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cada 
semá 
Os cinco mortos de Euzkadi fixeron es
quencer case por completo ós partidos 
políticos unha data da que estaban moi 
pendentes: o mércores, 18, as Xuntas 
Electoráis de Galicia daban visto bo ás 
candidaturas pró Congreso e máilo Se
nado. Con todo, un certo desentende
mento dos partidos palas movilizacións 
nas rúas deixóu ver como a loita polos 
dereitos nacionáis e máila amnistía total 
aprazábase pra despóis das eleccións. 
Nestas circunstancias, os esquerdistas 
non pararían de facer presencia nas 
rúas, mentres que a forza pública repri
mía cunha contundencia tan doente 
coma torpe. 

Perde-la cara 
por Euzkadi 

As decisións das Xuntas Electoráis deron os 
resultados previstos. Sabíase de sobras que as 
candidaturas do Movemento Comunista Galego" 
por non estar legalizado aínda, serían rexeitadas. 
Sabíase, tamén, que os submariños electoráis da 
Liga Comunista Revolucionaria («Frente Unido 
dos Traballadores») e do Partido do Traballo 
(«Frente Democrático de Izquierdas») pasarían 
polo filtro das Xuntas. Tampouco foi sorpresa 
que se rexeitara a impugnación de Alianza Popu
lar contra dun candidato da Unión de Centro De
mocrático, por Pontevedra coma tamén sería re
xeitada a presentada contra uns dos candidatos 
de AP por Ourense: a XEG definfu os cargos ofi
ciáis na Sanidade e na COSA coma postos técni
cos e non polf ticos. 

Aunque FUT e Bloque Nacional-Popular Ga
lego sufriron impugnacións parciáis (Coruña e 
Ourense) por defectos de forma -aparte xa. da 
anulación total das candidaturas do MCG.:.-, a 

~ A MILLOR PINTADA COSTAR/A CINCO DETIDOS 

democracia daría lle dous paus a de re ita: Partido 
Proverista e Alianza Nacional 18 de Julio -á 
dereita de Bias Piñar- verían como as súas 
candidaturas non pasaban reconocemento legal. 

Tensión 
en Santiago 

Froito dun certo desentendemento dos par
tidos foi que Santiago se convertira no centro 
máis activo da contestación e da solidaridade 
con Euzkadi. Tamén sería quen pandase cos úni
cos detidos. -sete- e feridos que houbo en 
Galicia. 

O queda-las cidades obreiras máis ben cala
das, a voz dos esquerdistas santiagueses estra
laría con moita forza. 

Liga Comunista Revolucionaria foi o grupo 
político que con maior intensidade promevéu a 
solidaridade, anque tora o BN-PG o primeiro en 
entrar en acción, co peche de 25 candidatos na 
catedral de Santiago. Representantes dos outros 
partidos de esquerda que van ás eleccións per
manecerían na noite do luns pechados no Cole
xio de Arquitectos de Santiago, reunión da que 
os homes do PSOE sairían ben cediño por cou
sa de ter que estar descansados prós comicios 
que tiñan martes. En Vigo, houbo tentos de facer 
un peche semellante nos Xesuitas, pro non hou
bo acorde entre as forzas políticas. 

En Santiago deuse media de catro manifes
tacións por día. Os mozos nunca pasaron dos 
cinco centos e máis ben parecían ir a título indi
vidual e non como militantes de partido. Polo 
menos, non houbo despriegue de bandeiras ou 
pancartas partidarias, fóra das de LCR e as anar
quistas. 

Axiña os esquerdistas amosaron a súa pre
sencia tirando, logo de moitos anos, «cócteís 
molotov» contra da policía, os partidos políticos 
desconvocaban as súas manifestacións ou dei
xaban moi clara, como consigna da organiza
ción, a necesidade de dispersarse denantes da 

c~agada da policía, por mor de non provocar en
frentamentos. Entre marxistas-leninistas, repu
blicanos, mozos de LC e anarquistas non houbo 
manifestación que non tivera coches cruzados 
nas rúas, na que non carra apedreado algún 
banco ou comercio de importancia ou na que 
non se tentara de montar barricadas pra enfren
tarse os «gri.ses». 

Pódese calcular nuns vinte os estabelece
mentos que foron apedreados. Catro serían os 
«cocteis» que se tirarían contra da forza pública, 
e, os catro, serían nun mesmo día: martes. Se
gundo testigos presenciáis, astes artefactos bo
tábanse cando xa a gran meirande parte dos ma
nifestantes se dispersara. Contan que o primeiro 
rapaz era home de sangue moi frío: logo de lan
zalo, misturóuse coa xente das aceras e, aínda 
pasóu, á beira dos policías que baixaban do 
«jeep». 

Fóra de Santiago, sería a Unión do Pobo Ga
lego (liña proletaria) quen levase a cabo as ac
cións máis espectaculares. En lugo, atrancaron a 
carretera xeral que vai a Coruña cunha cadea tan 
gorda que nin os obreiros de «Barras Eléctricas» 
puideron rachar, téndose que botar man de 
r~venta-lo candado. En Pontevedra, na carretera 
Vigo-Baiona, cortaron eucaliptus, chantáronnos na 
estrada e prendéronlles lume. Nos dous casos, dei
xaron pancartas nas que se expresaba a solidarida
de do pobo galego co pobo vasco. 

Dous feridos 

Noite ben tráxica sería a primeira das festas 
da Ascensión, no mércores. As catro da mañá, a 
policía presentábase, ó mesmo tempo nas catro 
entradas da Plaza de Quintana, prá barrer a can
tos alf facían a festa pola súa conta, cantando e 
bailando. Os mozos acorralados, ían dunha ban
da pra outra, como bolas de billar, papando po
rrazos como catedráis. Escenas moito máis do
rosísimas xurdirían, media hora máis tarde, na 
festa de Santa Susana. Aquí, entre balazos de 
goma e os leñazos cos que eran desaloxadas as 
atraccións -coches de choques, voadoras e 
mesmo o «the Guatemala' munstern-, converti
ron unha típica verbena patronal nun salvaxe in
terno pra nenos, rapaces e xente maior que 
caían. mancábanse, perdían roupa e calzado ou 
quedaban sen acordo. 

A doente intransixencia da policía -que 
chegaba sempre tarde ás manifestacións -deixa
ría ese mesmo mércores, dous feridos graves, 
tra-los seus ataques por solpresa a canto grupo 

. humán vían polas rúas. Andrés Sánchez Biedma, 
de 1 6 anos, recibíu o impacto dunha bala de 
goma -disparada a catro metros por un policía 
ó que os seus compañeiros chamaban «Paco»
que lle reventóu pómulo e gafas, deixándolle 
anacos de cristáis espetados no olo. A Concha 
Bermúdez de Castro, 19 anos, de dereitas de 

Q toda a vida, un balazo, disparado a 25 metros, 
~ lle partéu a cara -fracturas de queixada, fu- · 

ciños e boca-. 



cadasemá 

AQU/ PAROU A MANIFESTACION 

A Coruña 

Paga-los autobuses 
a precio de lei 

Xa manda truco que as tan temidas Asocia
cións de Veciños anden pola Coruña promoven
do campañas en pro da aplicación das tarffas le
gáis pró transporte de viaxeiros. Os precios dos 
billetes rebasan, nos casos máis favorables, o 
corenta por canto do establecido pola lei. Men
tres, os empresarios non paran de se laiar por
que o seu negocio «é ruinoso» e aseguran, te
mén, que as tarffas «son máis baixas do que se 
pedfa nos estudiqs económicos presentados á 
administración>>. 

Dende Coruña, escribe · X ose/ Vi/e/a 

Na semana que se cumplfan dous meses de 
xestións e protestas por ver de soluciona-lo pro
blema dos precios do transporte de cercanfas, os 
veciños da periferia da Coruña negáronse a 
paga-las novas tarifas, impostas palas empresas 
sen autorización legal. San Pedro de Nos, Mera 
e Lubre-Outes serfan as liñas máis conflitivas e 
nas que a resistencia dos veciños foi máis nume
rosa. A policfa facfa respeta-los horarios de sar
da, e, nas xanelas de repa~o de billetes, os em
pregados devolvfanlle-los cartas a cantos fan 
reclama-las pesetas que lles cobraran por riba 
da lei. Os contestarios subfan con normalidade 
ós autobuses pra, cando chegaba a hora de bai
xar, daren de propia iniciativa os cartas corres
pondentes. 

HISTORIA DO CONFUTO 

Cando fora, aló por febreiro, do último con
venio de transportes de mercancfas, os traballa
dores de transportes lixeiros de carretera pedi
ron a súa adhesión. Os empresarios dixeron que 

hastra o centro da cidade, deica ás nove da 
mañá. O alcalde tamén votóu unha man ó asun
to prometendo estudia-los problemas técnicos 
que a entrada dos autobuses trouxera. 

Máis activa serfa a actitude da Xefatura Re
xional de Transportes que decide mandar multas 
ás empresas por non respetaren os precios le
gáis e non taren expostas ó público as listas de 
precios. As multas son de dez mil pesetas por 
dfa. Xúntanse os patróns e deciden formar blo
que pra acadar unha nova suba por riba da auto
rizada no Consello de Ministros. Sobre as multas 
din que non han pagar, e, se chega o caso, dei
xarfan embarga-lo material de oficina, ir reducin
do servicios e, pra rematar, reducir pla-ntillas. 
Non chegóu o caso. Primeira razón, porque coas 

~ \tarifas ilegáis as empresas recollen cinco ou seis 
~ veces o importe da multa diaria de dez mil pese
g tas. Segunda razón: recurrfronse tódalas multas 

·~ e -disque- as que a cotf o manda a Xefatura 
~ Rexional de Transportes devólvenas por «domi-

non aceptaban tal convenio co que os obreiros 
amenazaron con principiar unha folga. Os 
patróns vi ron, antón, a xogada: da-lo sf ás reivin
dicacións obreiras e, con tal pretexto, pedir de 
Madrid que lles aproben novas tarifas. Nada 
máis aceptar Traballo a incorporación dos trans
portes lixeiros ó convenio de mercancfas, subf:.· 
ronse as tarifas de viaxe .. Alegóuse coma razóns 
de tal medida o incremento de salarios e do cos
te da vida, amáis de ter que facer kilómetros ex
tra pra chegar hastra a Estación de Autobuses. 

Os veciños empezan a manifestar pública
mente o seu desacorde coas novas tarifas, que 
supoñen, pra unha familia de cinco membros 
que teñan que facer dous viaxes (ida e volta) á 
Coruña, arredor de dez mil pesetas mensuáis. 
Adéus salario mf nimo ... 

As Asociación de Veciños de Culleredo e 
San Pedro de Nós, a Asociación Cultural de Lu
bre -sementes un kilómetro- costa 18 pese
tas; de Pausada á Ponte do Pasaxe, o precio do 
billete sobe de dez a vintedúas pesetas; do Pa
saxe a Gandarfo, o incremento é do oitenta por 
cento. Dfas antes, no Consello de Ministros, au
torizábase unha suba do 0,22 pesetas por per
soa e kilómetro. Por se fara pouco, afnda este de
creto non safra publicado no BOE. 

Durante cinco dfas consecutivos, dende a 
primeira hora do serán, os veciños fan sentadas 
de protesta dentro do recinto da Estación de Au
tobuses. Pfdese permiso pra unha manifestación 
púbJica que é denegada, anque, chegado o dfa 
sinalado, os veciños baixan, en piñata e con pan
cartas, cara 6 Goberno Civil. Non ·ben chegando 
á mitade do camiño, a policfa ordenarfa a disper
sión dos manifestantes. 

As accións dos usuarios do transporte públi
co empézanse a notar. O gobernador civil chama 
ós empresarios pra buscar solucións o conflito. 
Diránlle que unha boa maneira de palia-lo proble
ma serfa deixar entra-los autobuses de cercanfas 

cilio descoñocido». 

Monopolios: Un 
poueo de febre 

Mentres en Pontevedra, a Compañfa Nacio
nal Telefónica de España pretendfa deixar na rúa 
a corentedúas mulleres, os empregados de Co
rreos e Telégrafos de Santiago traballaban cun 
déficit de persoal deo 42%. 

As telefonistas de Pontevedra, mitade delas 
con vinta anos de antiquedade, non están dis
postas a deixar pecha-la central. «Nin queremos 
ir co teléfono a outra parte nin tampouco 
queremo-lo traslado de zona». Nestes dfas pasa
dos, estas traballadoras pedf an o apoio e solida
ridade da poboación pra poder resistir ó peche 
da central. Din que concentra-los servicios en 
Vigo e máis sustituilos locutorios palas gaiolas 
interurbáns nos provocará máis causa que unha 
peor atención dos abonados. 

Cun excesivo recargo na tarefa de cada ho
me, os carteiros afirman a súa solidaridade coas 
xustas protestas cidadáns polo retraso da co
rrespondencia. Os traballadores dirixen ós seus 
tiros á Dirección Xeral de Correos que, por riba 
de esquence-lo grave desfase entre persoal real 
e os aumentos do tráfico de cartas, non gasta un 
peso na mecanización dos servicios (En Galicia, 
os aparatos máis modernos son unhas maqui
niñas pra facer ataduras). Por si esto fara pouco, 
os carteiros fan o seu traballo en edificios vellos 
e locáis mal acondicionados que nin siquera 
cumplen coas normas mfnimas de seguridade e 
hixiene. Pro pode ser que a causa non dure moi
to tempo: as táboas reivindicativas, pedindo mi
lloras económicas, saciáis e de traballo, van de 
man en man, o tempo que se van sentindo voces 
máis altas, cada vez, que falan da necesidade de 
axusta-las cantas coa empresa. 



Facilidades ó ensino! 
Sempre que vosté necesite de facer unha 
inversión en libros de texto pros tillos e non 
queira ou non lle conveña 
pagar o importe 6 momento, 
o sistema de "Credi-texto" do 
Banco Pastor, pode botarlle 

unha man, sin que da sua carteira saia unha 
peseta de mais ... si quer, ó largo dun ano enteiro . 
Infórmese, despois do 20 de Agosto e cando 

escomenze o novo curso, nas 
oficinas do Banco Pastor ou en 
calquer librería onde vexa iste 
símbolo. 

Banco Pastor 

Bes, que estucr1e11 axina. Vostede pague sin presa. 
) 

(E unha iniciativa do Banco Pastor e máila Asociación de Libreiros Galegas.) 



cadasemá 

Un expediente, téñenlle aberto 6 «Marqués», un dos homes ma1s poderosos de 
toda a ría de Arousa, no axuntamento de Ribeira por unha edificación prá que, 

nin siquera, tiña pedida a necesaria licencia de obras. 
De tódolos xeitos, esta infracción é a máis cativa das que leva feíto don Joaquín. 

Ribeira 

O «Marqués» quere 
ser señor feudal 

Joaquín Otero Goyanes é xeneral auditor dos tres 
exércitos e ten sona de ser home moi sabido en leis. 
Coñecido popularmente polo «Marqués», trala súa 
boda coa marquesa de Revilla, é dos señores máis ri
cos e influintes da ría de Arousa: ten unha parcela de 
moito raio na praia de Ceroso, ten un pazo grandísimo 
na Póboa e hastra ten unha illa -a de Sálvora- da 
súa propiedade; ten accións en industrias metalúrxi
cas da bisbarra e controla boa parte· de «Frigoríficos 
del Noroeste, S.A.». Nos medios polltioos da vila de Ri
bei ra ténselle por home moi da corda de don Juan, o 
pai do rei Juan Carlos. 

«Marqués» por clase e poder ten, tamén, algo de 
señor feudal: non lle gusta que ninguén meta os fu
ciños nos seus dominios. Hai uns anos tivera un bo lío 
po~ culpa dos disparos que o garda xurado da illa de 
Sálvora tirara enriba dun home que tentaba entrar 
nunha praia. Tamén é moi coñecido no pobo o asunto 
do desvfo que houbo que facer na carretera por causa 
dunha edificación de «Frinsa». Esta teima tan doente 
en decirlle a todo o mundo cáis son as súas posesións 
provocará o expediente que se remata de abrir no 
axuntamento. 

A CARRETERA DE COROSO 

Hai cousa de dúas semanas, unha señora cancela 
de ferro -amarrada a dous postes de cemento
aparecéu pechando o vello e histórico camiño de ca
rro que levaba de Ribeira a Palmeira. A verxa aparecía 
xusto na entrada ós terrees que Otero Goyanes ten na 
praia de Ceroso. 

Cando o «Marqués» mercara esa parcela xa exis
tía o camiño de carro, polo que, agora, ninguén entan
de que razóns poida haber pra se esquencer da tal 
serventía. «E como se alguén mercara un piso cun in
quilino e, da noite prá mañá, clavara unhas estacas na 
porta pra que non puidera entran>. 

Con esta soa xogada da cancela, o «Marqués» 
q.uedóu tres veces en fóra de xogo. Primeira, non soli
crtóu do axuntamento a pertinente licencia de obras. 
Segunda, esa área vai dentro do Plan de Ordenación e 
sábese de sobras que as licencias de obras están sus-

A CARRETERA TER_IA QUE BORDEA-LA COSTA 

pendidas por un ano. Terceira, o vello camiño de carro 
é hoxe unha carretera da Diputación e o seu peche 
atenta contra do dereito de uso público. 

Anque a construción sen licencia municipal é un 
feito grave non pasa de ser un puro problema admi
nistrativo. E na interrupción dunha vía pública onde 
está o feito máis preocupante. Coa súa mitade xa 
case morta pra sempre, o proxecto da carretera 
Ribeira-Palmeira, trala instalación da cancela do 
«Marqués», perdería a súa outra mitade e Galicia que
daría sen un dos seus paseos máis fermo~os. O pro
xecto desa vía ven xa dos anos sesenta, de cando Al
fonso Melina -aquel alcalde de tanta sona que hou
bera na Coruña- era inxeñeiro da Diputación. Por 
culpa das abusivas -brincando por riba das ordenan-

. zas municipáis- construcións do concellal Joaquín 
Santos Safñas, mitade da proxectada carretera botóu
se a perder~ permitíaselle facer peches na súa finca 
sempre que deixara un camiño de ci.nco metros de an
cho. O concellal Saíñas tanto metéu as súas terras no 
cam•ño que hastra os paisanos deixaron de cultiva-las 
terras desa área porque os carros xa non tiñan por 
onde pasar. 

No vran pasado, o axuntamento deu un paso de 
ouro pra sacar adiante a carretera Ribeira-lnsuela
Palmeira: botóu asfalto en máis de 500 metros. A 
xente agardaba ansiosa qué pasaría cando se chegase 
ás posesións de Santos Saíñas e houbese que 
desface-los muros pra levar adiante os planos de Al
fonso Molina. Resultóu que, por falla de cartoS"; as 
obras paráronse cen metros dentro dos terreas do 
«Marqués» e, tamén, a uns cen metros dos de Santos 
Saíñas. 

Hoxe por hoxe, a cancela do «Marqués» é todo un 
desafío ás autoridades e, sobor de todo, as xentes da
quela bisbarra. ¿E posíbel que un p.roxecto que xa leva 
dez anos de retraso non poida rematarse, aínda des
póis de terse asfaltada a mitade da carretera?¿ E posí
bel que toda a forza dun pobo non poida apartar legal
mente uns metros os muros -feítos por riba dos 
acordos da corporación municipal- dunha finca; é 
posfbel que toda a forza du.n pobo non poida desman
telar legalmente unha cancela de ferro, feita na ilega
lidade, anque ó seu dono lle chamen «Marqués» e 
sexa xeneral e moi grande capitalista? 

Multiñas · 
/llW venen e van 

U.nha multa de 50.000 pesetas espetóulle no 
lombo a Guardia Civil de Ribeira a Antón Ben-Rei Re
gueira por «pronunciar frases provocativas, vejatorias 
y molestas -dirigidas a los guardias que actuaban en 
comisión de servicio-, acompañadas de actitudes 
displicentes y con evidente desprecio de los denun
ciantes actuantes y de la Benemérita institución». 

«Diso, nada», afirma o señor Ben-Rei, correspon
sal do «Correo Gallego» e secretario do «Liceo Maríti
m0>>, quen, no recurso presentado contra a multa ex
plica que endexamáis tivo intención de se bulrar' dos 
axentes da autoridade e que tampouco os feítos de
nunciados foron certos. 

A sanción impúxoselle ó corresponsal informativo 
dfas despóis de que, no bar do «Liceo», advertira a un 
guardia civil que era moito mil.lar deixa-lo capote no 
perchero que enriba dunha mesa; tamén lle dixo que 
aquilo era un local privado, aberto somentes ós so
cios. · Como o guardia xustificara a súa presencia por 
causa dun servicio, o secretario invitóuno a contarlle o 
caso pra comunica-lo á directiva e ver de botarlle 
unha man nas súas investigacións. 

O guardia civil non soltóu prenda e preferíu face
lo traballo pola súa conta. Así, 6 día seguinte, presen
tóuse con outro número ro bar do «Liceo». Uns sete 
metros separaban ós axentes do secretario e un ami
go. A pesares do que afirma o comunicado da multa, 

· o corresponsal do «Correo Gallego» asegura non ter 
feito máis cousa que comentar co seu amigo que o 
bar pertencf a a un club privado. 

O señor Ben-Rei tense por un home legal e tran
quilo -«casado, con dous tillos e pluriempregado, xa 
me dirás ti que ganas teño de andar nestes líos»- e, 
polo mesmo, non lle gustóu nin pisca que se dera 
unha imaxe subversiva e reincidente da súa persoa, a 
conta doutra multa de 30.000 pesetas que lle puxe
ran hai uns anos. 

Foi ~.corresponsal en Ribeira do «Ideal Gallego» 
quen calrfrcóu a conduta do señor Ben-Rei de reinci
dente en faltar á Guardia Civil. Resulta que ese co
rresponsal é guardia civil retirado. Aínda máis: a multa 
de seis mil pesos foi por culpa dunha denuncia que fi
xera dende o periódico santiagués por ingreso no ca
labozo e desatención durante tres días dun menor de 
edade. Curiosamente o responsábel desa detenci6n 
fóra o guardia civil que haxe é corresponsal do «Ideal». 
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U nha vez comprendida a necesi- A primeira, a de estracción, esta-

dade dun Ministerio de Pesquería ría encamiñada a cumpli-los obxeti-

Galego, tócanos formúlar cáis se- vos seguintes: 

rían as atribucións que tería, e cáis -Logra-la másima esplotación 

as funcións que desenrolaría. Este racional e permisíbel dos recursos. 

Organo rector da pesquería en re- -busca-la diversidade de cap-

sume tería as seguintes funcións: 

1.0 Planifica-la pesquería gale

ga. 

2.0 Dirixir tódolos programas 

de transformación. 

3.0 Promove-lo desenrolo da 

pesquería. 

4.° Coordina-las actividades 

relacionadas co sector. 

5. Controla-las tarefas enca

miñadas ó desenrolo pes

queiro. 

Estas tarefas que desenrolará o 

Ministerio Pesqueiro Galega esta

rían baseadas en función das nece

sidades colectivas do pobo galega, 

satisfacendo á comunidade social. 

turas. 

-obte-la másima tecnificación 

nas diferentes modalidades ou ti

pos de pesca 

- mi llora de productividade do 

sector e actividades conesas 

-millora-lo nivel de vida dos 

traballadores da pesca, incremen

tando a súa capacidade adquisitiva 

con xustos salarios e asisteneia so

cial conveniente. 

-reglamenta-las relacións pro

ducción/capacidade potencial de 

recursos coa tonelaxe, esforzo e in

tensidade de pesca. 

-que estas relacións teñan un 

obxetivo que é o incremento do ni

vel de vida dos traballadores, e sa

tisfacción das necesidades da co

m unidade galega. 

¿Qué faría un 
Ministerio 
galego de 
pesea? 
¿Qué tarefas urxentes podería acometer un 
Ministerio de Pesquería de, en, por, pra Galicia? No 
artigo que segue, FERNANDO GONZALEZ LAXE, es
pecialista no tema, bótalle unha ollada a un futuro 
quizaves non imposíbel. 

tamén a aquelas que carezan das 

mí ni mas condicións de seguridade, 

hixiene e lugar de traballo optimo e 

digno prós traballadores. 

Asimesmo haberf a unha protec

ción do medio mariño, pra asegura

la pureza do medio e evita-los es

tragos, polución e contaminación 

mariña proveniente dunha indus

trialización irracional. 

* * * 

A política de trasformación cum

pliría dous obxectivos principal

mente: 

-industrializar ·ó másimo os re

cursos esistentes pró consumo hu

mano directo ou indirecto, perse

guindo a diversificación dos pro-

suministros pró seu integral desen

volvemento. 

Oeste xeito potenciaríase a inte

gración vertical do sector, buscaría

se o equilibrio entre a pesca de pro

ducción de fariña e a capacidade de 

reducción das fábricas; limitaríase á 

creación de novas fábricas cando o 

mercado estea saturado; permiti

rfanos exercer contróis de calidade, 

etc. Tamén exerceriamos accións 

pra evita-la concentración de capi

tal e poder económico, propugnan

do a fusión de empresas pequenas 

ou de inadecuada dimensión pra 

convertilas en empresas dun alto 

grado de eficacia, baixo fórmulas 

de cooperativismo autoxestionario. 

* * * Mais pra levar a cabo estas fun

cións e pra cumplir unha política 

pesqueira baseada nos principios 

espostos no derradeiro apartado, é 

necesario estabelecer cinco políti

cas parciáis no sector. Serían a po

lítica de estracción, a política de 

transformación, a política de co-

-amplia-las estracciós de pisci- duetos e subproductos, segundo os 

~ mercialización, a política de investi-

1' gación e a política de cretas. 

cultura e viveiros. 

-protexer e controla-la produc

ción marisqueira e as especies deri

vadas del. 

Tenderíase a unha moderniza

ción das embarcacións e renova

ción de aquelas que pola súa anti

güedade supoñan un grave risco, 

criterios de productividade e co

mercialización óptimos, en funcións 

das necesidades da poboación ga

lega e das posibilidades de esporta

ción. 

A política de comercialización ten 

asimesmo, nesta etapa, dous ob

xectivos: 

-desenr~lar campañas publici

tarias, promocións constantes e 

- e desenrola-las industrias co- sistemáticas pra aumenta-lo con-

nesas e complementarias das que sumo de alimentos de peixe perca-

as industrias pesqueiras requiren ' pita. 
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NON MAIS BARCAS VARADAS 

-proporcionar ós habitantes 

galegos a oportunidade de consu

mir abondosos productos de boa 

calidade, de acordo co poder adqui

sitivo e segundo o sistema de co

mercialización axeitado. 

Terfa que empregar accións 

coma as seguintes: creación dunha 

empresa pública prá comercializa

ción, creación de infraestructura 

necesaria, reducir ó másimo os in

termediarios, garantizar ós traballa

dores o pago dos salarios xustos 

-investiga-los millores métodos 

de conqueri-las máis amplas utili

zacións dos recursos, xa sexa no 

seu estado natural, sometidas a 

proceso de transformación ou insu

mos industriáis prá alimentación 

humana. 

-desenrola-la investigación 

tecnolóxica da producción e de co

mercialización. 

Estes obxetivos marcarf an dal

gún xeito as diversas orientacións 

que poderf a levar adiante a polftica 

polo seu traballo, evaluacións cons- no futuro. 

tantes pra amplia-los mercados in-
* * * temacionáis, creación da infraes-

tructura adecuada pró manipuleo E a quinta polftica corresponde 

das especies e a súa distribución ós cretos. Asf, consolidarfase a si-

pola xeograff a e mercado gal egos, tu ación financieira e económica do 

conesión coa rede de transportes, sector, e estabelecerfase a máis axei-

etc. tada tributación que permita o desen-

* * * 
rolo da industria. Poderf anse esta be~ 

lecer e conceder cretos blandos e fle
A cuarta polftica é a de investi- · sibeis de rápida tramitación con pre-

gación. Non esisten posibilidades 

de progreso en ningunha actividade 

humana, se non se concede á in

vestigación a importancia que ten. 

Os obxectivos neste campo son: 

-desenrolar e investiga-las po

sibilidades da nosa riqueza e da es

plotación integral dos recursos ma

riños. 

-investiga-los millores siste

mas que permitan esplotar ó mási

mo sostenfbel os recursos segundo 

os nosos usos e productos. 

ferencia ás cooperativas de mariñei

ros, pra ·facer disminui-las diferencias 

e desequilibrios antre as embarca

cións pertencentes ás formas de pro

ducción capitalista favorecida até 

agora, e as embarcacións de baixura, 

ligadas as formas de producción pre

capitalista. 
Estas cinco polfticas da nosa es-

posición póñenos no camiño dunha 

planificación do sector pesqueiro 

nesta etapa de crise e de perigo pró 

futuro do sector. 

LINGUA 

Sobre os cchaxa feito» 
e os cctiña morto» 

CH. ALVAREZ - F.F. REI 

En cada lingua a conxugación verbal ten un número limitado de 
formas que reparten entre si o tempo que teñen de sinalar; por isto 
non sempre é doado nin exacto sustitui-lo verbo dunha lingua polo 
doutra atendendo somentes ó nome que se lle deu a ese tempo na 
gramática normativa, senón que hai que facelo sempre tendo en can
ta a posición e valor que cada un deles ten dentro do s·eu sistema. 

En contra do que sucede en castelán, o galego non marca o aspec
to perfectivo ou imperfectivo dunha acción, e non xeneróu, como su
cedéu noutras linguas, tempos compostos con haber (non se confun
da isto coas perffrases galegas do tipo hei (de) xantar, haber (de) xan
tar, etc.). Un dos castelanismos frecuentes en galego é a necesidade 
que sinten algúns de marcar este aspecto verbal, polo que teñen de 
botar man dos tempos compostos do castelán, galeguizándoos máis 
ou menos (houbera tido, habla xantado, haxa feíto, etc.). 

Unha das peculiaridades máis acusadas dunha lingua, e sempre a 
máis diffcil de dominar polo aprendiz, é a aplicación sintáctica da súa 
conxugación verbal, pola necesidade que comporta de instalarse no 
sistema desa lingua e non ficar no da lingua que lle serve de base. 

·Polo tanto compre falar e escribir galego dende a estrutura do galego, 
e rexeitar sempre, por seren castelanismos inadmisibeis, frases coma 
xa cho hei dito, habfao feíto adrede, en canto haxamos cantado e ou
tras polo xeito. A función que teñen eses tempos compostos en cas
telán pode ser cuberta en galego polos simples correspondentes; asf 
pois, diráse chaméino (e nunca heino chama_do)tiveran unha boa ana
da de patacas (e nunca hablan tido unha ... ) ou vou en canto acabe de 
xantar (e endexamáis en canto haxa acabado). 

TIÑA XANT ADO 

Moitos, dende unha perspectiva máis galega, sustitúen sistemáti
camente eses tempos de haber do castelán por formas de ter, o cal 
non é totalmente exacto (e onde en castelán din habla muerto din tiña 
morto por vez de morrera). En galego o verbo ter é un auxiliar en fra
ses como teño ido á feira ou tíñanse bañado na lanzada, que non 
equivalen ás correspondente_s castelás con haber,_ senón que eiquf o 
auxiliar indica unha reiteración no pasado. Por iso se non pode decir 
tiña morto ou ten nacido, pois que só se morre ou nace unha vez; non 
é o mesmo fun á feira de Meira que teño ido á feira de Meira, pois que 
no .primeiro só se constata un feito e no segundo quérese insistir na 
repetición dun feito. Noustante, ternos noticia de que nalgures estas 
formas con ter perderon ese matiz reiterativo e equivalen ás simples 
correspondentes. Pro este é un feito illado que non pode elevarse a 
norma xeral. 

Non deben confundirse estas formas con aquelas construcións en 
que aparecen ter e un participio que funciona como atributo do com
plemento directo, e nas que a forma persoal ten unha autonomfa da 
que carece nos tempos compostos ou nas perffrases. Referf monos a 
frases coma cando chegóu xa tiñamos mallado, ás doce xa tiña feíta a 
comida ou xa tiña as fabas recolleitas. 

Compre que quede ben claro que pra escribir en galega, ternos de 
usa-los elementos que nos proporciona a lingua tendo sempre en 
conta a posición que ocupan dentro do sistema desta, e non dentro 
do sistema doutra lingua veciña; q_ue en galega non existen nin os 
compostos con haber nin a necesidade de marca-lo aspecto perfecti
vo ou imperfectivo dunha acción; e que os tempos compostos con ter 
indican unha repetición no pasado. ~ 

o 
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OS VEC/ÑOS: 
UNHA NOVA ACTITUDE 

Axenda secreta do movemento eidadán 
Poñer nas mans do lector os se

guintes datos, se ben incompletos, de 
indub{dábel interés mesmo prás Aso
ciacións de Veciños e homes e mulle
res directamente integrados nelas, 
ven a significar algo asr coma poñer ó 
descuberto o secreto do xornalista, a 
súa «máquina-ferramenta» de traballo. 
Sen embargo, a súa utilidade ten, ce
cáis, millar acougo no dominio da opi
nión pública. lsto poderra axudar, ó 
millor, a facer máis cativo o estado de 
incomunicación existente - hoxen
d{a- antre das cidades galegas e, ta
mén, dalgunhas M.W. da mesma ci
dade entre sr. lste primeiro traballo, 
pois, vai niste senso fundamental: co
municar co maior pragmatismo posí
bel. Noutro número de TEIMA tratára
se o demáis, logo de artellar unha se-

o rie de táboas redondas: plataformas 
'- reivindicativas do movemento cidadán 

" 

galega, relacións das M.W. coas or
ganizacións sindicáis ou/e pol{ticas, 
perspectivas - logo de pasados os 
próximos comicios- cara ás futuras 
eleccións municipáis. Denantes, publi
caránse os datos que nista fallan e 
que completarán na medida do posr
bel a escasa «axenda», sobor de tod.o 
tendo en conta que -por razóns 
alleas a nosa Redacción- fican Vigo, 
Pontevedra, Ferrol, Morrazo ... e moi
tas vilas e bisbarras. 

A curta experencia das M.W. ga
legas, na súa maioría, supón a exis
tencia de casos coma o que sigue: as 
Asociacións máis organizadas buro
c~áticamente non son, por eso, certa
mente, as que dispoñen dunha máis 
grande capacidade de movilización 
veciñal. Cousa que non tiña, segura
mente, por qué ser contradicción nin
gunha. O que pode deberse, antre 

doutras, ó estado arnda primario dos 
conflictos veciñáis no noso País. Al
·gunhas M.W. mesmo, naceron a 
partires de experencias doutras. O 
caso é, talando de todo un pouco, pe
sia ás «primaridades», que o move
mento cidadán ten a súa forza: niste 
senso, podería ser sintomática a re
cente orde do Ministerio da Goberna
ción (as :.tramitacións de legalidade 
das M.W. pasan por Orden Público) 
referida ó cese total de actividades ve
ciñáis organizadas, salvo «aquelas que 
vaian exclusivamente encamiñadas á 
súa legalización>>. Estamos ·en tempo 
electoral, claro, e as forzas políticas 
máis conservadoras (as que, xusta
mente, estánse a mover nas distintas 
órbitas do Goberno da Monarquía) 
non están pra se permitir luxos de nin
gún xeito. Como decra a ísta revista un 
representante veciñal, «semella que 

non nos queren legalizar a todos, e 
menos ós que movilizamos barriadas 
enteiras. Téñennos máis medo, seme
lla, que ós grupos políticos». 

O Real Decreto do 1 de abril de 
1977 chegóu pra obligar á introduc
ción dun patronrmico na denomina
ción das M.W. O caso é que, se ben 
algunhas estánse a resistir pra pasar 
pela condición (unha razón poidera 
ser, sinxelamente, segundo observa
cións de distintos representantes de 
barrios coruñeses, porque o devandi
to patronímico non chegaría moitas 
das veces a ser dabondo claro pra 
identificar con il ó barrio respecto da 
organización dos seus veciños diante 
da opinión pública), todo parece sa
lientar que a meirande parte cumplirá 
co requisito, denantes ou despóis, pfa 
se ver na legalidade diante do que se-
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«Puxemos o acento na participación nas opcións 
reáis da política municipal e isto se refire, aínda que 
sexa na base, á cuestión do poder ... Do que se trata 
agora é de construir unha vontade política no barrio, 
unha capacidade de intervención política». (Renato 
Zangheri, alcalde de Bolonia, Italia). 
O escomenzar a elaboración da axenda que facemos 
pública ista semá, Xavier NAVAZA enceta un tema 
que, despóis .das eleccións do 1 5 de xuño, poderá 
chegar a ser a base dunha opción popular coma nova 
alternativa ó poder establecido. 

«Falar de conflicto urbán pode 
equivaler a se referir ó enfrenta
mento antre dos intreses dominan
tes e as clases populares polo que 
respecta do desenrolo urbán, a súa 
lóxica e as súas consecuencias ... 
Nembargantes, as causa son un 
chisco máis complexas: por unha 
banda, os obxectivos das clases do
minantes poden ser, mesmo, varios 
e contradictorios, creando conflic
tos dentro daquela~. Por outra, es
tando a planificación dise desenrolo 
das cidades nas mans, fundamen
talmente, da Administración públi
ca, ista xoga un papel clave, aínda 
que non sempre doado de localizar 
e determiñar, xeralmente a favor 
dos intereses dominantes e, polo 
tanto, tampouco ceibe de contra
diccións». De tal xeito víñanse a ex
presar os arquitectos .e aparelladores 

mella ser, agora, unha maior «bonda
de» do Ministerio na cuestióñ. Do xe
nio das «autoridades competentes» 
até agora da mostra a nosa axenda se 
se conta a «legalidade» veciñal. Non 
moita, certamente. 

Xunto das AA.vy. constituídas, le
gáis ou non, medran día a día distintas 
comlal6na que, coma no caso santia
gués, escomenzan a se decantar cara 
unha posíbel conformación coma 
AA.W. nun curto período de tempo. 
Polo demáis, a existencia de coordlnl· 
dona a nivel de cidades en conxunto é, 
de por sf, xa, un feito q~e tala da nece
sidade dunha fedencl6n. Niste senso, a 
primeira · campaña destas potenciáis 
federacións de AA.W. estase a basear 
na organizaCión de plans en bloque 
pola legalización de todas e cada unha 
das asociacións existentes. Aprecarie
dade organizativa escomenza a ser, 
nalgún caso, patrimonio do pasado. O 
futuro, tras das eleccións de xuño. 

editores da revista CAU (Construc
ción, Arquitectura, Urbanismo) pra 
engadir: «Pensar que os desequili
brios creados débense á rapide~ do 
crecemento urbán -o que xustifica 
ó pensamento de que, co tempo e 
con pacencia, iranse solucionan
do- ou á imposibilidade que ten a 
«colectividade» de sufraga-los. cos
tes tan autos -o que implica coi
dar que certos sectores vanse ter 
que contentar, «polo dagora», en 
condicións máis deficentes-, se
mella ideolóxico e mistificante e 
contribuie a explicar pouco e solu
cionar moito menos». 

Prós devanditos urbanistas, o 
núcleo do problema -base dos 
movementos cidadáns-, o miolo, 
sostense na explicación dos fenó
menos urbáns en termos políticos, 
é decir, de enfrentamento de inte-

A CORUÑA 
E PROVINCIA 

AA. VV. de Agra-Orzán. 
Presentados os estatutos o 6 de 

abril de 1976. Non legalizada. Local 
social provisorio en rúa Entrepeñas, 
38. Xulia Martínez, teléfono 26 60 05. 
Outro teléfono, 25 90 48. 
AA. VV. de Atochas-Monte Outo-Torre 
de Hércules. 

Presentados os estatutos o 12 de 
abril do 76. Legalizada en abril de 
1977. Presidente, Maricarmen Pazos 
López. Local social en rúa Xerión, 1.0

, 

baixo. Teléfono 20 28 94. 
AA.VV. de Bens. 

Presentados os estatutos o 1 de 
abril do 76. Non legalizada. Contacto, 
Fernando Segade Filgueira. Teléfono 
26 40 37. 
AA. VV. Castros-Gaiteira. 

Patronímico «OZA». Presentados 
estatutos o 6 de maio do 76. Non lega-

reses, ·e non meramente técnicos. 
Ou sexa, entender a planificación 
das cidades, a planificación urbán 
en xeral, coma a intervención sobor 
do espacio habitado ou habitábel 
das clases saciáis dominantes da
cordo cos seus propios intereses e, 
dun xeito paralelo, analizar ós mo
vementos urbáns coma respostas a 
aquela intervención. Por outra ban
da, baixo dun réxime autoritario, 
dictadura (e, pra non poucos, aínda 

lizada. Contacto, Manolo Riveiro. Te
léfono 28 45 70. 
AA. VV. de E/viña-Castro. 

Presentados estatutos o 2 7 de san
tos do 76. Non legalizada. Contacto 
Xunta Xestora, Manolo Bermúdez. Lo
cal provisorio, Castro Elviña, 63, bai
xo. Teléfono . 25 18 96. 
AA.VV. de As Froles. 

Ultima presentación coñecida dos 
estatutos, 16 de febreiro do 76. Legali
zada o 8 de octubro do 76. Presiden
te, Alvaro Someso. Teléfono 
28 68 84. Local provisorio, Bloque 3, 
portal 1, 3. 0 

AA. VV. de Labañóu. · 
Non legalizada. Presentación es

tautos 14 de xuño do 76. Contacto, 
Carlos Castro Guerra. Local social, rúa 
Acadio Vilela, letra F, baixo. Outro en
derezo, rúa Ecuador 1, 2.0 D. Tfno. 
25 87 86. 

·AA. VV. de Os Mallos-Sagrada 
Familia-Estación. 

Presentación de estatutos o 8 de 

fican fórmulas dictatoriáis na nosa 
sociedade), a escea urbán vólvese 
moito máis conflictiva a pesares de 
que o conflicto ten que acepta-lo 
disimulo, forzado disimulo. Varias 
son as razóns das mesmas fontes 
consultadas por TEIMA: en primei
ro lugar; a negación do acceso das 
clases populares á Administración 
pública e, polo tanto, á planifica
ción; en segundo lugar, a total inxe
rencia da política autoritaria no ad
ministrativo; en terceiro, o absoluto 
centralismo que, mesmo, imposibi
lita ás propias autoridades locáis 
«negocian> coas forzas populares. 

As causas diste xeito, ollado 
dende a banda dos intereses popu
lares, o conflicto urbán é, primeir.o, 
un instrumento dá defensa da mi-
llora das condicións de vida do ci
dadán: casa, saúde, educación, 
descanso, seguridade ambental... 
Mais non se trata, nembar.gantes, 
de condicións de vida estáticas e 
paralizadas senón históricas e en 
contínuo crecemento. Por iso, a de
fensa dos nivéis de vida xa adequi
ridos (unha casa cun alquiler axei
tado, unha escala perta da viven-
da ... ) pode, mesmo, chegar a reco-
ller características verdadeiramente 
dramáticas. A exper~ncia do move
mento cidadán fala dabondo neste 
senso. Dado que trátase de condi
cións de vida que respostan a nece- L)[:> 

marzal do 76. Non legalizada. Contac
to coa Asamblea, Héctor Sánchez. Te
léfono 23 06 23. Enderezas, rúa Die
go Delicado, 73 e rúa Francisco Tec
camanci, 12. 
AA. W. de Mera. 

Tamén chamada «Das tres parro
quias». Presentados estatutos en fe
breiro do 77. Non legalizada. Presi
dente da Xestora, Mariolo Vázquez. 
Contaco, Xosé Luis Martínez. Teléfono 
22 87 94. Xuntanzas en Salón <e.A Per-
la». 
AA. VV. de Palavea. 

Estatutos presentados o 30 de san
tiago do 76. Non legalizada. Xunta 
Xestora, Alberto Bermúdez. Contacto, 
Xan García. Teléfono 28 15 09. Local 
social provisorio no Centro Social de 
Palavea. 
AA. VV. de San Pedro de Nós. 

Patronímico, «San Pedro». Presen
tación de estatutos, xaneiro do 77. 
Non legalizada. Presidente da Xunta 
Xestora, Manoel Taboada. Teléfono 

1) 
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~ sidades cada día máis grandes, os 
obxectivos das loitas encetan regu
larmente un singular proceso de 
acumulación: á reivindicación da 

· casa síguelle a loita por un entorno 
aceptábel (espacio verde, sen tráfi
co nin autopistas, sen perigos ... ) e 
ás reivindicacións chamadas «ele
mentáis» vánselle sumando outras 
máis avanzadas. Decote, nos últi
mos anos, a un determiñado con
flicto que nacera por unha reivindi
cación moi concreta-, por exemplo, 
unha escola, un semáforo, engá
denselle e vanse acumulando no
vos obxectivos. Trátase, xa, dun 
novo proceso: a forza social que 
anima ó movemento medra e se 
fortece. Escomenza, organizado, o 
movemento veciñal. 

O caso é que en Galicia, cecáis 
tardíamente respecto doutros paí
ses do Estado, o frente veciñal co
bra forza con presencia. Coma se 
dixo, moitos no·n dan creto: en A 
Coruña, por exemplo, doce banios 
chegaron a se organizar en menos 
dun ano namentres esmorecen, le
galizados 1e superlegalizados os 
prohomes e munid pes formados e 
pertr1echados polo franquismo, no
vos homes e mullleries saen á rúa en 
Labañóu, Os Casill1ros, Os Maillllos, 
Bens, IR1iazor,, A1gra de Orzán, Monte 
Outo .• As IF111oles,. P1eriillo, Culleredo, 
Ellviña, Pallaviea ... Se ben ha'i 1qu1en 

66 02 25 .. loca'I p11T0!1Jisorio, Antiga Es
cola de VHanova. 

AA. VV. ,dé P,'erillo. 

Pat ronímico, ~A rfa». Estatutos pre-
' sentados o 19 de ag1os1to do 761

• Lega
lizada o 12 de abril do 77. Pr,esidente , 
Anx.el Gard a s ,eoa ne. Teléfono 
63 50 14. Locall social Edificio BeHa
vista , baix.o B. 

AA.VV. de Riazor. 
Patronímico, «Estadirm. Presenta

dos os estatutos o 19 de maio do 76. 
Non legalizada. Presidente Eduardo 
Canedo. Teléfono 26 02 97. Local so
cial na rúa Almirante Eulate, portal 
FD, 5.0 l. 

AA. VV. de Santa Cruz (Porto de) 

Patronímico, «Santaia». Estatutos 
presentados en febreiro do 77. Legali
zada o 28 de abril do 77. Contacto, 
Eduardo Caridad, Hotel Porto Cebo. 
Contacto, Miguel Longo. Teléfonos 

2 61 42 98, 61 42 02 . . 

" 

quere facer dalgún deles comisións 
exclusivamente reivindicativas, se
gundo poidemos pulsar de distintas 
opinións, tamén hai -sen dúbi
da- quen quere facer deles xer-

molos dun novo poder cidadán. A 
conto, pois, sempre, a debatida po
litización das Asociacións de Ve
ciños utilizada, · teima das institu
cións, coma argumento retardador 

XUNTANZA 
DAS ASOCIACIONS 
DE VECIÑOS 

O, M ÉRC 10LES, DIA 23 DO NA DA L 

Á S 8 H D O· SE R ÁIN 

INO QU 101 5 CO ALFONSO 

AA.VV. de Culleredo. 
Patronímico, <<A Bisbarra». Estatu

tos presentados en marzal do 76, día 
6. Legalizada o 12 de maio do 77. 
Presidente Bernardo Va liño. Teléfonos 
66 1 O 11, 66 1 O 87. Local provisorio 
na Iglesia Parroquial de Vilaboa. 

AA. VV. de Cecebre. 
Recente presentación dos estatu

tos. Non legalizada. · Presidente da 
Xestora, Manoel Longueira. Local, 
Centro da . Xuventude de Cecebre. 
Contacto, Victorino. Teléfono 
28 34 OO. 

AA. de VV. ·de Brives: 
Estatutos a piques de ser presenta

dos. Xunta Xestora composta por re
presentates de cada rueiro. Xuntanzas 
no cine local de Brives. 

AA. VV de Orto: 
Estatutos en fase de elaboración. 

Comisión por representantes de cada 
rueiro. 

AA. VV da localidade de Carbal/o: 
Legalizada. 

AA. VV de Corme: 
Legalizada baixo do patronímico 

«Eduardo Pondal». 
AA. VV. de Laxe: 

Legalizadas baixo do patronímico 
<<Atalaya». 
AA. VV. de Santa Uxfa de Ribeira: 

Legalizada baixo do patronímico 
<ffahume». 

AROUSA 

AA. VV. de Vilaxoán. 
Presentados estatutos no nadal do 

75. Legalizada en marzal do 76. Presi
dente, Ramón Patiño. Xuntanzas no 
Fogar do Pescador. 

AA. VV. //la de Arousa, Vilano va. 
Estatutos, marzal do 76. Legalizada 

en xuño do 76. Presidente, Xan Lucia
no Otero. Teléfono 551184. Local so
cial na rúa Torre, llla. 

da legalización. Pola súa banda, os 
veciños respostan con claridade: 
«¿Qué decir dista acusación? Efec
tivamente -recolléu ista revista-, 
tacemos política, querémola facer: 
unha política cidadán prá defensa 
dos nosos propios intereses. O fin 
e ó cabo -engaden-, os que ago
ra nos poñen chatas veñen facendo 
política, pro pró seu aproveitamen
to, dende hai moitos anos». 

Polo demáis, os conflictos ur
báns non aparescen con indepen
dencia doutros importantes facto
res: o fundamental non o consti
tuien as propias condicións de vida 
precarias senón, sobor de todo, a 
toma de concencia diante das mes
mas e diante das actuacións da Ad
ministración e dos enclaves do ca
pital. O crecemento da propia con
cencia de clase, da concencia xeral 
política do País, o desenrolo do 
Movemento Obreiro e das organi
zacións democráticas ... insisten no 
rumo dos conflictos. Son, en suma, 
os xermes das modernas AA.W. 
con, xeralmente, unha serie de ca
racterísticas comúns: 

-Nacemento motivado por un 
problema principal que actúa- coma 
detonador da concencia colectiva 
do barrio. 

- Progresivo descubre mento 
. dos problemas urbáns que teñen, 
sinxelamente, unha raíz máis ampla 

AA. VV. de 8 a mio (Vilagarcf a). 

Presentados os estatutos en marzal 
do 76. Legalización en santiago de 
1976. Presidente, Guillermo García. 
Sen local, as asambleas celébranse 
rotativamente en lugares da zoa. 

AA. VV. de Trabanca - Sardiñeira (Vila
garcfa). 

Estatutos presentados no santiago 
do 76. Legalizació.n en agosto do 76. 
Presidente, Andrés Vilas Rubiales. Lo
cal social na escala, cesión do Axunta
mento. 

Polo demáis, outras AA.W. ató
panse nas primeiras fases da x.estión 
cara súa constitución: Grave, Camba
dos, Vilagarcfa Centro ... 

OURENSE 
E PROVINCIA 

AA. VV. de Xinzo de Limia. 
Trátase da única Asociación de Ve-
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e, xa, máis política. A primitiva 
preocupación exclusiva polos pro
blemas urbanísticos e de equipa
mento vaise diversificando: nacen, 
pois, novas seccións na AA.W., co
misións, vocalf as, grupos ... de es
pecialización autónoma. 

-A existencia dun auto grado 
de democracia interna. 

-A vontade de se convertir nos 
auténticos voceiros dos barrios 
diante da falla de representativida-

ciñas legalizada na provincia ouren
sán. Presentóu estatutos en santos do 
76. Legalizada en abril do 77. Presi
dente, Luis Becerra Romero (ex
alcalde). Teléfono 214. Local social, 
rúa do Sarxento Villamarín. 

En Ourense, capital, tramítase a 
constitución de dúas AA.W. relacio
nadas co barrio do Cauto. A AA. VV. 
Barrio do Couto presentóu os estatutos 
en febreiro de 1976. Non legalizada. 
No Carballiño presentáronse estatutos 
e foron devoltos polo Goberno Civil 
pala cuestión de patronímico; os ve
ciños decidiron poñerlle o nome de 

«Camiño do Carba/liño» e teimar diante 
das autoridades. 

LUGOE 
PROVINCIA 

AA. VV. Lugo-Centro. 
Abrangue a tódolos veciños que se 

atopan no interior da muralla. Estatu-

de e inoperancia de concelláis e 
tradicionáis Xuntas do Municipio. 

E a loita pala creación dunha or
ganización mínimamente estábel. A 
actitude de grupos de veciños 
conscentes, o xerme da Asociación 
de Veciños, son os primeiros alen
tos na búsqueda de formas de or
ganización. Na base dúas cues
tións: 

-A representación dos intere
ses do barrio. 

-A necesidade de se mover no 

tos presentados en agosto do 76. Le
galizada en setembro do 76. Presiden
te, Manoel Neira. Teléfono 221174. 
AA. VV. Milagrosa - Albeiros - Paradai 
de Arriba. 

Estatutos presentados o 23 de 
agosto do 76. Legalizada o 13 de se
tembro do 76. Presidente, Francisco 
Arrizado Yáñez. Local social na rúa 
Río Eo, 30, 1° dereita. Teléfono 
217423. 

AA. VV. San Roque - Muntiron - Sán
ciz. 

Tamén abrangue Sanxillao. Presen
tados estatutos o 24 de agosto do 76, 
Legalizada o 14 de setembro do 76. 
Presidente Xosé Carreira Pérez. Local 
social, enderezo: Apartado de Correos 
322. 

AA. VV. da Parroquia San Antonio. 
Pertece á parroquia de San Antonio 

de Pádua. Recentemente aprobóuse a 
elección da Xunta Directiva. 

chán da legalidade, de se presentar 
abertamente diante da poboación. 

Lago, o establecemento de com
paracións antre do centro da cidade 
e da periferia, a celeridade con que 

uns problemas son atendidos e ou
tros non, as xigantescas inversións 
públicas nos barrios residenciáis ... 
axudan progresivamente a rematar 
coa idea duns cidadáns suposta
mente tratados por igual. O nace
mento da concencia veciñal, des
póis, explicftase na asamblea, os 

Na actualidade tramítase a consti
tución e legalización, tamén en Lugo 
capital, da AA. VV. Sagrado Corazón e 
da AA. VV. San Francisco Xavier. En 
Xove estáse a facer o mesmo por 
unha AA. VV. de X ove. 

SANTIAGO 

tAA. VV. Almáciga - Estila - Vite. 
Patronímico, «Anxel Casal». Estatu

tos presentados o 25 de xaneiro do 
76 . . Non legalizada. Presidente da 
Xunta Xestora, Evaristo Mugico. Local 
social provisorio, Ponte Mantible. Te
léfono, 581473. 

AA. VV. do Castiñeiriño. 
Estatutos presentados o 28 de abril 

do 76. Non legalizada. P.residente da 
Xunta Xestora, Xulio Pardo Rodríguez. 
Teléfono 590142. 

AA. VV. de Conxo. 
Patronímico, «Doctor Maceira». Es

tatutos presentados o 1 O de marzal 

boletíns ... A concencia da marxina
ción coma engranaxe da loita. Non 
é casualidade, xa que lago, que as 
AA.W. medren na periferia. Dados 
os criterios polos que está a se rexir 
a actual estrutura urbán (oposición 
CENTRO-PERI FERIA), enténdese a 
resposta dun veciño coruñés nunha 
recente táboa redonda: <<A Asocia
ción de Veciños do Centro é o 
Axuntamento». E curioso que no 
centro de A Coruña non nacera, 
aínda, ningunha Asociación. 

do 76. Non legalizada. Presidente da 
Xestora, Xosé Calvo Rodríguez. Local 
social provisorio, rúa García Prieto 62. 
Teléfono 590555 (Anxel . Viña). 
AA. VV. do Ensanche. 

Estatutos presentados o 1 5 de na
dal do 76. Non legalizada. Local social 
provisorio, Plaza San Antonio 6, 1 º· 
Teléfono 599896 (Pancho Candela). 
AA. VV. San Pedro Bugallido-Ames 

Non legalizada. Presidente da Xes
tora, Ramón Seoane. Local social, 
Salón do Tele-Club. 

. AA. VV. Rocha Ve/la. 
Estatutos presentados en octubre 

do 76. Non legalizada. Segredario da 
Xestora, Xosé Brandón. Local social 
na Rocha Vella, 16. Teléfono 599879. 
AA. VV. Santa Marta. 

Estatutos presentados o 25 de se
tembro do 76. Non legalizada. Xunta 
Xestora colectiva. 

Hai que ter en canta, tamén pen
dentes de legalización, ás AA.W. de 
Vista Alegre e do Carme de Abaixo. 



·sucede 
no país 

Coas eleeeións á vista 

Un Sospeitoso plan de 
«millora agraria» 

O convenio pretende «dar un notábel 
impulso na reforma das estruturas 
agrarias que se irá facendo na provin
cia da Coruña e, ó mesmo tempo, o 
programa pode servir prá creación dun
ha modalidade campesiña empresarial 
en sectores cualificados do medio ru
ral». Así, polo menos di o punto 1.0 dos 
obxectivos que se pensan conseguir. E 
segue no 2. 0

: «Pra iso é preciso 
estimula- las iniciativas ·que se dirixan á 
instalación de explotacións de dimen
sión económica axeitada e de tipo fa
miliar ... » 

As bases do convenio estabelecen 
que as explotacións que se pretende 
crear - unhas 500 - con extensións 
que permitan manter de 15 a 40 Uni
dades Gandeiras (vaquiñas de 400 ki
los ·na nosa lingua). 

A base da explotación debe ter un 
80 por cento de terra propia en couto 
redondo... Que ven beneficiar clara
mente ós donos de fincas grandes. 

Preténdese que se encarguen destas 
novas explotacións homes novos, que 
teñan menos dos corenta anos, e que 
demostren ter unha preparación axeita
da, cousa que os autores do convenio 
non fan máis que copiar do qµe veñen 
facendo outros países européus. Pro 
estes non limitan o número das explo
tación e danlles aínda millares condi
cións económicas cás que aquí lles 
ofrecen, somentes a 500 que teñen 
que te-lo «carisma» de ter nacido na 
provincia da Coruña porque a·quí segu
ramente hai algún xene expecial 
Meilán-Madero ... lnténtase que os la
bregos de máis de 55 anos, donos das 
terras !lelas vendan ós filos ou a outros 
que reunan as condicións que marca o 

t' HA/ QUEN BUSCA VOTOS ENTRE ELES 

convenio. Pra iso danlfes empréstimos 
a 20 anos -moi poucos anos pra pa
galas- e, pra animar ós vendedores, 
danlles unha pequena pensión de retiro 
que pode chegar ás 5.000 pts. men
suáis, que, se agora valen algo, dentro 
duns anos desgraciadamente non van a 
chegar nin pra tabaco. 

Pra merca-las terras concédense 
uns empréstimos a pagar en 20 anos, 
pro ffxanse uns precios de compra que, 
na maioría dos casos, van resultar cati
vos, salvo que se chegue a un acordo 
de pais-fillos ó marxe da cousa oficial, 
pois dáse un precio máximo de 300.000 
pts. H.ª pra terras de labradío e prado, e 
100.000 pts. pra terras de monte. 

Ademáis dos cretos pra merca-las. 
terras, tamén se dan pra merca-lo gan
do e a maquinaria, e subvencións de 
hastra un 20 por cento pra estas dúas 
derradeiras. 

ANALISE DO PLAN 

Aparentemente, quérense conseguir 
explotacións familiares semellantes ás 
doutros países européus que eu mes:... 
mo puiden ver persoalmente hai agora 
tres anos, cando, formando parte dun
ha excursión de intercambio de labre
gos e cooperativistas, visitámo-la Baixa 
Saxonia, onde atopamos explotacións 
familiares, levadas por un matrimonio, 
que atendía a 60 ou 80 vacas leiteiras, 
obtendo uns ingresos de máis de medio 
millón de pesetas ó ano. Pra conseguir 
estas explotacións modelo o Estado 
alemán daba cretos que chegan a pra
zos de hastra 50 anos e ó 1 por cento 
de interés (un verdadeiro regalo). O qu.e 

No pasado mes de marzo, os xornáis recolleron a no
ticia dun convenio entre o 1 RYDA (1 nstituto de Refor
ma e Desenrolo Agrario), que dirixe Xosé Luís Meilán 
Gil e máila Diputación Provrncial da Coruña que pre
side Lino Rodríguez Madero. En apariencia, téntase 
conseguir explotacións familiares semellantes ás 
doutros países européus. Pro debaixo do aparente 
puidera suxacer unha realidade menos confortadora 
na que se conxugarían oportunismo e os manexos 
electoráis a igual parte. AVELINO POUSA ANTELO, 
especialista en temas agrarios e asesor desta revista, 
escribe eneal do tema. 

se pide ali ós labregos que solicitan tais 
cretos é un estudio económico da via
bilidade da explotación, con terras pro
pias polo menos en parte -pois visita
mos algunha explotación que tiña parte 
das terras en arrendo. Tamén .se lles 
esixe que demostren ter unha boa ca
pacitación, cousa alí doada potas esco
tas prácticas que imparten cursiños in
tensivos durante case todo o ano. 

Aquí a cousa é moito máis limitada e 
tamén máis sospeitosa, porque a cal
quera se lle pode ocurrir facer preguntas 
coma estas ¿Por qué somentes a pro
vincia da Coruña é a beneficiaria e non 
toda Galicia ?... e os «mal pensados» 
-que os hai- empezan a cavilar e a 
relaciona-la candidatura do señor Mei
lán prás vindeiras eleccións, e descon
fían que se trata dunha maniobra clara
mente electoral. 

Aínda así, eu non me queixaría se os 
beneficios se extenderan a máis xente 
pois os cartos da Administración sem~ 
pre chegan a Galicia con contagotas. 
Son máis de 3.000 millóns de pesetas, 
que non os caga un corvo, como adoita 
a decirse. E que, polo que se ve, van a 
destinarse a axudar a labregos que 
teñen unha importante capacidade 
económica, mentres que os máis pro
bes -que tamén teñen parte neses 
millóns que son da Facenda Pública
os máis probes e necesitados -repi
to- deben quedar ollando con mirada 
triste e aguniada, como os cartos que 
támén eles pagan, se destinan a axudar 
ós que teñen máis. 

As explotacións actuáis da provincia 
da Coruña son unhas 114.000, das que 

as 500 que se pretende montar somen
tes significan un cero corenta e tres por 
cen; porcentaxe ben cativa que non se 
corresponde co que dixo o Sr. Meilán 
de que «se trata de un paso de verdade
ra reforma agraria ... » 1 Cativo paso, pro 
bastante caro, e máis cativa a reforma l. 

Nembargantes con eses cartos 
¿ cántos cretos non se poderían conce
der a explotacións labregas e a coope
rativas comunitarias prá millora das 
súas explotacións? ... Moitos, sen dúbi
.da, pois no ano 1975 tódolos cretos 
concedidos á provincia da Coruña polo 
Banco de Creto Agrícola, sementes 
chegaron a cento setenta . millóns de 
pesetas. 

RESPOST A DO ISGAR 

Namáis saí-la noticia na prensa, os 
meus amigos do Instituto Social da Ga
licia Rural (ISGAR) e a Xunta Provincial 
de Cooperativas Comunitarias, deron 
unha asisada resposta, na que estiman 
unha xogada máis de vello estilo do ré
ximen franquista que manexóu os car
tos públicos coa impunidade e a lixeire
za de quen dispón do alleo coma se 
fora de seu. Estiman estes amigos que 
o plan nin foi feito con seriedade nin 
atendendo ás verdadeiras necesidades 
do noso campo, a quen nin siquera se 
consultóu. Un limitado fato de señores 
que aínda teñen a tixola polo mango, fi
xeron e desfixeron ó seu antoxo, coi
dando que teñen unha ciencia infusa da 
que carecemos os demáis, aínda que 
sexámo-los que estamos na realidade. 
' Aínda nos aspectos técnicos o plan 
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BUSCANDO NOS CRETOS 

ten fallos importantes, pois a ninguén 
se lle ocurre pensar hoxe en gastar bas
tantes cartos nunha explotación de 1 5 
vacas que vai quedar desfasada denan
tes de que o seu dono consiga pagala; 
pois - de acorde con datos da OCDE 
do ano 74- as unidades que propoñen 
os distintos países européu son moito 
maiores, P.E.: Dinamarca busca explo
tacións que teñan de 35 a 50 hectá
reas, Alemania, de 20 a 50 e Irlanda 
empeza por un mínimo de 18 hectá
reas. 

Calcula lego o traballo do ISGAR 
que, se o plan se leva adiante, o núme
ro de vacas vai medrar nunhas 7.500 
que deberán dar unha producción duns 
cen mil litros de leite ó ano, o que esixi
rfa novas industrias que absorberan 
dita produción pra non crear problemas 
de excedentes, ós que estamos afeites 
sen atoparlle solución satisfactoria. 

As cooperativas comunitarias son ho
xe, en Galicia, arredor de cen, e enca
dran unha media de dez familias cada 
unha, o que supón unhas mil familias 
en total. Os cretos que lles concederon 
pra monta-las súas explotacións foron, 
pouco máis ou menos, ~uns 500 
millóns de pesetas, cunha incidencia 
social que dobla a dos tres mil millóns 
do plan Meilán-Madero. · 

A rentabilidade social dos tres mil e 

Unha 
homenaxe 
a Castelao 

TEI MA trata de servir de can le prá . 
organización du~ha homenaxe a Caste
lao n~ · 27 cabodano do seu pasamento. 
Téntase que sexan os propios lectores 
-e non lectores-· quen elixan unha co
misió~ organizadora composta por cinco 
membros e decidan, aportando suxeren
cias, o xeito de homenaxe que coiden 
máis efectivo. Durante un prazo de dous 

a: meses, TEIMA publicará semanalmente 
~. 

boletíns de voto coma o que se adxunta. 

pico de millóns, a dez millóns por em
presa, poderla chegar prá creación de 
300 cooperativas comunitarias que 
axudarfan a milloralo nivel de vida de 
máis de tres mil familias campesiñas, 
no canto de beneficiar sementes ás 
500 que prevé o plan. 

UN NOVO CAMIÑO 

O «Plan dos 500» encaixa dentro 
dunha maneira típica do réxime fran
quista que agora queren continuar cer
tos colaboradores que non quixeron ou 
non puideron soluciona-los problemas 
galegos na etapa pasada, cando tiñan 
nas mans un poder difícilmente repetf
bel. E se entón non o conseguiron foi 
porque se vincularon a unha política na 
que a voz do ditador era pouco menos 
ca un artigo de fe que os seus servido
res aceptaban servilmente sen tan si
quera astreverse a criticalo. 

Coido que os tempos son xa outros e 
. que as solucións terán que basarse no 
respeto ás persoas, ós campesiños que 
durant~ moitos anos foron esquencidos 
polos que aceptaron o mando a dedo. 
Agora haberá que correxir eses defec
tos, se de verdade eremos na democra
cia e pensamos que o respeto ós máis e 
algo máis ca un conto. 

Utilíceo, se fai favor. 

----------------------
COMl.SION ORGANIZADORA DO HOMENAXE A CASTELAO 

Desexarfa que estivera formada polos seguintes señores: 

3 

XEITO DE HOMENAXE 

Entendo que o millor xeito de homenaxear a Castelao é: 

OErguerlle un moimento 

OOutros (especificar) 

---------------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

&~ 



escolma do bo xantar 

ACruña 

VILtt~ 
Resalía Castro J88 

Tfs:59 2170-591000 

congresos 
~~í:i~~convencions \ 

anexo VILlt~ 
Avda. de Vilagarcía, 21 

Tts: 59 83 87 Santiago 

: Jr----___Jl 
Ourense 

RESTAURANTE · 

Sanmíguel 

San Miguel 12 e 14 
Tfnos: 220002-2212 45 

Lugo 

BALBERTO 
MARISQUEIRIA RESTAURANTE 

locales reservados pra 
. . ' convenc1ons ,congresos, 

xuntanzas de negocios ... 

Tfs: 2140 45-2145 21 

~ L-r _ _..:___-----,(: :::::=:: :=::::::J:: I~ 
Pontevedra • 

restaurante 

CALIXTO 

Benito Carbal, 14 
Tfno: 8512 08 

J 
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Hastra co dedo firmaron os veciños de Corrubedo pra deixarlle 
ben claro ó seu alcalde que alí non querían fábrica de fariña de 
peixe. Por se as moscas, os paisanos montaron, tamén, pique
tes pra vixiar que non se obrase nin sábados, domingos ou 
festivos. 

Corrubedo non 
quere eheirar mal 

O dono de «Conservas Vaquero», 
unha empresa de Palmeira, aparecéu 
un bo dfa por Corrubedo contando que 
pensaba transforma-la vella fábrica tex
til do pobo nunha moderna fábrica de 
fariña de peixe. 1 Armóuna boa l. Os ve
ciños, que ten ben perto das súas nari
ces as dúas factorras da Ribeiriña e 
Touro-Fontán, dixéronlle que, por tal 
·cousa, non pasaban. Afnda máis: o al
calde comprometéu o seu honor en que 
a fábrica de fariña de peixe no se cons
truirfa. 

Polo que contan, o dono de «Conser
vas Vaquero» debe ser deses homes 
que ten a cara coma un pandeiro. «Pri
meiro, xustificaba a fábrica decindo que 
a primeira construción quedaba a uns 
200 metros. Póis resulta, que case a 
carón mesmo dela xa hai dúas casas, e 
a 130 metros está a escola. Segundo, 
deda que, nos arredores, tódolos te
rrees eran baldfos, que estaban a mon
te. A verdade é que nasas fincas cultr
vanse patacas e legumes; hai, tamén, 
careáis e alr vai pasta-lo gando. Tercei
ro, hai tres anos, este mesmo home 
empregaba as caldeiras de vapor da ve
lla fábrica textil pra cocer mexilón e tivo 
que pechar por culpa do mal cheiro que 
botaban as xurreiras». 

313 firmas ó pé dun escrito dirixido 
ó alcalde explicando as .razóns da opo
sición popular «á fábrica do cheiro» ma
nifestan a firme votade de Corrubedo 
de non deixar entra-la empresa nos te
rrees do pobo. Mulleres e nenos están 
dispostos a poñerse diante das máqui
nas pra non deixalas traballar; dende a 
Coruña e Vigo, os mozos traballadores 
querfan vir botarlles unha man ós seus 
parentes; algún vello falaba, na taberna 
e diante dunha botella de viño, de de
fendérense «anque sexa a cañonazos». 

RAZONS DE PESO 

«Xa denantes de ter que aturar co 
cheiro do mexilón, tiveramos que pan-

NA ENTRADA DO POBO 

dar cun secadeiro de bacalláu. Asr que, 
sabemos moi ben de qué falamos can
do nos negamos a que veña a fábrica 
de fariña». 

OS VEC/ÑOS NON TRAGAN 

Os veciños din que, mfrese por onde 
se mire, non hai sitio polo que colle-la 
empresa. Din que a contaminación que 

. se botarra enriba do pobo serra tan 
doente que mutilarra por completo as 
dúas fontes de riqueza: turismo e mar. 

Estas fábricas de fariña empregan 
como materia prima desfeitos de peixe 
fresco -magas, cabezas- que os ca
mións valeiran nos terrees da facotorra, 
onde quedan hastra que pasan á tritu
radora. Se xa de por si o cheiro do peixe 
en descomposición é noxento, moito 
peor é cando os fumes das empresas 
multiplican e espallan o cheiro polos 
arredores. Por riba, en Corrubedo, 
dáse o caso que as xurreiras da vella fá
brica textil atravesan, pola mitade, o 
pobo. 

«De vir esa fábrica pra aquí haberra 
que dar orde de abandono de buque. 
Corrubedo decrecería en vez de progre
sar. As xurreiras saen ó mesmo mar, 
xusto onde están os millores viveiros 

naturáis de peixe e marisco, co que vi
rfa a matar unha das nosas maiores ri
quezas. Logo, resulta que no vran os 
ventos predominantes son de norte a 
leste e botarían todo o fume cara ó po
bo. Xa me dirás ti que farán os turistas 
cando vexan o recibimento que lles te
rnos preparado. E os turistas -suben 
un cen por cen ós habitantes do po
bo- son a outra fonte nosa de riqueza. 
Se nécoras, sin centolas, nin pulpo nin 
peixe e sen turistas que nos dean algo 
de cartos pra ir tirando polo inverno¿ de 
qué quere ese señor que vivamos?». 

Por se fora pouco, os veciños ale
gan, tamén, que a fábrica causarra un 
grande perxuicio ó plan de urbaniza- · 
ción, xa que o seu fedor farfa imposfbel 
calquera edificación nesa área. 

«De calquera xeito, hai unha cousa 
pola que non podemos pasar. Xa pos
tes nun caso límite, puidera ser que 
aceptáramos perde-lo peixe e máilo 
marisco; puidera ser que aceptáramos 
quedar seun turistas. Todo isto, 
dariámo-lo por bo se viñera unha fábri
ca que dera postos de traballo ben re
munerados e que foran suficentes pra 
rematar coa emigración. Pro o caso e 
que esta empresa que quere monta-lo 
de «Conservas Vaquero» non da máis 
de cinco postos de traballo. Se xa seda 
moi difícil que a xenta aceptara cam
bear de completo o seu xeito de vida, 

N xa me dirás ti se é posfbel que renun
.~ ciemos a canto é a nosa vida por catro 
~ ou cinco postas de traballo». 

Lugo 

Nonriquen 
non quere 
Entre a feroz loita antiburocrática 
que leva adiante algún axuntamen
to da provincia e máilas xigantes
cas posibilidades mineiras, vai re
sultar que as xentes da provincia de 
Lugo viven coma probes podendo 
vivir coma marqueses, vai resultar 
que todos poden ser felices e non o 
saben. 

XuUo Xlz Informa 
Denantes ouviamos falar d~ Lugo 

-de Galicia enteira- como a grande 
reserva gandeira de todo o estado. Es
tamos xa no futuro cavilado hai uns 
anos e a ganderfa vai de mal en peor. 
Non virá, pois, de momento, polo leite 
ou pola carne a solución ós r:iosos pro
blemas. 

Pro agora, disque, irnos ser ricos 
mercede á riqueza do subsolo. Primeiro 
foi o ouro: unha concesión prá investi
gación aurífera concedéuse hai algún 
tempo, pro, pasada a euforia inicial, 
nunca máis se soubo do asunto. Des
póis dfxise que a provincia gardaba a 
maior reserva de uranio de toda Euro
pa, pro tamén foi unha historia que . 
axiña se esquencéu. Pra rematar: 
1 Petróleo l. Eniepsa e Total Hispania 
S.A. teñen en Lugo adxudicadas 
59.080 a 62.190 hectáreas en dúas 
concesións prá investigación de hidro
carburos. 

Se isto resulta, vai se-lo desmadre 
económico. Maxinen vostedes que 
Lugo teña ouro, petróleo, uranio e prós
pera ganderfa... Pois nada, a agardar 
polo gran filón da provincia que un pou
quiño máis non se nota logo de tódolos 
anos que levamos agardando. 

* * * 
Todo un señor organismo oficial, 

axuntamento por máis datos, está loi
tando, desde dentro, con cantas armas 
pode, pra esnaquiza-los longos trámites 
e a multitude de papéis e pólizas. O axun
temento da Pobra de Brollón é un bo 
exemplo de como se leva adiante esta 
1 ita antiburocrática: Fóiselle o secreta
m.J pró axuntamento de Saviñao e afn
da non contratóu outro. Tamén xa hai 
tempo que se foi o único auxiliar que 
tiña. Convocóu unha oposición pra cu
brir estes postos e ninguén a gañóu. 
Hai convocada unha segunda, pro, en 
tanto, non hai quen faga trámites, con
ta caudáis, recaude ou traballe. E, polo 
que parece, alcalde e concelláis tan 
tranquilos. 

Resulta curioso que unha adminis
tración que contrata interinos ás moras ,..... 
pra meter enchufados, non se entere de :::::: 
nada cando hai unha carencia urxente. O 
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CARLOS VELO, naeionalista galego. 

Por · Galieia non 
Venres Santo 

Poucos saben que Carlos Velo, o cineasta recoñecido 
internacionalmente, o autor de ce Torero», 
ce Universidad comprometida», ccGali· 
eia» e Pedro Páramo», entre outras moitas 
películas e documentáis, foi e será sempre un nacio
nalista galega. _Máis aínda: entróu no cine desde esi-
xencias galegas. Fundador da U PG e delegado do 
Consello de Galicia no Goberno da República no exi
lio, puidera moi ben se-lo home-ponte entre o gale
guismo dos de «Nós» e a radicalización do move
mento nacionalista desde plantexamentos marxistas. 
LUIS POUSA recorréu con el as terras de Cartelle, o 
seu lugar, as terras do Ribeiro e os mesmos currun
chos da súa casa, lugares de reencontras e lembran
zas pra Carlos Velo. 

Entramos no val de Castrelos. · 
Era Venres Santo. Collémo-la es- . 
trada de Cartelle. Carlos Velo volta
ba ó seu lugar de nacemento, no 
que cada curruncho ten pra el un 
significado. «0 meu último recordo 
de Cartelle foi a fuxida con papéis 

. falsos co nome dun mestre que vi
vfa en Sevilla, pra marchar a Ouren
se onde me escondo na casa de 
Peña Rey. Safn coa miña muller 
pola porta de atrás da miña casa, 
porque enfrente mesmo agardába
me o falanxista Montero cunha bri
gada de Valladolid pra me prender, 
o que naquel momento querfa decir 
que me pasearfan no Furriolo. A im
presión máis grande que tiven foi o 
experimenta-lo medo do meu pai 
que me dixo <<fuxe, porque me com
prometes». ¡Qué causas ten a gue
rra I». Desde Ourense, e avisado 
polo seu amigo galeguista Armando 
Xesta que lle di que o andan a bus
car, foxe de novo pra Lobeira. Aló, 

00 
habfa seis meses que se erguera o 

~ xeneral Franco contra a República, 
l' vive na casa do Xocas (Xaquf n Lou-

renzo) agardando a pasa-la frontei
ra portuguesa, causa que rexeitan 
cando se enteran do fusilamento de 
varias persoas tidas por roxas, logo 
de seren entregadas ós nacionáis 
pola policfa portuguesa. 

<i:: 
Vl 
z 
o 
o... 

Carlos Velo foi a persoa que vivlu a cdse de galeguizar de {(Nos», 
no paso á _radicalización nacionalista 

Carlos fala co xesto resalto. Co
rre a cinta do magnetófono cando 
pasamos por terras xa moi perta do 
lugar no que nacéu. «Este é o val de 
Cartelle, a imaxe máis extraordina
ria pra mim>, comenta entre os re
cordos dunha guerra qu_e ferf u a 
súa vida no momento máis xenero
so dos homes bos. Cando o levan
tamento militar, atopábase en Se
govia preparando unhas oposicións 

a cátedra de biolóxicas. «Torturába
me a dúbida de se Galicia estaba 
ou non co Movemento. E decido 
acercarme. Véño a León, e vivo na 
casa duns parentes da miña muller. 
Pro Carlos Velo é detectado como 
dirixente estudiantil das FUES, o 
que xa era motivo suficiente pra 
unha persecución por parte dos 
grupos intransixentes, os da Falan
xe. E cando decido esconderme en 

Esta foto inédita de Unamuno é obra de Carlos Velo, aproveitando que o 
vello profesor salmantino presenciaba a representación de 1rEI gran tea
tro del mundo», dirixida por Garcfa Larca e cos actores de {(LB Barraca». 
Era en Segovia, Velo, que proxectaba 1rO acorazado Potenkim» ós pasto-

res de Ay/Ión, e Larca, formaban parte das unisións pedagóxicas». 
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Cartelle, lugar no que ~ufrf n un 
trauma tremendo, ó ver que o meu 
pai, republicano de sempre, pásase 
polo medo, ós nacionáis e vólvese 
militarista». 

Desde Lobeira volta a Ourense, 
«nun xesto de desesperación», e de
cide escapar a Sevilla xunto coa 
súa muller nun tren militar que le
vaba sold~dos pró frente. «Sobe ta
mén ó tren un policía, que me salva 
a vida. Chamábase Xosé Hermida. 
Acércase a nós e dime: sei quén es, 
pro eu a ti non te atopéi; non te 
movas deica Sevilla. Era amigo dun 
primo de meu. Xa en Andalucía, 
pasám9-la noite nun cuartel de 

Queipo de Llano entre soldados, to
dos campesilios galegos moviliza
dos, que nos recomendan fuxir an
tes de que . ch egue o día. Foi emo
cionante a solidaridade humana da
queles homes». Tentan esconderse 
na casa dun tío da súa muller, P.e
dro Castro, que era catedrático. Pro 
entérense de que estaba na cadea. 
«Sálvame antón un profesor alemán 
que pertencfa á l:.exión Cóndor, e a 
quen eu coñecf a da Residencia de 
Estudiantes de Madrid, como doble 
espía que era, dos alemáns e da 
República. Dáme a oportunidade 
de pasar a Marrocos, co pretexto 
de facer un documental prá UFA>>. 

Cartelle, lugar de 
reencontro 

Chegamos a Cartelle. Na rúa 
principal atopámonos con Artemia, 
a caseira que coida da casa e da 
horta na que Carlos Velo satisfacía 
cando nano e cando estudiante de 
Biolóxicas a súa curiosidade ento
molóxica. Carlos quera visita-lo 
panteón no que están enterrados 
os seus pais. A casa dos Velo está 
só separada do adro por un camiño. 
«Desde a galería o meu abó dispa-

, roulle cunha escopeta ó crego, can
. do pasaba coa procesión do Santí
simo arrodeando a igrexa. Era un 
cura cacique». A oseira que está 
pegada á parede da igrexa foi, clan
destinamente, lugar de experimen
tos daquel rapaz que fa pra cientffi-

. co. «Cheguéi a construir na miña 
casa un esquelete completiño, con 
tódolos osos da cabeza, que xa era 
difícil. Cada noite propúñame ato
par un oso». Chegamos á tumba 
dos pais. «0 meu pai, que era médi
co, pensaba que os meus estudios 
en Madrid terfan a mesma finalida
de. Eu estudiaba Bioloxfa sen que o 
soubera. Foi Antonio García Varela, 
director do xardfn botánico de Má
drid, quen lle contóu todo, conven
céndoo de que chegarfa así a ser 
profesor do Instituto de Enseñanza 
Media _de Ourense, o que pra un 
home da burguesía rural, se se lle 
pode chamar así, porque vivía do 
seu traballo Un pouco da terra e un 
pouco da xente tamén, viña ser 
algo importante». 

Rememora na horta da casa vi
vencias xuvenfs. Frente dela hai 

unha palleira. «Ahí tiven as miñas 
primeiras sensacións sexuáis. Xo
gabamos coas mozas». Pro resulta 
difícil facer convencer a ese Carlos 
.Velo que voltóu dos Estados Uni
dos asustado polo poder que vai ta
lo «discovisióm> que sustituirá ás 
mesmas bibliotecas e non digamos 
ás hemerotecas e a ese home entu
siasmado con este mundo tan vital. 
-«Trato de conxuga-las dúas cousas. 
Estudio os misterios electrónicos 
da comunicación masiva e ó mes
mo tempo quixera vivir en Cartelle 
pra voltar ó estudio da natureza e 
montar unha escola de cine galego, 
na que os rapaces que fan cine pui
deran contar sen atrancos a vida 
dos labregos e dos nosos pobos. 
lmaxfnate a personalidade tremen
da que terfa. Sería unha c;:hamada 
de atención pró mundo enteiro». 

Subimos á casa. Retratos polas 
paredes dos seus pais. Un «Vieiros» 
-no que sa unha famosa carta ós 
rapaces de «Brais Pinto», coa que 
puxarfa pra que aparecese o que 
logo foi a UPG- por riba dunha 
mesilla. No outro corpo da · casa 
está o seu cuarto e a súa biblioteca, 
con libros galegos, libros de cine en 
inglés e alemán, carpetas de fotos 
-as primeiras que fixo o cineasta 
Carlos Velo- e unha estantería de 
madeira chefña de frascos nos que 
o científico estudiante facfa experi
mentos pra descubri-la terra gale
ga. Quedamos en que fariamos un 
inventario canto antes. 

O. falanxista Montero 
e o intelectual Velo 

Pro ¿por qué tivo que fuxir Car
los Velo do falanxista Montero e a 
súa cuadrilla 7 «En Ourense fun un 
estudiante normal. Xa en Madrid 
Carlos Velo volvéuse roxo, porque o 
cine o levóu ó contacto coas Xu
ventudes Socialista e tamén á fun
dación do Partido Comunista. O cu
rioso daquela, pensando na miña · 
traxectoria nacionalista, foi que eu 
era un perseguido non por gale
guista senón por roxo. O Montero 
era un rapaz moi católico, mói reac
cionario, metido co grupo de Euge
nio Montes e que sabía claramente 
dos meus contactos en Madrid. Eu 
adquirira unha posición altamente 
politizada ó evolucionar dentro dun 
ideario mancista o que pra min era . 
unha normal evolución intelectual. 
Pro prós falanxistas a significación 
da . miña personalidade era outra. 
Eu era un enemigo en potencia. Era 
un intelectual perigoso. A intelixen
cia podía mover ós obreiros e había 
que linchala». 

Falas dos taus contactos e da 
túa participación en organizacións 

· políticas. ¿De qué maneira? «Mira, 
entréi dacabalo do cine. Estaba na 
Residencia de Estudiantes cando 
fundéi o Cine-Club da FUE, o pri
meiro que houbo en España. lsto 
obrigábame a viaxar a Alemania e 
Francia na busca de películas, luga
res que tamén frecuentéi pra estu
diar bioloxf a coas becas que conse
guira. A traveso do cine-club e da 
Institución Libre de Enseñanza, es
tabelecf n contacto cos grupos de 
esquerda, onde coñecfn a ·carrillo. 
Eu entón xa daba clases de bioloxf a 
na Universidade, o que me deu pé 
pra formar parte das chamadas 
«Misións Pedagóxicas», un move
mento da Institución Libre de En
señanza. Dirixfa Bartolomé Cossfo, 
con aire liberal, continuador da 
obra de Francisco Giner. Nós, os ra
paces novos entre os que se atopa
ba García Lorca e a súa «La Barra
ca», representabámo-la estrema es
querda dese movemento. A politi
zación remataba nos grupos obrei
ros. Neste senso, adquerfn unha 
formación obreira que non podía 
ter dentro do grupo galeguista de 

Risco, Otero Pedrayo ou Cuevilla·s. 
Ouen influf u moito en min foi Anxel 
Lorca, un mestre da Institución qÚe 
me introduce nas lecturas mancis
tas». 

As mulleres, naque/es anos mozas, 
de Cartel/e recoñecen a Carlos na rus. 
Artemia, a caseira, é unha delas. 

Xa vimos de volta de Cartelle. 
Pasámo-la ponte de Castrelos ca
miño de Ribadavia. «Gustarfame ir 
pola ponte -insinuara no seu lu
gar. Eiquf fusilaron ó meu pri.mo 
Carlos. Lugar tráxico coma o Furrio
lo ... », e calóu triste por uns momen-
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~ tos. Logo dirá que «esta enerxfa do 
salto que hoxe non é de Galicia, al
gún dfa será unha grande riqueza 
pra poder estabelece-las bases do 
cooperativismo e da socialización. 
Eu fun contrario ó embalse de Cas
trelos. Agora penso que os embal
ses son bos, anque sei da traxedia 
que representóu prá xente. Pro 
hoxe como cientffico penso frf a
mente e coido que todo isto redun
dará, cando se tome conciencia na
cional, en beneficio do pafs. Claro 
que antón será necesario apoderar
se desa enerxfa natural. Contra do 
que estóu é das centráis nucleares· 

coma a de Xove, por contaminan
te». 

Seguimos xa pola outra beira do 
Miño. «Cando entro nas teorfas 
marxistas, penso en aplicalas a Ga
licia, porque me dou conta de que o 
galeguismo está totalmente atrasa
do, coma un liberalismo inoperante. 
Sinto unha certa desafección por 
un home que admiraba moito, Cas
telao, que era un home romántico e 
ideolóxicamente atrasado. Fai asf 
crise en mina miña xeración, anque 
eu seguira admirando e tratando a 
homes éticamente intachabeis 
como era Castelao». 

O galeguisDlo de e<Nos» 
fai erise en Velo 

Créase o Partido Comunista de 
España. Carlos está en Madrid o 
mesmo que outros compai'leiros 
galeguistas. «Pro non entréi nel. Por 
un problema sentimental posfbel
mente, porque estaba namorado 
dunha rapaza á que chamabamos 
Rosita Luxemburgo. lsto salvóume, 
porque probábelmente tivera que 
saf r do partido deseguida, como fi
xeron moitos amigos meus, que re
correron ese camii'lo moi doroso na 
guerra e dun xeito máis cruel na 
postguerra. Non me acababa de 
convencer aquela disciplina férrea 
das células. Vendo cómo sufrfan os 
meus amigos, decfalles «pro pra 
qué carallo estadas metidos niso, 
se non está funcionando ben». 

Bóveda entra no compromiso 
nacionalista que pouco a pouco vai 
collendo pulo en Carlos Velo. Xa 
eran simplemente un recordo aque
les encontros con Otero Pedrayo na 
Biblioteca de Ourense, na casa de 
Cuevillas ou na camilla de Risco. 
Foron fundamentáis astes influxos, 
pro fa escomenzar nel, coma en 
moitas outras persoas, unha nova 
andadura nacionalista. Velo quixo 
penetrar na terra galega e valéuse 
dos homes que millor estaban iden
tificados con eta. «Daquela, a mii'la 
idea estaba en conseguir cómo 
millora-las plantas, cómo loitar 
contra do becho das patacas, cómo 
perfecciona-los sulfatos ... lsto en
tusiasmaba a Castelao cando fala
ba con el. E recorro de arriba abaixo 

~ o Coto de Novelle descubrindo in-
0 sectos e plantas. E descubro a que 

afnda hoxe se chama «mina Car
los», de estai'lo, na que lin por vez 
primeira a Unamuno e a Nietzche 
aproveitando as vacacións do 
vram>. 

¿Cómo responderos os de «Nós» 
ás tuas dúbidas e ós teus novos 
plantexamentos? «Só me atrevfn a 
falar disto con Cuevillas, que me 
deu a razón ó decirme que nós, os 
novos, tii'lamos que facer unha cou
sa diferente. Penso que esta conce
sión de Cuevillas viña determinada . 
pota súa fe na ciencia como trans
formadora, anque el non crfa na so
cialización>>. 

«Bóveda -segue decindo Ve
lo- foi o home que me reconcilia 
co galeguismo. Eu vin cómo lles ri
faba a Castelao e a Otero Pedrayo 
porque non se atrevfan a falar nas 
Cortes pra defender a Galicia como 
diputados que eran. Os nosos lfde
res acomplexábanse en Madrid. 
Otero Pedrayo non fa cáseque nun
ca e cando o facfa, non intervii'la. 
Claro que . aló estaban auténticos 
xabarf ns, feito que me anima a case 
xustifica-la actitude destes homes 
coa súa grande e exquisita finura. 
Logo están tamén nesta estimula
ción os estudios económicos da
quel tempo, dos que era estimula
dor Paz Andrade, anque hoxe haxa 
que decir que está ó servicio de 
grupos capitalistas. Xa non me ser
ve a etnograffa do Xocas. ¿ Pra qué 
queres conta-las rodas dos carros? 
¿Non serfa millor que estudiáse-la 
maneira de transforma-lo carro ga
lego? Eran perguntas que lle facfa». 

ccGalieia» e 
a guerra civil 

No ano 1935 Carlos Velo é pre
miado en Parfs polo seu documen
tal «Galicia». A súa fama cinemato
gráfica, hoxe a nivel internacional, 
ten ahf o seu arranque. «Cando tra
to o mundo do cine desde o cine
club da FUE, atópome con pelfculas 
que postulan a transformación do 
campo e presentan ós labregos 
nunhas coordenadas reivindicativas 
coma no cine de Eisenstein. E ·pen
so que serfa necesario pra Galicia 
facer un cine que potencie a trans
formación da sociedade rural, o 
tractor, a máquina de elabora-la 
manteiga. O cine é o instrumento. 
Polo mesmo, dispóñome a descu
brir Galicia cunha cámara. Veño 

Científico, cineasta, pedagogo ... , pro a todo 
chegóu desde o seu compromiso nacionalis
ta 

cun equipo de cine a Cartelle e lu
gares da bisbarra e recollo o traba
llo da xente; logo filmo imaxes dos 
traballadores do mar. Serfa intere
sante que se proxectase agora en 
Galicia». 

Pro a Guerra Civil esnaquizóu to
do. Carlos Velo ven ser un repre
sentante daquela xente que esco
menzaba o longo e doroso proceso 
de identificación nacional. Galiciél 
estaba ahf, coma unha grande inte
rrogante. O exilio virfa a acuciar 
unha resposta. O obxectivo de Velo 
xa está lonxe daquel outro que en 
tempos de iniciación nacionalista 
estaba dirixido contra do cura de 
Cartelle, don Gervasio, un cacique 
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que ó morrer tivo que anda-lo seu 
cadavre dunha parroquia pra outra 
porque os veciños non querían en
terralo no seu adro. Agora a actitu
de está en Velo moi politizada. En
téndeo plenamente cando, unha 
vez en Tánxer o deteñen os republi
canos e condúceno a unha comisa
ría acusado de facer películas en 
zona nacional, erro de plantexa
mento que deseguida se esclare
céu, e atópase con que nas súas 
paredes están expostos os dibuxos 
de <<Atila en Galicia», de Castelao. 
Xa en zona republicana, en Barce
lona, «coincido con Ramón Valen
zuela que traballaba no Servicio de 
Información Militar, Arias, Luis So
to ... e xa sei qué é de Castelao, tan
to como eu ternera pola súa vida me 

cc Vieiros» e 

vexo obrigado a exiliarme en Méxi
co, no remate da guerra, e~ era co
mandante do servicio de cartogra
fía do Estado Mayor. Os oficiáis do 
SI M tivéronme sometido a observa
ción de mapas e in.formación de da
tos que levaban pra Francia e que 
servían pra dar conta dos move
mentos dos alemáns en Marrocos. 
Eu nisto tiña moito que decir, por
que ó pasar a Africa, tiven ocasión 
de filmar carreteras, aeroportos ... e 
incluso descubrira en Punta Tarifa o 
que resultóu ser un porto de aprovi
sionamento de submariños ale
máns. Convertframe así nun espía 
aficionado». 

Chegamos a Ourense. Queda
mos en segui-la conversa antes de 
colle-lo avión. Así foi. 

os ccBrais Pinto» 
Xa en México, xorde a necesida

de de crear «Vieiras» pra estabele
cer unha comunicación directa con 
Galicia. Resulta se-lo primeiro pro
fesor de ecoloxf a que houbo en La
tinoamérica. Hoxe os seus alunos 
ocupan altos cargos, como gober
nadores e incluso entre eles está un 
ex-presidente de México, Luis 
Echeverrfa. O plebiscito galego co
lléuno lonxe, en Europa, e participa 
desa emoción desde París. Pro será 
en América e desde o Patronato da 
Cultura Galega cando o Estatuto 
ven a ser cuestionado ampliamen
te. Non era aquilo o que Galicia ne
cesitaba, anque tivera a súa impor
tancia. «Viveiros» foi a contesta
ción, cando a persecución está ei
quf en Galicia máis forte. Pro tamén 
a nivéis oficiáis Galicia está presen
te no exilio. 

-«Fun nomeado delegado do 
· Consello de Galicia pra asistir ás 
xuntanzas do Goberno da Repúbli
ca no exilio. Neste sanso, a miña 
relación política tiña un doble viei
ro, por unha bandc,1 Buenos Aires e 
por outra París. Adiquéi moitfsimas 
horas en estabelecer relacións de 
forza cos vascos e cos cataláns, 
nun intento moi serio de reconstruir 
«Galeuska». Escribfn cantos de car
tas e nas respostas apareceron en 
certo momento unhas siglas que 
daquela ninguén coñecf a. A carta 
p·rocedfa .do Sur de Francia. Eran as 
siglas de ETA. A revista «Vieiras» 
fora un medio». 

¿E con Galicia qué comunica
ción había? «Moi directa. O mesmo 
Luis Soto viña a Galicia con perigo 
de que o detiveran, porque pasaba 
clandestinamente. O contacto cos 
homes de «Galaxia», especialmente 
con Ramón Piñeiro a quen visitéi 
no primeiro viaxe que se me permi
tf u facer á terra e que mantiña a di
rección dos estudiantes e da inte- · 
lectualidade, tamén forzaba. A radi
calización virfa co contacto que .ti
vemos cos rapaces do grupo poéti
co «Brais Pinto», entre os que se 
atopaban Ferrfn, Graña, Bautista e 
Patiño principalmente». 

A efectividade do Consello de 
Galicia sufrf u un atranco coa morte 
de Castelao. «Oueda antón nas 
mans de xentes mediocres de Bue
nos Aires. Houbo daquela un forte 
movemento pra que se me nomea
se a min presidente, pro eu non po
día aceptar un cargo de tanta res
ponsabilidade nun momento en 
que tiña dificultades persoáis. O 
meu labor no Consello foi impor
tante en traballos que fixen e ta
mén coas relacións que est.abele
cfn. Un proxecto que non chegóu a 
realizarse porque non atopéi cartos 
suficientes era o dunha película de 
reencontro con Galicia. Estaría ín
tegramente feita con dibuxos de 
Castelao. Chegóu o Congreso da 
emigración galega en Bos Aires ó 
que asistiron Soto e Comesaña. No 
seu resultado vin o froito de tantas 

horas de traballo gastadas pra unir 
ós galegos». 

¿As vosas conexións co Partido 
Comunista quedaron cortadas? «0 
Partido chamábase español e refu
gaba totalmente ~ idea de que o 
galegu•smo entrase no seu ideario. 
Santiago Alvarez preséntase en 

Fundador da 

México a dar unhas conferencias 
decindo que o Partido non negaba 
o problema nacional. Pro naquel 
momento Moscú pesaba moito. Era 
a época de Stalin. Entón é cando se 
produce a escisión de comunistas 
encabezados por Luis Soto que se 
pasan ó Patronato». 

cc Unión do Pobo 
Galego» 

A súa carta ós «Brais Pinto» apa
recida en «Vieiras» está considera
da coma o detonante prá aparición 
da Unión do Pobo Galego. Falamos 
disto xa no aeroporto de Santiago, 
media hora antes de colla-lo avión 
que o devolvese a México. 

-<<A miña teoría, en contra da 
de outros como Luis Soto, era a de 
que nós non podiamos facer un 
partido na emigración, porque os 
partidos desterrados non funcio
nan. Tiñamos que facelo xurdir en 
Galicia. Eu nisto era implacabel. O 
meu traballo antón consistf u en en
tusiasmar coa idea a unha nova xe
ración, porque sabía que os homes 
da miña xeración dentro da terra 
estaban perseguidos. A carta de 
«Vieiras» sae con este obxectivo. 
Unha vez convencido Luis Soto, 
sae representándonos a todos pra 
Galicia e fúndase a UPG en Santia
go, logo daquela famosa reunión 
secreta no Cebreiro, da que o diri
xente principal era Méndez-Ferrfn, 
cousa que hoxe xa se pode decir 
abertamente. A comunicación coa 
U PG desde aquel momento foi per
fecta». 

Saf u o primeiro número de «Te
rra e Tempo», enteiramente feito 
por Carlos Velo e imprimido en Mé
xico. O segundo número sería obra 
de Luis Soto. «0 diseño e os artigos 
.Procedían de Galicia, porque pen
sabamos que estar enterados do 
acontecer galego supuña vivir na 
terra. Safa con nomes clandestinos, 
cun sistema de distribución formi
dábel. Aproveitabamos que un es
tudiante galego pasaba a España 
desde México pra trae-los exempla
res que votaba no correo de Madrid 
e Barcelona. Chegaba así ás mans 
de moitos galegos. A policía volvfa
se tola porque non entendía cómo 
era posfb.el imprimi-la revista sen 
eles enterarse. Aparte disto, 

comprabámo-las cousas que lles 
facfan falla ós da UPG de aquí prá 
súa propia propaganda clandestina, 
como mimeógrafos e outros instru
mentos, que lles enviabamos». 

Posteriormente, os nacionalistas 
exiliados en México serían a ponte 
de conexión cos nacionalistas dou
tros pobos do Estado. Incluso pre
tenderon nun momento determina
do mandar cartos prá UPG, valén
dose da mesma ETA, que tiña da
quela estebelecido unha especie de 
banco económico en Francia. «Eu 
tomo contacto nos viaxes que fago 
pra asistir ós festiváis de cine en 
Europa, cos nacionalistas espalla
dos por París principalmente, coma 
o Chao e o seu grupo, que entran 
na UPG. En México continúan os 
grupos de UPG, anque agora que
démonos en cadro, porque xa mo
rréu moita xente. Ademáis, desen
.rolóuse de tal maneira o partido en 
Galicia, que eu xa me sinto moi re
basado». 

Os altavoces do aeroporto anun
cian a safda do avión. Carlos Velo 
recobra a medida do tempo e da 
súa inmediata volta a México. Dime 
que lle é costoso subir ó avión. Pro 
ten que safr pra seguir traballando 
co «discovisión» e cos grupos de 
cine documental vangardistas que 
agora dirixe. Galicia queda atrás 
coma unha esixencia. Dimo, na
mentres lle pregunto cál foi pra el o 
seu venres santo. «A morte da miña 
primeira muller e a perda da miña 
terra». Na maleta, revistas e folle
tos, fotos e periódicos. Un abrazo e 
a tristura que vira xa reflexada na 
súa cara cando o coche pasaba 
pola ponte de Castrelos, ha que os 
fascistas lincharon vidas humanas 
e tentaron, sen conseguilo, lincha
la conciencia de Galicia. 



pobos 
ibéricos 
Andalucía 

Medo a quedarse 
sen voz 

Xosé Godoy, -o xesuita obreiro 
sancionado hai dous anos con me
dio millón de pesetas por protestar 
contra o paro e protagonista dunha 
folga de fame de quince días- e 
Xosé Marra García Mauriño, mem
bros do grupo «Solidaridad Andalu
za», encargada de difundi-los pro
blemas desta rexión entre as capas 
máis humildes da poboación, fixe
ron un informe sobor da renda en 
España e o electorado, e as clases 
saciáis en Andalucía. Segundo o in
forme, a clase obreira representa o 
76'88 por canto da poboación es
pai'lota. Son 16.352.376 traballa
dores, dos que 2.667.736 son an
daluces. 

O informe sinala tamén que o 
poder económico estivo e está nas 
mans de 4.2 54 personas, das que 
694 residen en Andalucía, que for
man a dereita organizada no país. 

MOITOS VOTOS, POUCA FORZA 

No esquema andaluz é evidente 
que mentres os partidos que teóri
camente defenden á clase obreira 
terían máis de dous millóns e me
dio de votos, os outros case non 
chegan ós 80.000. Se a este elec
torado chegara unha esquerda uni
da, aspiración imposíbel nesta oca
sión, evidentemente as súas posibi
!idades serían grandes. 

Hai que lembrar aínda o feito de 
que deses 2.667. 736 traballadores 
andaluces, 319.000 están en paro, 
823.000 son campesiños e 
407 .000 traballan no estranxeiro. 

Portugal 

A. RAMOS ESPEJO 

Hai que concluir decindo que é 
unha pena que a maioría dos anda
luces que forman a clase obreira 
corran o risco de ter' escasa repre
sentación no Congreso de Diputa
dos dunha esquerda tan dividida. O 
fracaso do «Bloque Electoral Anda
luz» promovido por demócratas in
dependentes e botado a perder po
los protagonismos dos partidos de 
máis historia nesta rexión, PSOE e 
PCE, deixóu ó final as causas como 
están con algunha que outra varia
ción. 

E posíbel que entre Alianza Po
pular -hai tamén polo Sur un 
«Frente Nacional>>- e o «Centro» 
leven a auga ó seu muiño. Os «cen
tros» andan sos nas carreiras pró 
Congreso. Sos van o Equipo Demó
crata Cristián, RSE, e URA, que de
fende un moi momo rexionalismo. 

Pota esquerda, cada un polo seu 
lado, PSOE e PCE, e a alianza elec
toral, reflexo do pacto madrileño, 
entre o Partido Socialista de Anda
lucía e o PSP, «Unidad Socialista» 
que encabeza o xesuita obreiro, 
Xosé Godoy. 

Máis á esquerda os independen
tes do MCE, PTE, MSA, LC e OtC 
completando o dividido panorama 
da esquerda. 

Pró Senado, o «centro» logróu 
formar unha candidatura conxunta. 
Nalgunhas provincias houbo acor
des entre PSOE, PCE, PSA, PSP e o 
Equipo Demócrata Cristiano. Pró 
non poido formarse ningunha coali
ción rexional por mor das enormes 
diferencias e tensións á hora de 
compoñe-las listas. 

¿Novos xiros 
á dereita? 

No terceiro cabodano do 25 de 
N abril a pregunta que un se plantexa 
~ é: ¿estarán tódolos dados lanza
~ dos? Pregunta cicais brutal, pró le-

CARLOS PORTO 

xítima, tendo en conta as tensións 
que continúan a marca-la nosa vida 
política e social e que se agudiza
ron no día conmemorativo da revo-

lución. Pra entendelo é necesario 
ter presente o feito de que a propia 
realización das conmemoracións 
oficiais fora posta en causa, haben
do forzas apostadas pra contrariar 
ese proxecto. Trátese dun síntoma 
bastante claro do avance consegui
do pola dereita -nos eidos militar, 
político e na información- gracias 
á política de concesións constan
tes, de cesións intencionais, tanto 
por parte das entidades dirixentes 
gubernamentais coma do propio 
Poder Militar. 

LEMBRANZA 
DO 25 DE ABRIL 

No entanto, e quizaves hastra en 
consecuencia, a realización deses 
conmemoracións constitúe unha 
derrota das forzas dereitistas e o 
feito de que as masas populares se 
adheriran e participaran con aquela 
alegría e aqueta vontade de vencer 
que as caracterizara dende o 25 de 
abril. -a pesar das derrotas sufri-. 
das e dos desvíos rexistrados
constituíu sen dúbida un clamoroso 
fracaso prá contraofensiva fascista. 
E non deixóu de ser consolador, 
mesmo tendo en conta o seu cir
cunstancialismo, ver soldados e ofi
ciais aceptaren os «cravos vermel
hos» que as xentes lles lanzaban, 
correspondendo dese xeito ós be
rros «M.F.A.» e <<Abril sempre» de 
moitos dos asistentes á parada mi
litar que foi un punto clave nas con
memoracións. Manifestación de 
forza e disciplina, esta parada que 
rexistróu a presencia de tres mil ho
mes e moito material moderno, foi 
menos unha imaxe do 25 de abril 
ca do 25 de novembro, cuias som
bras continúan sen clarexar. 

Os discursos do Presidente da 
República, xeneral Ramalho Eanes, 
feitos n·o comenzo do desfile militar 
e máis tarde, na sesión especial da 
Assembleia da República constitui
rían motivo pra algunha polémica 
na medida en que permitiron lectu
ras diferentes segundo a óptica po
lítica dos seus comentadores. 

A nós parecéunos moi evidente 
a posición crítica asumida polo xe
rieral Eanes tanto en relación ó que 
poderíamos chamar práctica revo
lucionaria do po·s-25 de abril, coma 
a actual práctica gubernamental do 
Partido Socialista, cuias incompe
tencias parecen cada vez máis in
discutibeis. 

EANES CORRIXE 

Pró Presidente da RepúbHca, se 
as causas da crise económica e so
cial que o País atravesa son, polo 

menos en gran parte, de orixe revo
lucionaria, as solucións pra esa cri
se deberán pasar por unha resposta 
non revolucionaria. O xeneral Eanes 
parece convencido de que o Partido 
Socialista non é capaz de resolve-la 
problemática económica e social 
portuguesa e que só unha platafor
ma de acordo entre o P.S. e os par
tidos situados á súa dereita - Par
tido Social Demócrata e Centro De
mocrático Social- podará permiti
la consecución dunha converxencia 
de intereses e unha base de apoio 
sen as cais a democracia estaría en 
perigo. 

Se esta lectura do discurso do 
Presidente é correcta, podaremos 
vaticinar que se vai acentua-la ten
dencia dereitista do actual goberno 
ou, con outras palabras, que a polí
tica de recuperación capitalista que 
os dirixentes socialistas están a 
practicar será levada ainda máis 
lonxe. 

Se é certo que a división da es
querda parece tornar ese proxecto 
executábel, non podaremos deixar 
de ter en conta o feito de que os 
traballadores na súa esmagadora 
maiorra se manteñan unidos. Cal
quera política que trata de iñorar 
esta realidade -e sexa feita contra 
a vontade e os intereses das clases 
traballadoras- non podará deixar 
de provocar tensións ainda maiores 
que podarán conducir a solucións 

· de forza de consecuencias imprevi
síbeis. 

A CONCIENCIA DOS TRABALLA
DORES 

O 1 de maio constituíu unha 
imaxe moi clara da unidade dos tra
balladores e da súa firme determi
nación de defenderen as conquis
tas alcanzadas e, por tanto, o espí
ritu e maila letra do 25 de abril ins
titucionalizados na Constitución da 
República .. Cada vez máis illado das 
súas propias bases de apoio, ou 
sexa dos traballadores, o P.S. anun
cia unha ofensiva contra as forzas 
sindicais reunidas na C.G.T.P. -ln
tersindical Nacional- coa escep
ción de dúas ducias de sindicatos, 
na súa maioría do sector servicios. 
Os miles de traballadores que parti
ciparon nas manifestacións unita
rias do 1 de maio -que contaron 
coa participación de organizacións 
esquerdistas que non apoian a 
C.G.T.P.- demostraron sen sofis
mas, a conciencia das clases traba
lladoras. Por eso non é difícil 
profetiza-lo fracaso o proxecto 
social-demócrata do Partido Socia
lista, que ademáis está amenazado 
p~r unha escisión que non se sabe 
agora en qué pode acabar. 



pobos ibéricos 

Juan -·carios 1, sucesor de 

Alfonso XIII 
Don Jua.n Carlos 1 é agora dono 

de tódolos dereitos dinásticos da 
monarquía española, despóis da re
nuncia e cesión de seu pai, don 
Juan de Borbón y Battemberg no 
curso dun acto sinxelo e, ó decir 
dos cronistas, preñado de emo
cións, celebrado o pasado 14 de 
maio. Xustamente un mes antes da 
xornada electoral, a lexitimación 
histórica instalábase no Pazo da 
Zarzuela, convencido don Juan de 
que o seu herdeiro «nas primeiras 
singladuras do seu reinado a 
aquiescencia popular claramente 
manifestada e que no orde interna
cional abre novos camiños prá pa
tria». Pra don Juan de Borból"), figu
ra á que empeza a facérselle xusti
cia despóis de tantos anos -el 
mesmo diría «tamén sobre a miria 
persona e sobre a monarquía caíron 
toda clase de xuicios adversos, pro 

Fsls don Juan de Borbón: 
KMsxestsde; sobor de todo Espsñs» 

Exéreito: 

hoxe vexo con satisfacción que o 
tempo estaos rectificando»-, non 
había dúbida ningunha de que era o 
intre propicio, arnda que algúns dos 
seus «fieles» de sempre o conside
rase «demasiado prematuro». Eran 
en todo caso opinións persoáis que 
non influiron na decisión de don 
Jüan de Borbón, depositario dun le
gado histórico dende a morte de 
Alfonso XIII o 15 de xanelro de 
1941, exiliado en Roma. 

Agora, trinta e seis anos despóis, 
«O máis ilustre dos nosos exiliados» 
como alguén lle chamóu, rendía un 
penúltimo servicio a España e á Co
rona, convertindo ó seu fillo en su
cesor de Alfonso XIII. Prematuro ou 
non, a importancia e significación 
do feito cara ó reforzamento da 
Monarquía, non se lle escapa a nin
guén. 

Repulsa a ccEI Alcázar» 
O mesmo día que se anunciaba 

que Alianza Popular pediría ó exér
cito que se opuxera a unha nova 
Constitución, aparecía tamén a 
nota da xunta de xefes de Estado 

Maior expresando a repulsa por un 
artigo aparecido no diario «El Alcá
zan>, voceiro da extrema dereita. 

O artigo rexeitaba o cambio de 

denominación do «Desfile da Victo
ria»; polo de «Desfile das Forzas 
Armadas» e falaba das · «imposi
cións políticas» ó exército, non dei
xando de lembra-1.a frase de que 
«antes que a discipli_na está. o ho
norn. Pra rematala, e referíndose ó 
feíto de que este ano sementes 
desfilarán tropas de a pé, decíase 
que a causa podían se-los temores 
nas altas esferas do Poder a que as 
unidades blindadas tomasen distin
tos puntos da capital despóis do 
desfile. Estábase a falar da posibili
dade dun inminente golpe de Esta
do coincidindo co desfile. 

A reacción dos altos xefes mili
tares non se fixo esperar e foi uná-

Euskadi 

nime ó repudia-las afirmacións es
eritas baixo seudónimo. 

Por iso debe ser destacado o feí
to, ó tempo que · se insiste en que 
non é a prim.eira vez -e con segu
ridade, non vai se-la última- que 
dende «El Alcázarn se incita ás For
zas Armadas, máis ou menos vela
damente, a cambia-lo rumbo do 
acontecer político cun tancazo á 
chilena, camiño que tampouco de
sagrada a algúns líderes de Aliar]za 
Popular. Por fortuna pró país, as 
Forzas Armadas non desconocen 
cál debe se-lo seu papel no presen
te e no futuro. Algúns «aconsella
dores» deberían pensalo dúas veces 
pra non mete-la pata. 

Máismortos 
pola amnistía 

Mortos, feridos, barricadas, pa
ros, represión. A guerra voltóu no
vamente a Euzkadi, a guerra do_s úl
timos meses, da man das loitas 
pola amnistía total, pola sarda dos 
trinta e dous presos políticos vas
cos que aínda quedan nas cadeas. 
AMNISTIA ORGORRA. PRESOAK 
KALERA. Estas verbas que xa non é 
necesario traducir resoaron unha 
vez máis en tódolos currunchos do 
pobo vasco, do pobo navarro du
rante esa «semana pro amnistía» 
que fixo esquecer por completo a 
preparación da campaña electoral 
que xa está en marcha. 

Os diferentes comunicados fo
ron unánimes á hora de calificar de 
provocación a actuación das forzas 
do orde público e pedir todo tipo de 
responsabilidades polo ocurrido. 
Foron moitos os peches e folgas de 
fame e moitas tamén as peticións 
oficiáis de amnistía total prós pre
sos políticos. Cabe lembrar espe-

cialmente a do concello de San Se
bastián, que insistía tamén na ne
cesidade da adopción de medidas 
indispensabeis pra que a paz e a 
concordia cidadáns non se vexan 
ameazadas. 

<<A amnistía do noso pobo -dr
xose na homilía por un dos mortos . 
a causa dos disparos das forzas de 
orde ·público- convertíuse nunha 
loita violenta pre que volten os pre
sos e oi¡¡ exiliados á casa. A petición 
de amnistía está na vontade de 
todo Euskadi. A loita do pobo pra 
saca-los seus presos á rúa debe aer 
permitida. Debemos ser donos do 
noso porvirn. Son verbas que non 
deixan marxe ningún á ambigüeda
de, ó tempo que falan con claridade 
da necesidade dunha solución. A 
un mes das primeiras eleccións xe
ráis, o proceso quedaba case tapa-
do polos sucesos sanguiPlentos de 
Euskadi. Mentres, algúns observa-

dores falaban da oportunidade ou ~ 
inoportunidade da loita. j, 



tribuna 
polltica 

A esquerda 
do PC 
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Legalizados 
ou non 

As eleccións · convocadas polo Go
berno Suárez son unha importante ba
talla política que irnos aproveitar pra 
desenmascara"."lo carácter antidemo
crático da chamada Reforma Política, 
que non persegue . outro obxectivo que 
manter no poder ás forzas franquistas 
que, hoxe, víronse na obriga de com
partir unha mínima parte dese poder 
cos partidos demócratas burgueses 
que, previamente, fixeron todo tipo de 
concesións ó Goberno. Estas eleccións 
non son constitulntes e están artelladas 
pra que as futuras Cortes monárquicas 
lles dean uns lixeiros retoques á facha
da do franquismo pra apuntalar un edi
ficio con moitas gratas. 

Non vai existir un proceso consti
tuinte prás nacionalidades nin o pobo 
vai te-la posibilidade de se pronunciar 
pola forma de Estado ou polo Goberno 
que desexa. Se aínda algúns políticos, 
coma o sef'lor Carrillo, se esforzan en 
nos convencer da posibilidade de que 
estas eleccións tei'lan un carácter cons
tituinte, fano pra encubri-la súa renun
cia a rematar de raíz co franquismo ó 
traveso da movilización popular que 
desemboque na Folga Xeral Política. 
Diente desta alternativa electoral pro
oligárquica, o noso partido propón 
unha alternativa de unidade de tódolos 
partidos e organizacións nun Frente 
Democrático Popular. 

O noso programa democrático po
pular descansa en tres pilares: A Repú
blica Democrática, cun carácter federal 
e unitario que pode arranxar a situación 
da opresión nacional, recof'lecéndose o 
dereito ó autogoberno e que garantice 
o exercicio do dereito á autodetermina
ción. Unidade baseada na libertada e 
na igualdade. Transformacións econó
micas encamii'\adas a rematar co pode
río económico da oligarquía. Mi/lora 
das condicións de vida do pobo ... E de
fenderemos, no Parlamento da Refor
ma, legalizados ou non, o noso progra
ma. E defenderémolo na rúa como es-

~ tamos a demostrar tódolos días. 

1) MANUEL MONGE GONZALEZ 

GALiCiA 
en L<=>i!Pt 

M.C.G. 

Unhanova 
• xe1ra 

O M.C.G. é un partido galego que 
treballa pola liberación nacional da 
nosa Terra, que procura unha Galicia 
autogobernada polos galegas e inxerta
da nun Estado federal erguido a partir 
da vontade soberana dos pobos que 
compoi'\en o actual Estado espai'\ol. 
Propomos un novo artellamento no ac
tual Estado no cal, o noso Goberno, o 
Goberno galego, dispoi'la de fortes 
competencias nos eidos político, 
económico e cultural. Estamos por un 
federalismo que permita rematar coa 
nosa dependencia económica e co des
cabezamento político que sufrimos, 
que lle dea ó noso pobo o poder preciso 
pra determinar libremente o seu desti
no. 

Somos unha forza que quere cons
truir unha sociedade socialista na que 
os traballadores tei'lan nas súas máns o 
poder político e económico. Pra nós 
non pode existir unha Galicia nova, 
unha Galicia ceibe, sen cambear funda
mentalmente o sistema económico so
cial vixente, sen romper co capitalismo. 
Coidamos que non é posíbel acadar un 
desenrolo económico centrado no noso 
País se seguimos sometidos ás deci
sións dos grandes monopolios capita
listas, se seguimos exportando man de 
obra, materias primas e recursos finan
cieiros. A recente historia de Galicia é a 
millor proba do que decimos: o desen
rolo capitalista espai'\ol destes anos 
tróuxonos ós galegas o paro, a emigra
ción e a destrución dos nosos recursos 
naturáis. Non arranxóu os nosos pro
blemas e comprometéu se.riamente o 
noso futuro. 

O camii'\o pra chegarmos a esa Gali
cia ceibe e socialista esixe un esforzo 
responsábel pola unidade das forzas 
galegas máis próximas ideolóxica e po-
1/ticamente. Ternos insistido moito nes
te tema, precisamente, porque a reali
dade galega de hoxe está caracterizada 
polo centrario: pola agresividade irra
cional dalgunhas forzas nacionalistas e 
polos estreitos protagonismos partidis
tas. Non tentamos facer utopías: única
mente propoñemos escomenzar unha 
nova xeira. · Estamos pala unidade da 
esquerda nacionalista porque, dese xei
to, o pobo galego vencerá. 

XESUS VEGA BUXAN 

Estas catro intervencións da ORT, MCG, LCR e BR, 
respectivamente, foron escritas pra acompañar 6 in
forme publicado no número anterior coas mesmas 
organizacións como tema. Por razóns de espacio, vé
monos na abriga de publicar sementes unha síntese 
dos textos orixináis coidando 6 máximo o contido 
dos mesmos. · 
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L.C.R. 
Loitando 
pota 
central 

O proxecto da burguesía de consoli
dar, ó traveso das eleccións, un Estado 
Forte con libertades recortadas (na ile
galidade os partidos obreiros, a opre
sión nacional, a imposición da Monar
quía ... ) conservando parte das institu
cións franquistas, é o proxecto que es
taba detrás da Lei de Reforma Política 
e que está tras das eleccións .. O Gober
no Suárez apraza unha chea de cues
tións fundamentáis hastra despóis dos 
comicios: primeiro consolida-lo poder 
político burgués e, logo, enfrentarse ó 
movemento de masas impoñendo as 
solucións máis convenientes prá bur
·guesía: pacto social, «autonomías re-
xionáis ... » · 

O movemento de masas non perdéu 
combatividade nin, moito menos, se 
pode fa lar de «derrota política do move
mento obreiro». O problema central é 
atopar unha alternativa política de loita 
e supera-lo illamento e a división das 
loitas, salndo do marco da negociación 
co Goberno. Até agora non se deron as 
batallas decisivas entre a burguesía e o 
movemento obreiro e, estas batallas, 
están diante de nós e non detrás. Cara 
a isto, propoñemos un programa de in
dependencia de clase que recolla as as
piracións máis sentidas uníndoas coa 
loita polo socialismo. 

Na loita pala consecución de tódalas 
libertades, coidamos imprescindíbel a 
convocatoria dunhas eleccións libres 
que permitan a elección dunha Asam
blea Constituinte que remate co fran
quismo e permita escolle-la futura es-
1ruturaci6n do Estado. E fundamental o 
exercicio do dereito á autodetermina
ción das nacionalidades oprimidas: o 
problema nacional é unha cuestión 
candente que non se soluciona con 
parches coma a Xunta de Galicia. Pra 
isto, é preciso organiza-lo movemento 
popular e consegui-la meirande unida
de (que pasa pala independencia de 
clase sen alianzas coa burguesía) loi
tando por unha Central Sindical Galega 
Unica, polo derrocamento da CNS e 
xestión unitaria do patrimonio sindical 
polo conxunto dos traballadores. 

XAQUIN DEL VALLE-INCLAN . 

Apolas 
munieipáis 

Dúas fondas crises, a política e a 
económica, caracterizan o momento 
actual. Co pulo das movilizacións popu
lares, a dominación ditatorial xa non lle 
serve ó Gran Capital, que se ve na ne
cesidade de reforma-lo seu aparello do 
Estado pra que os traballadores sigan a 
paga-los efectos da crise económica. 
Neste sanso, a burguesía está a se do
tar de medios que lexitimen formal
mente a súa forma de Estado, sen ter 
en conta ó proletariado e ó pobo; por 
exemplo, o pasado referéndum, as 
eleccións a Cortes -totalmente anti
democráticas- e as eleccións munici
páis, nas que se tratará de facer axun
tamentos falsamente democráticos. 

Diente desta política do Gran Capi
tal, a política do pobo pasa pala crea
ción dun frente republicano pro-boicot 
ás eleccións e reivindicacións económi
cas (salario mínimo de trinta mil pese
tas, contra o paro e a emigración, refor
ma agraria, industrialización racional ... ) 
e aspiracións políticas (loita frontal 
contra da Monarquía, pola autodeter
minación dos pobos do Estado es
paf'lol, polo Goberno Provisorio Central 
e Gobernos Provisorios das nacionali
dades, disolución dos corpos represi
vos, Central Sindical Unica Galega e 
confederada coas centráis do resto do 
Estado, imposición da República ... ) 

Respecto das eleccións municipáis, 
hai que impoñer uns Axuntamentos po
pulares baseados no control popular 
das Asociacións de Veciños e demáis 
organizacións populares con represen
tantes revocabais en todo momento. O 
contrario das eleccións a Cortes, as 
Municipáis dan un meirande campo de 
actuación a partir das instancias de au
toorganización dos barrios, as contradi
cións son moito máis agudas e, por iso, 
á gran burguesía élle máis difícil chegar 
cos seus medios de difusión. Plantexa
mos, neste contexto, a participación 
nas Municipáis con candidaturas popu
lares e republicanas, fomentando sem
pre as instancias políticas de base (de
mocracia directa, autoorganización das 
masas ... ) 

) MARIAN RODRIGUEZ MATO 



vieiras 
O vran vai chegando e nel tódalas parroquias de Gali

cia van festexar, como compre, ós seus «santos 
protectores». En apariencia, toda Galicia «vai ser 

unha festa»; certos esmorgueiros preparan x·a o 
«calendario verbeneiro» pra recorrer, coma os 

chamados « moinantes», o territorio de festa en 
festa. Aínda gardan todo o seu sabor esas romaxes 

organizadas en torno ás capelas illadas, que se 
refugan no acougo sereno dunha carballeira ou, no 

cume dun outeiro, ó bater dos ventas. 

A da Virxe de Monte Torán é das pri- · 
meiras da temporada. Cadra o 17 de 
Maio -sempre o martes da Ascen
sión- coincidindo, por este ano, co 
Día das Letras Galegas. Ascéndese ó 
santuario a pé, partindo da Ponte de 
Baio, pola Piroga, a através do Campo 
da Feira. E ún deses santuarios de ofre
za que tanto abondan polo noso País 
(esta «Santiña» cura os males da cabe-

. za), situados nos curutos dos outeiros. 
Tense falado moito de que o Cristianis
mo en Galicia simplemente sustitufu os 
elementos relixiosos do sustrato prerro
mano permanecendo a· estrutura: con
servaráse a adoración á natureza (ás 
pedras, ás fontes, ás encrucilladas, ás 
elevacións do terreo ... ), lugares sacros 
dos primitivos poboadores. Por esta 
zona occidental abondan os exemplos; 
as capelas de S. Bartoloméu nos luga
res máis altos; tamén abondan as cape
las marianas pue, sospeitosamente, se
guen unha liña peregrinatoria: a Ermida 
Valla de Tinas -Monte Torán de Bami
ro- a Virxe Peregrina de Salto- Cas
trobuxán en Calo de Vimianzo ... e, na 
desembocadura do río do Porto, a ro
mánica igrexa de Santiag~ de Cereixo. 
Sendas imaxes dun Santiago «Mata
mouros» coroan os retablos da Ermida 
Valla e de Monte Torán, ¿antigua ruta 
postxacobea-mariana cara á Barca de 
Muxfa? 

UNHA ARTE 
DE CALIDADE 

As ermidas de Tinas, Monte Torán e 
de Castrobuxán teñen, en sfntese, a 
mesma estrutura fundamental. Unha 
nave única, non moi longa, e un presbi
terio cuberto por unha austera bóveda 
de crucería sobre mensuliñas. O reta
blo, de 1740, segue a actualfsima 
moda dos que se estaban a facer en 
Compostela por aquel tempo (do tipo 
dos de. S. Martiño Pinario). Obra dun 
orfebre máis ca dun escultor, pola mi
nuciosidade dos máis mínimos deta
lles: profusa decoración de acantos, flo
res e cil'ltas; e soportes tan ingrávidos, 
ilusionistas, como son os anticlásicos 
«estípites», coluniñas alombadas na 
parte superior e esganadas -adrede
pola base. Tamén o típico motivo xeo
métrico «cilindro-placa», aporte autóc-

tono compostelán ó Barroco Universal. 
Arcos de medio punto cobillan as ima
xes: a Patroa no centro, S. Francisco, S. 
Roque mostrando a ferida ... , nos lados. 
Arriba, o racial Xácobe malla que malla 
nos mouros. 

Cada ermida ten que te-la súa fonte 
de augas taumatúrxicas. A do Monte 
Torán queda lonxe, ó pé do monte. A de 
Castrobuxán, en troques, mesmo ó la-

·//1-

MONTE TORAN, 
NO ACOUDO DOS CARBALLOS 

do: tamén é unha obra de arte, de novo 
a recia impronta compostelá de ~ 
cilindro-placa combinando con antitéti- ~ 
cas volutas. 

No día da festa acoden peregrinos e 
ofrecidos a cumpri-la ofreza. Ouvir va
rias Misas, prender unha vela, depositar 
esmolas na cesta, leva-la estampiña. 
Outros dan determinado número de 
voltas derredor da capela andando de 
xionllos. As beiras do camiño de acce
so, lisiados, tolleitos, méndigos... coa 

· man extendida: «Caridade, irmán, que 
nunca se atope no meu estado ... » 

AMBIENTE DE ROMAXE. 
«SE PROIVE YR DE PIE» 

Na vfspora, os que uns chaman <<Xi
tanos» e outros «moinantes», instala
rán os seus negocios circundando o 
campo da festa. Nos prolegómenos da 
Misa Grande empézase a xunta-la xen
te. A Misa será ó aire libre, cantada, 
cun longo sermón dun crego de fóra 
que louvará as excelencias milagreiras 
do santo/a. Dentro de nada todo será 
un alboroto continuo: invade o ambien
te unha mestura incontrolada de so
nios/ruidos trompetfs, pfticos ou falutfs 
emitidos polos pícaros; os petardos que 
estalan no armatoste do home do mazo 

¡Ei earhalleira..! 
Tempo de 

~ romer1as X. M.ª LEMA 

A FONTE DE CASTROBUXAN: 
AUGAS MILAGREIRAS 

O San Roquíño do retablo barroco de M. T. 
¿Fuxlu o bo cade/o? 

ou no do «avión de ferro»: «1A ve-los de 
p ... I ¡A proba-la forza I», encirra ós mo
zos ó pasaren; o sonido seco...,xo 1~do dos 
impactos dos balfns no SAlt01IN DE 
TIRO DE A. GARCIA. SE PHOllBE Tll,
RAR SESGADO. E o bébell de \mc1es •. As 
chillonas dos rapaces brincando na 1er
ba, a sonora do home da tómbola a t iGa
vés do micro: «Estamos continuamente 
entregando regalos, Sras. y Sres ... h>, e 
xa o multitudinario ruxeruxe da xente 
que conversa ou da que vai entrando. 
No fondo, nun lugar máis apartado, o 
pendulante balanceo das ximelgas 
«lanchas voladoras» (SE PROIVE YR DE 
PIE). 

O empezo da Misa todo deberá ca
lar. Despóis, a procesión hastra o cru
ceiro do medio do adro, e volta á ermi
da. Os «ofreC:idos» máis teimosos na 
puxa dqs banzos transportan en andas 

á taumatúrxica imaxe. Os vencidos en 
tal puxa confórmanse con escoltala. 

A MUSICA 

O remate da Misa tocará a orquesta 
os «bailes da misa». Nasa espera están 
todos, principalmente a xente nova: as 
mozas en fato a pé do cruceiro, os mo
zos rodeando as tabernas de catro tá
boas e un toldo. Non se fai espera-la 

<i: sofisticada voz do «animadorn, longa
~ mente entrenada a fin de evita-lo acen
~ to galego e mimetizar ó máximo a en
~ tonación allea e as frases estereotipa
>< das: «Para dar comienzó ... , vamos (a) 

hacer (?) para Ustadés, la canción, que 
lleva por titutló ... » ((- - - - - -/ 
(- -)/ - - - - - - ..:.._¡ (- -
-)/ - - - - - - ..:.._¡ ... )) ¿Cándo 
daremos cun <<Vocalista» con personali
dade e sen complexos que o diga todo 
en galego? 

¿Temas musicáis? Os de moda, cla
ro. As veces remátase o baile da noite 
cunha muiñeira, e xa é abondo. Pro a 
cousa xa ven de lonxe: xa polo 1900, 
ou antes, o poeta de Baio, Labarta, e o 
pupular xalleiro «cubano» Xan Baña, 
protestaban porque se esquencfa a tra
dición «bailando o agarradiño/facendo 
moi amodiño,/redfculos además/», e as 
Historias daquel tempo láianse da in
trodución dos ritmos exóticos («a polka 
automática, o wals»). Hoxe cántase a 
angustia vital dun Sexto Camilo por un 
«amor/arn, a «protesta antirroubo» · de 
M. Escobar ou pfntase o parvo-imbécil 
cunha boina hastra as orellas, uns 
calzóns rachados, un caxato na man ... 
olios de tolo ou alucinado; e paleto 
completo: a burlarse da xente da aldea 
«interpretando» a «Ramona, te quie
rnoo .... » 

As veces inda aparecen nalgunha ro
ma~e uns <<Airiños de Soneira» ou «Os 
Gaiteiros de Neañm> que coas súas gai
tas tocan da mañá á noite e sálvanse a 
enxebreza. 

Despóis dos «bailes da misa», os ro
meiros de fóra quedan abrindo as súas 
fiambreiras á sombra e abrigo dun car
ballo. Os veciños da parroquia baixan 
do monte cara ás súas casas. Hoxe 
teñen <<festeiros» e deben obsequialos 
cun xantar como compre. Na mesa do 
sobrado -aínda cos leitos darredor
onde haberá abondancia de pratos; que 
non se diga. E nesa mesa estaráse a 
conversar deica a caída da tarde... 10 

Despóis... e; 



Milleiros de. galegas 
como vostede 
están lendo 
este anuncio. 

Milleiros de galegos 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 noso pobo ... 
Por eso, cando vostede decide 
anunciarse en TEIMA non está a 
facer un gasto sen outra contra
partida que a satisfacción persoal 
de apoiar ·un ha causa. 
Está a facer a inversión mafs ren-

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

As nosas tarifas e condicións de inserción serán 
pra vostede un motivo de agradable sorpresa. 
Pídaas á súa axencia habitual ou ó noso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do Hórreo, 94 Santiago. 



A NOSA TAREFA GALEGA: 
_............____ __ UNHA TERRA, UNHA PALA, UNHA CULTURA. 

INDUSTRIALIZACION RACIONAL, 
DEFENSA DEL MEDIO NATURAL, 

ELIMINACION DESEQUILIBRIOS REGIONALES. 

EMIGRACION: . 
PRA CADA GALEGO 
UN -POSTO DETRABALLO NA TERRA 

EL CENTRO ES · EL EQUILIBRIO 

UNA OPCION GALLEGA PAR.A . 

UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
PONTEVEDRA -. 

. . 

-· A cada problema· su solución concreta y solidaria 



Villar Ponte: 
outra imaxe 

De Villar Ponte -figura homena
xeada no último Dfa das Letras Gale
gas- xa se dixo cáseque todo. O único 
que se botóu en falla foi unha axeitada 
iconograffa do autor das ~leccións de 
nacionalismo galega». Un dibuxo eter
namente repetido e algunha que outra 
foto rescatada dos xornáis da época 
constituiron todo o material gráfico dis
pof\fbel prá recomposición da súa ima
xe ffsica. Quizaves consciente diso, o 
noso colaborador Siro remitf unos a súa 
particulr visión do vello galeguista. Ve
lahf. 

Mareo: es un 
monstruo 

trabal/o, sacrificio, 
honor e medra social 

Sentíndollo moito: · Marco, de neno, non ten nada. E un dos bechos 
máis anti-hixiénicos que saf ron da fábrica de chourizos ideolóxicos do sis
tema. 

Xusto, xustiño, o seu comportamento é igual 6 do home medio e me
diocre que a sociedade precisa pra ir tirando sen que nada cambee. Marco 
anda sempre a toda máquina, non ten descubrimentos infantís nin se pre
gunta o porqué das cousas, case non fala nin ten relacións afectivas coas 
xentes. Marco é talmente o rudo e ambicioso executivo que, traballando 
coma un mulo, vai medrando na sociedade. Compórtase como quen traga 
tódalas trolas do poder: renuncia á súa propia vida e pon toda a súa ilusión 
na mamá: especie de paraíso celestial no que non parara de tomar néctar 
e máis ambrosía. 

Pro ¿onde se víu un neno que fora tan frío, tan calculador, tan ordea
do e, sobre todo, tan responsábel como Marco? Rapaz: sentíndoo moito, ti 
de neno non tes nada. Es un monstruo. · 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 
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t · lhrerwe 

Polo que se ve, hasta centráis 
nucleares, amén de proporcioná
rennos enerxía, calor, cor, amores, 
noivas, e algunha que outra fuxida 
radiactiva, poden resolver a moi 
corto prazo o problema do paro. Así 
o entendéu o grupo alemán que 
edita o cartel reproducido. A lende 
superior tradúcese por «a enerxía 
atómica crea postos de traballm>. 
Debaixo, unha fina nota de humor 
negro: <dhrerwe» (a vosa empresa). 

Tendo en conta que a solución 
ós problemas dos parados figu_ra xa 
hastra nos programas de Alianza 
Popular, non sería cousa de sor
prenderse se mañá xurdira por as
tes pagos algunha .sorte de partido 
nuclearista. En Xove non dorman 
coa ansia. 

SEDE DE ALIANZA POPULAR, EN LUGO 

Fraga's cousas 
«Velo ahí ven Fraga lribarne/agalopando orgulloso/ce seu porte tan 

brioso,/ impasible el ademán/ E ven co triste proxecto/de volver ós tempos 
vellos/cando repartía concellos/coma quen re.parte pam>./ 

Non o compuxemos nós, palabra. Os ripios pertencen a ~n longo 
poema satírico que circula por Ferrol hai un par de meses. A recente lei an
tilibelo impídenos reproducilo na súa totalidade, como sería o noso gusto. 
O longo de vinte implacabeis cuartetos, o autor ou autores do poema, fan 
referencias nada disimuladas 6 franquismo, ós caciques, ás castas ditaro
riáis, ós arribistas, ós estafadores e demáis fauna de vostedes coñecida. 

Trala recente xira galega de Fraga, rumoréase xa a próxima saída 
-igualmente clandestina- dunha nova colección de ripios. Todo sexa 
por lle aforrar votos a un personaxe que, se a copla non mente: 

«Hai quen d_i con seriedade 
que a democracia de Fraga 
é coma fornicar . con braga 
ou cagar con pantalón» 

1 Qué malfalada é a xente 1 

* * * 
Aparte do ex-embaixador en Londres, sen dúbida as estrelas da pre

sentación de Alianza Popular en Galicia foron os mozos do piquete de orde 
de A.P. 

Máis ben novos, todos eles tiñan pinta de ben mentidos, de ser do bo 
berce. Polas cidades por onde pasaban ninguén os coñecía. Disque hai uns 
fixos que deben traelos de Madrid e outros que, dentro dun territorio de
terminado, fan cámbeos de provincia'. 

O que si parece seguro é que a súa procedencia é o Frente de Juven
tudes. Aparte das coincidencias ideolóxicas a razón parece ben clara: pura 
economía de supervivencia. Trala desaparición do Movimento, a OJE 
-que tiña uns presupostos moi fortes- quedóu sen teto do que mamar. 
Hoxendía, só Alianza Popular ten cartos e amores pra lle dar ó Frente. E 
polo que parece, AP pide algo máis que leva-las suas pegatinas no peito. 

•••••••••••••••• 
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HORIZONT AIS: 

1.- Plantas que serven de adubo. 
2. - A parte traseira do corpo no seu 
conxuilto. 3.- Nave aérea. 4.- Mira
da. Talos dos careéis. 5.- En a. Repe
tido, nai. 6.- Rei mítico da Mesa Re
donda. Grandes mamíferos martímos. 
7.- Río do Courel. 8.- Pedra miúda, 
grixo. 9. - Daba labazadas. 

VERTICAIS: 

1.- Mulleres casadas. 2.- Fogar. 
4.- Berro. 5.- Conseguir, alcanzar. 
6.- Guante. O revés, tallo dos fungos. · 
7.- Canción antiga. 8.- O revés, tet'lo 
poder ou forza. Fai ruido un vento forte. 
9.- Curara. O revés, que ten boas cua
lidades. 10.- Falta é escol~ sen moti
vo. 12.- Ouere, aprecia. 13.- Tórrase, 
tóstase. 

Solución ó XEROGLIFICO publicado no 
número 23: «Chega polo día nove». 

O escribano das CNT·APG 
Dise nun comunicado da Asam

blea Popular Galega sobre a deten
ción de tres obxectores de concien
cia en Santiago:« ... da violencia po
licial. .. contrastando coa maina pro
testa dos oxetoresl. 

Dise nun comunicado da Confe-
deración Nacional do Traballo so
bre o mesmo asunto: « ... a policía 
armada convirtéu aos mainos es 
pect~dores en abraidos protagonis
tas». 

Moscóuse o persoal de TEIMA 
diante de tan semellante redacción 
e, xa postas a anda-las sospeitas, 
viuse que o tipo de letra da máqui
na era talmente o mesmo. Ainda 
houbo máis: «as salvaxes mostras 
de violencia amosam> (APG) e «das 
máis absurdas e terroríficas inter
vencións están amosando» (CNT); 
«desaloxe vandálico» (APG) e «van
dálicas actuacións» (CNT); <<facer 

púbrico o seu apoim> (APG) e «tace
mos púbrica a nosa indiñación« 
(CNT). 

Se tan mal andan os soldos dos 

liberados, esta revista suxírelle ó tal 
pluriempregado amanuense que 
manda ·-por aquilo de aforrar se

los- os dous comunicados nun 
mesmo sobre. Nunca máis nos chi

varemos. 



cultura 
O pasado 22 de abril cumpríu 80 
anos o profesor Rodrígues Lapa. A 
poucos home~ non galegas deberá 
Galicia tanto como a este profesor 
portugués, que defendéu e propa
góu a cultura galega polo mundo 
adiante cando non podía esperar 
nada a cambio. Con razón lle cha
móu Ramón Piñeiro «O máis ilustre 
galega de alén Miño», e Francisco 
Fernández del Riego «galega hono
ris causa». Na súa persoa conflúen 
a competencia filolóxica e literaria 
e o compromiso moral coas causas 
nobres. 

Nos últimos anos leva escritos 
varios traballos sobre a integración 
lingüística galega-portuguesa. A 
publicación do primeiro deles na re
vista Grial eri 1973 provocóu a 
reacción dalgúns bos galegas, te
merosos de que a invitación de 
Lapa nos esixe ós galegas ren'un
ciarmos á nosa propia personalida
de cultural. Hoxe parece que as au
ges corren xa máis claras; poden 
valer como mostra as considera
ci.óns, tan clarividentes, de Carballo · 
Calero no último número de Grial. 

Non falta, porén, quen aínda 
continúe a pensar que Rodígues 
Lapa pretende un Anschluss, unha 
simple anexión dos galegas ó por
tugués. Pro non hai tal; é unha sos
peita inxustificada e até inxusta. 
Por se a súa traxectoria biográfica 
non fose suficiente, os seus escri
.tos . desminten abertamente tal te
mor. O que el propugna non é un 
entreguismo da cultura galega r.ios 
brazos do portugués, senón unha 
integración de ambas áreas idiomá
ticas nunha única lingue literaria. 
Nesta operación el non sobrenten
de que os galegas debamos renun
ciar a tódalas nosas peculiaridades 
idomáticas (que son, aliás, esca.:. 
sas), tanto morfolóxicas coma léxi
cas, e menos aínda fonéticas. 

Pode constituir unha boa proba 
a súa Estillstica da llngua portugue
sa 9ª edición, Coimbra 1977), na 
que cita textos de autores galegas 
(Blanco Amor, Cabanilras, Carballo 
Calero, Díaz Castro, Dieste, Fole, 
Novoneyra, Otero Pedrayo; Silvia 
Santiago), sen modificarlles nen si
quera a ortografía; sería ben ex
traño que baixo esta actitude res
peitosa se escondese unha preten
sión anexionista. Tal actitude faise 
induvidábel cando vemos que che-

g ga a defende-la lexitimidade de vo
~ cábulos galegas como lonxano, 

Os 80 anos 
de Rodrigues 
Lapa 

Xosé-Martiño MONTERO SANiALLA 

lonxsnla de outros, inexistente no 
portugués común (páx. 238). 

O iluste profesor merecería este 
ano unha grande homenaxe da cul
tura galéga. Con espíritu agradeci
do apresentamos aquí unha selec
ción de. te~tos seus recentes sobre 
o problema lingüístico do galega. 

UNHA MESMA 
LINGUA 

~Há quease meio século que 
ando ocupado con o problema da 
cultura galega. Sem a estudar en 
profundidade, nao poderemos con
hecer a nossa própria cultura; nem 
o homem portugués nem a llngua 
portuguesa. E é o idioma galego o 
que máis me tem interessado, na
turalmente. Tendo sido no século 
XIII uma prestigiosa llngoa literária . 
de Galegas e Portugueses, afeicoa
da por maos de artistas e usada 
como expressao do lirismo en qua
se toda a Península, o galega, por 
motiva~oes pollticas, deixóu de ter 
cultivo literário e voltóu á situa~ao · 
de dialecto rú$tico. Só passados 

· 500 anos, por meados do séculas 
XIX, .viria novame·nte s sdqt,Jirir for
ma escrita; más já entao o galega 
era un dialecto arcaizante, indisci-

. plinado e sobretudo corrompido 
pela interferencia premente do cas
telhano oficial» (Arv 1 ). 

· ~Há póis que restaurar o galega 

e obrigá-lo a ser o que já foi: um 
instrumento artlstico, que as devas
ta~oes do tempo, amaldade e a in
cúria dos homens foram detf!riO
rand'o e desfigurando, até ficar no 
estado em que o vemos. Totalmen
te identificado, nos séculas XII e 
XIII, com o portugués, separóu-se 
deste por rszóes conhecidss, más 
nem por isso deixóu de ser radies/
mente s mesa llngus» (Recup 285-
286). 

INTEGRACION 
LINGUISTICA 

«Defendo a tese seguinte: a re
cuparac;:ao literária do galega ( ... ) só · 

Eis algúns escritos recentes de Rodríguez Lapa sobre o galega. Deles 
están extractados os textos que. apresentamos. . . · 

A recuperscao literaria do galega, en: Grial (Vigo) núm. 41 (xullo
setembro 1973) pp. 278-287 ( = Recup). 
Dúss stitudes fsce ao problema do galega, en: Vértice 34 (1974) 
pp. 580-583 ( = Vért). . 
A Galizs, o gslego e Portugal, en: Biblos (Coimbra) 51 (1975) pp. 
45-64 (= GalPort). 
A recuperacso literáris do gslego, en: Arvore (Porto) núm. 2 (julho · 
1975) pp. 1 e 7. 
Otero Pedrsyo e o problema da llngua, en: Grial (Vigo) núm. 55 
(xaneiro-marzo 1977) pp. 32-45. 

podará entender-se como um tra
balho de aproximac;:ao das formas 
do portugués literário» (Arv 1 ). «Tal 
aproximac;:ao, que levará a urna fu
tura unificac;:ao das dúas linguagens 
a nível literário, virá enriquecer no-

·tavelemente o pecúlio expressivo 
de urna e de outra» (GalPort 45). 
«Nen.huma soluc;:ao do problema 
lingüístico galego será possível 
sem ter em conta a existencia de 
un galega literário que é hoje o por
tugués, falado por 120 milhoes de 
indivíduos» (Vért 581 ). 

«Se nao existisse o portugués, o 
caso era diferente; assim o galega, 
propriamente dialecto do portu
gués, terá de ajustar-se a esta reali
dade» (Arv 1 ). 

«Acho porém que esse trabalho 
de reintegracao .é delicado e terá de 
ser examinado pelas esferas com
petentes, com largueza de espfrito 
e tendo em conta a extrema urgen ... 
cia do caso» (Arv 7). 

ORTOGRAFIA 
E LEXICO 

«E póis de urna perspectiva por-
. tuguesa que cumpre encarar a re
cuparac;:ao liter~ria do idioma de 
além 

1 
Minho e súa promoc;:ao a· lfn

gua de cultura. Como fazer essa 



cultura 

promoc;:ao 7 Para já, a reforma orto
gráfica está na ordem do día. Efec
tivamente, antes de máis nada con
vém unificar quanto possível am
bos os sistemas, achegando o gale
ga ao padreo literario portugués» 
(QtPedr 43). 

«Parece-me que a reforma do 
galego devería comec;:ar pela refor
ma ortográfica e do seu léxito, ba
nindo dele as formas espúrias que 
o abastardam» (Ot Pedr 40-41 ). 

«A primeira operac;:ao a fazer no 
idioma é a súa descastelanizac;:ao, 
limpando-o de formas que desnatu
ram a súa verdadeira fisonomía; e, 
se assim fixermos, já automática
mente o aproximamos d~ portu
gués. Também urge outra opera
c;:ao, más já em sentido diferente: 
aproximé-lo de cartas formas d~ 
castelhano e portugués, postes a 
par. Estao neste caso formas cul
tas, idénticas em portugués e cas
telhano, e que no galego conservam 
aínda urna configurac;:ao inaceitável 
e antiliterária: pra em vez de para; 
orgaizar em vez de organizar; terreo 
em vez de terreno; persoalidade em 
lugar de personalidade; pirmeiro 
em lugar de primeiro; amabamos 
em vez de amábamos; a-i-auga em 
vez de a ligua, etc». (Recup 285). 

«Primeiro, querer e saber usar o 
que nos é comum; o resto, que aín
da é muito, virá depois» (Recup 
284). 

UN FUTURO 
RISOÑO 

. «0 problema galego terá de ser 
repensado a·m todos os seus aspec
tos pelos próprios galegas. 56 lhes 
pedimos que nao se esquec;:am da 
nossa ántiga e espléndida confra
ternizac;:ao cult~.ral, que também 
agora, com o advento da liberdade 
reconquistada, podará criar as so
barbas realizac;:oes do futuro» (Arv 
7). 

«Daquí a 25 anos, essa lfngua 
renascida para a civilic;:ao, incor
porada já de pleno direito no idio
ma de Portugueses e Brasileiros, se
ría lida por máis de 200 milhoes de 
indivíduos; e num prazo de 50 
anos, assím o dizem os futurólogos 
da Demografía, seráo 400 milhoes a 
falar o galega-portugués. E urna 
perspectiva risonha, que nos deve 
encher de júbilo e ufania» (Recup 
286). • 

LIBROS 

Xosé Manuel Castedo ViHar, Marfa 
Carmen Paxo~ L6pez, Xosé Somoza 
Barreiro. POR UNS AXUNTAMEN
TOS GALEGOS E DEMOCRATICOS. 
Vigo, 1977. 32 póxs. Polftica muni
cipal. 

O longo 'dos últimos corenta a11os 
o réxime devaluóu sistemáticamente 
o papel e prestixio da política local, 
afogóu calquera posibilidade de de
senvolvemento e crecemento dos 
axuntamentos. A pregunta, cando o 
movemento cidadén, as asociacións 
de vecil'\os, etc., adquire proporcións 
decisivas cara a unha sociedade de
mocrática, esté clara: ¿Cómo é posí
bel a democracia sen axuntamentos 
democráticos? ¿E cómo han ser estas 
axuntamentos nunha realidade coma 
a galega? 

Os autores deste traballo (moi es
quemático por outra banda) propol'\en 
a súa alternativa, unha alternativa de-· 
mocrética a discutir, unha alternativa 
que se bases, por outra banda, na 
existencia de poderes políticos en Ga
licla, e existencia dun goberno galego 
capaz de ericarrelra-lo noso propio 
desenvolvemento democrático e ci
dadén (sen esquence-la realidade 
campesiña). 

Mª Francisca Castroviejo BoHbar. 
APROXIMACION SOCIOLOGICA AL 
CARLISMO GALLEGO. Arealonga. 
Akal editor. Madrid, 1977. · 223 
póxs. Hist~ria. 

Dende hai algún tempo vense revi
sando a nivel historiográfico toda a 
problemática que constituíu o falto do 
carlismo, xa como resposta ó libera
lismo, xa como opción. política con
creta. No caso de Galicia, o achega-

XAVIER MARll\IO 

No camiño das libertades haberé 
que pedir tamén amnistía prós libros. 
Aministía total, sen condicións. Por 
exemplo: ¿qué é de KOs corvos, a fi
gueira e a fouce de ouro», novela de 
'XOSE LUIS MENDEZ FERRIN, escri
ta en 1967, inédita e que foi proba 
única cando o· TOP o condenóu a 
dous anos de cadea por propaganda 

.. ilegal 7 Era un ha novela arredor do 
tema dos guerrilleiros galegos: a his
toria dun rapaz, al6 na Galicia de 
1953, que se bota 6 monte e faise 

. guerrilleiro pra se vengar do 'asesina
to do ~eu psi. O cabo o rapaz morra 
a mans do mesmo asesino. ¿ Céndo 
pode remos le-la novela 7 A , idea de 
reivindicala (pedi-la ámnistía pre este 
libro como pra outros) é méis ben de 
BERNARDINO GRAl\IA e contábano
la cando se estaba a constitui-lo Pen
Club de. escritores galegos. Eiquí nós 
solidarizémonos. 

mento á historia do carlismo xa ten 
un precedente, o libro de Barreiro 
Fernández, «El carlismo gallego» (cfr. 
TEIMA, nº 2), ó que agora se suma 
esta aportación . méis miuda, anque 
menos completa, da malograda histo
.rta.dora Castroviejo Bolíbar sobre a 
guerra· carli~ta na provincia de Lugo. 

O librp principia cunha longa intro
dución sobre a economía e sociedade 
en Galicia ó remate do Antigo Réxi
me, prea se centrar na segunda parte 
no desenrolo da guerra carlista 
( 1833-1840) en Lugo (organizacións 
e enclaves das partidas e faccións, 
grupos sociéis que os apoiaban, a 
contraréplica· liberal ... ) e rematar cun
ha «primeira aproximación ó carlismo 
galego durante a guerra dos seta 
anos». 

As conclusións ás que chega a 
Castroviejo son moi semellantes és 
do libro do Barreiro. Dado que empre
garon prácticamenté as mesmas fon
tes, a localización das gavillas é cése
que a mesma así como a descripción 
das súas actividades. Prácticamente 
idénticas son tamén as conclusións 
sociolóxicas ó delimitaren como gru
pos sociéis defensores do carlismo o 
clero (o mesmo rural coma urbano 
Santiago era unha cldade carlista) e a 
fidalguía intermediaria, quedando o 
campesil'\o nun plano ancilar ó 
consisti-la súa participación nunha 
mera actitude pasiva ou ás veces 
mercenaria. De calquera xeito atopá
monos coa sorpresa de que céseque 
un 40% dos procesados por seren . 
facciosos son campesil'\os, e se te
rnos en conta a capacidade do cam
pesil'\ado pra se reintegrar é comuni
dade unha vez cumplida a súa misión, 
a sorpresa é ainda méis grande. Coi
do que esta conclusión, que tamén se 
res~lta no libro do Barreiro, pode ser 
revisábel aínda no futuro. 

XAVIER COSTA CLAVELL, no seu 
último libro (Klas dos caras de Galicia 
bajo el franquismo». Edit. Cambio 
16), fala da novela en cuestión. «Se
gundo parece, di o noso compañeiro 
que vive en Barcelona, na novela do 
Ferrín aparece un policía de Vigo que 
intervil'\era na persecución de políti
cos galegos. Segundo me contóu o 
mesmo Ferrín -engade o escritor
estando este preso, durante o estado 
de excepció_n do 68, o policía retrata
do en Os corvos ... intervíu nun rexis
tro na casa do escritor e tentóu de 
meter tamén no choio é muller deste, 
a tamén escritora MARIA-XOSE 
QUEIZAN. O policía en cuestión, que 
aparece . como un torturador, foi o 
mesmo que disque lle deu a OTERO 
CASTELAO, sobriño do autor de 
Sempre en Galiza, unha malleira que 
lle desfixo o bazo» .. (péx. 178-179). 

Literatura, crónica, presencia acti
va da realidade nos textos. 

O que está claro é a participación 
do clero e méila fidalguía na loita car
lista. No caso do clero os motivos pa
recen evidentes: estaba a loitar con
tra dun sistema que la desposee-lo da 

· súa riqueza. Pola contra, o comporta
mento da fidalguía resulta moito méis 
sorprendente en tanto que o sistema 
liberal non afecta directamente · ós 
seus int~reses e mesmo podía benefi
cialos no caso de que tivera a posibili
dade de plantarlle cara ó reto liberal, 
é decir, aproveita-la ocasión pra mer
car todos eses bens amortizados nas 
mans dos eclesiásticos e, polo mes
mo, incrementa-los seus ingresos ou 
a súa riqueza territorial. 

Sabemos, nembargantes, que esa 
fidalguía, polo menos no caso concre
to d~ Lugo, non puido participar na 
desamortización por falla de liquidez 
monetaria. Quizaves estea eiquí unha 
das claves explicativas do atraso ga
lego acelerado no século XIX ó non 
saber ou poder convertirse a clase 

·rendiste galega en burguesía agraria. 
LUCAS OROSA. 

DISCOS . 

Nuevo Mester de Juglarfa.LOS CO-
MUNEROS. Philips. . 

Luis López Alvarez publicóu polos 
anos sesenta KlOS comuneros», libro 
de poemas no q_ue se daba conta da 
outra Castela, da Castela vítima de 
tanta política imperial e centralista 
como se fixo no seu noma, da Caste
la que ·tamén ten a súa historia aga
chada, secuestrada e democrática. 

Cando en Castela-León se reivindi
ca esa Castela diferente das péxinas 
oficiáis, o grupo Nuevo Master fai a 
súa versión dos poemas de López Al
varez. O traballo é serio, anque poida · 
ser discutido dende a perspectiva dal
gúns arranxos. 

Dende Cuba chegan noticias de 
NEIRA VILAS que ten xa rematada 
unha tradución e escolma de poemas 
do NICOLAS GUILLEN ó galego. O li
bro titularáse cáseque de seguro K39 
poemas de Nicolás Guillén» e vaino 
edita-lo Castro. Polo deméis, o autor 
das Memorias dun neno labrego e 
Aqueles anos do Moncho (libro que 
anda entre os méis vendidos nos últi
mos tempos) segue a traballar dend_~ 
A Habana nas cuestións galegas. Ten 
cáseque rematado o índice da revis
ta KGalicia», que veñen ser cáseque 
5.000 fichas, e presentará nun sini
posro internacional de literatura unha 
ponencia encol de KO galega na lit~:
ratufa popular cubana», cousa na que 
Neira ven traballando de vello: a pre.,. 
sencia da emigración galega na vida 
intelectual de Cuba nas súas sucesi
vas etapas. Nalgunha conferencia 
·que deu cando andivo, esta última 
vez, por Galicia falóu do tema. A ver 
cando o vemos publicado. 



cultura 

• 17 de ma10: 

Esta posibilidade vense radicalizan
do nos últimos anos. Dende as primei
ras contestacións á Academia por parte 
de Asociacións Culturáis (sobre todo 
aquelas que dalgunha maneira, directa 
ou indirectamente, podarían estar na 
órbita ideolóxica e política da Asamblea 
Nacional Popular Galega) o feíto pollti
co do «Día das Letras Galegas» esco
menza a estar abertamente por riba do 
feíto literario ou exclusivamente cultu
ral, anque se trate dun feito político 
reallzado Q mesmo reivindicado a partir 
da cultura e de fenómenos de cultura. 

Xa denantes era tal. A cultura disi
mulóu neste país moltas outras reivin
dicacións que andaban debaixo porque 
non podían da-la cara abertamente. 
lsto sabíano perfectamente os homes 
do franquismo cando prohibían e per
seguían manifestacións culturáis, libros 
galegos, conferencias, recitáis dos no-

VIGO: LETRAS GALEGAS 
18 horas de radio. 

sos cantantes, etc. Nembargantes, nos 
últimos tempos, segundo se foi desfa
cendo o aparello franquista e a demo
cracia foi conquistando tenzas de liber
tada, o feito político agachado do que 
falabamos máis arriba vense amosando 
cada vez máis abertamente. 

En 197 5 unha parte das asociacións 
culturáis de Galicia acordaron reivindi
car a Ramón Cabanillas, en canto poeta 
nacionalista, por riba de Xoán Manuel 
Pintos, que fora o nome proposto pola 

N Academia pra centrar arredor del tóda
~ las actividades (ou a parte máis impor-

1' tanta delas) da data, tal e coma se viña 

Dende a súa creación en 1963 (co gallo de se cumpli-lo cente
nario da publicación de «Cantares gallegos» de Resalía) o «Día 
das Letras Galegas» non é sementes unha onomástica cultura
lista máis, senón a posibilidade, decote máis clara, de reivindicar 
arredor dunha data a memoria colectiva dun país. 

as Letras Galegas 

Politiza-la cultura 
VICTOR F. FREIXANES 

facendo dende a primeira edición da 
onomástica, en 1963, que estivo adica
da a Rosalía. Escomenzaba deste xeito, 
abertamente, unha polémica (dende al
gúns sectores era tamén un enfrenta
mento) entre os homes da institución 
académica e sectores máis 'novos da 
intelectualidade galega que de feito, 
dun xeito latexante, xa se vifla dando 
de anos atrás e que amosaba a necesi
dade, por parte dos máis novos, de 
principiar un proceso de compromiso 
político co país ó traveso da cultura, un 
proceso de sensibilización do país que 
se apartara dos esquemas exclusiva
mente culturalistas. Non todo o mundo 
entendía nin entande a estratexia dese 

proceso da mesma meneira (ás veces 
nin estratexia hai), nin siquera as solu
cións ós problemas que plantexa hoxe 
a nosa cultura se entanden do mesmo 
xeito (sexan os postulados ou os pasos 
a dar). Pro a necesidade de rompe-los 
círculos estivos do culturalismo (que 
por outra banda xa se romperan dende 
posicións políticas nos anos 60) era 
unha urxencia tamén arredor da ono
mástica das Letras Galegas por parte 
das xeracións máis novas da cultura. E 
estámolo a vivir, precisamente, na des
feita do franquismo. 

O ano pasado a Academia propuxo 

xa a Ramón Cabanillas. Pro as asocia
cións culturáis anteditas xa andaban 
pola súa conta e falaron de adicarlle 
esa data (e non só a data senón toda
unha campafla de varios días) á norma-

. lización da lingue. Este ano volvéu a 
pasar un pouco o mesmo, anque as 
asociacións xa non se presentaron 
como táis senón como o Frente Cultu
ral da ANPG, que hai pouco presentóu 
a súa alternativa pró 17 de malo en 
Santiago. A Academia xogóu unha das 
cartas máis progresistas: adicóulle o 
día a Villar Ponte, o primeiro home do 
nacionalismo galego. A ANPG, que re
xeita unha onomástica coma esta cen
trada nun personaxe histórico, volve 
enriba da lingue e fala da «oficialidade 
(non cooficialidade, suliñan) do idioma 
galego». Outros grupos políticos defini
ron tamén, anque non tan abertamente, 
a súa posición arredor da data: cartéis 
reivindicando a · normalización da lin
gue, follas encol de Villar Ponte e o pro
blema de Galicia, mesas redondas, se
manas da cultura nos institutos, etc. 
etc. 

Agora ben, l é incompatíbel Cabani
llas coa normalización, Villar Ponte coa 
oficialidade do galego 7 Máis ben todo 
o contrario. Por iso non quería denan
tes falar de enfrentamento, porque, sen 
embargo (porque as cousas no país es
tán como están), hai quen plantexa as 
cousas como antagonismos cando se 
trata en realidade de diferentes prismas 
ou ópticas de enriquecemento da reali
dade. Se botamos unha ollada ós pro
gramas de actividades culturáis que 
nestes días, arredor do 17, se fixeron 
atoparemos aínda moito e longo (difícil) 
camif'lo por andar cara a un obxectivo 
que me parece fundamental: a sensibi
lización e solidaridade, a educación do 
pobo (ese home da rúa, anónimo, de
sinformado ou malformado-deformado 
por anos de propaganda contraria, indi
ferente no millor dos casos) diante do 
feito reivindicativo da cultura, en xeral, 
da personalidade mesma do país. Con
ferencias, mesas redondas, semana da 

cultura en barrios e institutos, progra
mas de radio, páxinas na prensa escri
ta, recitáis de cantantes, cartéis, etc. 
Podía ser moito máis aínda se as forzas 
políticas e movilizadoras da nosa cultu
ra foran capaces de axuntarse pra tra
ballar un programa de acción conxunta 
(aínda respetando postulados de cada
quén) que podaría abranguer profunda
mente o país e mesmo tería unha im
portancia especial neste tempo, denan
tes dunhas eleccións. lsto, sen embar
go, xa é moito pedir nestes intres. 

Atopámonos cunha fonda división 
no eido da cultura coma no eido da po
lítica, chea de loitas partidistas e indivi
duáis, que fai sempre máis lonxano o 
obxectivo. Cadaquén bota prá casa e 
mesmo falando obxectivamente das 
mesmas cousas chega un intre no que 
son as palabras, a terminoloxía, o que 
nos embarulla. 

Pro este é xa outro cantar: o cantar 
político que define hoxe a realidade do 
país, fondamente dividida e embarulla
da. Característica dos últimos anos é o 
proceso politizador da cultura (no san
so máis positivo da palabra), proceso 
que ten raiceiras nos anos sesenta pro 
que sae agora á «legalidade» (ven saíri
do dende hai uns anos) coa realidade 
mesma do país deica agora agachada. 
O esquema que propón a Academia den
de o 63 ven sendo enriquecido e rebor
dado dun tempo pra acó cunha política 
de sensibilización e docencia, cam
paflas moito máis amplas e nas que se 
recolle a problemática da nosa cultura 
dende perspectivas xa directamente 
políticas. Compre agora iniciar un gran 
proceso de discusión e sensibilización 
(non de acusacións duns contra dos ou
tros, non de maniqueísmos simplistas de 
bos e malos) da nosa realidade cultural 
e tamén política; un proceso honesto 
de discusión clarexadora no que ten de 
participar forzosamente toda a realida
de do país, que non é única nen anda 
por un so carreiro. • 



cultura 

Literatura de/pra 
nenos: concursos 

Primavera. tempo de concursos. Entre os varios premios literarios que se 
convocan en Galicia nestas datas. pódense destacar dous: o 111 Concurso de 
Teatro Infantil «0 Facha» e o 11 Concurso de redaccións infantis «San Xusto» . 

O primeiro deles, cunha dotación de 40.000 pesetas pró único premio e bai
xo o patrocinio da Caixa de Aforras da Coruña e Lugo, é convocado, como ven 
senda tradicional. pala Asociación Cultural «0 Facha». Os temas serán libres e 
a única condición que se impón é a de que os traballos estean redactados en 
lingua galega. Tódolos traballos terán de ser presentados por triplicado, en follas 
tamaño folio mecanografiadas a doble espacio. 

O fallo do xurado daráse a coñece-lo dia 25 de xulio, Dia da Patria Galega. O 
prazo de entrega remata o dia 1 de xullo. Tódalas obras que chegen ó domicilio 
social de «0 Facha» -rúa de Federico Tapia, 12-1 º. A Coruña- denantes 
desa data, entrarán en concurso. 

Por outra banda. acaba de ser convocado o 11 Concurso de Redaccións ln
fantís sobre a bisbarra do Lérez. Os participantes deberán ser mozos menores 
de 16 anos e terán un espacio máximo de catro folios pra contar -en galega, 
naturalmente- canto saiban da economia, historia, folklore ou xentes das te
rras do Lérez. 

Convoca a «Asociación de Amigos do San Xusto». de Pontevedra. entidade 
onde haberán de ser remitido-los orixináis. por duplicado, denantes do día pri
meiro de xullo. O gañador acadará un premio de tres mil pesetas. un moletiño 
de libros. unha suscripción gratuita prá revista «Vagalume» e un trofeo. No 
caso de que a calidade dos traballos o mereza. haberá tamén accésits. 

O fallo do xurado faráse público odia 25 de xullo. A entrega de premios terá 
lugar o seis de agosto na famosa carballeira de San Xusto. · 

ccCravo fondo>>, 
na rúa poética 

Saiulle a «Rampante» un paralelo. 
Agora que se rexeita a poesia politi
zada porque si. Agora que aquela 
«longa noite de pedra» parece unha 
noite de fachucos, os poetas novas 
saen á rúa cargados de futuro, que di
xera o Bias de Otero. Primeiro foron 
os «Rampante» e agora chámanse 
«Cravo Fondo» . Firmaron o seu pri
meiro manifesto cos nomas de Rami
ro Fonte. Xesús Rábade Paredes. Xa
vier R. Barrio. Xulio L. Valcárcel. Xe
sús M. Varcárcel. Félix Vergara Vila
riño e Elena Villar Janeiro. 

«Refugámo-la forma pala forma ... 
Refugámo-la poesía entendida como 
unha mera descripción socio-política 
da realidade do país, poesia esta que 
polo seu oportunismo fica á marxe 
dunha necesaria e imprescindibel ca
lidade estética«. «Haberla que armo
nizar popularización e elevación, ó 
xeito que propón Mao. baseando a 
elevación na popularización e senda 
guiada esta por aquela». «En Galicia 

deica agora só en contados casos se 
deu un axeitado acoplamento entre 
popularización e elevación». 

E talan contra da poesia política 
entendida como simple denuncia. 
porque entanden que se dá nela des
ta maneira unha contradición, por 
canto que a denuncia non ten senso 
dirixila cara ó que sofre. Neste senso, 
non foi asumida esta poesia polo 
pobo e sí pala burguesia e pequena 
burguesía, sobre todo estudiantes co 
que «perdéu cáseque toda a súa forza 
revolucionaria». 

Rematan lago deste longo mani
festo decindo: Por Galicia, pala poe
sía. «Cravo Fondo». verba nova pra 
unha terra ceibe. 

Benvidos. E tamén ese libro
antoloxía que sairá do prelo axiña na 
nova editorial «Follas Novas». Fa la re
mos del. E agardámolo coa esperanza 
de Galicia. 

Poder, cultura 
e regateQ 
na universidade L. P. 

Hai dous anos. a Universidade de 
Santiago figuraba nas listas da revista 
«Plataforma» como a máis conflitiva 
do Estado. Como rector, Pablo Sanz Pe-· 
drero. que recibíu a alternativa de Ma
nuel Lucas Alvarez. Co novo rector en
traba na Universidade o «poder» de 
Valladolid. O mesmo secretario xeral. 
Lete del Río. viñera desta cidade comu
nera. Pro non deberon funcionar ben as 
causas. porque o secretario, que agora 
escribe artigas en «El Correo Gallego». 
presentóu a dimisión. Incompatibilida
des con certos decanos, dixeron. O rec
tor. que se canta entre os máis reaccio
narios das universidades españolas. 
quedóu así sen o seu colaborador máis 
de fiar. Agora. no Palacio de San Xeró
nimo funciona o réxime de corros. O 
que máis leva, máis información saca. 

Resulta así comprensíbel que a polí
tica cultural da universidade oficial 
sexa a máis antigalega que puidera 
darse, a pesar de cartas publicacións 
-que sempre saen a relucir cando hai 
acusacións- e axudas que agardan 
unha recompensa ... de Madrid. Buscan o 
recoñecemento dos de enriba. Como 
non hai estatutos propios, a universida
de de Galicia mira pra todas partes me
nos pra sí mesma. Funciona co vento 
que corra. viñer de onde viñer. Trátase 
xa que lago dun muiño tolo. O pais ga
lega non ten unha universidade e polo 
mesmo os galegas que tén relación con 
ela non teñen un ensino e unha estrutu
·ra política e cultural axeitada ás necesi
dade vitáis q_ue a nasa comunidade de
manda. 

Fonsecs, a imsxe pública dunhs Universids
de oficislists e cultists 

Velahí entón o .por qué as iniciativas 
culturáis dos alunas resultan se-las 
provocacións máis libres que puideran 
entr-ar na casa grande do «poder uni
versitario». Velahí entón por qué selles 
nega un. presuposto, por qué se lles 
nega un local e por qué se xoga cos au
ténticos represenrantes estudiantís, 
porque son os auténticos protagonis
tas. Os presupostos pra actividades 
culturáis gástanse en programación ofi
cialistas. ateigadas de convencionalis
mo e de p6 de arquivo. Cando os alu
nas. pala súa canta e con actividades 

sexalmente máis axeitadas coa realida
de e problemática do pafs, piden unha 
subvención, reciben a calada por res
posta ou a promesa da vinta ou quince 
mil pesetas. Se o pensase ben o señor 
vicerrector de Extensión Universitaria, 
decatarfase de que non lles chega nin 
pra un miserábel programa de man. 

Sucedéu coas Xornadas da Sanida
de Galega. Sucederia coas Xornadas de 
Historia de Galicia, se o señor vicerrec
tor se preocupase no seu momento de 
conseguir un local exeitado prás confe
rencias e mesas redondas que estaban 
xa anunciadas coa participación de his
toriadores e criticas galegas. Pro o 
señor vicerrector marchóu a Madrid e 
veu pra cita-los organizadores no seu 
despacho particular e decir que volve
sen «mañá». día precisamente do co
menzo das «Xornadas». 

Triste panorama. A Universidade 
vive de costas 6 auténtico palpitar da 
cultura galega. Cando unhas Xornadas 
de Historia de Galicia teñen que se sus
pender por falta de local. nesta Com
postela de grandes e poderosos edifi
cios. con tantas aulas e garitas. con 
tantos currunchos privados nas faculta
des. sucede algo grave. Xa non é a pri
meira vez que se pide a dimisión e su
presión pra sempre do vicerrector e vi
cerretorado respectivamente de Exten
sión Universitaria. Penso que a petición 
ten unha lóxica. Anque fose un reman
do nesta Universidade oficialista e ofi
cializada, polo menos poderla chegar o 
día en que os propios alunas adminis
trasen en comisións especiáis eses car
tas dos que. desgraciadamente. tanta 
necesidade ten a cultura do noso pobo, 
neste campo tamén dependente de 

Madrid. 



cartas a 
dirección 
O ALCALDE DE 
PONTECESO DEFENDESE 

Sr. Director: Son asfquo lector 
de TEIMA e no número 17, leo na 
sección «Cada Semá» un artigo do 
seu corresponsal Waldo Blanco, 
sobre Ponteceso e que titula «Alcal
de en baixa». 

Teño que decir que é razonábel a 
afirmación de que a Corporación 
está a favor da instalación dunha 
industria de celulosa, xa que nesta 
zona non ternos ningunha clase de 
Industrias e ternos que empezar 
pola primeira que se quer instalar 
na nosa demarcación, xa que esta
mos incluídos no Gran Area de Es
pansión Industrial de Galicia. Pro é 
inesacta a firmación de que se van 
espr,0pia-los terreos incluídos nos 
tres polígonos industriais, xa que 
non hai motivo pra eso. So se está 
e tramitar un espediente de conver
sión de terreos rurais e industriais, 
pro endexamals se falóu pra nada 
de espropleclóns e non sel de quén 
saru a idea, xa que a Corporación 
Municipal de Ponteceso non permi
tiría eso. 

Tamén é inesacto todo o referido 
ó presunto roubo de area no Monte 
Blanco, xa que a única que se saca 
de vez en cando, estráese de leiras 
particulares, por estar prohibido sa
cala da millor zona dende hai bas
tante tempo. Polo tanto, nin o al
calde nin á Corporación son cóm
plices deses cargos que lles fan. 

Pode ser certo eso da miña im
popularidade, pro é porque non me 
achego ás inxusticias que se que
ren facer, polo que a miña postura 
é leal pra tódolos veciños do conce
llo ainda que non o sexa pra unha 
pequena minoría. 

O conflicto que tiven coa Aso
ciación de Veciños de Corme ba-: 
sóuse nun informe que se me pedíu 
do Goberno Civil da Coruña e non, 
como se di no artigo citado, nunha 
carta. Eu non chataba de gambe
rros ós membros da citada Asocia
ción, pro basábame nuns feitos 
reais e na conciliación no Xuzgado 
de Paz de Ponteceso. Fun repre
sentado por un abogado co corres
pondente poder notarial, pro non 
me retractei do dito no meu infor
me, como indica o seu correspon
sal, cousa que pode comprobarse 
na acta do xuicio. 

'o:t 
~ Escrfbolle porque vexo que se 
I' están decindo cousas inesactas 

continuamente. Non trato de 
xustifica-la miña actuación como 
Alcalde, senón de informar á opi-
nión pública. _ 

Quédalle moi reconocido e sem
pre á súa disposición. 

Masirno Cruz Palacionos 

Alcalde de Ponteceso 

Coruña 

¿DE QUE DEMOCRACIA 
FALAN? 

Meus bos amigos: En primer lu
gar, a miña felicitación polo ésito 
que supón pra vostedes e para to- · 
dos os galegos e non galegos, sim
patizantes da nosa cultura diferen
ciada, a saida á rúa de TEI MA. 

Inda que me atopo un pouquiño 
lonxe dá nosa Galiza, non coma tu
rista, nunca deixei de esquecela loi
ta ndo democráticamente polos 
seus valores nacionais, espallando 
qentro das miñas posibilidades o 
meu sanso de afirmación da Lingua 
Galega, do Arte e da Cultura,_ do 
noso. pobo xuntamente co meu 
sentimento de galeguista. 

Agora fálase moito de Democra
cia no Estado Hespañol. Eu pregun
to ¿ ónde se atopa a Democracia 7 
cando non se respetan as minorías 
(Galeuzca) a Lingua Galega, non é 
a lingua que fala a maiorfa do noso 
pobo?, ¿por qué non é oficial?, ¿por 
qué a outras linguas se lles dan pri
vilexios e a nosa non ten un dereito 
democrático pra ser oficial, xa que 
a talamos a maiorfa dos galegas?,_ 
¿qué entendemos por democracia, 
decir que chova cando en realidade 
mexan por nós? 

As divisas de todos nós, emi
grantes gale·gos, ¿pra qué sirven? 
Os Bancos e as Caixas de Aforro 
¿por qué non fan un fondo coas no
sas divisas, pra crear pastos de tra
ballo na terra e acabar coa sangría 
da emigración? NON, interésalles 
máis invertilas tora de Galicia e de 
nó.s, emigrantes GALEGOS, non 
lles importa REN. O asunto é conti
nuar a esplotación e o asoballa
mento de todos nós, emigrantes, 
dos labregos, obreiros e mariñeiros. 

E a nosa ecoloxra ¿ cándo se 
pensará en facer leises prá defensa 
dos nosos ríos, montes, e das ri
quezas das nosas rías, contra as in
dustrias contaminantes e os seus 

abusos 7 ¿Qué queren facer de GA
LIZA 7 ¿O basureiro do Estado Hes
pañol 7 Basta de bulrar ó nos pobo. 
Xusticia prá nosa Terra. O noso Es
tatuto de Autonomía do 1936 é un 
feito histórico que non se lles pode 
roubar ó noso pobo. Foi vot~do de
mocráticamente, polós nosos pais 
e como bos tillos defenderémolo. 

Adiante TEI MA, a vosa laboura 
fai chispas que axudan a prender o 
lume do noso rexurdimento Cultu
ral, Político e Social. Moitos emi
grantes galegas estamos con vos. 

Ren máis por hoxe. Recibida un 
forte saúdo de lrmandade Gale
guista e perdonade as fallas do 
meu galega escrito, pois non fun á 
escola de lingua galega porque non 
era CEIBE. 

Antón R. Castro 

Buchs 

(Aarau) 

AS RAZONS DUNHA 
EMPREGADA DE FOGAR 

Sr. Director: Son unha emprega
da de fogar e no número 12 da re
vista que vostede dirixe leín unhas 
declaracións feitas por unhas amas 
de casa, que me causaron sorpresa 
e indignación. Din nada menos que 
estamos ben pagadas se se ten en 
conta o que sabemos facer e os es
tudios que ternos e eu pregunto se 
unha persoa que carece de estu
dios non ten dereito a percibir un 
xornal xusto se fai ben o seu traba
llo. 

Teño que decir ademáis que 
cando nos contratan nin siquera 
nos preguntan si fumos á escola. 
Só lles interesa saber se sabemos 
cociñar, planchar, etc. Oeste xeito, 
se non teñen en conta o tema dos 
estudios ó contratarnos por qué 
queren telo á hora de pagar. 

Penso ademáis que é moi relati
vo eso de · que sabemos facer pou
cas cousas. E normal que ó empe
zar hax.a poucos conocementos 
profesiónais, pro eso pasa en tódo
los oficios e ó adquirir eses conoce
mentos auméntese a retribución. 
¿Por qué con ·nosoutras non pasa 
outro tanto 7 

O horario noso empeza ás oito 
da mañán e sigue hastra as catro 
ou cinco da tarde. Hai logo unha 
minorfa que ternos unha ou dúas 

horas libres tódalas tardes. Cando 
voltamos poñémonos a planchar e 
d~spois empezamos coa cena. Se. 
non hai nenos pra lavalos e deita
los, acabamos ás once da noite. 

¿ Poderían decirnos as señoras 
que creen que estamos ben paga
das cántas horas traballamos in
cluíndo sábados e domigos, xa que 
só somos unhas cantas as que nos 
marchamos o sábado poi a tarde 7 

Din tamén as señoras que as no
sas reivindicacións laborais están 
tora de lugar e son imposibles de 
conseguir. ¿Se somos empregadas 
e tacemos un traballo non ternos 
dereito a 44 horas de traballo se
manais, pagas extras, etc. 7 

Queremos unha reglamentación 
laboral actual e xusta pra que desa
parezca o caracter denigrante que 
hoxendfa ten o noso traballo. 

Saúdaio atentamente. 

Pilar Rivera González 

Vigo 

O VOTO DO 
QUE ESTA FORA 

Sr. · Director: Quixera que ben na 
revista ou personalmente me deran 
unha resposta a unha cavilación 
que me bule na testa. Se eu quero 
votar a un personaxe de Galicia e 
resido tora da Terra ¿cómo fago 7 
Coido que a resposta só terá unha 
sarda. Viaxar hastra aló e votar 
como transeúnte ¿non si 7 ¿Non ca
vilan os partidos nestas causas? ¿A 
cántos coma min lles gustaría votar 
polos partidos e pola xente da terra, 
que tañen por bandeira a azul e 
branca e son verdadeiramente na
sos 7 Eu non son de ningún partido. 
As miñas preferencias van pola 
ANPG-UPG, mais non tiven ende
xamáis relacións con eles. 

Agora que poido votar pola Te
rra, coido que o voto vaime sair ca
ro. 

Raul Xoan Vázquez Garcla 

Andalucla, bloq. 6; 4.0 A 

San Pedro de Alcántara 

Málaga 

N. da R.: O noso comunicante xa 
coñecerá as normas pra votar por 
Correo, ) publicadas recentemente. 



SARGADELOS, 
UN CENTRO DE INVESTIGACION E 
INDUSTRIA NETAMENTE GALEGO 
A PLANIFICACION INDUSTRIAL COMO TRADICION INAUGURADA FAI 200 
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO IBANEZ NA SIDERURXIA ~E . NA CERA MICA 

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

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

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

CULTURA DIFERENCIAL COMA SON 

. LABORATORIO DÉ FORMAS DE GALICIA@}) 

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

COMENZOS. 

complexo de industria, investigación e formación que agroma en sargadelos 

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

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

-PROBLEMAS TECNICOS PARTl~ULARES DA CERAMICA, en castelán 

Cademos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 
_:_do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS 
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
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Neste intre, a única saída 8' Na súa m¡¡n está o indulto. ~· 
pra 900 millóns de nena~ é morrer. ll ~J Unicef sóio conta con diñeiro dos seus socios. 

900 millóns de nenos están condenados ~I · (1 Fágase socio de Unicef. 

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

-----lllicef--
Fondo das Nacións Unidas prá Infancia 

Apartado 12021 
MADRID 

Rogo me remitan maior información sobor de Unicef. 

No me 

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

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

Teléfono 
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