mineráis. 
Polo inverno, reventóulles, inun
dando os nosos cultivos e afogando 
as terras. Pois, estamos xa case nos 
remates da primavera e das indem
nizacións non queren saber nada». 

A COUSA 
DO BOLETIN 

Punto aparte merece a historia 
dos Boletíns. Pedirlle a <<Altos Hor
nos de Vizcaya» que non leve pra 
fóra a riqueza que saca neste país é 
algo así como pedirlle peras ó ol
mo. Pro disto a que se chegue a an
dar en documentos oficiáis e levar 
á horta a toda unha delegación de 
Industria -sección minas- vai un 
mundo. 

Resultóu que o día sete de agos
to do 76 publicóuse no Boletín da 
Provincia de Ourense un acordo da 
delegación de Industria da Coruña 
polo que se declaraba á Dehesa da 

OS LA VADE/ROS DAS MINAS 

Chanza zona de expropiación forzo
sa. A pesares de tan abondoso sus
to, non tardaron nada os veciños en 
presentar reclamación rexeitando a 
tal acta de expropiación por incum
plimento de elementáis condicións 
previas: a expropiación non fora so
metida ó regramentario prazo de 
información pública como tampou
co o fora o proxecto concreto de 
obras que se ían levar adiante. 

Pro o peor estaba por descubrir
se: nin existía tal proxecto nin fora 
presentado diante do xuzgado de 
Trives, tal como decía a empresa. E 
aínda máis: o decreto do boletín 
provincial remitíase a un acordo 
dun Consello de Ministro~ no que 
se decidía a tal expropiación. Des
póis de remover ceo e terra na per
cura do decreto do Consello de Mi
nistros, os veciños atopáronse cun
ha conclusión brutal: o acordo da 
delegación de Industria polo que se 
expropiaba un monte comunal ba
sábase nun acordo inexistente. 

«O que nos gustarla saber 6s 
veciños da Penouta é quén lle 
metéu tal golazo ó delegación de 
Industria. ¿Ou seica na Corufta 
ven de móis?». 



sucede no país 

Ribadavia non é moco de pavo. 
Non o foi endexamáis, pra selo 
agora. Suposta antiga Abóbrica, foi 
temporal corte do rei García ·1 de 
Galicia e recibí u foro de Fernando 11 
de León en 11 64. O seu vello con
vento de Santo Domingo, fundado 
en 1.254, é o primeiro dos galegas, 

· despóis do de Santiago, e foi dos 
máis importantes. Cabaleiros de 
Malta, xudéus, feudáis, caciques, 
viñateiros, funcionarios do Santo 
Oficio e fabricantes de caixas de 
mortos, entre outras xentes, pisa
ron as súas rúas empedradas mar
cando o tempo da historia que ta
mén ficóu ben patente nas igrexas 
de San Xoán, Santiago; Santa Ma
ría de Oliveira e Santo Domingo e 
no hoxe derrubado castelo que foi 
dos Sarmientos. 

Vasco da Ponte, cronista, conta 
o que lle pasóu nesta vila a Elvira 
de Zúñiga cando mandóu c;:olgar ós 
diputados do pobo. Houbo alguei
radas populares e a condesa ende
monichada -chamábanlle asf
recibfu a súa parte a lanzadas que 
lle causaron a morte. Alporizóuse 
antón o célebre señor feudal Pedro 
Madruga e acudf u a Ribadavia pra 
prenderlle luma e pra facer a súa 
venganza prendando a varios ve
ciños, entre eles o prior de San 
Clodio, parto da vila, que foi condu
cido a cabalo dun burro cunha ris
tra de allos ó pescozo. Disque Ma
druga, ó marchar, dixo: «Adéus, xu
déus de Ribadavia», facendo sen 
duda mención á sona que tiñan os 
do lugar dende os tempos nos que 
houbo unha importante colonia xu
dea. 

HISTORIAS DO OESTE 

fama de sala vila máis rixosa de 
toda Galicia. Eu vin causas por ahí 
que non me gustan nada. Se al
guén ten algo que dtscutir con ou
tras persoas, debería facelo civiliza
mente e non andando a paus con 
quen se lle poña diante». 

TEI MA xa falóu de algo do que 
pasaba en Ribadavia (ver núm. 18). 
Dende antón aconteceron máis 
causas e, por eso, non está de máis 
que se comence a lectura dos feitos 
lembrando como empezaron. O 31 
de marzo boa parte dos traballado-

. res das fábricas de ataúdes que hai 
en Ribadavia fixeron unha folga na 
que reivindican determinadas me
llaras salariáis e saciáis. Apenas 
dura un día e os patróns recoñece
ron ós .representantes nomeados 
directamente polos obreiros che
gándose a un rápido acordo entre 
ámba-las duas partes que com
prende unha suba salarial de seis 
mil pesetas ó mes por cada traba
llador. Este acordo afecta somantas 
ás fábricas de cadaleitos e queda o 
resto do ramo da madeira pendien
te das negociacións dos convenios 
que, en moitas empresas, nen exis
tían e que orixinan ben logo a ac-' 
tual folga da madeira. 

Resulta que, a seis kilómetros de 
Ribadavia, hai unha fábrica de em
balaxes de madeira da que é pro
pietario Xaime Paz Ameijeiras (pra 
saber máis causas deste señor, vé
xase o número 1 8 de TEI MA, páx. · 
5). Tres militantes do Sindicato 
Obreiro Galega (SOG) visitan a súa 
fábrica o 2 de abril pra ver de falar 
cos obreiros e explicarlles as razóns 
da folga e a necesidade de que se 
sumaran a ela. Paz Ameijeiras e al
gúns dos seus fillos recibfronos a 
labazadas e déronlles unha paliza 
tan gorda que ún deles tivo que fu
xir polo monte, segundo se conta 
en Carballeda de Avia, lugar onde 
radica á fábrica. Aquela mesma 
moite aparecéu pintada na parede 
dunha rúa de Ribadavia unha ins
cripción que decía: «Ten cuidado, 
Jaime Paz; te la tenemos jurada». 
Esta revista quixo saber o · que se 
podía sobre os autores desta pinta
da e chegóu á conclusión de que 

Far west en 
En Ribadavia, capital do Ribeiro, andan revoltos os 
.ánimos. En máis de cinco .ocasións a sangue estivo a 
punto de chegar ó Arnoia e varios feridos tiveron qu~ 
ir parar ó hospital da vila. Mistúrase a folga da ma
deira cos ímpetus incontrolados dalgún cacique e os 
medios de parte da poboación que se mostra preocu
pada. PERFECTO CONDE andivo por aló dous días 
pra rendir logo esta información. 

non perteñecen a ningún partido 
político de esquerdas. 

VENGADOR 
PAZ AMEIJEIRAS 

Diante deste feito, Paz Ameijei
ras, facendo case como fixera Pe
dro Madruga cando o caso da con
desa endemonichada, baixóu á vila 
pra vengarse. Sentóuse na terraza 
do café Evencio e, cando por alí pa
saba un rapaz que se chama Brau
lio Soto e que é da Liga Comunista 
Revolucionaria, dfxolle que tora 
onda el que querta falarlle. O 
diálogo foi do seguinte xeito, 
segundo conta o Soto: «Eran as 
doce e media. Eu fa pola rúa 
cara á miña casa e sentf n que me 
chamaba ese señor. Acerquéime e 
dfxome que sabía que era eu o au
tor da pintada porque llo dixeran. 
Sen máis, empezóu a mallar en min 
dándome puñetazos con algo duro 
dentro da man. Ferf ume na meixela 
esquerda e, cando abrf u os dedos, 
mostróume unha caixa chea de ba
las e dfxome: <rEsto é pra ti e prós 
teus compañeiros». Eu estaba asus
tado e intentéi decirlle co iba de
nunciar polo que facfa conmigo e 
antón él dixo que lle parecía ben, 
que estaba preparado e que non lle 
preocupaban as miñas denuncias. 
Alf cerca había dous gardas munici
páis ós que lles preguntéi se viran 

algo e dixeron que non, acompañá
ronme ó medico e ó cuartel da 
Guardia Civil onde presentéi de
nuncia e despóis marchéi pra casa». 

Agora a versión dos mesmos fei
tos dada por Paz Ameijeiras: «Eu 
sabía que en Ribadavia hai unha 
panda de militantes do Partido Co
munista que me queren facer mal. 
Constábame, porque mo dixo quen 
viu faca-la pintada, que o autor era 
o rapaz ese e preguntéille por qué. 
Entón el insolentóuse conmigo e 
non me quedóu máis remedio que 
responderlle dándolle unha peque
na labazada. Era certo que levaba 
balas, tiñáas na man de casualida
de xa que eu taño permiso legal pra 
usar armas». 

PELEXA TRIBAL NA RUA 

Non é por nada, pro despóis de 
vivir dous días en Ribadavia talando 
coa xente e visitando varios sitios, 
ún pansa que algún pantasma me
dieva.I debe andar ceibo pois, se 
non, non se explica doadamente o 
que está a pasar. «0 que está suce
dende entre nós - relatóu a TEI MA 
un dos veciños consultados- se
mella unha cidade desas do Oeste 
que se ven no cine tomadas por 
unha banda de pistoleiros. O que se 
ve nas películas de vaqueiros os de 
Ribadavia vémolo en directo, de 
cando en cando, nas nosas rúas, 
nos cafés da vila ou nas verbenas 
que houbo, por exemplo, cando foi 
a feira do viño. E vémolo con todo 
luxo de detalles, incluida a ostenta
ción de armas de fogo e de muni
cións». 

SAIRON FERRAMENTAS E ESCOPETAS DAS CASAS PRA ACUDIR O AMO 

A cousa non quedóu nestas. Ese 
mesmo día pola tarde, ás catro, es
taban tomando café no Moderno 
Xesús Sánchez Orriols, militante do 
Partido Comunista de Galicia, Luisa 
Escudero, de Asamblea . Nacional 
Popular Galega, e un rapaz máis. 
Presentóuse alí Paz Ameijeiras 
acompañado dos seus fillos Xavier 
e Xaime, da fila que forma parte do 
comité xestor do Parti~o Popular 
de Ourense e de tres veciños que 
tragufan pinta de guardaespaldas, 
segundo contaron a TEIMA varios 
testigos. Dentro do café Evencio 
quedaron outros cinco veciños coa 
mesma pinta. De súpeto, Xaime 
Paz botóuse a Sánchez Orriols-. O 
propio agredido informóu a esta re
vista: <Nin como ese home corpu
lento e bruto coma un arado se me 
tiraba derriba e me botaba as mans 
ó pescozo berrando coma un tolo 
que iba rematar conmigo. A .xente 
que estaba orredor separóuno de 
min como puido e, nesta.s, este hé
roe do Oeste arreólle a unha rapaza 

«Non hai dereito -contóu unha 
dona - . Por varias veces vf ronse 
pelexas e rifas cheas de violencia 

a:> pola vila adiante. Quen taña poder 
::::- debería pararlles os pes ós culpa-
0 bles pois, outramentes, irnos collar 

w que estaba conmigo mentras lle 
~ chamaba puta e outras lindezas. A 
8 súa propia filla, por se tora pouco, 
o.: tiróulle dos pelos c.on toda a raiba a 

f, 
- tt 



sucede no país 

Ribadavia 

A CAMPA DE CARBALLEDA TOCOU 
A SON DE GUERRA 

Luisa Escudero, esta rapaza. Un 
señor que estaba dentro, o pai do 
rapaz a quen agradeira pola mañá, 
safu pra defendernos e os dous fi
lies de Paz arreáronlle antón a el. 
Máis de cen persoas presenciaba o 
espectáculo coma algo que nunca 
se vira. Un garda municipal estaba 
frente ó Banco Central miranda 
todo pro nen siquera se movéu pra 
axudar nen pra nada». 

Alexandre Valeiras, da Agrupa
ción Cultural Abrente, foi testigo di
recto do asunto. «Estaba na cama 
con gripe -contóu ó enviado espe
cial de TEIMA- Ouvfn os berros e 
miréi pola ventá. Cando vin que era 
unha pelexa contra amigos meus, 
safn correndo pra intervir e tamén 
arremeteron contra mf n dándome 
varias labazadas que me obligaron 
igualmente a presentar denuncia 
contra dos agresores. Eles estaban 
xa dentro dos coches e, ó escoitar
me a min dirixirme ó concellal Xulio 
Viñas, pra que mediara como testi
go, voltaron a baixar pra pegarme. 
Pegáronme patadas nos collóns, 
enfurecidos, e logo fóronse». De
nantes de marchar da vila, af nda 
pasaron outra vez por diante do si
tio onde estaba Sánchez Orriols e, 
frenando estrepitosamente o co
che, sacóu o Paz a cabeza pola ven
tafña pra gritar: «Dillo os teus ca
maradas que aprendan a boxean>. 

Despóis o Mercedes gris do cam
peón de Carballeda perdéuse na 
curva, de camiño pra súa aldea. 
«Foi todo coma unha ocupación to
tal do pobo -dirfa Sánchez Orriols 
a TEIMA- por unha banda que 
veu dar un golpe de man como se 
fora un comando. A xente quedóu 
aterrorizada». O balance da pelfcula 
do Oeste foi de cinco feridos (Xesús 
·Sánchez Orriols, Braulio Soto filio e 
Braulio Soto pai, Luisa Escudero e 
Alexandre Valeiras) que presenta
ron denuncia que instruie o Xuzga
do de primeira instancia de Ribada
via. 

LABAZADAS DE VERBENA 

Segundo informaron veciños da 
w vila, nos dfas seguintes Paz Amei
~ jeiras paseóuse no coche levando 
g ben visibel, na parte datrás, un rifle. 
a: Máis tarde, nas verbenas que hou-

bo os dfas 30 de abril e 1 de maio 
co gallo da Festa do Viño, Xavier 
Paz, filio de Paz Ameijeiras, manti
vo varias liortas con rapaces do lu
gar. «Estábamos na festa -contóu 
un destes rapaces- e veu o Paz 
con varios amigos decfndonos ca 
súa irmá non lle chamaba fascista 
ninguén. Sen agardar máis nada, 
escomenzóu a repartir labazadas e 
nos, pra non armar máis pitóte, 
marchamos de onde· estabamos. 
Xuntámonos mozos e mozas, parto 
de cen, e fixemos unha manifesta
ción orredor das tres da mañá pra 
protestar contra o que nós conside
ramos que eran actos fascistas e 
agresións inxustificadas. Un mozo 
falóu polo altavoz da orquesta, na 
verbena, pra explicar o que sucedf a. 
Case fixo un mitin». 

O dfa seguinte, domingo do viño, 
Xaime Paz, filio, voltóu a liarse con 
outro rapaz a quen mallóu na cara 
canto qüixo e despóis acompañóu 
mesmo á parella da Guardia Civil 
pra co detivera. A súa versión é es
ta: «Estaba con varios amigos na 
verbena e veu a miña irmá, que ten 
doce anos, decirme que había un 
grupo de lacazáns que andaban a 
chamarlle puta e fascista. A min 
aquelo cabreóume e fun buscalos. 
Preguntéilles por que carallo tiñan 
que meterse con ela e non sei ben 
se a un ou a varios peteilles pra que 
rematara o que estaban facendo. 
Colleron medo e fuxiron pro denan
tes un tiróu de navalla e tentóu de 
pincharme. Ffxolle sangrar por un 
brazo a un dos que me acompaña- a: 
ban». 

BATALLA CAMPAL 
EN 
CARBALLEDA 

Tres dfas despóis, o miércoles 4, 
un piquete de traballadores da ma
deira composto por militantes do 
SOG subf u a Carballeda pra ver de 
falar cos obreiros de Paz Ameijeiras 
e máis doutra fábrica que hai no lu
gar, a dos irmáns Martfnez (mue
bles). Eran algo máis de cen homes 
que iban en varios turismos sen ou
tro propósito co de convencer ós 
obreiros de que se solidarizasen 
coa folga da madeira. Namáis che
gar enriba, empezaron a sonar as 
campás da igrexa e tamén a sirena 
da fábrica se puxo a bruar desespe
radamente. Sairon de entre as ta
blas máis de vinte homes armados 
de escopetas e algún rifle e varias 
ducias de persoas ostentaron paus, 
barras de ferro e trebellos labregos 
pra atacar ós do piquete. «Houbo 
quen pensóu que era un incendio 
-dixo a TEIMA un veciño- e sai
mos algúns con caldeiros pra coller 
auga e ir vale-la fábrica do Paz». 

O patrón contóu asf a cousa: «Xa 
viñeran cinco veces por aquf os la
cazáns eses. Dfxenlles que podfan 
facer calquera cousa menos pisar 
as miñas propiedades, os meus tra
balladores querfan traballar e eu 
non podfa facer outra cousa que 
defendelos. Claro que zuramos nal
gún dos que viñeron e voltaremos a 
face-lo se teñeñ a ocurrencia de se 
presentar novamentes». Anxel 
~úas, portavoz do SOG, contóu 
poi a súa parte a TEI MA: «Hai cousa 
dun mes tres membros do noso 
sindicato achegáronse a Carballeda 
de Avia coa intención de entregar 
ós compañeiros que traballaban alf 
unhas táboas reivindicativas das 
que terfa que sair o anteproxecto 
do convenio que presentamos os 

FABRICA DE PAZ AME/JE/RAS: 
O POBO O FONDO. O CACIQUE MANDA. 

traballadores da madeira en Ouren
se á patronal. Cando chegaron á 
entrada da fábrica de Paz Ameijei
ras entregáronlle os papéis a unha 
persoa que resultóu ser fillo do 
patrón. Pouco despóis aparecéu 
~compañado do seu pai e doutras 
persoas que viñan armadas de paus 
e que empezaron a mallar nos tres 
visitantes violentamente, arrincán
dolle a un deles a cédula de identi
ficación do coche. O dfa 4 de maio 
un piquete duns 1 50 compañeiros 
desplazáronse a Carballeda pra ex
plicar a situación da folga ós traba
lladores daquel lugar. Unha vez alf 
atopáronse coa triste sorpresa de 
que o pobo, asustado e confuso, 
polo toqüe das campás da igrexa, 
saf a das casas armado de paus e 
disposto a facerlle frente ó piquete. 
Resulta triste ver como o pobo, 
polo medo e pola confusión, chega 
a enfrentarse co propio pobo en de
fensa de alguén que o está explo
tando miserablemente». 

Houbo de rematar mal a pelexa 
e gracias que aparecéu a Guardia 
Civil e separóu ós agresores dos 
agredidos que puideron antón mar
char sen maior desgracias. «Se 
voltan por aquf a levalas», di
rfa dfas desóis un veciño e traballa
dor da fábrica ó enviado de TEI MA. 
Ribadavia non é moco de pavo. 
¿ Ouén queimóu a bandeira españo
la que estaba no Axuntamento 7 
¿Provocadores da dereita local? 
¿ Esquerdistas 7 ¿ Ouén 7 ¿ Ouén pin
tóu o letreiro contra Paz que tamén 
aparecéu nunha rúa de Ourense e 
que foi unánimemente repudiado 
por tódalas forzas polfticas e sindi
cáis que consultóu esta revista 7 
¿ Ouén? Algún pantasma feudal 
anda solto por esta vila do Ribeiro. 

• 



pobos 
ibéricos 
Catalunya 

Aesquerda 
ten 
posibilidades 

De complicado califi
cóu o naso corresponsal 
en Catalunya, Costa Cla
vel!, o panorama das 
coalicións electoráis. 
Poucas horas denantes 
de remata-lo prazo legal 
de presentación e des
póis de non poucas difi
cultades, as coalicións 
quedaban case concreta
das. 

A.guerra 
do congreso 

Empezando pala dereita neo

franquista hai que falar de «Convi

vencia catalana» que agrupa ós 
sete partidos de <<Alianza Popular» e 

que encabeza o «planificador» Ló

pez Rodó. Engádaselle a «Unión 

Catalana», de Udina Martorell, o 

«Partit Democratic Catalá», de Lina
te e a «Unión Democrática del Pro
greso Social», de J.A. Rabal. Polo 
outro lado, está a «Concordia Cata

lana», artellada por Samaranch, co 
«Partit Conservador», de M. Mase

ta, «Catalonia», de Marcet e o «Par

tido Social Regionalista», de Forca
dell. 

Centros hai polo menos tres. A 
«Unió del Centre Democrático de 
Catalunya», produto da unión do 
«Partir Popular», de Senillosa e o 
«Partit Social Demócrata Catalá», 
de Jaume Casanovas. Esta coali
ción, á que se uniron a última hora, 

Manuel Jiménez de Parga, Ricardo 

~ Bofill, Salvador Pániker, Pedro Pe-
0 nalva, e outras personalidades, 

aglutina ás forzas políticas que 
apoian en Catalunya ó goberno 

Suárez. 

Outra coalición centrista - cen
tro dereita- é a «Unió del centre i 

la democracia cristiana» de Cata

lunya, formada polo «Unió Demo

crática de Catalunya», de Canyellas, 
e polo «Centre Catalá», de Mas 

Cantf e Molíns. 

Hai aínda un centro esquerda, co 
seu «Pacte Democratic» per Cata
lunya, resultado da unión de «Con

vergencia Democrática de Catalun

ya», de Jordi Pujol, «Esquerra De

mocrática de Catalunya», de Trías 
Fargas e o «Partit Socialist Catalá 

(Reagrupament)», de Verde i Aldea. 

Nesta órbita moveríase tamén o 
«Front Nacional de Catalunya», aín
da non legalizado, de Cornudella. 

A.s esquerdas 

Pala esquerda aparecen dúas 

coalicións. Dun lado, «Esquerra de 
Catalunya» -«Front Electoral De

mocratic», «con Esquerra Republi
cana de Catalunya», de Heribert 

Barrera, «Partit do Treball de Cata
lunya», «Estat Catalá», ORT, «Aso

ciació Catalana de la Dona» e gru

pos independentes. Esta coalición ó 

non estar legalizados os partidos 
que a integran, preséntese como 

coalición de independentes. Do ou
tro lado, está o «Bloc Democratic 
de Catalunya», xa legalizado, con 

«Unitat Socialista» («Partit Socialis
ta de Catalunya» -Congréss-, de 

Reventós e a «Federación Catalana 
do PSOE», de Triginer), o colectivo 

de Rodolfo Guerra,· escindido do 
PSC (R) e outros grupos indepen
dentes. 

Ademáis destas sete coalicións 
hai outras cinco opcións políticas 
que van dende a «Lliga de Catalun

ya» ó POUM e «Acción Comunista», 
pasando polo PSUC, a CUPS (can

didatura d'unitat popular pel socia-

lismo), integrada por. militantes do 
«Movement Comunista de Catalun

ya», P.T., OPI - oposición de es
querdas do PC- e outros grupos; e 

a FUT -«Frente para la Unidad de 
los Trabajadores», «Organización da 
Esquerda Comunista», e LCR-. 

O Senado, peor 

Pala dereita, «Concordia Catala
na» e «Convivencia Catalana», irán 

cada unha polo seu lado á percura 
de escanos no Senado. 

Ademáis hai outras dúas candi

daturas. A formada por «Unió De

mocrática de Catalunya» e «Conver

gencia Democrática de Catalunya» 
cos seus aliados e a de «Unitat So
cialista», co PSUC. Hai que ter en 

canta que non puido concretarse 
entre os autonomistas unha candi

datura unitaria, ó non admitir Can
yellas a alianza co PSUC, que inclu

so afectaba á Lliga. 

Mentres se daban os derradeiros 
toques ás candidaturas -aínda 

non perfiladas no intre de redactar 
esta información, Costa Clavel! 
apuntaba dende Barcelona que en 
Catalunya tal e como están as cau

sas, «pode e debe gaña-la esquerda 

que aquí é sinónimo de autono
mía». 

Euzkadi 

Aesquerda 
que re 
antnistía total 

O máis importante na realidade 

política do País Vasco é a decisión 

ben apoiada de relanza-la campaña 
pro-amnistía, á que este pobo se 

adicóu con forza nos últimos me
ses. A Campaña persegue unha 

verdadeira amnistía que evite o cli-

ma enrarecido no que van celebrar
se as eleccións no País Vasco. Se 

todo marcha como se espera, can

do este número de TEIMA chegue 

á rúa, a campaña estará xa remata
da cunha marcha pacífica sobre as 
catro capitáis de provincia vascas. 
Pouco antes terá pasado o por pri
meira vez prohibido Mo.ntejurra, de 

tráxica lembranza. A chamada é ta
mén. e moi especialmente. unha 

chamada ás forzas políticas pra que 

non deixen de man a loita pota am

nistía total, que non hai moito tem
po servíu pra unir ocasionalmente á 

oposición. 

A. resposta 
da 
esquerda 

A marxe das modificacións no 

mapa político vasco que poden pro
ducirse no intervalo da aparición 

deste número de TEI MA, compre 
sinalar que a campaña pro amnistía 
obrigóu xa a modifica-la composi

ción do bloque electoral da esquer

da independentista vasca. As cau

sas foron dúas. Dun lado, as inevi

tabeis contradicións internas. Do 
outro, as tamén inevitabeis esixen

cias dos partidos independentistas 
integrados nas KAS (Koordinadora 

Abertzale Socialista). 

Segundo as informacións envia

das polo naso corresponsal Grega

rio Gálvez, os grupos, Eusko Sozia

listak, Partido para la Revolución 

Vasca (EIA), Partido . Socialista del 
Pueblo Vasco (EHAS), Partido Re

volucionario de Trabajadores Pa
triotas (LAIA), Asamblea de Traba

jadores Patriotas (LAB), Partido del 

Trabajo e Euskal Komunistak, sus

cribiron unha declaración deixando 

moi clara a posibilidade de retirada 

da candidatura no caso de que o 
próximo día 24 deste mes de maio 

non se logran a amnistía total e as 
plenas libertades democráticas. Foi 
a fórm'ula que se impuxo lago de 
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ser rexeitado o boicot formal. Nin

guén ten dúbidas sobre a importan
cia do paso dado pola KAS, clare

xando definitivamente o bloque 

electoral da esquerda vasca. Gru
pos coma Acción Naciánalista Vas

ca e Converxencia Socialista de 
Euzkadi, quedaban descolgados do 
bloque unf ndose despóis co Partido 
Socialista Vasco (ESB). 

O Partido Carlista, o PSP, PSOE 

e PCE irán sós ás urnas. 

Polo centro, marca o paso a De

mocracia Cristiana Vasca, co apoio 

de liberáis e socialdemócratas. 

Pola súa parte, e ó marxe das 
preocupacións reáis do pobo vasco, 

Alianza Popular segue a facer na
mentres a súa guerra. 

Aragón 

Cadaún 
polo 
seo lado 

Nas terras de Aragón tódolos 

partidos irán ó Congreso con listas 
propias. Non houbo acordos en nin
gunha das tres provincias, a excep
ción do que reflexa o da FPS-PSP, 
plasmado aquf polo Partido Socia

lista de Aragón e o Partido Socialis

ta Popular de Aragón. 

Houbo intentos, sinala o noso 
corresponsal Xosé Ramón Marcue
llo, de conseguir unha alianza, pro a 
decisión do PSOE e o PCE de ir so 
dificultóu moito eses traballos. 

Houbo incluso un intento de com
poñer un Frente Electoral Autono

mista da man do PSA de oportunis

mo e de boicotea-lo Frente por en
tender que podía verse perxudicado 
a causa da imaxe esquerdista do 
MCA, que por certo vetara tamén a 
entrada doutros partidos como PTE 

~ ORT. 

Dereitas 
e centros 

Os candidatos de Alianza Popu

lar non son xentes precisamente de 

moito prestixio, polo menos en Za
ragoza. En contrapartida apareen 

con moitas posibilidades en Teruel, 
onde Cruz Martínez Esteruelas e Ji

ménez Quflez son os primeiros nas 

listas pró congreso. En Huasca, 
ademáis das de A.P., hai outras 

candidaturas pola dereita. Por ahí 
están as dúas falanxes e outros «in

dependentes». Deu e dá moito que 
fala-lo caso dun gobernador civil 

que entende por Fragoso del Toro, 

abrigado polas circunstancias a bo

tar man das firmas recolleitas nos 

asilos para poder presenta-la súa 

candidatura. 

O centro foi catalizado polo pre

sidente da Diputación de Zaragoza, 
o asturián Hipólito Gómez, home 
con bastante creto pola súa postura 

de. oposición ó trasvase do Ebro. 

Polo demáis non se esquence o fei

to de que foi nomeado polo «duro» 
García Hernández. 

Pro ningún partido entróu no 

centro facendo bloque. O Partido 

Popular Aragonés irá coas súas listas. 
Sona o nome de Ballarín Marcial. 
Soa irá tamén a Democracia Cris

tiana Aragonesa, Izquierda Demo

crática e a Federación Popular De

mocrática. 

Quedan despóis as social - de

mocracias. Partido Social Demó
crata Español, Partido Social 
Demócrata Aragonés, Reforma So
cial Española e PSOE (Histórico), 

que parecen contar en principio con 

poucas posibilidades. 

Pola esquerda, á marxe do xa 

dito de PSOE e PCE hai que talar 
da candidatura conxunta de «inde
pendentes» do MCA e do Partido 
Carlista e das listas tamén con selo 

de «independencia» de PTE e ORT. 
Quedaría ademáis un posíbel Fren
te Obreiro, con Organización de Iz

quierda Comunista, Liga Comunista 

e Acción Comunista. 

Senado,aeordos 
só en Zaragoza 

Pró senado únicamente houbo 
acordo en Zaragoza. Nada menos 

que entre o PSOE, PSP, PSA, e 

PCE. Os tres candidatos serán tres 

xuristas. Dous independentes e un 
do PSOE, o decano do colexio de 
abogados de Zaragoza. Non houbo 
problemas cos outros partidos, os 
non legalizados, que están dispos

tos a apoiar esta candidatura, á que 

tamén prestóu a súa conformidade 

o Partido Popular Aragonés. As 

cousas foron moi diferentes en 

Huesca e en Teruel, onde non hou
bo acordo, a causa do empeño do 

PSOE de colocar ós seus homes 
nas listas .. En Huasca salvóuse un 

acordo mínimo entre PSA e Izquier
da Democrática . . 

En Teruel irá todo o mundo en 

solitario. 

Así as cousas, todo se inclina 

sen remedio á dereita ou no seu de
fecto a eses grupos híbridos auto
calificados de centristas. 

País Valencia 

Dividi·la 
división 

No País Valenciá -decía na súa 

crónica Vicent Ventura- fálase de 

que Alianza Popular, ou sexa a ex
trema dereita, pode chegar a lograr 
un 1 5 por canto. Son cálculos a 

distancia. 

O centro foi posto a andar polo 
mesmo gobernador civil pra que 
non houbera dúbidas da presencia 

de Suárez. Ahí están o Partido Po

pular Regional Valenciano, Partit 

Democratic Liberal del País Valen
ciá e Partido Social Democrático 
(ASDPV máis PSDPV). Deles o De

mocratic Liberal defende un nacio
nalismo valencianista pequeno
burgués. 

Máis aló está outro partido na

cionalista, aglutinador en boa parte 
das clases medias, a Unió Demo

crática del País Valenciá, de Ruiz 

Monrabal. 

Moitíslmas 
esquerdas 

O panorama das esquerdas é 
cando menos -polo enfrentamen

to Valencia - Alicant- de 
constitul-la Federación Valenciá, 

tendo qúe aprazar varias veces a 
celebración do congreso. 

O Partido Socialista Popular ten 
pouca xente nestas terras e o Partit 

Socialista del País Valenciá apare

ce dividido en dúas faccións, a ca

pitaneada por Joan Garcés, tamén 
chamada «allendista», inclinado á 

alianza FPS-PSP, e a do catedráti
co Alfons Cucó, de máis nacionalis

mo. Os primeiros contarfan con 
diñeiro, pro non cos papéis da lega

lidade e os segundos, ó revés, te

rían os papéis legáis, pro non a pra

ta. Todo isto sorda mentres a base 
está orientada e decepcionada. 

O Partido Comunista do País Va
lenciá vai só polo seu camiño cara 
ó autonomismo prós asuntos va
lenciáns. Trátase dun partido ben 

organizado e que dacordo coas in
formacións do noso corresponsal 

en Valencia, ten máis militantes ca 

tódolos outros xuntos. Fálase duns 
oito ou nove mil. Claro que os votos 

son outra cousa. 

Pola extrema esquerda, acudirá 

únicamente a OCI (Oposición Co
munista de Izquierda). Os outros 

grupos, tamén na ilegalidade, que

dan na casa, entre eles, o PSAN 

(Partit Socialist d'Alliberemnt Na

cional) que agora ten máis peso en 

Valencia. 

Por último, e con relación ó se

nado, hai que decir que aparecéu a 
mínima unidade. Haberá unha can

didatura unitaria apoiada por todos, 

a excepción de Alianza Popular. ..... 
N 

Algo é algo. O 
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A emigrac1on obreira intraeuropea, do sur ó norte, 
está a incubar un terríbel subproletariado infantil. 

Moitos pais non se dan canta. Os gobernos pechan 
os ollas ou trampean o problema con solucións que 

non solucionan nada. O futuro dos fillos dos 
emigrantes depende do dos pais. E o dos país 

depende do mercado internacional de traballo. Nas 
sociedade.s opulentas de hoxe están a medrar, 

desculturizados, os parias de mañá. 
Dende Hamburgo (Alemania) informa o corresponsal 

de TEIMA, Xosé Luis Iglesias. 

Canal 111 da TV alemá: Xosé, es
paf'lol, 16 anos, leva 5 en Alemania. 
Acabóu a escala e non atopa un 
pasto de aprendiz pra traballar. O 
seu alemán non é bo. Na Oficina de 
Colocación dixéronlle que aprenda 
algo máis. Comentario do presenta
dor alemán doprograma: <<Af nda asf, 
difícilmente atopará traballo, pois 
moitos dos seus compañeiros ale
máns, da mesma edade e cunha 
preparación millar cá de Xosé, tam
pouco atopan traballo». O goberno 
alemán, despóis de decretar en no
vembro de 1973 o corte da inmi
gración obreira non procedente do 
resto do Mercado Común (que nos 
Tratados de Roma garantiza á xen
te dos seus países libertada de resi
dencia no ámbito do MCE), ditóu 
un ano máis tarde un stop de em
prego prós mozos e mozas chega
dos á RFA por reagrupación fami
liar: a xente nova estranxeira que 
chegóu ou chegue a Alemania des
póis do 30 de novembro de 1974 
non obtén, por principio, permiso 
de traballo. Mentres teñan 1 6 ou 
1 7 anos permfteselles estar no 
país, pro non traballar; e ó chega
ren os 18 anos poden ser expulsa
dos ós seus países de procedencia. 
Agora, a últimos de abril de 1977, 
a data correuse ó 31 de decembro 
de 1976. Na prática siñifica que 
uns 45.000 mozos e mozas estran
xeiros que se topaban afectados 
pola prohibición poden buscar tra
ballo. Que o topen é unha segunda 
custión, pois a crisis de desempre
go tamén está a afectar moi seria
mente á propia xuventude alemana. 
A prohibición mantense espresa
mente pros que chegaron ou che-

~ guen a Alemania despóis do 31-
~ 12-76. 

Maruxa, 12 anos, nacéu en 
Hamburgo. Os pais son galegas; coa 
rapariga falan castelán. A nena vai 
á escala alemá, fala o idioma coma 
calquera compañeira da súa edade 
e saca boas notas. Dous días por 
semana, en total 6 horas semanáis, 
asiste, palas tardes á escala com
plementaria española. No vran 
pasa temporadas en Galicia, cos 

· abós. Maruxa fala castelán con 
acento alemán e entande galega a 
medias, mais resfstese a falalo; 
pode que por vergoña de non domi
nalo. Se os pais tiveren que voltar 
mañá pra Galicia, a pequena senti
rfase extranxeira. A poboación es
colar española en Alemania pódese 
estimar nuns 22.000 rapaces. A 
portuguesa oscilaría arredor de 
12.000. Pódese calcular, segundo 
estadísticas alemás, que entre o 
50 % e o 60 % dos escolares ex
tranxeiros non conseguen o certifi
cado de estudios primarios. De Ga
licia haberá en Alemania nestes 
mom.entos uns 9.000 nenas en 
edade escolar, estimando que os 
emigrantes galegas forman hoxe 
un 40 % do total do Estado es
pañol. Sen pecar de tremendismos, 
pódese afirmar dende agora, a base 
destas cifras, que uns 5.000 nenas 
galegas e 6.000 neños portugue
ses xa están predestinados hoxe a 
ocupar mañá os postas máis baixos 
da escada social e laboral, tanto 
que queden en Alemania como que 
volten prá súa terra. Xa hoxe arras
tran un doble handicap social: se
ren tillos de obreiros, que non lles 
poden botar unha man á hora de 
face-los deberes escolares, e pro
cederen dun grupo cultural que re
sulta «exótico» na sociedad.e alemá. 
¿E mañá? Non vale pecha-los ollas: 

¿Analfabetos en tres 

idiomas? 

Nenos galegos 
en Alemania 

a emigración xa está a producir 
hoxe moitos «presos saciáis» de 
mañá. Logo haberá que pedir am
nistía pra eles. Será tarde. Xa esta
rán marcados. A amnistía ten que 
se concretar hoxe. Esa amnistía só 
pode ter un nome: pastos de traba
llo prós pais na súa terra. Cortar «a 
fuxida de nenas», eses homes e 
. mulleres de mañá que estamos a 
perder hoxe, cortando a «emigra
ción dos cartas», dos aforras que 
mandan os pais prá terra e que fo
xen sen crear novas postas de tra
ballo no noso chan. (Aquí cabe 
unha interrogación, dirixida «a quen 
corresponda», que poderfa parecer 
disparatada e non ó é tanto: en lu
gar de empezar a pedir hoxe a am
nistía de mañá prós «presos sa
ciáis» que xa está a incuba-la emi
gración ¿por qué non pedir cadea, 
xa agora, prós responsabais de que 
os aforras dos nasos emigrantes 

non creen postas de traballo en Ga
licia ?). 

* * * 

Toniño. Aínda non ten un ano. 
Os pais, moi novas os dous, veñen 
da Rfa da Arousa e traballan no pei
xe en Cuxhaven. Entre sf falan gale
ga, pro 6 meniño fálanlle en «es
pañol», como din eles. Fóronse da 
terra na longa noite do asoballa
mento, traballan ó máximo facendo 
horas extras pra aforrar pra un piso 
e queren que o fillo aprenda a <<falar 
ben». No ghetto socio-cultural en 
que veu 6 mundo, Toniño será o dfa 
de mañá analfabeto en tres idio
mas. A diferencia dos pais, arraiga
dos, polo menos sentimentalmente, 
na terra en que naceron, Toniño 
está condenado a non botar rafees 
en ningures. Segundo o último in
forme da Cáritas alemá, en 1975 
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naceron en Alemania 4.231 nenos 
españóis e 3.1 59 meniños portu
gueses. Outra estadfstica, cerrada o 
30-9-76 polo Servicio Estadfstico 
Federal alemán (Statistisches Bun
desamt), cifraba en 20.200 o nú
mero de nenos españóis en Alema
nia menores de 6 anos (9,39 % dun 
total de 21 5.100 españóis) e daba 
prós meniños portugueses en eda
de preescolar a cifra de 12.400 (un 
14,20 % dos 87 .300 portugueses 
rexistrados naquela data na RFA). 

Dos nenos alemáns, o 65 % 
asisten ó kindergarten (de 3 a 6 
anos), pro dos párvulos extranxei
ros o f ndice representa só o 30 % 
(potenciando a nivel da RFA datos 
recopilados pola Cáritas alemá en 
maio de 1976 en tres cidades: Mu
nich, Colonia e Stuttgart; estadfsti
cas oficiáis non existen). E dos pár
vulos extranxeiros, a porcentaxe re
presentada polos tillos dos emi
grantes procedentes dos pafses ex
portadores de man de obra barata 
que receben ensino preescolar sá
bese que é moi inferior ó dos tillos 
de residentes na RFA orixinarios de 
«pafses rubios». 

OS EXTRANXEIROS 
«GUAPOS» 

Dun total de cerca de catro 
millóns de estranxeiros en Alema
nia (pouco máis do 6 % da poboa
ción total da RFA), aproximada
mente a mitade traballaban e outros 
dous millóns eran familiares, princi
palmente as súas mulleres e os 
seus tillos, segundo a estadfstica. A 

Cáritas alemá, nun informe moi 
pouco caritativo prás autoridades 
da RFA, denuncia que os centros 
oficiáis alemáns, á hora de xogaren 
coas estadfsticas no senso que lles 
convén, falan equfvocamente un
has veces de «extranxeiros» e ou
tras de «gastarbeitern (calificativo 
popular prá man de obra importada 
do Sur). Cita textual do informe da 
Cáritas: «A ninguén se lle pasarfa 
polos miolos calificar de «gastarbei
tern, e moito menos tratalos como 
tais, ós extranxeiros «guapos», por 
exemplo ós 25.428 suizos, 45.426 
polacos, 52.599 ingleses, 57.706 
franceses, 109.423 holandeses ou 
143.363 austrfacos» residentes na 
RFA o 30 de septembro de 1976. 
A relación continúa con 2.249 ir
landeses, 4.058 luxemburgueses, 
4.586 noruegos, 7 .965 finlande
ses, 8.197 suecos, 9.688 daneses 
e 14.811 belgas. En total, os traba
lladores «guapos» suman a cuarta 
parte dos traballadores extranxei
ros. 

Nos parvularios, as prazas es
tranxeiras están ocupadas princi
palmente polos nenos «guapos». 
Eles chegarán á escola primaria 
alemá en millor situación de partida 
cós nenos meridionáis. 

FINANCIAR 
A XUBILACION 
DOS ALEMANS 

Por contra, os nenos extranxei
ros máis desatendidos hoxe pola 

sociedade en que medran serán os 
que teñan que financiar, en parte, 
as pensións de xubilación dos adul
tos «guapos» (alemáns ou non). Na 
pirámide de edades, a porcentaxe 
de extranxeiros que cobran pensións 
de vellez na RFA e inverso ó dos 
párvulos extranxeiros acollidos nos 
kindergarten. Cáritas: <<A maior par
te dos residentes extranxeiros 
maiores de 65 anos son austrfacos, 
holandeses e suizos». Na estadfsti
ca do Servicio Federal de setembro 
pasado, os extranxeiros (inclufdos 
«gastarbeitern e «rubios») maiores 
de 65 anos suman 70.200 ( = 
1,89 % de 3,7 millóns), dos que os 
españóis apenas totalizan 1.300 
(0,60 % de 215.100) e os portu
gueses 300 (0,34 % de 87 .300). 
Comentario de Cáritas a esta esta
dfstica: «Especialmente os «gastar
beitern financian, xa hoxe, moi por 
riba da porcentaxe que lles cadra 
na cifra total de poboación (da 
RFA), as pensións de xubilación 
dos asalariados alemáns». 

lsto resulta tanto máis evidente 
se se ten en conta que pra ter de
reito -e nisto non hai diferencia
ción legal entre alemáns e extran- · 
.xeiros-a cobrar pensión de vellez 
ó chegar á edade de xubilación é 
preciso cotizar 1 80 mensualidades 
( 1 5 anos) á Seguridade Social. No 
caso, por exemplo, dun labrego ga
lega que torne prá terra sen traba
llar na RFA os 15 anos (e non teña 
posibilidade de completa-las 1 80 
mensualidades con cuotas pagadas 
en España á Segui-idade Social), 
este home haberá engrosado o 
Fondo de Pensión Alemán coas 
súas cuotas e eses cartos pérdense 
pra él, beneficiándose en troques 
os perceptores con dereito a pen
sión (na maiorfa ·alemáns). A única 
posibilidade, se non cotizóu antes 
de emigrar, é contar á volta cun 
·posto de traballo asegurado, que lle 
permita completa-las cuotas res
tantes. Tamén neste punto é de 
xusticia corta-la fuxida dos aforras 
do emigrante e emplear eses cartas 
en inversións ~ensatas creadoras 
de postos de traballo. 

E nesta situación de defrauda
dos pola Seguridade Social (alemá 
e española) vanse atopar mañá 
moitos dos nénos extranxeiros que 
queden na RFA e consigan traballo 
durante uns poucos anos. Abonda
rá con que as autoridades non lles 
renoven o permiso de traballo an
tes de que leven cotizando 1 5 
anos. O non ·taren permiso de tra
ballo, perden tamén o permiso de 
estancia e poden ser expulsados do 
paf s. Cáritas denuncia a situación: 

só un 7.09 % dos extranxeiros dis
frutan hoxe de permiso de residen
cia ilimitado (que pode concederse, 
e isto é tamén potestativo, ós 5 
anos de estancia). Supónse -por
que nin a Cáritas alemá conseguf u 
que o Ministerio do Interior de 
Bonn lle dera datos por pafses
que a maoiorf a destes privilexiados 
son extranxeiros «guapos». O resto, 
92,91 %, están a vivir na RFA nun
ha situación de «inseguridade ilimi
tada». En realidade «teñen que ter 
feitas as maletas permanentemen
te». 

Segue Cáritas: «Prós rapaces 
(extranxeiros) que medran aquf, e 
que chegado o dfa financiarán as 
pensións de xubilación da actual 
xeneración adulta (alemá), o viviren 
deste xeito, nunha · inseguridade 
permanente, é unha catástrofe; pra 
eles mismos e pra nós (os ale
máns).» 

OS PIOR 
PAGADOS 

Outra inxusticia, que sofren hoxe 
os pafs e sufrirán mañá os tillos, é a 
baixa aseada de salarios que se lles 
aplica (case sempre co gallo de que 
non poden desempeñar traballos 
máis cualificados porque non en
tanden o idioma). Estf mase que as 
catro quintas partes dos traballado
res españóis na RFA están cobran
do con arreglo ós dous grupos máis 
baixos da aseada salarial alemá. 
Esta explotación premeditada, que 
permite ás empresas reducir-los 
costos de produción e competir mi
llar nos mercados, resulta máis in
sultante sabendo que moitas veces 
o ritmo da cinta continua servida 
por operarios reclutados en pafses 
exportadores de man de obra bara
ta é moito máis rápido có das cin
tas continuas onde traballan ale
máns (que conocen os seus derei
tos e saben defendelos ante o 
patrón sen dificultades de idioma). 

lsto non é teorfa. Un só exemplo, 
de miles: hunha fábrica do peixe da 
desembocadura do Elba (que · aquf 
non irnos identificar máis, pra non 
expoñer ós protagonistas a even
tuáis represalias), o encargado dun
ha sección puxo nunha ringleira a 
un grupo de mulleres galegas e 
portuguesas e enfrente delas colo
cóu a iugoslavas acabadas de im
portar. E dfxolle ás nosas: «esas non 
san alemanas, con esas vós non po- \\f\ 
dedes». (As outras, claro, contóulle- L..JV 
lo mesmo conto). Resultado: unhas 
e outras, créndose abrigadas a de- M 

fenderen «as virtudes da raza», esti- ~ 



reportaxe 

veron moito tempo matándose a 
traballar, facendo a eito caixas e 
caixas, «pra llesdar nos fuciños a . 
esas cheirentas que pensaban que 
podían connosco» (sic). (O non te
ren un idioma común, non podían 
falar unhas coas outras e descubri
la trampa que lles puxera o encar
gado). 

TRABALLADORES 
«INVITADOS» 

Os empresarios saben moi ben 
que o «boom» alemán dos anos 60-
70 debéuse, polo menos en parte, 
ó aumento espectacular de man de 
obra barata importada. (Os traba
lladores extranxeiros na RFA pasa
ron de 108.000 en 1957 a 2,2 
millóns en 1972, é decir que a. cifra 
multiplicóuse por vinte). O mesmo 
Ministerio do Traballo alemán, no 
seu primeiro boletín de 1977 
«Puesto de Trabajo Alemania», edi
tado en castelán prós traballadores 
españóis, reconoce textuafmente . 
que «los trabajadores extranjeros 
han contribuido en gran manera al 
auge económico en la República 
Federal Alemana y a asegurar el 
bienestar en este país». 

lsto non é óbice pra que o mes
mo Boletín siga pretendendo da-la 
impresión de que as autoridades 
alemáns eren -anqueas estadísti
cas amasen o contrario- que o 
traballador extranxeiro chega á 
RFA co propósito de ficar no país 
só un par de anos, aforrar e retornar 
prá súa terra. No Boletín lese: «El 
Gobierno Federal cree necesario, 
entre otras medidas, promocionar 
la predisposición de los emigrantes 
a regresar definitivamente a su pa
tria». Aquí hai que preguntar: ¿qué 
predisposición? As propias estadís
ticas oficiáis alemás contradicen 
esta presunta predisposición. Se
gundo o Servicio Estadístico Fede
ral, o día 30 de setembro de 1976 
dos 21 5.100 españóis na R FA 
137 .100 (63%) levaban en Alema
nia 6 ou máis anos (60.700 leva
ban máis de 6 anos e 76.400 máis 
de 1 O). Prós portugueses, anque 
comenzaron a emigrará RFA moito 
máis tarde, a porcentaxe dos que 
levan 6 anos ou máis aproxímase 
case á mitade (44% dun total de 
87.300). 

Nembargantes, a política oficial 
de Bonn segue sendo que Alema
nia non é un país de inmigración e 
os traballadores extr:anxeiros son e 
serán «gastarbeiter». A tradución de 
«gastarbeiter» é «traballador - invi-

~ tado». A denominación· xa implica 
I' que o «gastarbeiter» non ten dereito 

a quedar na RFA, anque no seu 
país de orixe só lle espere de novo 
o desempleo, póis todo «invitado» 
sabe por adiantado que non pode 
ficar pra sempre na casa do seu 
«anfitrión», senón que antes ou des
pói~ ten que tace-lo petate e largar
se. 

Prós tillos, isto pode. ser unha 
catástrofe persoal irreparábel. Os 
que máis sofren son os que tañen 
que vivir dúas veces o shock do de
sarraigo. Un neno galega que o le
ven pra Alemania ós oito ou dez 
anos, zarandeado polos vaivéns do 
mercado internacional do traballo 
que escraviza ós seus pais, case 
con toda seguridade non consegui-
rá o certificado de estudios prima
rios. A entrada na escala alemá, g 
nun mundo onde se lle esixe que ~ 
aprenda causas que lle ensinan > 
nunha fala que non comprende, é 
pra él unha auténtica catástrofe 
persoal, como teñen denunciado os 
sociólogos e máilos psicólogos tan
tas veces. Se despóis de dous ou 
tres anos volve pra Galicia, sufrirá 
un segundo schock de desfase na 
escala. Se fica en Alemania, espé
ralle un traballo de peón (se atopa 
traballo). A prensa alemá relataba 
nestes días (abril de 1977) o caso 
dunhas rapazas turcas de 14-1 5 
anos pilladas pola policía cando en 
lugar de iren á escala adicábanse a 
prostitución en Munich. Na comisa- · 
ría defendéronse: «¿pra qué irnos ir 
á escala, se logo non ternos traba
llo ?» Non fai falla moita pantasía 
pra sustituir «turcas» por calquera 
outra naCionalidade, máxime cando 
os páis traballan horas extras día -e 
noite sen ter tempo pra se ocupa
ren dos tillos. 

ANALFABETOS 
EN TRES IDIOMAS 

Noutros, os nenos españóis rece-

En Alemania hai nestes momen
tos unhas 800 escalas complemen
tarias españolas, atendidas por uns. 
550 mestres. A maior parte están 
radicadas en núcleos urbano~ im
portantes ou zonas industriáis onde 
a porcentaxe de traballadores es
pañóis é alta. Prós nenos dos que 
os páis traballan en bisbarras de 
pouca densidade poboacional es
pañola non hai, prácticamente, po
sibilidade de asistir á escala com
plementaria. Alemania é unha re
pública federal e cada «land» ten 
plena autonomía no campo educa
cion.al, polo que o sistema das es
calas complementarias non é uni
forme. Nalgúns estados federados, 
as clases españolas están integra
das no horario da escala alemá. 

. ·ben enseñanza especial polas tar
des fóra do horario alemá, xeral
mente dous días por semana que 
veñen sumar 4 e 6 horas semanáis. 
Anque os mestres queiran facer mi
ragres, o tempo qüe teñen á sua 
disposición pra traballar cos· rapa
ces non chega a nada. Nestas esca
las ·complementarias trátase princi
palmente de conseguir que o neno 
non perda a súa identidade de orixe 
e non se sinta extranxeiro en Es- · 
paña o día de mañá. Este ensino 
comprende máis que nada caste-

lán, historia e xeografía españolas e 
causas polo estilo. A preparación 
«técnica» (matemáticas, física, etc.), 
que precisará o rapaz cando teña 
que aprender un oficio, déixase 
principalm·ente a cargo dos mestres 
alemáns. Estadísticamente, máis 
da mitade saen da escala sen certi
ficado de estudios primarios. 

No caso particular dos nenos ga-
. legos en Alemania, o problema é 
gravísimo. Se en Galicia está · a se 
pedir «galega na escala» e «escala 
galega>~, pra acabar coa longa noite 
do esoballamento cultural, os ne-
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nos tef'len, polo menos, a posibili
dade de se facer entender do 
mestre na súa fala. Os nenos gale
gos en Alimania, nin iso. No ámbito 
do Consulado Xeral de Hamburgo, 
que colle dende a fronteira con Di
namarca hasta a franxa sur do río 
Elba e dende a raia con Alemania 
Oriental hasta Cuxhaven, no Mar 
do Norte, están a funcionar 19 es
colas atendidas por 2 1 mestres. 
Aquí a porcentaxe de nenos gale
gos é moi superior á media pra Ale
mania. Estímase que no ámbito 
desde Consulado un 60-70 por 
cento do total de rapaces españóis 
veñen de Galicia. Nembargantes, 
ningún dos 21 mestres que aten
den a esta poboación escolar é ga
lega. 

Concretando máis aínda: en 
Cushaven, onde o galega é prácti
camente a segunda fala da cidade, 
que vive sobre todo da industria do 
peixe, hai uns 80 alunes «es
pañóis», repartidos en dúas escalas. 
Aga un rapaz, que ven de Almería, 
os demáis son todos de Galicia, ós 
que hai que sumar uns poucos ra
paciños portugueses que tamén 
asisten á escala española, porque é 
a única onde comprenden algo. 
Aquí os nenos tén que «falar ben», 
se queren que os mestres os com
prendan. Cuxhaven, esa grande fá
brica do peixe, é tamén unha gran
de fábrica de «analfabetos en tres 
idiomas». ¿Qué pecado cometeron 
eses rapaces? ¿ Cántos Cuxhaven 
hai en Alemania? 

TABOA 1: Duración da residencia dos extranxeiros 

Residencia 
Residencia 

de 6 a 
TOTAL menos menos de 

de 6 anos 1 O años 

Extranxeiros 3.705.300 1.831.600 1.027.600 
100% . 49,43 % .27,73 % 

1) Turquía 1.046.300 678.600 264.400 
27,34% 64,86 % 25,27 % 

2) lugoslavia 584.600 271.100 250.400 
16,22 % 46,37 % 42,83 % 

3) Italia 540.900 216.400 158.200 
14,39 % 40,01 % 29,25 % 

4) Grecia 330.300 122.900 107.500 
8,96% 37,21 % 32,55% 

5) España 215.100 78.000 60.700 
5,56% 36,26% 28,22 % 

6) Portugal 87.300 49.000 25.400 
2,88% 56,13 % 29,10 % 

Gastarbeiter ( 1) 2.804.500 1.416.000 866.600 
(suma de 1 a 6) (2) 75,35 % 50,49 % 30,90% 

( 1) ou «traballadores-invitados» 
(2) ou sexa que na cifra non están incluidos os procedentes e pafses 

como Túnez, Llbano, etc. 

TABOA 11· Nenos e xubilados extranxeiros 

Nenos de 
TOTAL menos de 

6 anos 

Extranxeiros 3.705.300 403.300 
10,88 % 

1) Turquía 1.046.300 163.600 
15,64 % 

2) lugoslavia 584.600 62.100 
10,62 % 

3) Italia 540.900 56.100 
10,37 % 

4) Grecia 330~300 40.100 
12,14 % 

5) España 215.100 20.200 
9,39% 

6) Portugal 87.300 12.400 
14,20 % 

Gastarbeiter ( 1) 2.804.500 354.500 
(suma de 1 a 6) (2) 12,64 % 

( 1) ou <rtraballadores-invitados» 
(2) ou sexa que na cifra non están incluidos os procedentes de paises 

como Túnez, Llbano, etc. 

TABOA 111: Estrutura por -edades 

Grupos de edade desde ... 
Poboación 

o 31-12-1974 
hasta menos de... anos Cifra (absoluta) 

Residencia 
10 años 

e máis 

846.100 
22,83 % 
103.300 

9,87% 
63.100 

10,79 % 
166.300 
30,75 % 
99.900 

30,25 % 
76.400 

35,52 % 
12.900 

14,78 % 
521.900 
18,58 % 

Xubilados 
65 anos 
ou méis 

70.200 
1,89% 
2.000 

0,19% 
2.800 

0,48% 
6.000 

1,11 % 
1.900 

0,58% 
1.300 

0,60% 
300 

0,34% 
14.300 
0,51 % 

% 
... 

menos de 6 4 393 528 396 042 10,3 
6 15 9 090 265 413 000 10,7 
15 21 5 313 495 289 495 7,5 
21 45 20 776 920 2 274 566 59,1 
45 55 7 610 778 306 935 8,0 
55 65 5 940 194 96 348 2,5 
65 ou máis 8 866 295 69 230 1,8 

61 991 475 3 845 616 
t.n 
N ...... 

~ 
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O cambio de 
González-Seara 

LUIS GONZALEZ-SEARA, ourensán da Mezquita 
e presidente de «Impulsa», editora do semanario 
«Cambio 16», encabezará a candidatura de «Unión del 
Centro Democrático» pró Senado pola súa provincia 
de orixe. Pra darse a coñecer entre os seus paisanos, 
Seara estivo en Ourense, onde manterf a unha roda de 
prensa sentado entre Cabanillas e Gómez Franqueira, 
os dous cabezas de lista pró Congreso. O profesor 
Seara -que segue falando galego- chegóu a ter 
nun tempo unha carta relación política co seu paisano 
e colega Fra.ga cando este se presentaba tamén coma 
centrista e liberal. As demasiado evidentes debilida
des fascistas do villalbés acabarían por provocar unha 
rutpura da que son reflexo recentes editoriáis e infor-

. macións publicadas en Cambio. 

Fraga, TEIMA 
e os 
ex-abruptos 

O que non parece ter parada é o ex-catedrático, 
ex-ministro e militante da extrema dereita MANUEL 
FRAGA IRIBARNE. Da súa xira por Galicia, alfombra
da de safdas de tono, ex-abruptos e descamisamen
tos, infórmese noutro lugar deste mesmo número. 
Hai, nembargantes, un aspecto pouco coñecido da 
anterior estancia de Fraga por estas terras. Dous me-

co ses atrás, con ocasión da súa pre-campaña electoral 
~ (Alianza Popular, xunto co PSOE, foi unha das primei
~ ras formacións políticas en iniciala) o ex-ministro de 

Franco responsábel da Lei de Prensa que tanto se
cuestro, expediente, multa e cadea costóu ás publica
cións democráticas, visitóu a redacción de TEIMA. 
Despóis de saudar distraída pro cortésmente a tódo
los traballadores que naquel intre se atopaban nos lo
cáis da empresa, Fraga sometéuse a unha mini-roda 
de Prensa con catro redactores da revista. A conversa, 
moi breve -cinco minutos que apenas daban pra un 
folio de transcripción- foi bruscamente interrumpida 
polo propio ex-ministro, quen, tras unha pregunta que 
non parecéu gustarlle demasiado, optóu por levantar
se e partir a grandes alancadas. Os seus acompañan
tes, membros do partido -o encargado de Prensa, 
doutor Segura, entre eles- disculparon a insólita ac
titude de Fraga con alusións ó seu carácter. 

Carácter que -cando Fraga era ministro- fixo 
imposfbel a edición de revistas que, coma TEIMA, pui
.deran te-la intención de facer preguntas máis alá do 
conveniente. 

Villarino, á 
dereita de 
Piñar, 
candidato 
por ourense 

«18 de Julio» é o nome da coalición pola que se 
presenta como candidato independente LUIS MARIA 
VILLARINO SANCHEZ, ex-xuez municipal ourensán. 
Villarino, que traballóu na notaría de BLAS PIÑAR, 
afastarfase desde acusándoo de veleidades liberáis e 
esquerdistas hai cousa duns meses. Pro o ex-xuez go
zara xa de xusta fama nos dificeis anos cincuenta, coa 
fundación do Club Galatea, institución ourensá á que 
somentes podían pertencer cabaleiros «de probada ra
za, ingenio e inteligencia» e damas «de reconocida be
lleza». O Club finóu de morte morrida ó casa-lo seu 
fundador cunha das recoñecidas damas, fin que -se
gundo contan as malas linguas- era a que en defini
tiva se propoñfa o imperial señor Villarino. 

Agora, o único home que se astrevéu a calificar 
de ·esquerdista a Bias Piñar aspira a un sillón nas Cor
tes. Os posibeis votantes non deberán probar -can
da menos, nada se dixo neste sanso- a súa raza, in
telixencia, inxenio ou beleza. Algo é. 

Fortes, 
caseque 
candidato 

XOSE FORTES BOUZAN, profesor non numerario 
e ex-capitán do Exército, estivo a piques de figurar 
-inda contra a súa vontade- nunha candidatura no
meada unitaria e independente pró Senado. Entre ou
tros, respaldaban a lista o Partido Socialista Galego, o 
Partido Comunista de Galicia, o Partido Popular Gale
go -democristián-, o Movemento Comunista de 

Vetado polo P.S.O.E. 

Galicia e o Partido Socialista Obrero Español. Tras 
moitas vicisitudes, pensóuse nun home independente 
pra equilibrar a relación de candidatos: foi antón can
do xurdf u o nome de Fortes. A radical oposición do 
PSOE, que, segundo parece, consideraba ó ex-capitán 
demasiado esquerdista e galeguista prós seus plante
xamentos, fixo imposfbel esa solución de compromi
so. O PSOE, partido de estrutura fortemente centralis
ta, tense destacado desde sempre por unha radical in
comprensión do problema galego. A medida, póis, 
non sorprendéu maiormente. 

Assía·Armesto: 
do Centro 
a Alianza 

Outro ilustre galego que tampouco concurrirá ás 
eleccións, anque por distintos motivos, é FELIPE FER
NANDEZ ARMESTO, máis coñecido polo seudónimo 
AUGUSTO ASSIA coque firma as súas cartas ó direc
tor na Voz de Galicia. Assfa, membro do cumio políti
co do Partido Popular -integrado na «Unión del Cen
tro Democrático»- conservará o seu cargo dentro da 
organización, pro non figurará en lista ningunha, por 
motivos de delicadeza. A súa dona VICTORIA 
FERNANDEZ-LATORRE, máis coñecida tamén coma 
VICTORIA ARMESTO, encabezará, en troques, as lis
tas de Alianza Popular pola provincia coruñesa. Am
bolos dous están ligados á propiedade do máis impor
tante diario de Galicia. 
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Santiago 
Alvarez: 
nada de erise 

Nesta mesma sección, semanas atrás, falabamos 
da crise interna do Partido Comunista de Galicia tra
los recentes acordes do cumio do PCE. Santiago Al 
varez, membro dese cumio e secretario xeral do PCG 
fixo pra TEIMA a seguinte análise do asunto: 

«En Galicia, coma no conxunto dos pobos de Es
paria, vivimos un proceso político complexo e diffcir 
no que estamos inmersas tódalas forzas políticas. As 
forzas democráticas tratamos de incidí-lo máis positi
vamente neste proceso co obxecto de que desembo
que na democracia. As forzas ultras da dereita reac
cionaria tratan de que perdure un certo neofranquis
mo ou un réxime político autoritario, pra logra-lo cal 
se estarzan por revivi-lo anticomunismo. Nós alerta
mos a todos, especialmente ás forzas democráticas, 
sabor do feito de que o anticomunismo foi o elemento 
ideolóxico que deu nacemento e base á ditadura que 
padecemos durante corenta anos». 

«Serían estas forzas, as da dereita reaccionaria, as 
que salirían gariando se a prensa, as revistas, e os ou
tros medios de información e comunicación de masas 
interpretasen o debate que se leva a cabo hoxe no seo 
das organizacións democráticas galegas, entre estas 
nas organizacións do PCG, coma unha mostra de cri
se ou debilidade. En todo caso, é unha mostra da ne
cesaria discusión que se produce cando unha organi
zación está ensanchando enormemente as súas rin
gleiras». 

A continuación, Alvarez fai unhas consideracións 
eneal do carácter democrático do seu partido e as dis
cusións internas que ese carácter comporta denantes 
de concluir: «Non pensamos abafar, senón estimula-lo 
debate ideolóxico-polftico no seo do naso partido, e 
esta será unha práctica que fará parte da propia diná
mica normal do partido. Trata!'TlOS de buscar por este 
vieira e pala loita política e social concreta a solución 
a tódolos problemas reáis que ten diante de si o pobo 
e a sociedade galega». 

Deica agora, non houbo novas baixas que engadir 
ás dos dous militantes santiagueses voluntariamente 
separados da organización. 

The En_glish School 
MARIA CLARA SILVA y MAGNUS lENSEN 

Vacaciones - Estudios 
+f en el Sur de Inglaterra 
f 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. 21 14 13. ORENSE 

Manifiesto eeoloxista 
Un importante número de biólogos e in

vestigadores interesados no medio ambiente 
están celebrando conversas -según puido sa
ber TEIMA- pra elaborar un manifesto contra 
a destrución do habitat galega. Tentaríase con
querir un apoio popular e levar adiante unha 
gran campaña contra as industrias contami
nantes e contra a desfeita, en xeral, da nature
za galega. Noutro orde de causas, un grupo de 
xente tivo a intención de presentarse ás elec
cións en Pontevedra co nome de «candidato 
ecoloxista», seguindo en certo modo a liña das 
chamadas «candidaturas verdes» que tanto 
éxito tiveron nas eleccións municipáis en Fran
cia. 

O PSG e os seos apoios 

Namentres un grupo de militantes de Vigo 
e cecáis algunha personalidade de Santiago 
deixa a organización, o Partido Socialista Gale
ga parece atoparse nunha excepcional conxun
tura cara ás eleccións de xuño. E prácticamen
te seguro que o Movemento Comunista de Ga
licia -diante da súa improbábel legaliza
ción- recomende apoio e votos pró PSG. A 
mesma postura adoptaría a Asamblea Popular 
Galega e -anque de xeito menos explícito
grupos situados á esquerda do PCG. Estes últi
mos recomendarían o voto de esquerda, e den
tro dela, «aquela que reivindique máis clara
mente os dereitos nacionáis de Galicia». 

Baixas comunistas 

As augas andan algo máis revoltas nos 
dous principáis partidos comunistas que ope
ran en Galicia: A Unión do Pobo Galega e o 
PCG, aparato autónomo do seu homónimo es
pañol. A U PG terá sufrido, cando estas liñas 
cheguen ó lector, a baixa por expulsión de cin
co militantes. A dentame eurocomunista do 
partido de Santiago Alvarez contará, por outra 
banda, con dúas novas caries: as dos militan
tes santiagueses que decidiron abandona-lo 
partido a raíz da última crise. A decisión do co
mité central do PCE, pola que o partido adopta 
a bandeira bicol.or en troques da tricolor repu
blicana, segue a producir conmocións internas. 

O reto don delfín 

«Emplazo a un debate público a calquera 
galega que sexa capaz de demostrar que fixo 
máis causas por Galicia ca mí n», retó u José 
Luis Meilán Gil, procurador nas Cortes fran
quistas e agora secretario xeral do Partido Ga
llego independiente (PGI). O periodista, que ta
laba con él unha hora despóis de firma-lo com
promiso segundo o cal entraban na coalición 
electoral «Unión del Centro Democrático», 

trasladáralle o sentir e o talar de moitos gale
gas respecto da militancia dos homes do seu 
partido no antigo réxime. O delfín gal ego da 
Obra esquecéuselle en tres días a afirmación 
feita en Santiago co gallo do primeiro congre
so do seu partido: que non entrarían en coali
ción ningunha que non fose con partidos neta
mente galegas. 

PSOE·PPG: traballar 
pró vinte por eento 

Outros partidos situados máis á dereita 
non parecen ter problemas dese tipo. Así, o 
Partido Socialista Obrero Español e o Partido 
Popular Galega, que comenzaron a súa cam
paña con grandes muráis no idioma deste país, 
fan a estas alturas a meirande parte da súa 
propaganda en castelán. Segundo parece, os 
criterios seguidos son, fundamentalmente, os 
da eficacia. PSOE e PPG coidan que o núcleo 
principal de votantes en Galicia n n fala gale
ga a cotí o ou que, en todo caso, ten menos di
ficultades pra le-lo idioma de Castela. 

Curiosamente foron dous militantes do 
PSOE, Margarita Ayestarán e Justo de la Cue
va, os autores dun estudio sociolóxico
lingüístico ó traveso do que os sorprendidos 
seguidores de Felipe González puideron ente
rarse de que o oitenta por cento (80 %) dos ga
legas manexaba pra usos diarios a súa lingua. 
Ou Ayestarán e De la Cueva non informaron 
debidamente a Madrid ou os psocialistas feli
pinos teñen un esaxerado concepto do respeto 
ás minorías e traballan pró vinte por cento de 
castelán-falantes galegas. 

A actitude do PPG -partido nacido en 
Galicia e con denominación galega de orixe
é tanto máis extraña canto que no seu ficheiro 
de militantes figuran nacionalistas notorios 
coma Xaime llla Couto, por exemplo. Compre 
non esquecer, de calquera xeito, que o señor 
llla é considerado nalgúns círculos do seu par
tido como «excesivamente galeguista». 
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Penenando 
Os profesores non numerarios 

-esa especie de proletariado esta
tal que se agacha baixo o neloxis
mo penene- teñen xa un novo 
motivo de diversión que engadir ós 
moitos que gratuitamente lles pro
porciona o Ministerio de Educación 
e Ciencia. Circula polos ámbitos en
terados un nomeado «xogo da opo
sición», que non se retire precisa
mente ós regates do dianteiro cen
tro Suárez frente á desorganizada 
defensa dos xudeo-masóns
liberáis-anarco-comunistas. Imitan
do aquel vello xogo da oca -que 
vostede, conféseo, tamén tivo na 
súa casa - algún penene en paro 
deu en facer un recorrido de 35 
cuadrículas con lendas tan curiosas 
coma esta: «7. O seu xefe está en
fadado co presidente do tribunal. 
Debe vostede abandonar o xogo», 
ou esta outra: « 14. Por asistir a 
unha asamblea do PNN e enterarse 
o seu xefe de departamento, pase á 
casilla nove». A cadrfcula trinta e 
cinco -a derradeira- representa, 
evidentemente, a canonjfa de pro
fesor numerario. 

O xogo resulta especialmente 
pavero pra estudiantes a pique sde 
remata-la súa carreira. Porque se 
enriba teñen o vicio de querer tra
ballar ... 

O noso fotógrafo, aquel día, fa con 
non sei qué de mala uva que lle ri
llaba na cachola. Estaba inquedo e 
non sabía a conto de qué. A mesma 
máquina lle tremaba nas máns .. . 
Aquel día, xustamente, decatóuse 
do seu mal: entraba en Palas de Rei 
e miróu pró cangrexo, miróuno ben, 
prestando atención ó carteliño que 
ficaba más atrás: «Y para comer, 
Lugo» (é decir, en cristián, «e pra 
xantar, Lugo»). A cousa estaba cla
ra: Manolo tiña unha famaza que 
non ollaba camiño e colléu estrada 
abaixo cara a Lugo. En chegando á 
capital, xantóu coma non xantara ... 
Ben farto, ledo xa, marchóu de 
novo cara a Palas. Polo camiño foi 
deixando as probas do seu ánimo 
de a nova planta: no estado que po
den ver na segunda foto fan que· 
dando os cangrexos que o fotógra
fo atopaba no camiño. A aquilo 
chámase traballar con senso do rit
mo. Manolo leva o ritmo no san
gue. 

CA.ITA.NO Por XA.QUIN MA.RIN 

Cangrexos 
f óra 
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Pregunta: 
¿CANDO VEN A TUA IRMA? 

Solución ó anterior: 
«CO CORAZON ABERTO» 



Veña pra 
diante, 
rapaces 
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Quizaves pala súa orixe labrega é un 
home flexíl::iel por enriba de todo, e es
coita ó persoal que ten diante, causa 
non do todo frecuente entre tano baru
llo. Por galeguista e antifranquista esti
vo a piques de ser fusilado na postgue
rra, dato a ter en canta no vixente ca
maleonismo e troque inagardado de 
chaquetas, garabatas, puchas e calce
tíns. Ramón Piñeiro voltóu recente
mente á escena política como firmante 
do «Chamamento dos 29» -a chama
da era pra conquerir un frente amplo 
cara ás eleccións- que, dita sexa de 
paso, non tivo orellas que o recolleran. 
Nos anos corenta tentóu reconstrui-lo 
Partido Galeguista, hastra que ó 
remata-la década deixóu o terreo pro
piamente político pra adicarse a Gala
xia e á laboura cultural. Don Ramón de
clara non ter compromiso partidario 
ningún e o seu desexo sería conquerir 
un marco de autogoberno galega onde 
liberáis, socialdemócratas, socialistas e 
comunistas galegas puideron competir 
políticamente sen ter que pilla-lo tren 
expreso a Madrid que, ademáis de len
to, é moi car. 

Xa o le 
vamos dito, 

non est0D10S 
cordo coa opos:a;. 
·6n a ela.S : no 
~onsintiremos 
que se poña en 

duda o noso 
pQSTO de 

TRABAL LO ' . 

E,vos
tede ,¿qué 

opina das 
CENTRA.IS 

NUCLEARES? 

As súas ordes, 
heil alianza 

Sor Santiago 
Santiago Alvarez, coñecido 

dirixente comunista galego, pa
saría -hai xa bastantes anos, 
nun dos seus periplos por chiro
na coma todo bon antifascis
ta- por unha proba sen duda 
fóra de común: Santiago Alva
rez, na cadea preso de sabe 
Deus qué extraña serte de abu
rrimento ou mística das gaiolas, 
vivíu varias semanas práctica
mente de sol a sol enfrascado 
na insólita lectura das obras 
completas de Santa Tesesa de 
Xesús. As fontes son, coma se 
'dí, dignas de todo creta, Non ta
lamos de coña. A cuestión pui
dera ser unha das claves prá 
comprensión da posterior políti
ca comunista da reconciliación. 

~ ~ 

Somos malos e estamos perto do interno. Está claro e, entre troula e troula, quixeramos millora-la nosa 
conduta. Cando talamos de alguén é, normalmente, pra maldecir, alcumar, difamar, criticar. afear, tersiverxa-la 
súa figura. Logo arrepentímonos pro, baixo a influencia do viño da Ulla e do copeteo, voltamos a caír no pecado e 
no vicio que perdéu xa ós nosos antergos das cántigas de escarnio e maldicer. Polo tanto, hoxe, Día de Carrascás
carrascásquebonitaserenata, irnos ser bos e non metérnonos co burro por le-lo que está lende: 



cultura 
Prácticamente desaparecida hoxe, a prensa das vilas 
tivo un especial florecer ó calor das libertades da 11 
República. ALFONSO MAGARIÑOS analiza un feito 

quizaves irrepetíbel. 

1931-1936 
A prensa nas 
vil as 

6"'1 hama poderosamente a 
'-.; atención o incremento con

seguido pola prensa durante a 11 
República. O clima de libertada, 
máis ou menos formal, que se vivía 
fixo posíbel que mesmo a meirande 
parte das vilas e poboacións redu
cidas puideran dispoñer dos seus 
propios órganos de opinión. Tratá
base de publicacións modestas, 
non sempre periódicas, orientadas 
á defensa dos intereses dos respec
tivos municipios, á información da 
vida local e a crítica dos Organis
mos oficiáis. Algunas delas, quiza
ves as menos, adscribíanse a parti
dos políticos concretos. O longo 
das súa páxinas refléxase a enor
me vitalidade política dos pobos. 
Xeralmente este tipo de prensa foi 
de signo progresista, identificándo
se coa defensa da República e dos 
postulados fundamentáis do gale
guismo. Reseñaremos neste artigo 
algunhas destas publicacións. 

A ESTRADA: 
TRADICION PERIODISTICA 

A vila da Estrada tivo sempre 
unha notábel tradición periodística. 
Xornáis galeguistas coma El Pueblo 
Gallego conseguirán unha amplia 
difusión na zona. A vida, non pou
cas veces conflitiva, do municipio 
aparece con frecuencia reflexada 
nas páxinas do prestixioso xornal 
vigués. Outra importante publica
ción local, titulada El Emigrado, veu 
a luz na vila con anterioridade á Re
pública. En 1932 comenzóu a pu
blicarse La Estrada, que se definía 
a sí mesma como «órgano defensor 
de los intereses de la comarca». 
Dentro da súa modestia, a publica
ción estradense pode ser conside
rada como inequívocamente gale
guista: invoca con frecuencia a au-

0 toridade de Castelao, recurre regu
~ larmente ó galego, aborda nas súas 
I' páxinas aqueles problemas do gale-

guismo máis debatidos na súa épo
ca. No terreo social, a súa ideoloxía 
foi progesista. O 25 de xullo de 
1932 adicóu un número extraordi
nario á celebración do «Dfa de Gali
cia». Naquela ocasión, C. Pardo 
Ciorraga e C. Pereira Vidal insistían 
pra que a data tivese o sanso dur11a 
xornada de afirmación da fraterni
dade galega, sen exclui-los irmáns 
de Bos Aires. Pereira precisava 
ademáis a diferencia existente en
tre galegas e galeguistas. Galegos, 
decía, somos todos cantos nace
mos en Galicia, pro este feito non 
confire a moitos outro títulos có de 
«galegos postizos». Galeguistas, en 
troques, son tódolos que, «ainda 
tendo as suas ideias acerca d-a po
lfteca nazonal, non dúbidan en dei
xar a unha banda esa eras de polí
teca pra consagrarse por enteiro, 
únicamente, ó conquerimento d-a 
libertada prá Nosa Terra». 

LALIN: 
PRENSA AUTONOMISTA 

O quincenario Razón, «periódico 
independiente» da comarca de La
lf n, veu a luz pública en xullo de 
1932. Publicábase en castelán, con 
algúns artigas en galego. Polo seu 
contido definíase como unha publi
cación notábelmente ideoloxizada, 
identificada coa problemática gale
ga e en fonda sintonía coa solución 
autonómica. Acontecementos im
portantes na vida da comarca re
séi'lanse nas páxinas do quincena
rio: os actos .conmemorativos do 
aviador lalinense, Xaquín Lóriga Ta
boada, héroe do voo Madrid
Manila; a «pelingrinaxe ó Candám>, 
celebración de claro sabor gale
guista, na que interviñeron con 
conferencias e discursos a élite do 
galeguismo: Otero Pedrayo, V. Ris
co, Suárez Picallo, Blanco Amor, 
Valenzuela e Alonso Ríos. 

O quincenario lalinense non se 
amostróu siquera satisfeito coa 
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obra política e económica dos go
bernos do primeiro bienio da Repú
blica, polo menos na súa relación 
·Con Galicia. Consideraba que a Re
pública «en nada se distingue de 
aquellos (gobiernos) que actuaron 
en tiempos monárquicos» e <<nueva
mente pretende darnos el certero 
golpe de muerte mediante un·trata
do» (referíase ó tratado con Uru
guái). Non menos claro foi o pro
nunciamento de Razón en favor da 
autonomía de Galicia. Afirmaba 
nunha ocasión que «Galicia tiene el 
camino abierto para gobernarse a sí 
misma y acabar con la miseria: la 
autonomía». A defensa do Estatuto 
fíxose paixón, acaloramento e pro
paganda intelixente na pluma do 
mestre de Botos, Manuel González, 
colaborador asimesmo doutras pu
blicacións. Escribía en 1933, des
póis de relata-los padecementos de 
Galicia a causa do centralismo: 

«Gallegos: 1 en pé 1 Cando sexa a 
votación prá autonomía, ide todos, 
como un exército victorioso, a me
ter nas urnias o que vai sere certifi
cado das nosas libertades. 1 Pais de 
familia 1 Que mañán vosos fillos non 
arreneguen de vós por deixarlles o 
herdo da escravitude e da fame». 

POBOA DO CARAMIÑAL: 
VOCEIRO SOCIALISTA 

La Lucha, «órgano quincenal de
fensor de las entidades afectas al 
Partido Socialista y a la UGT», apa
recéu por primeira vez o 1.0 de 
maio de 1932. Gran parte do perió
dico estaba adicado á crítica da 
xestión municipal, do caciquismo e 
do clericalismo. As reivindicacións 
galeguistas ocupan pouco espacio 
nel. La Lucha tiña como obxectivos 
«irradiar la democracia, las ideas 
sociales y la cultura por todos los 
rincones ... También la situación po
lítica del municipio fue acicate para 
nuestra decisión. 1 mplacablemente 
combatiremos las injusticias. 

Orientaremos al proletariado a sus 
derechos y deberes. Hemos de pro
curar por todos los medios la crea
ción de la ciudadanía». O espíritu 
crítico da publicación provocóu o 
recelo do alcalde, que prohibíu a 
súa difusión, tachándoa de «prensa 
clandestina». Este feito deu orixe a 
un pleito entre o periódico e a alcal
día. A crítica relixiosa é extremada
mente dura en La Lucha. Poucas 
das publicacións consultadas en 
Galicia chegan a superala en rigor. 

MONDOÑEDO: 
ABUNDANCIA 
DE PUBLICACIONS 

A prestixiosa vila mindoniense, 
sede episcopal, foi, na época estu
diada, fértil en publicacións. Cite
mos en primeiro lugar Vallibria, 
aparecida en 1930, da que o direc
tor propietario era José Trapero Pe
na. Tratábase dunha publicación 
apolítica e localista. A segunda foi 
Acción Social, fundada en 1918, 
que servía de órgano oficial ó «Cen
tro de Acción Social Católica». Diri
xía a revista A. Masada Bouso, que 
foi asimesmo director de Galicia 
Social Agraria. Seguramente a de
cisión de publicar esta revista en 
Mondoñedo como órgano da Unión 
Rexional de Federacións de Sindi
catos Católico-Agrarias en sustitu
ción da coruñesa Galicia Agraria, 
conducfu tamén á desaparición de 
Acción Social arredor de 1930. 
Non é posíbel adicar aquí a GSA 
unha referencia máis ampla, a pe
sares das súas espaciáis caracterís
ticas e importancia. O mesmo se 
pode decir de Galiza, publicación 
claramente galeguista. lmprentába
se tamén desde 1931 un Boletln 
Socialista, que saía cada quince 
días. 

TUI: A OUTRA 
CARA DA MOEDA 

A outra vila episcopal do sur de 
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Galicia, Tui, non tivo a mesma for
tuna que Mondoñedo no eido peri
dístico. Somentes un ano antes de 
estala-la guerra civil ( 16.6.1935) 
apareceu alí un semanario de carta 
importancia: Hoy. Subtitulábase 
«Semanario independiente» e, entre 
os seus colaboradores, figuran os 
nomas de T. Torres Quiroga e E. 
Alvarez Blázquez. O seu ámbito in
formativo prolongábase desde Tui 
deica A Guardia. Unha das caracte
rísticas de Hoy foi a súa proxección 
cara ó mundo rural circundante e 
neste sanso pódese considerar 
como órgano oficioso do sindicalis
mo a si mesmo como un «periódico 
de orden», adicando boa parte do 
seu espacio e reafirma-los chama
dos valores saciáis e moráis: pro
piedade, relixión e familia. Non se 
manifestaba contrario ó réxime re-

publicano, pro criticóu acerbamen
te os anteriores gobernos do bienio 
republicano-socialista. A descon
fianza do semanario tudense pola 
República veuse atenuada pola 
presencia no goberno (bienio ne
gro) dos radicáis e da CEDA. As fre
cuentes loubanzas de Hoy en favor 
de Gil Robles, ministro da Guerra, 
non deixan dúbidas acerca das vin
culacións políticas do semanario. 
Hoy afirmaba que o seu nome pro
nunciábase en Tui «con fervorosa 
simpatía», a pesares de non existir 
na localidade ningunha organiza
ción da CEDA. Tamén eloxióu afer
voadamente a Portela Valladares, 
ministro da Gobernación, pola súa 
eficacia e defensa do orde. En 
tempos non moi lonxanos editá
banse en Tui outras dúas publica
cións de certo prestixio e longa his
toria, das que as orixes datan dos 
primeiros anos da restauración mo
nárquica: La Integridad e El Eco del 
Miño. Con pequenas diferencias, as 
dúas representaban ó integrismo 
nocedalista e ó tradicionalismo 
católico. 

REDONDELA 
E OUTRAS VILAS 

Na vila de Redondela compre 

salienta-lo semanario El Soplete, 
aparecido o 8.11.1931, que, como 
o seu título deixa .entrever, foi unha 
publicación crítica e satírica. Publi
cábase «cuatro veces al mes mien
tras exista», pero pronto a súa pre
caridade económica obrigóuno a se 
transformar en quincenario. As es
porádicas referencias de El Soplete 
ó Partido Radical fan supoñer algún 
xeito de vinculación con el. A acti
tude do periódico ante a República 
foi de apoio e defensa, sen deixar 
por elo de saliente-los seús erros . 
No terreo relixioso propugnaba, 
dentro dun gran respeto ás formas 
tradicionáis, un cristianismo de sig
no progresista, onde for posíbel 
concilia-la fe co socialismo. Desde 
1932 o apoio de El Soplete ó esta
tuto de autonomía foi constante e 
afervoado, calificando a aproba
ción dun primeiro proxecto en na
dal de 1932 como <<trascendental 
acontecimiento». Somentes pedía 
que na futura organización política 
de Galicia tiveran cabida tódalas 
aspiracións da nosa terra, sen 
entorpece-la «unidad espiritural de 
Espaf'la». 

Nos derradeiros meses de 1932 
fundóuse en Redondela un grupo 
galeguista, coa participación de 
Castelao e Paz Andrade. Como 
consecuencia desta fundación apa
recéu unha nova publicación: Terrs, 
órgano do partido galeguista local, 
no que colaboraron Paz Andrade, 
Otero Pedrayo, A. Bóveda, Suárez 
Picallo e outros. En 1912 comenzá
rase tamén a publicar unha revista 
literaria quincenal titulada La Ciga
rra. 

A vila de A Caniza dispof'lfa dun
ha modesta publicación que levaba 
como título o nome da localidade: 
La Csnizs. Foi o seu fundador
propietario Antonio Bacelar e como 
redactorjefe figuraba Mario Canda. 
Profesaba un galeguismo modera
do e defendéu o estatuto. Pola súa 
parte, a colonia bonaerense de emi
grados do Carballiño editaban un 
boletín titulado Arenteiro, que o pri
meiro número aparecéu en Bos Ai
res en novembro de 1931 . 

SEMANARIO Ll~EWAL 

,,.._m 

(No primeiro cabodano da catástrofe do Ur
quiola, o poeta Bernardino Graña compuxo 
uns versos baixo o título « 12 de maio do 76: 
desastre do petroleiro Urquiola na Coruña ma
rre e arde realmente o mar e xente aves ledi
cia amor». Reproducimos un fragmento). 

••• E a ledieia 
das aves don 

• 01a10 novo 
11 

Vós lli tolléste-los ramos en que silsn 
e lli secaste-las fontes en que beblsn. 

NUNO FERNANDEZ TORNEOL 

Malia os ricos do mouro anegrón petróleo 
que fozando en tolada o tolledes todo 
Vós tolléste-los laños de peixes limpos 
e chantáste-lo fogo no mar fermoso 

Anegrados vos sexan ánima e corpo 
centos de anos adiante cornadas fogo 
Polo Burgo as Sisargas o río Eume 

BERNARDINO 

GRAÑA 

xunto A Cruña e Ferrol por vós veu noxo 

Mentres viñan polo aire as gaivotas trechas 
biloricos en triunfo e fulgores novos 
vós erguestes nos ceos as larafuzas 
i entoldaste-los soles praias e pozos 

Praia e pozo e familias das pesquerías 
proxeccións submariñas voos cortados 
noite e noite veredes en pesadelos 
como máns reclamando non ser abortos 

Abortada vos sexa a cobiza e bafo 
de dragón nunca farto a gardar tesauros 
Voso bafo en chamizo fixo mil probes 
sen coidar nunca a patria dos nosos froitos 

Vós sen patria seredes vento sen porto 
margalláns sen amores do noso pobo 
Vós secáste-las fontes que nos nutrían 
e a ledicia das aves dun maio novo. 
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Do 23 ó 30 de abril celebróuse 
en Valladolid a XXII Semana Inter
nacional de Cine. O que neutros 
tempos se chamóu de «cine relixio
so e de valores humanos» quedóu
se nisto último desde hai algúns 
anos. Agora mesmo, xa non vale 
tampouco porque a definición é 
ambigua. Oeste xeito, o mesmo 
cabe unha película co tema dun 
atraco (este ano «Hazardisci», pola
ca) ca un Bergman ou un Fassbin
der con estruturas metafísicas e re
lixiosas, ou de análise social. Unce 
pra Valladolid unha especialización. 
Se se quera seguir co tema da con
dición humana, pois ben puidera 
se-la especialización na defensa 
dos direitos humanos. Esta indefini
ción foi o que ó meu modo de ver 
fixo desta edición un motivo pra 
que a crítica en xeral e os mesmos 
espectadores se sentisen defraüda
dos. Nas películas a concurso había 
de todo, coma en botica. A calidade 
tacharíamola como medianamente 
interesante. Unido a isto, o cine 
suizo que tivo lugar de privilexio na 
sección informativa causóu decep
ción, aga de «Le grand soir», Reus
ser, «Pas si mechant que ~a», Go
retta, «Konfrontation», Lyssy, e por 
suposto «Jonás», Tanner, que foi a 
concurso e levóu un merecido pre
mio. O que sí satisfixo foi o progra
ma que na «posta ó día» represen
taba a Alemania e tamén, dentro da 
sección cultural, as películas que 
tañen a España no trasfondo: 
«Spoir» e «Tamaño natural», de 
Malraux e Berlanga respectivamen
te. 

POLITIZACION NORMALIZADA 

A nova situación política do Es
tado presiona sobre tódalas mani
festacións que, lóxicamente, xurden 
cunha carga de politización acusa
da, o que non quera decir que antes 
non a tivera, anque sí a tiñan tapa
da as forzas visionarias. Non ten 
polo tanto nada de sorpresa que se 
producira na organización unha pe
quena crise, mais aínda cando o 
presidente da «Semana» se chama 
Antolín de Santiago, actual Gober
nador Civil de Cádiz. O director, Ra
fael González Yáñez, presentóu a 
dimisión. Díxose (Diario 16) que 
por diferencias políticas co presi
dente e así debéu ser, anque foi 
desmentido uncentemente. No pe
riódico da Semana, «Seminci», que 
dita sexa de paso é unha aporta
ción ben feita día a día polos mes
mos organizadores, foron atacadas 
as «maniobras» -este era o títu
lo-. Por unha parte, denunciábase 
ós que acusaron de politización a 
Semana (a prensa local especial-

8 mente, aga de «El Norte de Casti-
0 lla») e por outra ós que por intere-

Queremos que o cine, 
un medio de comuni· 
cación de tanto im· 
pacto nos nosos tem· 
pos, teña sempre un 
espacio nas páxinas 
de TEIMA. Nesta oca· 
sión LUIS POUSA es· 
tivo especialmente 
invitado na Semana 
de Valladolid. Esta é 
a crónica. 

ses personalistas potenciaron un 
suposto enfrentamento entre Presi
dente e Director. 

Sexa como for, o oficialismo da 
Semana está de manifesto. Quiza
ves porque a sociedade vallisoleta
na o esixe pra da-la súa aportación, 
que se reduce case exclusivamente 
á sua presencia día a día nas se
sións do cine Coca, no que se da
ban os estrenos, namentres que 
nas outras tres salas o público era 
novo e de inquedanzas político
culturáis. Os críticos preferían as 
proxeccións nestas últimas, porque 
daban máis nidiamente a acepta
ción ou repulsa dos filmes presen.: 
ta dos. 

Como solución pra anos vindei
ros, propoñen a trasformación en 
Asociación Cultural da organización 
da Semana, lóxicamente coas mes
mas aportacións económicas, que 
van a varios millóns. 

AS PELICULAS 

Na hora das relacións, ·entando 
que a crónica festivaleira desta edi
ción debe acolle-lo programa glo
bal, sen distingos entre «a concur
so» ou «informativas e culturáis», 
precisamente porque a tónica me
dia pode dar noticia do bon que se 
víu, rexeitando aquelas películas 
que non merecen un pasto no mar
co informativo dun certame espe
cializado ou semiespecializado. 

XXII Semana de Cine 
de Valladolid: 

Que a ccprovideneia>> 
ilumine ós 
organizadores 

Neste senso, párome en «PRO
VIDENCE», do realizador francés 
Alain Resnais, que me parece a súa 
obra máis lograda. Un vello escri
tor, enfermo e anguriado nos derra
deiros días da súa última novela. 
Estes mesmos personaxes aparece
rán nunha secuencia extraordinaria, 
xa na vida cotiá, pra seren definiti
vamente rexeitados polo vello Cli
ve. Fición e realidade artéllanse pra 
chegar á destrucción da tese cen
tral da película: o convencionalismo 
da moral burguesa. Vense as tai
mas que xa estiveran presentes en 
«0 ano pasado en Mariembad», xo
gando coa temporalidade e coas 
claves que constitúen o esquema 
vital levado ós límites da condición 
humana. A introdución na vila Pro
vidence que da título á película, é 
unha secuencia de antoloxía, unha 
auténtica homenaxe a Orson We
lles. 

O mesmo que a obra de Resnais 
merecéu o primeiro premio (espiga 
de ouro), o xurado acertóu cos ou
tros, porque «Jonás, que terá 25 
anos no ano 2000», do suizo Alain 
Tanner (premio Ciudad de Vallado
lid) foi capaz de comunicar unha 
chea de situacións políticas, saciáis 
e humanas en xeral, tomando parti
do crítico -pesimista- de cara a 
un futuro a pesar de todo esperan
zador. Todo convence (personaxes e 
situacións) pra rematar nunha 
obertura na que a humanidade se 

LUIS POUSA 

funde co escepticismo, a traxedia 
do home de hoxe. E o mesmo 
«Winstanley», representación ingle
sa de Kevin Brownlow e Andrew 
Molla. Película histórica sobre un 
personaxe que no século dazasete 
despóis da victoria da revolución 
burguesa de Cromwell, tenta as pri
meiras experiencias comunáis. O 
tema está actualizado, plantexando 
a dialéctica entre o poder e as mi
norías, o desafío ás leis cristiás des
de unha postura crítica, incapacida
de da comprensión mutua intercla
ses. Polo demáis, un festival visual 
en branca e negro. Sen premio, 
porque non estaba en concurso, 
lfTamaño natural» do español Ber
langa, foi un discurso bel"'! construi
do, se ben con certos exabruptos 
fílmicos como o da procesión de 
emigrantes españóis, sobre a soe
dade do home e a crise antre a pa
rella (unha boneca que costóu sete 
millóns e medio de pesetas facía de 
revulsivo sexual). E lóxicamente, 
coa mirada no pasado e no tempo 
en que foi feita ( 1937), a película 
de André Malraux con tema da 
guerra civil, «Spoir» con secuencias 
colectivas moi conseguidas. O do
cumental é un testimuño republica
no, senda a fición o máis froxo. Pe
lícula aínda vedada o mesmo que a 
de Berlanga (1 qué causas 1) prós ne
cesitados ·de salvación nas Es
pañas. Cito tamén outras películas 
que me pareceron interesantes: 

FOTOGRAMA DE lfPROVIDENCE», DE ALAIN RESNAIS 



cultura 

«Gulliver», do español Alfonso Un
gría; «0 xuez e o asesino», de Ta
vernier; «l 'agnesse va a morire», de 
Montaldo; «Corazón de cristal», de 
Herzong (unha contribución prá 
historia do cine porque utiliza acto
res hipnotizados, conseguindo ex
presións do rostro humano inusita
das); «The front», cun Woody Allen 
metido nun argumento crítica da xa 
famosa e triste «caza de bruxas»; 
tamén «lina Braake», que chutará 
comercial e sentimentalmente moi 
ben (o problema da terceira edade); 
e «The bus», sobre a emigración 
turca en Suecia. 

Decepcionóu «Rocky», que viña 
cargada de óscars, con secuencias 
boxísticas que fan do filme un pro
duto reaccionario. E sorprendéu «A 
leí do máis forte» (o poder ditador 
desde as relacións homosexuáis) e 
«Ruleta china» (a infidelidade asu
mida) dun Fassbinder mestre na di
rección de actores, que foi guionis
en «l 'ombre des anges», de Schi
mid, remedando ó nazismo, que é 
presentado en travestismo político 
a traveso da vida dunha prostituta. 

DUAS CRITICAS 
SERIAS 

Dúas críticas ós organizadores. 
Primeira: acollendo o desprecio ofi
cial que sistemáticamente está a 
mostra-la Administración, progra
maron dun xeito de concesión unha 
serie de cortometraxes (levóu a 
«espiga de ouro» o catalán «Viure 
sans viure», o suicidio dunha rapaza 
que non lle ve sentido á vida diaria) 
que pasaron sen propaganda sufi
ciente, acusación que cae asimes
mo na crítica local. Galicia .estivo 
representada por «0 pai de Migue
liño», de Miguel Castelo. Outro día 
talaremos en «TEI MA» diste tema. 

Segunda: ¿ pódense considerar 
«conversacións» esas charlas que 
durante hora e pico se daban na 
Aula de Cultura da Caixa de Afo
rros, e que dende perspectivas cul
turalistas tocaron o «Cine e a reali
dade»? ¿E posíbel que Martín Pa
tiño, Miguel Rubio, Antonio Pelayo, 
Pérez Gómez e Norberto Alcover 
talen do futuro cine do Estado Es
pañol sen ter en conta a realidade 
plurinacional do mesmo? ¿Saben 
estes señores -creo que sí pro es
tán vivindo en Madrid, claro- que 
o espectador ten esixencias de co
municación, desde plantexamentos 
político-culturáis, diferentes radi
calmente en Euskadi, Catalunya, 
Canarias ou o País Gal ego? O que 
alí fixeron, na mesa redonda do de
rradeiro día, foi unha pequena mas
turbación en votárense culpas a 
uns ós outros polo que foi o cine do 
franquismo. ¿E agora qué? 

LIBROS 

Manuel D. Varela Buxón. <<A 
XUSTIZA DUN MUll\IEIRO /SE O 

SEi ... NON VOLVO A CASA». Edi
ción do mesmo autor. Capa de 
Laxeiro. Pontevedra, 1977. 126 
póxs. (Teatro). 

De Varela Buxán, un dos ho
mes que poden talar do teatro ga

lego na emigración americana, 
coñecemos ainda ahí pouco «0 
ferreiro de Satán» e «Taberna sin 
dono». Nestas dúas novas pazas 

que acaba de tirar do prelo volve 

o seu mundo teatral de presencia 
labrega, ás veces abertamente 

folclórico en moitos aspectos, 
construidas as pezas segundo o 
esquema tradicional dos tres lan
ces con arranxos máis ou menos 

heterodoxos, ledas e doadas de 

levar á escena, que se recoñecen 

dun home afeito ós xeitos do tea

tro. 

«A Xustiza dun muiñeiro» es
trenóuse, asegún se di nunha 
nota diante do «reparto», no tea
tro Mayo, de Bos Aires, pola 
Compañía Galega Maruxa Villa

nueva. Trátase dunha peza de en

redo, leda, de amores noviños e 

Eseolma/TEIMA 
loitas contra dun matrimonio de 
interés. Non é un teatro de gran
des compromisos nen teses polí
ticas. Buxán, coma nas súas pe

zas anteriores, segue o teatro de 
festa, dentro da liña máis tradicio
nal e desenvolvendo sempre as 

súas historias na realidade da al

dea galega. 

«Se o sei... non volvo á casa», 
estrenada tamén no teatro Mara
villas de Bos Aires pola compañía 
<<Aires da terrá» en 1938, está 
máis achegada ó drama do emi
grante que volta probe da Améri
ca onde foi facer uns cartos dei

xando noiva na terra. Teatro ben 

construido, ben artellado que 

mostra, repetímolo, coñecemen
tos do feito teatral e as posibilida

de~ da esce~a, anque sexa unha 
escena dentro dunhas liñas moi 
tradicionáis. Compre non esque
cer, polo demáis, a data de estre

no e cando foron escritas as dúas 

obras, dentro dunhas liñas estéti

cas e mesmo ideolóxicas que ó 

lector de teatro galego de hoxe 
poden, se cadra, parecerlle lonxa

nas e coma rebordadas. 

NON, A CUOTA EMPRESARIAL 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

AGRARIA. Equipo de Cuadernos 
de Información Rural. Edicións 
Xistral. Santiago de Composte
la, 1977. 21 póxs. 

A editorial Xistral inicia unha 
serie de Cuadernos sobre proble
mas agrarios dirixidos cara unha 
explicación práctica, concreta de 
problemas que están vivos nestes 
intres no campo galego e son no

ticia decote nas páxinas dos xor

náis. Este pi'imeiro retírese a un 
dos temas que máis tañen preo

cupado ós nosos labregos e que 
ven sendo contestado dende a 
súa creación: a cuota empresarial 

NON, A CUO'l'A EMPRESARIAL 
DA SEGURID~E SOCIAL 

AGRARIA 

da Seguridade Soeial Agraria que 
considera empresario ó labrego 
galego, propietario de catro leiras 

e unha vaca. O engadido final de 

varios recortes de prensa amosa a 
actualidade e dimensións do pro

blema. 

A edición é barata e pequena, 
moi axeitada. Un equipo técnico -
profesional da Asociación Agraria 

Galega (AGA) traballa nestes cua

dernos, «produto de ponencias 

concretas de distintas persoas 
que pretende ser unha axuda 

máis, sobre todo, pra aqueles que 
traballen decote cos nosos labre
gos», segundo se di na presenta

ción do traballo. Primeiro faise 
unha análise do que significa a 

Seguridade Social dentro do sis
tema capitalista, os desaxustes 

que se producen na realidade ga
lega (o 53 por cento da nosa po

boación, segundo os datos que se 
manexan, traballa no campo), dis
criminación, réxime financieiro, 
datos do catastro, etc. Nun dos 
apéndices engádese un modelo 

de instancia pra aqueles labregos 

que non estean de acordo coas 

cuotas que se pagan e queiran re

currir contra das disposicións ofi

ciáis. 

Trátase claramente, amáis dun 

traballo informativo, dunha ferra

menta de traballo político. 



cartas a 
dirección 
O CREGO DE SESAMO 
P~OTESTA 

hacia unha GALICIA CEIBE E POPU
LAR, sin mixturas nin renuncias; o de
mostramos cos nosos mortos, cos no
sos presos, cos patriotas torturados, 
multados e procesados .. Damos probas 
de anticolonias (sic) día a día, nas fábri
cas, na mar, nas aldeas ... 

Señor direutor: 

Vmome na obriga de facer púbrica a 
máis enérxica protesta polas declara
cións miñas púbricadas nas páxinas 20 
·e seguintes, da TEIMA do 5 de Maio ... 
Esas decracións NON FORON FEITAS 
A ESA REVISTA, cas utilizou, non sei 
con que escuros fins ... As fixen a revista 
PERSONAS, cas pubricóu o 30 de 
Abril. Concertouse a entrevista, SOIO 
CON PERSONAS, despois da roda de 
prensa, convocada polas Comisións La
bregas, A.N.P.G. e U.P.G., do día 1 O en 
Vivero nos locaes da Agrupación Cultu
ral SEM ENTEI RA; roda na que atopa
base TEI MA e que iñorou pra pubricar 
unha EDITORIAL insultante pra todolos 
PATRIOTAS GALEGOS, na que falaba
se, entre outras cousas, de M ESIAN IS
M OS e SACRAMENTALISMOS ... 
-acraro a TEIMA, cos PATRIOTAS 
GALEGOS nin somos mesias nin sacra
mentales, soio somos loitadores que 
camiñamos firmes, pese a quen pese, 

Si pra TEIMA somos «uns sectarios 
Jque tacemos o xogo a Alianza Popularn 
¿A qué ven pubricar as miñas decrara
cións a PERSONAS? ... A revista coñece 
a miña militancia na A.N.P.G. e a miña 
simpatía e confianza na U.P.G. o úneco 
partido galego consecuente. 

Non consinto que unhas decrara
cións feitas a outra revista sexan utili
zadas, sin o meu consentimento, 
-nunca o daría- pola revista da sua 
dirección, por eso me reservo as ai
cións legaes que podan corresponder
me e esixo -¡Podo esixilo, xa non 
por lei, senon por ética profesional 1-
que pubriquen estas letras nas mesmas 
páxinas ca entrevista. 

Ramón Valcarce Vega 
Sesamo-Culleredo~(Corui'la) 

,,. 

DUAS RESPOST AS O EDITORIAL DO NUMERO 19 

Publicamos dúas novas cartas-resposta ó editorial do número 19, publi
cado balxo o título «Os novos Mesías». A prlmeira está firmada por trinta e sete 
personas que se espresan deste xeito. 

Sr. Director de TEI MA: Os abaixo firmantes, suscriptores, lectores e po
tencladores de TEIMA no Departamento Técnico de Astano, S.A., queremos 
deixar claro o que sigue: -

Cando se fixo a campaña pra a potenciación de TEIMA, decíase que a Re
vista habería de ser galega e independente. Decíase Revista Galega, lndepen
dente de Información, e somos testigos que nos achegos que se fixeron na 
nosa bisbarra cara á opinión pública non sóio se dixo esto senón que se manti
vo que a revista era «nacionalista e de esquerdas». 

Dende hai algún tempo ollábamos como as tensións medraban día a día 
entre a revista e as forzas políticas nacionalistas integradas no seo da UPG, e o 
que é ainda máis desconcertante, na AN-PG. 

Non era doado entendermos que un orgaismo nado pra loitar no seo do 
pobo galego, pra defende-la nosa personalidade coleitiva, con acerto ou non, 
(isto é discutíbel), e unha revista que teóricamente estaba ó mesmo, andiveran 
a liortas constantes, liortas que curiosamente non se deron entre esa revista, e 
outras forzas políticas presentes en Galicia, rexeitando nós, por suposto, toda 

• clase de liortas. 
Pró ó remate todo está claro. Ficóu claro despóis do Editorial da revista 

número 19. «Xove é un punto negro na prática das forzas políticas populares 
galegas». Alí ficóu claro que as· tensións e as posturas partidarias en Galicia ían
se facendo máis e máis diverxentes; pro no editorial da revista número 19 que
da ainda máis claro que ésta toma unha postura de ataque a unha forza políti
ca, UPG, e a unha plataforma interclasista, ANPG, que lle fai perder ese preten
dido caráter de independente. TEIMA é pra moitos galegos dende esa data, 
unha· revista non independente que ás agachadas está a atacar a cartas forzas 
políticas .en beneficio doutras. 

¿ Pensóuse no mal que se facía a Galicia con este ataque pretendida men
te independente 7 ¿De quén vai se-la responsabilidade de poñer a TEI MA nunha 
das bandas do conflito 7 ¿ Matinóu a redación de TEI MA o posibel perxuicio que 
se podaría derivar pra o futuro da Revista? 

Nós coidamos que encol de todo esto a revista xa falóu. Agora cómprelle 
respostar ó pobo galego. 
Manoel López, Francisco Otirios, Xaqufn Marln, Xosé Maria Pena, Caitano Rodeiro e 
trinta e dúas firmas méis. 

Nota da Redacción: 

Anque o tono, estilo e estrutura da 
carta abonda pra calificar a quen a re
dactóu -canda menos, materialmen
te- non podemos deixar sen resposta 
alusións tan directas á nosa ética profe
sional coma as que fai o señor crego de 
Sésamo. Compre, pois, recordar que o 
repentinamente desmemoriado padre 
Va/caree concedéu a Xavier Navaza, re
dactor desta revista, autorización ex
presa pra reproduci-las ~úas palabras 
en TEIMA amén de na revista madri
leña «Personas». Manuel Yañez, ·fotó
grafo colaborador das dúas publica
cións, pode testifica-lo feito, se algunha 
aclaración pública -tan pública como 
a vergoñosa acusación do señor Val
carce- fora necesaria. 

Non queremos, por outra banda, en
trar en consideracións encol do contido 
dun editorial que -coma todo o mate
rial informativo da revista - é perfecta
mente opinábel. O que sí quixeramos 
entendera o crego Valcarce (e tódolos 
cregos Valcarce que poida haber en 
Galicia) é que ·o desacordo - mesmo 
absoluto- cunha determinada actitu-

de política vnon presupón que se haxa 
que taparlle a boca a ningún dos seus 
persoeiros. Por contra, no diálogo e no 
libre xogo das opinións -ás que TEl
MA quera dar canle- está unha das 
bases fundamentáis de calquera siste
ma democrático. As actitudes dogmáti
cas, que poden ser necesarias e hastra 
imprescindibeis en materia relixiosa, re
sultan funestas cando se aplican ó eido 
da política. 

O padre Va/caree ameázanos, por úl
timo, coas «aicións legaes que podan 
corresponderme». Adiante. Non lle re
sultará difícil atopar un Xuzgado de 
Guardia. Pro denantes -por mor de 
evita-las contradicións- cavile se na 
relixión da que vostede é pastor non hai 
algún mandamento que prohiba a men
tira, e actúe en consecuencia. 

E, por favor, a próxima vez busque 
quen lle escriba totalmente as cartas. A 
súa estrutura sintáctica de castelán
falante, ademáis de producir arrepíos, 
contribúe á asimilación do noso idioma. 
Culpa imperdonábel, sen dúbida, pra 
quen se autotitula -sen deixar sitio 
pra ninguén máis- «patriota galego». 

A segunda carta foi enviada có título «Nunca xove a gusto dos 
españolistas». Dí o seguinte: 

Sr. Director: Como non podemos por falla de espacio facer unha crítica 
exhaustiva da tendenciosa editorial e artigo aparecidos na súa revista número 
19 sobor dos acontecimentos de Xove, irnos collar sóio un párrafo do Editorial 
que coidamos dará unha idea xeral da liña que representa a súa «apartidaria» 
revista. 

Respeuto á súa suposta pretensión de que o Bloque Nacional-Popular foi 
a Xove facer campaña electoral, dirémoslle que é moi siñificativo que quenas 
non estiveron nas loitas das Encrobas, Monforte, Ponteareas, COSA da Coruña, 
Quiroga, etc, etc ... aparezan agora dous meses denantes das eleciós «tremen
damente preocupados polo futuro de Xove». 

Esa, pra vostedes inexistente asamblea suprapartidaria, é capaz de movi
lizar miles de personas na defensa dos intereses do Pobo Galego alí onde faga 
falla i é capaz de enfrentarse e frenar ó españolismo tanto de esquerdas como 
de dereitas. 

Queremos lembrar que a morte do Consello de Forzas Políticas Galegas 
foi debida á ambigüedade do M.C. por falla de liña política, e ó xiro do PSG, 
cara ó españolismo (vía M.S.G.) . 

Respeuto 6 frente nacionalista, xa asiste i está representado polo Bloque 
Nacional-Popular. Queremos puntualizar tamén que a tan cacarexada unidade 
non se pode facer en base á contradición dereitas-esquerdas, senón 
españolismo-nacionalismo, que é o aspeuto principal da contradición clases 
populares galegas-imperialismo en Galicia. 

Quixéramos saber cómo miden vostedes o setarismo, en función do nú
mero de siglas ou en función do número de personas. En Xove, o españolismo 
doce siglas e quinientas personas, o nacionalismo, sete mil quinientas perso-
nas. 

lsto demostra craramente a qué intereses, senón ós do españolismo, sirve 
TEIMA. 

Moi agradecidos. 

Xosé Manuel Poreta Paredes, Céndido Miranda Miranda, Xosé Antón Guitién Fernéndez 
e Xohan Carlos Casal Dfaz, estudiantes da Escala de Maxisterio de Pontevedra. 
Casa «Pazos» 
San Mauro (Pontevedra) 

N. da. R.: ningún) é intocábel. E faino disting'-'indo claramente o que é opinión -«Pola 
Coincidimos cos firmantes da primeira carta na necesidade de evitar toda nosa banda»- do que é información. Os firmantes da carta non fan a máis mí-

clase de loirtas entre as forzas democráticas e nacionalistas. De calquer xeito, nima alusión ó reportaxe que encol do tema editorial se pubrica no mesmo nú-
compre non confundir o respeto ós grupos políticos que se pronuncian inequí- mero comentado. Eis o que nos leva a pensar que a devandita información foi 
vocamente polo noso pobo e a nosa terra cun acriticismo que nos levaría a ser obxectiva, e, por tanto, independente. Deica ahí, os feitos; o resto -incluido o 
simples voceiros deles. Precisamente porque quera ser independente, TEIMA editorial- son somentes opinións. 
resérvase o soberano dereito de xuzgar -con acerto ou sen él, que esa é xa Opinións como a dos firmantes da segunda carta, que se limitan a facer 

~ outra cousa- actitudes e comportamentos de tódalas forzas políticas sen dis- . un análise político coque un pode estar da acordo o.u non. O pensamento é cei-
~ tinción, partindo da base de que ninguén (os periodistas de TEIMA menos que be. 

" ~.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l.,_~~~~~~~~~ 
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unha t>&imQ independente, 
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POBOACION _ 

PROVINCIA _ PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
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EUROPA: 
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CORREO ORDINARIO . . ... 2.080 Ptas. 

CORREO AEREO . . . . . . . . . . 3.120 Ptas. 
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CORREO ORDINARIO . . . ... 2.080 Ptas. 
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BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecería/les que con cárrego á miña canta-libreta 

n. ª................................. atendan 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 apelidos .................................... . 

Sr. Director de ................................... , · .. 

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

SEÑORES: 

Agradecería/les que con cárrego á miña canta-libreta 

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

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

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

Atentamente, 



co 
a 

.feos. 
pra 900 millóns de nenos é morrer. ~J . Unicef sóio conta con diñeiro dos seus socios. 

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

900 millóns de nenos están condenados ~ r/ Fágase socio de Unicef. 

. pola fame, as doenzas ' -iJI Nunca terá empregado millor 
e a falla total de cultura. "7 ~ un pouco de diñeiro. 

. ~ 

Fondo das Nacións Unidas prá Infancia 
Apartado 12021 

MADRID 

1 

_Rogo me remitan maior información sobor de Unicef. 

No me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dirección .... . .. ... .. ...... . ...... . .. .. .. ..... . ... ... ........ ... ·~ .. . 

Cidade ............. ... ... .... . ..... .. .. .. .... .. Distrito . : .. ..... . 

Teléfono 

J, 
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