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O dificil voto 
dos emigrantes 

Galieia, un electorado 
de xente vena 



Milleiros de galegos. 
como vostede 
están lendo 
este anuncio. 

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

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

As nosas tarifas e condicións de inserción serán 
· pra vostede un motivo de agradable sorpresa. 

Pfdaas á súa axencia habitual ou ó noso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do Hórreo, 94 Santiago. 
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4 ESTA SEMA, ELECCIONS: 
-Análise polftica. 
-O ambiente electoral. 
-Sondeos de opinión: un 

xeito de presión partida
ria. 

-Caracterfsticas do elector 
galega. 

-O precio das eleccións. 
20 SUCEDE NO PAIS: 

-Cerdedo: a represa, máis 
abaixo, por favor. 

- Forzas polfticas pra un 
tempo decisivo (e 111) 

-Conversa. Lufs Soto: 
U PG na encrucillada. 

- Portodemouro: parapsi
coloxfa rural. 

30 CADA SEMA: 
Información laboral e de úl
tima hora. 

46 CULTURA: 
Mostra de teatro en Ribada
via: o conxunto, o premio e 

pola nosa banda 

Vai gaña-lo centro 
Bendecidas polo papá-tfo Sam, encarreiradas ó triunfo dunha opción de poder predetermi

nada, convocadas cáseque por sorpresa e sorprendentemente aceptadas por ·unha oposición de lom
bo grande pra recibir chantaxes e paus, as eleccións de Adolfo Suárez vainas gafiar, evidentemente, 
Adolfo Suárez. Ou, o que é o mesmo, a coalición de dereitistas pudorosos que atoparon aberto un 
día o ceo do poder na máxica palabra centro. Unha Unión de Centro Democrático tan pouco convin
cente que nin siquera tivo forza pra atraer con caramelos en forma de carteiras ministeriáis ós mode
rados pro ortodoxos demócrata-cristiáns, que neutro tempo -e, quizaves, índa hoxe- autonomeá
banse, sen tanta leria, de dereitas. 

Pro non vai se-lo Centro Democrático -menos preocupante, por outra banda, que os parafascis
tas de Alienza Popular- o verdadeiro gañador das eleccións no que afecta a Galicia. O noso país, 
perdedor neto, de entrada, nestes comicios, vai asistir, impotente, a outra vitoria dos que ago
ra non deixaron de gañar en ningún intre: os partidarios -sen distinción de grupos, ideoloxfas, es
querdas ou dereitas- de que-absolutamente tódalas decisións se sigan tomando no centro xeográfi
co do Estado. Os pontevedreses que padecen o cheiro das celulosas, os veciños de Xove ameazados 
por unha central nuclear, os que perderon as súas leiras baixo ~s excavadoras da autopista e os que 
seguen sen tragar plans de ordenación feitos a ·seiscentos kilómetros de dis ancia teñen unha idea 
aproximada do que iso significa. 

O certo é que quen podían ofrecer alternativas a tais situacións, unfndose pra conseguiren órga
nos de poder galego non se puxeron de acorde non s~u intre nin parece que o vaian facer nalgún 
tempo. En consecuencia, se San Benitiño do olio redondo non o remedia, as urnas viaxarán a Madrid 
cheas de votos -ou non tan cheas: a abstención galega pode ser grande- absolutamente inuteis, 
cando non contrarios, ós intereses do noso pobo. A dereita vergonzante que se agacha baixo o nome 
de centro, . a extrema dereita representada por Alianza Popular e un grupo da esquerda con dirección 
en Madrid preséntanse, segundo tódolos sondeos, como claros gañadores. 

O perdedor -hai que repetilo- é Galicia, e os culpabeis todos e cada un dos que dentro ou fóra 
dunha estrutura de partido loitamos cada día por un país que sexa o contra-espello do actual, sen dar 
atopado o vieiro que compre. 

N-~mentres non demos con el, seguirá gañando o centro. Tódolos centros. 

o autor. 
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esta semá, eleccións 
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CALVO SOTE LO: O CENTRO 

XOGA A GAÑADOR 

i' PSG: SEN PACTOS 

Análise política 

O voto da 
VICTOR F. FREIXANES 

Cincuenta e unha listas electo
ráis (contando coa presencia do 
Bloque Nacional Popular e AN. 18 
de Julio por Ourense logo do acor
do da Audiencia Territorial da Co
ruña), cincuenta e unha alternativas 
(a meirande parte delas da esquer-

N da), 27 postos a cubrir no Congre
.~ so e 324 aspirantes ós mesmos en 
~ toda Galicia (engadámolles agora 

os riomes que se presentan pró Se
. nado), unha chea de nomes absolu
tamente descoñecidos pró electo
rado, a falla de exercicio e tradición 

democráticos, a desinformación 
das grandes maiorías, vellos me
dios, o aparello de poder e control 
político nas mans dun sector da de
reita que, polo demáis, preséntase 
ás eleccións, corenta anos de fran
quismo, a esquerda esfarelada ou 
por facer, o galeguismo dividido, 
varios grupos políticos aínda na ile
galidade e disimulados en candic;ia
turas «independentes» ... son algúns 
factores definitorios e mesmo de
terminantes das primeiras elec
cións que se van celebrar en Galicia 
pra construfr un parlamente es
pañol despóis de 1936. Calquera 
análise ou xuicio ten que partir de
sas catro décadas de exercicio de
mocrático esmagado, secuestrado. 

Neste mesmo número de TEIMA 
danse cifras, cartos, nomes e apeli
dos, algunhas mañas ... A primeira 
gran característica é o electorado 
mesmo. O home da rúa atopóuse 
diante dunha verdadeira inflación 
de siglas e nomes, cartéis e progra
mas políticos que non sempre 
son exactamente programas con
cretos senón declaracións de prin
cipios e pouco máis) da noite pró 
día, de súpeto, e no millor dos ca
sos non sabe qué decir. Segundo 
os sondeos de opinión que se levan 
feito (moi cativos pro, en certa me
dida, orientativos) arredor dun 60 
por cento do electorado non sabe 
aínda qué votar, non coñece ·máis 
nomes cós que saen pola TVE ou 

o nas portadas das revistas que se 
~ fan en Madrid, non saben tan si-
ai 

g quera a mecánica electoral e, can-
do se lles pregunta, din que «xa 
nolo dirán alí o día 15», non eren 
tampouco na · política. ¿Por 
quén vai votar esta xente? Nin se 
sabe. Existe mesmo a posibilidade 
-que eu non rexeitaría a pesar da 
moita propaganda oficial e oficiosa 
a favor do voto- de que se dean 
porcentaxes de abstención de certa 
importancia en moitos sectores. 
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desinformación 

Non tiai máis que se achegar ás al
deas, que son a meirande parte da 
realidade habitada deste país. «Ei
quf ningurn sabe disto», «a política 
non nos vai dar de comer», «veña 
quen vaña irnos seguir debaixo de 
todo»... son frases literais que to
mos recollendo os homes de TEI MA 
polo rural. 

A XENTE 
NON CRE 
NA POLITICA 

E isto é o resultado dun despres
tixio absoluto do exercicio da políti
ca ó longo destas décadas, un des
prestixio dos políticos (sobre todo 
nas súas expresións locáis e provin
ciáis salvo casos moi contadiños), 
un desprestixio do Poder e, ó mes
mo tempo, resultado dunha longa 
decepción histórica, anterior por 
suposto ós corenta anos franquis
tas, chea de promesas, discursos, 
desengaños e marxinación. Os no
vas nomes e apelidos que poden 
chegar agora dende a oposición de
mocrática non están tampouco en 
condicións (afnda) de desbotar esa 
imaxe noxenta dos miolos da nosa 
xente, que non se fía de ninguén, 
cada vez que ten de talar de política 
ou dos políticos. 

O valeiro democrático de coren
ta anos non se enche en quince 
días, nunha campaña electoral ur
xente, chea de presas e na que os 
partidos galeguistas, concretamen
te, están nunhas inferioridades de 
condicións abraiantes. A inercia 
mesma do Estado centralista, onde 
todo se fai, coce e programa na ca
pital madrileña, mantén dende os 
medios de comunicación de masas 
a vella estrutura centralizadora que 
vai chegar ás Cortes vindeiras. Ei
quf non hai máis socialismo có do 

8.N.P.G., UNHA DAS 

ALTERNATIVAS DESDE GALIC/A 

Felipe González, vendido e progra
mado publicitariamente como un 
producto de consumo, entre o mito 
liberador e o electrodoméstico 
(con tódolos meus respetos polos 
homes do PSOE); non hai máis 
Centro có do señor presidente, coa 
súa coidada imaxe televisiva (o 
gran sistema de control de masas, 
fortemente centralizada); non hai 
máis Comunismo có de Carrillo ... E 
af nda máis, non hai posibilidades, 
namentres se manteña este plante
xamento monopolizador e centra
lista dos mass-media, de amosarlle 
á xente outra alternativa un ha alter
nativa dende o país, dende Galicia 
e por Galicia, por exeinplo. 

¿POR QUE 
AS . ELECCIONS? 

Cadaquén ten as súas razóns e 
intereses diante das urnas. Alianza 
Popular vai tentar de parar, na me
dida do posfbel, coma un contrape
so, as posibeis ideas democratiza
doras dos sectores máis listos do fi-

nado franquismo. Non van gañar, 
pro tencionan conquerir un número 
de escanos que lles permita mante
lo equilibrio cara ás posicións de 
privilexio dereitista e, se pode ser, 
lavarlle a cara ó finado e sentalo á 
mesa. 

O Centro Democrático de Adol
go Suárez, onde hai persoalidades 
de moi diferente credibilidade de
mocrática, sen programa político 
definido tampouco, . representa· 
unha iniciativa de cámbeo dende o 
sistema pra que o sistema funcio
ne, que se achegue o máis posfbel 
á realidade viva do país, profacen
do as concesións renovadoras im
prescindibeis, aquelas que teima 
que teima, loita que loita, venlle 
arrincando á oposición: unha am
nistía ós pouquiños, sempre «in ex
tremis» e endexamáis definitiva, por 
exemplo. Máis ou menos outro tan
to vai pasar nas Cortes vindeiras 
cando se tale dunha nova Constitu
ción: as autonomías, a posibilidade 
dun Estado Federal, a idea de auto
determinación, a legalización de tó
dolos partidos, amnistía total, etc., 
endexamáis sairán de seu senón 

pola presión dos sectores á esquer
da. 

Vai, pois, o país cara unha nova 
constitución. Da composición, das 
alternativas e correlación de forzas 
políticas que se dean nos escanos 
do Congreso vai depender que esa 
constitución se achegue máis ou 
menos xa non á esquerda ou á de
reita, senón á realidade do país, 
que sexa áxil e aberta dabondo prás 
novas posibilidades que o futuro 
democrático de certo vai presentar, 
porque isto non é máis ca un gra
mo novo que vai medrando pase
niñamente. 

A ESQUERDA 
DIVIDIDA 

A safda da ilegalidade (legaliza
dos uns, máis ou menos tolerados 
os outros) provocóu en tódolos par
tidos de esquerda, mesmo en tó
dolos partidos da oposición demo-
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crática (escomenzando pola Demo
cracia Cristiá, anque esta conse
guíu denantes uri certo equilibrio) 
unha crise de fondo: a crise inevitá
bel dun cámbeo de estratexia, un 
axeitamento da política á nova si
tuación e mesmo unha análise real, 
eficaz e práctica desa nova situa
ción plantexada e que alguén ten 
definido xa máis dunha vez como 
pre-democrática. 

Cara ás eleccións falóuse de uni
dade. Pro a unidade non era posí
bel. Non se pode amañar en catro, 
quince, trinta qu noventa días o que 
viña dividido de atrás e que pide 
unha fonda discusión e análise por 
parte de todos. O home da rúa ten 
diante tres socialismos diferentes, 
por exemplo (e non coñece as dife
rencias). Das trece listas que se 
presentan pola provincia de Ponte
vedra, outro exemplo, nove deff
nense abertamente na esquerda e 
dúas nun centro-esquerda. Dende o 
poder (dende o goberno Suárez) 
pulóuse a división con moi boas 
mañas: deu boas palabras e fixo 
promesas a úns, deixóu na ilegali
dade absoluta a outros ... Hai un 
ano aínda podíamos talar eiquí 
dunha alternativa política do Con
sello de Forzas Políticas Galegas, 
unha alternativa concreta e federal 
que xuntaba á meirande parte do 
galeguismo (polo menos á esquer
da). Mesmo podiamos talar dunha 
Táboa Democrática que tamén fa
cfa plantexamentos, anque diferen
tes. Hoxe anda cadaquén polo seu 
lado e todo desfeito. 

Os sectores nacionalistas non 
acadaron üns acordes mínimos. e 
amplos que lles permitira ir xuntos. 
Os grupos da Táboa escomenzaron 
un día a tace-la guerra pola súa 
conta tal e como pasóu en Madrid 
e segundo os intereses que en Ma
drid andaban en xogo. A cousa vía
se vir. Nas primeiras negociacións 
da oposición con S.uárez (mesmo 
nas primeiras discusións entre os 
diferentes grupos políticos da opo
sición democrática pra construiren 
unha alternativa negociadora de 
ruptura, logo ruptura negociada, 
logo reforma e logo nin se sabe) xa 
se vían abertamente os intereses 
de cadaquén, sobre todo dos gru
pos máis fortes, con axudas econó
micas e posibilidades de futuro in
mediato, que axiña .escomenzaron 
a romper pola súa conta. Nin si
quera os representantes da Comi
sión dos Nove, xa nos derradeiros 
tempos, conseguiron levar adiante 
as súas propostas básicas. Eiquí 

toral pra clarexa-las posicións de 
cadaquén.E o Poderten a peneira 
na man. 

APROVEIT A-LAS 
POSIBILIDADES, 

. Nin saquera houbo legalización 
de tódolos partidos políticos (anque 
se abríu a posibilidade de ser «inde
pendentes» cara ás eleccións). A 
pouco de saír dos tobos clandesti
nos, con moitas cousas por discutir, 
con moitas cousas por peneirar e 
artellar orgánicamente e programá
ticamente, a esquerda viña feble e 
absolutamente dividida. Outro tan
to pasa co nacionalismo. Estes son 
feitos históricos absolutamente ló
xicos e mesmo previsibeis. Poucos 
días denantes do peche do prazo de 
presentación de candidaturas todos 
talaban de unidade. Propoñíanse 
frentes electoráis, unidades de es
querda, frentes nacionalistas, uni
dades galeguistas, frentes fede
ráis ... Todo o mundo talaba de uni
dade e ninguén chegóu a acada-los 
puntos mínimos pra se aliar electo
ralmente co veciño. A proposta fe
deral do PSG, que a última hora 
tiña certas posibilidades de safr 
adiante, estragóuse tamén. Somen
tes unha Candidatura Democrática 

~ non se facfa nada -decía o Po- ALIANZA POPULAR 

~ der- sen pasar pola peneira elec- A ALTERNATIVA NEOFASCISTA 

Galega saíu pró Senado apoiándo
se na personalidade dos seus re
presentantes. 

«Algo significa isto, sin embargo, 
no medio da desfeita e as divisións 
-decía Ramón Piñeiro, un dos ho
mes desta candidatura por Lugo-. 
Sginifica que a pesares de moitos 
problemas, a pesares da sarda da 
noite dos corenta anos, das divi
sións, etc., hai unha vocación de 
unidade. Ainda máis existe a con
ciencia da necesidade da unidade 
baixo un obxectivo común: a nece
sidade de poderes galegos, anque 
logo poidan existir difrencias entre 

. grupos e ideoloxf as de cómo van 
ser eses poderes». Foi a única alter
nativa unitaria, anque parcial _e cati
va. 

Así as cousas, o galeguismo vai 
ás eleccións un pouco a «estar pre
sente» e aproveitando as posibilida
des que dá o dereito a talar con li
bertade, deci-las cousas directa
mente en mitins e coloquios, dende 
a radio ou os xornáis, pra non que
dar fóra da galaxia colectiva. Poida 
que algúns grupos de esquerda 
teñan algunha posibilidade de levar 
a alguén ó Congreso, anque tam
pouco vai ser doado. Todo son con
xeturas e agoiros no aire. En xeral 
trátase de estar presentes, de be-

rrar polo país, chantar cicáis os ali
cerces do edificio e medir á xente 
coa que deica agora tampouco se 
puido talar abertamente ... 

TODO E 
UN PROCESO 

O lector que chegue eiquf (se é 
galeguista e está na esquerda ou, 
·sinxelamente, por unha democracia 
con poderes galegos) chega en pe
simista. Agora ben, compre enten
der que todo é un proceso, un ca
miño a andar. Compre non esquen
celo. Hai un proceso aberto. Coren
ta anos de ditadura, a vida na ilega
lidade das organizacións políticas 
democráticas, as fallas de verdadei
ras discus.ións en libertade, a falla 
dun clarexamento de espacios polí
ticos, dunha política real de masas 
(era a política dos tobos e das ter
tulias) ... son factores dabondo, en
tre outros, pra esplicarmos unha fe
bleza estrutural, política e organiza
tiva, táctica tamén por parte da es
querda e do galeguismo, unha fe
bleza que se amosa hoxe na divi
sión namentres os grandes grupos 
centralistas van medi-las súas for
zas nunhas urnas recollendo votos 
dun pobo fundamentalmente de
sinformado. 

N 
U.J 

'.:¡ 
<1'. 



XUNTOSFAREMOSUNHA 
GALIZA MILLOR 

Queremos aproveitar en favor de Galiza 
toda a información útil 

que haxa sobor da nosa rexión. 

Sen dúbida existen múltiples traballos e estudos realizados por per
soas e institucións galegas, sabor diferentes aspectos da realidade da 
nasa tefra: industriáis, gandeiros, pesqueiros, ecolóxicos, laboráis, cul
turáis, educativos, agrarios, económicos, saciáis, etc. O Plan vaise ocu
par desta problemática con relación ó territorio e ó sistema de rela
cións saciáis da súa población. Por elo, todo o que nos axude a millorar 
o coñecimento dos factores que configuran a nasa rexión, beneficiará a 
súa execución, e, en definitiva, contribuirá a forxar un futuro millar para 
Galiza. Dirixímonos a todos os que teñan algo que aportar ne~te senso, 
pra que se incorporen connosco na tarefa de facer un Plan Territorial ó 
servicio da nasa terra. · 

Plan Director Territorial de Coordinación de Galiza 
Rúa da Rosa, 16. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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O galego, un electorado conservador 

Decidirán os maiores 
Se os sondeos e estadísticas non fallan, as eleccións en Galicia vainas decidir -con tódalas 
implicacións políticas que iso supón- xente tirando a vella. Efectivamente, neste intre o se
tenta por cento da poboación residente no país conta no seu haber con máis de trintecinco ta
cos de calendario. Se a isto lle sumamos un nivel de instrución baixísimo, unhas crencias relt
xiosas moi extendidas e unha ampla estrutura de influencias caciquís, atoparémonos diante 
dun electorado teóricamente conservador. As urnas demostrarán se esta análise -feita pola 
redacción de TEIMA a partires de datos facilitados por Xosé Pérez Vilariño, sociólogo- con
corda coa realidade. 

O departamento de Socioloxía 
que o profesor Pérez Vilariño dirixe 
na Facultada compostelá de Cien
cias Económicas realizóu pra TEl
MA unha enquisa no curso da que 
foron entrevistadas seiscentas trin
tecatro persoas en tódalas cidades 
galegas, cabeceiras de Axuntamen
to e bisbarra. Concedéuse especial 
atención á poboación rural, que 
constitúe, segundo a mostra, a 
meirande parte do total de habitan
tes. Neste senso, resulta reveladora 
a conclusión de que somentes un 
de cada dez galegos, aproximada
mente (un doce por cento do total) 
nacéu e vive na cidade. Na actuali
dade, un de cada catro galegos é 
cidadán de residencia. 

ción galega vai fondamente asocia
do -por razóns obvias de estru
tra - co baixo grado de instrución 
xeral. Cáseque o setenta por cento 
dos galegos maiores de quince 
anos deixaron de estudiar trala ob
tención do seu certificado de estu
dios primarios, en tanto que un de 
cada oito nin siquera tivo esa sorte, 
e pasa a engrosa-los nada despre
ciabeis índices de analfabetismo. 
Este particular aspecto da traxedia 
social de Galicia compréndese aín
da millar se se ten en conta que o 
nivel de instrución dos galegos non 
residentes no país é moi superior á 
medida do Estado. Dúas terceiras 
partes do total destes cursóu estu
dios de bachillerato, e un de cada 
tres conqueríu o acceso a estudios 
superiores. 

UN PAIS DE XENTE MAIOR 

Galicia atópanse hoxe, pois, no 
desterro que alguén, pudorosamen
te, deu en calificar como «exilio 
económico». lsto explicaría as con
siderabeis dificultades -delas fála
se noutra parte deste número

coas que se están a atopa-los emi
grantes que aspiran a votar: o voto 
da xente nova -e o voto mozo ex
plotado máis aínda- tende a virar
se prós partidos de esquerda. 
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A RELIXION E O IDIOMA 

Outra variábel a ter en conta 
-isto vale, fundamentalmente, prá 
poboación que reside aquí- é o 
comportamento relixioso. Nada 
menos có 85 por cento dos consul
tados afirma crer en Deus, en tanto 
que unha porcentaxe do cinco se 
manifesta decididamente non cren
te. A mitade dos galegos parece 

A mitade da poboación -outro 
dato significativo cara á análise da 
composición sociolóxica- nacéu en 
aldeas, entendendo por tais, zonas 
que non contan con alcantarillado 
nin alumbrado púbreco. O feito de 
que hoxe non ocupe este tipo de 
habitat máis co 38 por cento ó que 
se aludía antes, ten por motivación 
fundamental un claro proceso de 
emigración ós centros máis urbani
zados. Emigración que, doutra ban
da, faise por etapas: os aldeanos 
prefiren instalarse en poboacións 
de tipo intermedio namentres que 
os habitantes das vilas tenden a 
emigrar á cidade. 

Non embargantes, a característi
ca máis definitoria da poboación 
galega -da residente no país- é 
o seu evidente grado de vellez. Cá
seque o setenta por cento dos habi
tantes de Galicia rebasan agora 
mesmo os trintecinco anos de eda
de. Na orixe desa situación está ou
tro dos dramas seculares desta te
rra: a emigración continúa propicia
da segundo os ministros do fascis
mo polo espíritu aventureiro dos 
galegos, e segundo a experiencia 
destes, por unhas estruturas de ex
plotación quizaves anteriores ó fas
cismo, que éste se encargóu de 
perpetuar. 

CADRO 1 ¿QUE LINGUA FALA VOSTEDE NA CASA? 

BAIXO NIVEL 
DE INSTRUCION 

Es acusado ruralismo da poboa- Boa parte dos homes novos de 

LINGUA QUE FALA 
NA CASA 

GALEGO 
CASTELAN 
AS DUAS 
Ns/Ne 

TOTAL 

CIDADE VILA 

2,66 14,47 
6, 1 o 4,23 
5,51 . 11,42 
0,00 0,26 

14,28 30,39 

OUT RO 
ALDEA LUGAR Ns/Ne TOTAL 

. 37,91 0,52 0,40 55,97 
1,62 3,53 O, 12 15,62 
8,47 2,00 0,29 27,71 
0,28 0,00 0,12 0,68 

48,30 6,05 0,95 100 
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SO UN 30% MENORES DE 35 ANOS 

asistir -segundo a enquisa
unha vez por semana á lgrexa, e 
perto do 70 por cento di ter estado 
nela no último mes. 

Edade, lugar de nacemento, ni
vel de estudios e comportamento 
relixioso (factores todos eles anali
zados xa) son, xunto cos ingresos e 
a ocupación as variábeis máis im
portantes a termos en conta cara á 
explicación das actitudes e os com
portamentos políticos. Algún fac-

CADRO 2 

tor, coma o relixioso, ten unha es
pecial importancia no noso país 
dada a situación case monopolísti
ca da lgrexa na construción de uni
versos simbólicos; isto é: dos valo
res saciáis vixentes, dentro dunha 
sociedade tradicional e pouco aber
ta ó exterior como a galega. 

Pro, con todo, o factor máis im
portante e significativo cara a unha 
sociedade tradicional e pouco aber
ta ó exterior como a galega. 

¿ONDE NACEU VOSTEDE? 

RESIDENCIA GALEGO CASTELAN DUAS Ns/Ne TOTAL 

Ns/Ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CIDADE 4,65 8,67 11,24 0,16 24,73 

VILA 11,56 4,70 8,87 0,26 25,41 

AXUNTAMENTO 7,70 0,64 3,85 0,25 12,46 

ALDEA 32,04 1,60 3,75 0,00 37,38 

TOTAL 55·,97 15,62 27,71 0,68 100 

Pro, con todo, o factor máis im
portante e sig.nificativo cara a unha 
análise das posibeis actitudes polí
ticas dos galegas é o idioma. A 
asociación do seu emprego coa 
pertenencia a unha determinada 
clase social convírteo nun indicador 
de primeiro orde. Tan só o 16 por 
cento dos galegas afirma utilizar 
únicamente o idioma oficial do Es
tado na súa casa. Por contra, o 56 
por cento da poboación do país fala 
galego con exclusividade, namen
tres que o 28 por cento utiliza a 
nosa lingua e o castelán indistinta
mente. Distintos son, non embar
gantes, os nivéis de estudios a que 
teñen acceso os que empregan un 
e outro na actualidade. Namentres 
que . os galego-falantes constitúen 
nada menos que o 85 por cento do 
total dos que non teñen estudios, e 
some11tes un 22 por cento deles 
consigue chegar á Universidade, os 
castelán-falantes cursan estudios 
nunha porcentaxe do 94 e acceden 
ás aulas universitarias nun 67 por 
cento. 

Análise cruzada -véxanse ca
dros un e dous- da lingua que se 
fala na casa, segundo o lugar de 
nacemento e residencia, permite 

CONSERVADORES NA TEORIA 
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comprende-la importancia social do 
galego, e, en consecuencia, o seu 
peso político. Mesmo os actuáis 
habitantes da cidade son na súa 
meirande parte talantes de castelán 
e galego, hastra nos casos de maio
ría que nacéu nela. 

Ningún partido pode esquecer 
xa na súa propaganda -e, de feito, 
nin siquera Alianza Popular o fixo
un aspecto fundamental: que a 
gran maioría dos galegas teñen 
unha lingua materna distinta da uti
lizada oficialmente no resto do Es
tado Español. 

Claro está que os aliancistas 
tampouco esquencen que unha po
boación vella, cun baixo grado de 
instrución e sometido ós mesmos 
homes que desde as mesmas alcal
días e centros caciquís impuxeron a 
súa lei durante corenta anos, é un 
bocado doado prá dereita. Quiza
ves, por iso, mentres estiveron no 
poder ocupáronse de favorece-la 
emigración -I.N.E.-:- mantiveron 
ó pobo galego nun grado de instru
ción primario e situaron homes da 
súa confianza nos postos de mando 
de cac;la lugar. Agora vétienlle ta
lando en galego ós vellos: o milagro 
español, sen dúbida. 



esta semá, eleccións 

Gonzalo Adrio, presidente do Partido Socialista Popular de Galicia 
decía hai pouco en Pontevedra que estas eleccións eran as eleccións 

dos ricos, que se non había cartas non había moito que facer. 
Tódalas eleccións son eleccións de ricos. Eiquí 

nada se fai gratis. Segundo investigación de Víctor F. Freixanes 
ria provincia de Pontevedra -elexida como a máis representativa 

de Galicia-, somentes o «día D», día 1 5 de xuño, un partido ou coalición 
que quera ter dous homes en cada colexio electoral 

-hai 500-, amáis de apoderados, equipos volantes e reténs, ten que contar 
cun presuposto de dous millóns de pesetas pra un só día 

Eleeeións pra ricos 

Sen eartos non 
hai que rascar 

Cartéis, cuñas publicitarias nas 

emisoras de radio, anuncios nos 

periódicos, reportaxes publicitarios, 

sondeos de opinión, aluguer de lo

cá is, contratación de profesionáis 

da información ou da publicidade 

van engadindo ceros á dereita dos 

presupostos iniciáis e, nalgúns ca

sos, acadan cifras cáseque irreáis_. 

Velahí os mil quinentos millóns de 

pesetas, de presuposto inicial, de 

Alianza Popular. Fálase que estas 

eleccións, na provincia de Ponteve

dra, a A.P. non lle saen por menos de 

quince millóns de pesetas. Polo pou

co, fontes oficiáis desta coalición co

firmaban a TEIMA a Cifra de dez 

millóns. E compre ter en conta que a 

meirande parte da s~a publicidade xa 

ven de Madrid. 

OS CARTOS DA CAIXA 

Hai 600 homes traballando, con 

adicación exclusiva nestes días, na 

provincia pontevedresa pra Unión 

de Centro Democrático. Disque 

gratis, sen cobraren unha cadela, 

segundo a versión oficial da coali-

~ ción. Pro todos, dende logo, non. 

~ Sábese de certo de dous homes 

que cobran: o xefe de equipo e mái

lo xefe de prensa. Pró primeiro, fa

lábase de 7 50.000 pese.tas poi as 

tres semanas da campaña; pró se

gundo, 250.000. Se astes cobran 
tais cantidades _;_poderían estar 

unha miga esaxeradas- todo fai 

pensar que os outros seiscentos 

non andan gratis nin por militancia. 

Oficialmente, a UCD pedíu un 

préstamo económico a unha enti

dade galega por importe de cinco 

millóns de pesetas, pra_ escomenzar 

a andar. Esa entidade é a Caixa de 

Aforros municipal de Vigo. Se estes 

cartos non che~aran, pediríanse ou

tros préstamos, cousa que se esta

ba a estudiar hai uns días, pro que 

non podemos confirmar se se levó u. 

adiante. Amáis desto, entre tódolos 

candidatos do Centro, xuntaron 

1 .200.000 pesetas, axudando ca

daquén segundo as súas posibilida

des económicas. 

AS AXUDAS DE FORA 

Os cartos chegados dende a ca

pital foron moi importantes. Só así 

se explica que Reforma Social Es

pañola, que non ten prácticamente 

xente ningunha na provincia de 

Pontevedra, andivese cun presu

posto de millón e medio de pese

tas. A Federación Socialista Galega 

do PSOE tiña, pra se botar a andar, 

darredor dos dez millóns de pese

tas, coa posibilidade de aumenta

los. E o mesmo lle pasa á UCD, AP, 

Democracia Cristiá ou PSP. Pro a 

grande xogada era a publicitaria. 

Os cartéis fanse en Madrid e paga 

Madrid; páxinas dos xornáis, anun

cios na radio, anuncios nas rúas, 

veñen contratados nunha porcenta

xe importante dende a capital, que 

OS CARTOS DUNS ... 

... OS CARTOS DOS OUTROS 

fai programacións pra todo o esta

do. 

O TRABALLO 
DOS MILITANTES 

O Bloque Nacional-Popular Ga

lego dí ter un presuposto de dous 

centos de miles de pesetas. O resto 

tense que encher co esforzo da 

xente, a militancia e o peto de ca

daquén. Toda a esquerda andaba 

así. Se amáis de esquerda, o parti

do era exclusivamente galego a 

cousa era aínda peor. 
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dos equipos sonoros prós recintos 

onde se celebran os comicios tira

ron tamén a súa boa tallada. Os 

xornáis multiplicaron os seus ingre

sos por mor da publicidade política 

que, por riba, leva recargo econó

mico. As axencias de publicidade 

non perderon ritmo e aproveitaron 

pra encher ben a faltriqueira. 

O aluguer dos espacios publici

tarios nas rúas, propiedade das 

axencias, costaba de 2.500 a 

3.000 pesetas ó mes, no inverno; 

estes días pedían por anuncio de 

«publivía» 35.000 pesetas men

suáis. As axencias de publicidade 

reforzaron os seus servicios e con-

o trataron xentes adicadas exclusiva-
~ ce mente a pegar cartéis; decíase que, 
o 
...J 

Os partidos de esquerda, sen ou

tro recurso nin posibilidade, ten que 

botar man dos seus homes. Se hai 

que facer algunha enquisa polas 

casas da vila, van os militantes 

cunha carpeta debaixo do brazo e 

aforran todo o sistema profesional 

de sondeos de opinión. Se hai· que 

pegar cartéis a ninguén se lle ocu

rre contratar unha axencia publici

taria, como tampouco se paga a lo

cutores profesionáis se hai que gra

bar unha cinta. Os coches e a gaso

lina, cando se fai propaganda mo

torizada polas vilas e aldeas, paga 

cadaquén do seu peto persoal. Os 

mitins fanse, se pode ser, en locáis 

prestados ou nos máis baratos. Os 

servicios de prensa e de orde son 

propios. 

OS NEGOCIOS DAS AUXILIARES 

Bo agosto foi o que fixeron moitas 

empresas relacionadas coa grande 

inversión electoral. «Xa podiamos 

ter eleccións tódolos días -decía á 

nosa revista o propietario dun pe

queno prelo vigués-. Entre cartéis, 

pegatinas, folletos e comunicados 

pagando unha prima, os mesmos 

que pegaban ían arrincando os pa

péis do veciño. O pabellón de de

portes de Vigo costaba entre 25 e 

30 mil pesetas; logo de 

escomenza-la campaña electoral xa 

pedían por el sesenta mil pesetas e, 

agora, xa querían oitenta mil pese

tas. Un mitin neste centro deporti

vo vigués non baixa, con todalas 

instalacións a punto, das cen o cen

tovinte mil pesetas. En canto ás sa

las de cine, andaban, como termo 

medio, polas 20.000 pesetas. 

Millón e medio de pesetas é o 

que lle costa a cada partido ou 

agrupación electoral o envío de 

propaganda por correo: hai case 

600.000 electores na provincia 

pontevedresa. Se a carta pesa me

nos de· 50 gramos pode franquear

se cunha peseta. «Pro calquera 

cousa que metas na carta xa está 

por riba deses cincuenta cativos 

gramos», decíanolo Gonzalo Adrio. 

Un envio único supón, porén, como 

mínimo seiscentas mil pesetas. Pro 

se alguén se pasa .nos gramos da 

carta, a cousa multiplfcase polas 

tres pesetas que vale o franqueo 

prá provincia ou as dúas que costa 

prá capital mesma. Facendo unha 

media de 2,50 e multiplicando po

los electores... Saén: 1.500.000 

houbo uns ingresos moi importan- pesetas de cada vez. • tes pra todos nós. Os propietarios 

Presupostos pra 
unha provincia 

A xeito de sondeo, facemos un re
conto comparativo dos cartos que ten 
pensado invertir cada alternativa 
electoral na provincia de Pontevedra 
cara ás eleccións do día 15. Nesta 
provincia, xunto coa de Coruña, está~n 
centradas a meirande parte das bata
llas e os esforzos. Compre suliñar que 
en tódolos casos son cifras aproxima
das e -coidamos- mínimas. 
Unión de Centro Democrático, darre
dor dos doce millóns de pesetas. 
Alianza Popular, uns dez millóns de 
pesetas (cifra oficial). 
Federación Socialista Galega do 
PSOE, entre dez e once millóns de 
pesetas. 
Partido Socialista Popular de Galicia, 
dous millóns de pesetas. 
Reforma Social Española, millón e 
medio. 
Partido Comunista de Galicia; ·non 
máis de 1.200.000 pesetas. 

Democracia cristiá e social
democracia galega, sen chegar ó 
millón de pesetas. 
Partido Socialista Galego, entre seis e 
sete cantos de miles de pesetas. 

· Están por debaixo do medio millón: 

Bloque Nacional-Popular Ga/ego. 
Frente Democrático de Esquerdas. 
Agrupación Electoral dos Trabal/ado
res. 
Frente pota Un;dade dos Trabal/ado
res. 

E preciso destacar aquí que to
dos aqueles partidos, sexan da 
dereita ou da esquerda, que tén 
estrutura estatal reciben o 
apoio rropagandístico a nivel 
estata -cortéis, pegatinas, 
publicida de nas rúas-, medios 
que os de ómbito galego non 
tén. 

UCD: INXENUIDADE E CARTOS A ESGALLA 

::::: 



esta semá, eleccións 

A campaña electoral no ~ pa1s 

Chanchullos, ama 
a Igrexa e todo O · 

Desde intento de manexo de xubilados, empregados de institucións oficiáis, · al
caldes e pedáneos hastra ameazas de pérdida de pensións «se gañan os 
comunistas», pasando por un mitin nunha igrexa protagonizado polo propio PCG, 
a campaña electoral galega estivo plagada de chanchullos, amaños e 
curiosidades. 
Os homes de TEI MA recorreron Galicia durante toda un ha semana -redactores, 
colaboradores, corresponsáis- pra logo rendir os seus respectivos informes. 
XOSE M.ª GARCIA PALMEIRO encargóuse de procesa-lo material e redacta-lo 
traballo que segue. 

Alnda non recuperados dos sus
tos que fixeron camiñar á Reforma 
a tortobellóns, e dacabalo das rei
vindicacións pendentes que o po
der procuróu acalar como puido, os 
homes e mulleres deste pals, atopá
ronse, costaba traballo crelo, cun
has eleccións xeráis convocadas a 
prazo fixo e cun montón de parti
dos, de siglas. Logo, de seguida, os 
mitins, as presentacións, as prome
sas de presa e correndo. Caras no
vas que ninguén sabe de ónde sa(
ron. E, cómo non, as inevitabeis 
presións pra que o voto sexa dunha 
cor ou doutra. Que tódalas «precau
cións» son poucas e máis cando 
esta eleccións chegan nada menos 
que desque pasaron 41 anos e 4 
meses despóis daquelas outras ( 1 6 
de febreiro de 1 936) que deron a 
victoria ó Frente Popular. A historia 
é outra, claro, e boa falta que fai. 
Pro é ben certo tamén que o perso
nal anda, en xeral, desentrenado e 
despistado. «Non está un desas 
cousas», din algúns cando se fala 
con eles do asunto. Non é pra me
nos. Certo é tamén que a xente ten 
ganas de saber cousas, cantas 
máis millor, e pregunta qué diferen
cia ós socialistas dos comunistas ou 
a uns socialistas dos outros, ou que 
é iso da democracia cristiá, p.e. 
¿Qué pode pasa-lo 1 5 de xuño? 
Andan tolos os sociólogos ou 
aprendices diso, os encargados das 

N campañas deses grupos que contan 
...... con cartos frescos prá inversión in-

1) mediata. Hai un achegamento mr-

nimo derivado de estudios xeráis, 
posibilidades que parecen chama
das a ser realidade. Pro hai que 
traballa-lo choio pra leva-las augas 
ó muiño. Uns xogan limpo, outros 
non tanto ou case nada. O voto é 
secreto e queda un marxe que pode 
safr das previsións. Son os votos 
das xentes que viven nas parro
quias, nas aldeas máis acochadas, 
escondidas nos vales da montaña 
ou da mariña, onde todo chega con 
aires alleos, mirados as máis das 
veces con precaución, con descon
fianza. 

Todo isto cunha precipitada 
campaña electo·ral sobreposta, 
coma quen pon un traxe por primei
ra vez en anos e ten que botar a an
dar sen mirarse no espello, confor
me a unha actualidade que algún 
dla os sociólogos, e máis aló os his
toriadores, analizarán con certa cal
ma e distanciamento pra tirar con
clusións, xuicios e leccións pró fu
turo. 

Agora, e ben o comprobaron os 
homes de TEIMA cando botaron a 
andar polas bisbarras galegas, pra 
ver de cerca algo do que está co
céndose e falar coas xentes, o pre
sente ofrece contradicións dabon

conversa aberta. E unha ds primei
ras conclusións .que se tiran des
póis dun rápido recorrido polo país 
galego. 

A campaña en Galicia empezóu 
con algún que outro susto. Ben 
lembrará o lector aqueles mitins 
dos de Alianza Popular en Lugo, 
Coruña... -eses dos que o señor 
Areilza di que se entenden polo bai
xiño cos da Unión do Centro Demo
crático, que é tanto como deci-los 

CENTRANDO PRO REMA TE 

do, porcalladas, movilizacións, cu
riosidade por chegar máis aló do 
que di a publicidade que se amaña ~ ! 
pra ir chegando a tódolos currun- ~ 
chos. E onde non chegan os papéis ~ • 
chega a televisión ou o radio. A po- ~ . 
lltica pasa a convertirse en tema de ~ ~ 

de Fraga cos de Suárez- con Ma
n u el Fraga sacando a cha
queta e desafiando ós mozos 
que lle repetían iso de «Fraga, Fra
_ ga o pobo non te traga», cousa que 
din que o cabrea moito. Pois o per-
soal paróuse a pensar e dixo: «De 
Fraga non queremos saber nada. 
Non hai sitio por onde pase que 
non haxa barullo e labazadas». Ou
tros, pola contra, decían que polo 
menos e pese a- todo, o ex-ministro 
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• • • os, ameazas, m1t1ns, 
demáis 

tira experiencia. Algo é algo. Era a 
expresión do susto provocado polo 
desorde que acompañóu a un dignf
si mo partidario do arde. Pro inda 
fan te-los parroquianos máis moti
vos de asombro, e non recollemos 
namáis ca unha pequna parte do 
que pasóu, do que está a pasar. Ti
veron que se-los comunistas, os do 
PCG quen deran a nota ó celebrar 
no Barco de Valdeorras (Ourense) 
un mitin nunha igrexa -1Virxe do 
Carme, o que hai que ver!, dixeron 
máis de catre. Pois eran eles. Nun 
lugar sagrado. Mentres o señor Fer
nández de la Mora, o de Alianza 
Popular, a quen gusta falar das 
esencias e da tradición, talaba nun 
cine e gracias. Unha semana des
póis a xunta electoral de Ourense fa 

e anunciaba a celebración doutro 
mitin dos comunistas, os mesmos, 
no cuartel da Guardia Civil de Xinzo 
de Limia. Houbo quen pasóu a xor
nada sen comer. Logo aclararfa
se que o acto fa ter lugar na praza 
da Guardia Civil enfrente do Cuar
tel. Algo xa se podía respirar. E 
non é casualidade que chamaran 
atención os comportamentos des
tas dúas forzas ben apostas entre 
si. «Mire, eu sementes lle sei que 
andan por ahí, dixo a TEI MA un la
brego da mariña luguesa, os fran
quistas, os que viñeron mandando, 
e os comunistas, que estaban do ou
tro lado. O outro é todo novo». Non 
lle faltaba razón ó señor. Todo, to
do, non pro algo de novo sí que 
ven habendo. 

Chanchullos; amaños, 
cartas mareadas 

Cando a esquerda di que se de
berían ter feito denantes destas 
eleccións xeráis unhas municipáis, 
non lle faltan razonamentos, pro isa 
non deixa de ser unha aspíración. O 
certo é que o aparato institucional 
barre prá dereita, pra algunha das 
dereitas. TEI MA recolléu rumores, 
informacións e sospeitas dalgunha 
que outra trapallada de Alianza Po
pular e da mesma Unión do Centro 
Democrático. Xentes de A.P. cele
braron unha xuntanza nun pazo 
perta de Santiago á que convoca
ron ós alcaldes da zona, ós pedá
neos e a varios labregos e enlaces. 
Alf sóubose que se repartiron con
signas prás eleccións. Alguén falóu 
da necesidade de retirar tódalas 
papeletas posibeis do Partido Co
munista. «Eles poñerán outra, pro a 
ver se cansan denantes os comu
nistas de repoñelas ou vostedes de 
sacalas». Outros recomendaron ta
lar mal do comunismo e do socia
lismo, deixando caí-lo de que «dí-

ganlles sabor de todo ós vellos que 
o comunismo vai traer un Fidel 
Castro entre nós». 

Certamente, non son poucos os 
homes preocupados polo que pode 
pasar cos comunistas. 

«Deus sabe o que pode facer 
esta xente. Deus nos libre». Moitos 
exrpesan deste xeito o reparo, o 
medo as hipotéticas modificacións 
nas súas propiedades. E xa ven que 
os comunistas andan coa mosca 
detrás da orella e o mesmo secreta
rio xeral, Santiago Alvarez trata de 
calmalos a todos. Os pequenos, ós 
medianos e incluso ós grandes pro
pietarios. Dfxoo ben forte polos al
tavoces, no mitin celebrado no 
campo de fútbol en Santiago. E es
coitóu algúns asubfos. Pro estaba
mos cos chunchullos. Fernández de 
la Mora negóu públicamente que 
A.P. estivera utilizando a influencia 
dos concellos e diputacións pra 
consegui-los seus fins. Un home de 
UCD, Víctor Moro, pedfu que se lle 

aclarara se era certo que no 1 N P de 
Pontevedra se lle dixera ós pensio
nistas que corrían o risco de quedar 
sen pensión no caso de que non 
desen os seus votos á A.P. En Pon
tevedra é famoso o caso de Anto
nio Puig Gaite e sábese que no seu 
nome un xefe da residencia «Princi
pe Felipe» avisóu ós empregados 
dun próximo aumento no xornal, 
efectivo despóis das eleccións, por 
decisión do señor Puig, ó que debe
rían votar coa vista posta na renova-

ción do contrato. No concello ponte
vedrés tampouco andiveron con chi
quitas e un porteiro cunha lista . do 
persoal foi anotando adhesións pró 
grupo de Fraga. Todo é bon. Hai, polo 
demáis, unha marea de historias no 
medio rural de promesas de estradas, 
traída de agua, amaño de camiños, se 
o voto apunta á A.P. Claro que non 
faltóu parroquia onde a xente dixo 
que sí, pro sempre que a promesa se 
fixera por escrito e diante dun notario. 
As palabras lévaas o vento. 

O cccentro>>, tamén 

En Lugo o caciqueo parece 
apuntar, segundo as informacións 
de TEIMA, ós homes de Suárez. Fa
lóuse e fálase de que a UCD, que 
capitanea Antonio Rosón Pérez, fai 
nalgunhas zonas da provincia cam
paña contra outros partidos. Dise á 
xente que se gañan os comunistas 
vanse quedar sen subsidios. O mar
xe de que a propaganda se plantexe 
nestes ou parecidos termos, está 
claro o poder de control de que. 
dispón Rosón, presidente da COSA 
e controlador polo tanto de tódalas 
Hermandades de Labradores y Ga
naderos. A esta revista chegaron 
noticias de que nalgunha aldea, 
non se sabe se cumplindo ardes es
tritas ou por propia iniciativa, un 
home das Hermandades dixo ós 
paisanos que se non votaban á can
didatura de UCD, non selles ocurri-

ra aparecer despóis con ánimo de 
cobrar. 

Pro, non todo sae con facilidade. 
A xente cala, e lago non traga. E ás 
veces nin cala. Na zona de Pedrafi
ta non faltóu quen lle respondera ó 
señor Rosón, lembrándolle descon
fianza pra cos poderosos. E bos son 
os nasos labregos pra darlles voltas 
ós asuntos e facer e desfacer. 

Historias parecidas cóntanse en 
Ourense, feudo dominado en boa 
parte por outro home do «centro» 
aliado de Pío Cabanillas, o Eulogio 
Franqueira, ben apostado trala Cai
xa Rural e a rede de UTECO, cos 
seus granxeiros. E moita a tea afn
da que parecen coidarse as formas 
pra evitar desmadres. Que todo se 
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~ sabe. Falóuse dalgunha que outra 
ameaza ós labregos se non se vota
ba á U DC afnda que este extremo 
non puido ser comprobado. A his
toria da provincia coruñesa non 
deixóu de xirar nalgún senso 6 re
dor deses millóns entregados sos
peitosamente polo 1 RYDA nos vfs
poras da campaña. E no IRYDA an
daba Meilán Gil. Mentres, en Pon
tevedra, os homes da candidatura 
democrática galega pró senado 
acusaban 6 mesmo concello vigués 

.de non ser neutral e de deixar que 
se empregase de boa gana todo o 
aparello en beneficio da UCD. Se
gundo esta xente, alf preparáronse 
plans ·pra levar a cabo a campaña 
botando man incluso dos funciona
rios, algúns dos cais foron chama
dos 6 orde por adicarse a asesorar 
a outras candidaturas de maior pu
reza democrática. Hai pra todos, 
como se ve. Chanchullos non faltan 
e non fixemos máis que empezar. O 
resto, como pasa case sempre, sa
beráse unha vez que todo estea fei
to. Logo saberáse tamén en qué 
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POR UN SOCIALISMO GALEGO 

.. PARTIDO SOCIALISTA GALEGO 
SOCIALISMO E SOCIALISMO 

medida a xente fixo caso das amea
zas veladas, que os partidos da es
querda, sobar de todo, tratan de 
desenmascarar, advertindo que 
nada hai certo detrás delas. 

OS DO F.U.T. 
ECOLOXISTAS 
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As propagandas, 
os mitins 

«Non me pregunte nada. Non sei 
nada. Non vin nada por aquí. lso 
será noutro sitio». A resposta ben 
expresiva saf u dos beizos dunha 
muller da parroquia ·de Ferreiros (A 
Coruña) cando un home de TEIMA 
lle preguntóu qué sabía ou qué ou
vira falar ela das eleccións e da pro
paganda que estaba a facerse. Un 
pouco máis adiante, un home cin
cuentón decía e non decía. «Está 
todo moi revolto. Un ve e non ve. 
Hai xente que revolve e asf non hai 
maneira de entender nada. ¿ Voste
de enténdeme?». Pois, claro. E vos
tedes, tamén. Non hai o que se di 
unha sobrecarga de cartéis e folle
tos pola zona rural. E un pode ato
parse con valados publicitarios 
case valdeiros ou nalgún sitio, pro
paganda dunha soa cor. Xa sexa do 
«centro», do Bloque Nacional
Popular Galego (BN-PG), do PSOE, 
ou do Partido Popular Galego 
(PPG), por exemplo. 

A xente quéixase da falta de in
formación. «Eiquf ninguén sabe de 
qué vai nada. lsto veu moi á presa, 
e a xente non está preparada nin 
sabe das políticas» decía un home 

da parroquia de Meder (Ponteve
dra). lso pode explicar que se ar
men líos considerabeis- á hora de 
aborda-la cuestión. En Ourense, un 
vello dfxolle ó exalcalde e home de 
A.P. Riestra Paris que estaba dis
posto a votar «Ó Frente Popular» xa 
que vostede está nel, señor Riestra, 
e ben sabe vostede que no 36 andi
ven a cortarlle los ... ». O Riestra vf u
se todo pra esplicarlle que o del 
non era o Frente Popular. Din que 
se puxo colorado e todo. Outro 
home houbo en Leirado (Ponteve
dra) decidido a «non darlle o voto a 
Fraga», porque eu voume con 
Alianza Popular». Outros falan da 
conveniencia de da-los votos ós 
coñecidos, que veñen sendo Fraga 
e Suárez. E hai tamén xente que la
menta que a esquerda non se pre
sente como «máis xunta», porque 
«con tanto nome e tanta cousa un 
pérdese». 

Pra clarexa-las cousas, a xente 
vai ós mitins e escoita con atención 
todo o que se di e o que se pregun
ta e, se se tercia, pregunta tamén, 
que «preguntando chégase a Ro
ma». 

Fálase de polídea 

Fálase moito antes e despóis do 
mitin. Xa se dixo eiquf que o tema 
da política en xeral e das eleccións 
en particular, fora pasando a un pri
meiro plano. 

Algo que se bota moito de me
nos é a referencia ós .problemas 
concretos e as solucións a eses 
problemas. A xente quererfa ve-las 
diferencias entre uns e outros gru
pos por ahí. Non sae satisfeita can
do os discursos van ós temas máis 
xeráis e abstractos. «De teoría xa 

. estamos ben e dunha maneira ou 
doutra, case todos veñen deci:-lo 
mesmo. Hai que ir á práctica». Son 
cousas que se escoitan con certa 
frecuencia nos mitins, neses ac
tos pequenos nas vilas e parroquias 
onde a familiaridade da ocasión pra 
que se estabeleza un peq1:1eno diá-: 
logo, moi util prás ·dúas partes. 

Tamén se segue con interés o 
relacionado co nacionalismo gale-

go, af nda que reap·arece sempre a 
pantasma · do separatis·mo, temor 
que os oradores han de atallar dal
gunha maneira, elarexando a situa
ción e indicando que do que se tra
ta é de que Galicia poida dispoñer 
de si mesma. No tema insisten par
ticularmente os candidatos do BN
PG, desenrolando o slogan «gober
nemos nós a nosa terra». A propa
ganda nas zonas ruráis e nos sitios 
fixados oficialmente pra ela é irre
gular. Cada grupo parece deixar 
claro que confia nas súas propias 
posibilidades publicitarias, sen con
ceder polo xeral moita importancia 
ós tableiros colocados polos conce
llos. E cada partido xoga as súas 
bazas coas campañas na prensa e 
no radio, se ten cartos, ou pon toda 
a confianza no contacto directo coa 
xente nos mitins ou, se se pode, de 
home a home. E o caso, por exem
plo, do Partido Socialista Galego. 

Vigo 

Catro partidos 
distintos e un só 
edificio 

Coa safda da ilegalidade, os 
partidos políticos sentiron a ne
cesidade de ter sede de seu. Lo
go, cára ás eleccións, aquela ne
cesidade foi unha urxencia. Pro 
¿ quén era capaz de conseguir un 
local? 

* * * 

O centro e máila dereita esco
lleron os hotéis como oficina elec
toral máis axeitada. Outros parti
dos foron prós locáis que empres
taron algúns particulares. En Vi
go, unha axencia inmobiliaria tivo 
o millor detalle: escolléu un edifi
co valdeiro que af nda non tiña 
comprador nin destino e ofrecéu
llo ós partidos. «Os primeiros que 
os pidan e tañan algo que ver con 
Galicia, sexan partidos galegos ... 
lévannos». E ahí están, na rúa 
Colón, catro partidos: Pártido So
cialista Galego -no baixo-, 
Partido Socialista Popular Galego 
-no primeiro-, Partido Gallego 
Independiente -no segundo- e 
Partido Galego Social-Demócrata 
-no terceiro-. Todos metidos 
nun bote, coma quen di. Hai pou
co que, na mesma rúa, no edificio 
do lado, ten a súa sede Alianza 
Popular. Aquilo, entre letreiros e . 
bandeiras, parece un maio. Ex
cepción feita do crespón negro, 
polas mortes de Euzkadi, que hai 
na sede do PSPG. 

NADA DOADO 

Alugar ou mercar locáis non é 
nada doado. Tampouco son bara
tos. Os alugueres están entre as 

. dezasete e as trinta mil pesetas 
mensuáis. Cando se conseguiron 
foi a nome de particulares, decin
do que eran representantes co
merciáis, ou a nome de socieda
des de estudios, máis ou menos 
disimuladas. Cando os propieta
rios se decataron que alf había 
partidos políticos escomenzaron 

. «TODOS METIDOS NUN BOTE ... » 

os problemas e,· nalgúns casos, 
terán que deixa-lo local. «Non é 
doado. Xa non se trata de diñeiro. 

A xente cando se entera que alf vai 
esta-la sede dun partido, colle 
medo e néganse totalmente a 
aluga-lo local. Podes pagar canto 
sexa. No·n o deixan». 

Os partidos que agora ocupan 
locáis emprestados terános que 
deixar logo do 1 5 de xuño, anque 
hai quen está a negocia-la posibi
lidade de quedar neles algún tem
po máis. «Un partido sen sede, 
sen local onde recibir á xei:ite, 
onde ter unha oficina de informa
ción ou unha sala de reunións, ten 
moitas posibilidades mermadas 
nestes intres nos que compre. fa
cer acto de presencia na rúa». 

Algúns grupos puxeron anun
cios na prensa pedindo locáis. 
Ninguén respondéu. E canto máis 
a esquerda está o partido, máis 
recúan os propietarios. Unha fou
ce e un martelo, por exemplo, dan 
arrepio ós donos. Nin que llos fo
ras expropiar. 



esta semá, eleccións 

Sondeos d(! 
manlpulaQC'ilJ 

CamHo Tofflc, un dos t•óricos mar
xl$t8s dos medios d• comun~aetón 
de masa$ •n ChHe~ denuncló'u, no $GU 
dfe & polo miódó, aa pos1bil1cúldés de 
controf de matas dende a fpforma
ctón, que actO• comQ un l>Ootn1Jt11ng: 
a noticia sH 4a' baae $0()1al ni qué sJ 
produce; P8$8 pQla pe~ do sist~ 
ma de poder -económico 0t.t potfti
co- que controfa O'S medio' de co
municación, e volts xa interpretada é 
mesma base social que a producira • . 
Oeste xelto a xente sabe de si mesma o 
que os medios de comunicación de ma· 
88$ lle contan, a lmáXe de ai mesma é a 
que lle dan 8$$$ medias. 

lsto ven a conto dos sondeos de 
opinión politice que, nestes tempos 
de elecclóns; ocupan moftas péxinas 
dos periódicos e alnda plantillas en
telras de profeslonéls da soolloxra, 
das enqulsaa e de medlcións de com
portamento social. UrÍ sondeo de opi
nión non é méls có tento de cof\ecer, 
segulndo os seus pasos e méllas s4as 
motlvacións, o comportamento e pre
ferencias, fobias e amores dunha co
munldade. Neste senso, serve mol 
ben como termómetro orientativo 
dunha determinada campana electo
ral que pode ter, deste xelto, elemen
tos correctores. Asf, por exemplo, $á
bese -Cambio 18~ que os horoes 
dé AUanza Popular renunciaron. a 
.media campana, a emprega-lo oome de 
Franco. xa que as enquisas demostré
ronltes que era negati\io. 

Líos, máis ben poueos 
A campaña electoral en Galicia 

vai desenvolvéndose con normali
dade e calma, de maneira que o 
que se sae disto é a excepción. 
Quedaron atrás os enfrentamentos 
de Fraga e a súa xente cos grupos 
que trataban de levarlle a contraria, 
ou simplemente cos que infundfan 
sospeitas os aguerridos rapaces e 
rapazas encargados de protexer ó 
«lfder». Pro, A.P. darfa algo máis 
que falar. No Grove houbo inciden
tes nun mitin desta coalición cando 
as duascentas persoas saf ron do lo
cal sen que o acto rematara. Xa as 
forzas do orde controlaran a entra
da da xente e sacaran a punta de 
pistola a un rapaz do PSG. Logo, a 
Guardia Civil detivo a dous militan
tes do PSOE en medio do cabreo 
xeral. Os detidos quedarfan en li
bertade despóis de falar unha co
misión do PSOE, PSG e PSPG cos 
superiores da Benemérita. 

Por outra parte, . no Grove ocurri
rfa tamén que grupos incontrola
dos, identificados por algúns coa 

extrema dereita, ocupáronse na de
portiva tarefa de botar por terra os 
valados prá propaganda polftica. 

Queda a agresión duns obreiros 
da construción a un rapaz de A.P. 
que querfa pegar cartéis dos seus 
na obra. Quedan os berros e abu
cheos perdidos en centos de 1actos 
polfticos. E pouco máis no capítulo 
dos incidentes. 

Por riba das ·diferencias políticas, 
perfectamente irreconciliabeis en 
moitos casos, dibúxanse as regras 
do xogo. En Lugo, sen ir máis lonxe, 
A.P., P.C.G., P.S.0.E., U.C.D. e ou
tros grupos acordaron namáis em
pezar repartirse moi ben os valados 
e non pegar cartéis propios tapan
do as mensaxes do veciño. 

A pesares de todo isto, quedan 
xentes que falan con medo do tin
glado electoral, identificándoo no 
fondo cunha especie de guerra ou 
caos. A propaganda en contra de 
tantos anos pesa non pouco na 
mentalidade do pobo. 

Unha loita desigual 
Houbo e hai queixas pola falta 

dunha mfnima igualdade de oportu
nidades. E non só polos cartos. 
Máis aló da dereita, do «centro» e 
de grupos como PCG, PSOE e 
PSPG, os demáis vense tolos loi
tando contra cretos que lles nega
ron, axudas que non chegaron e ou
tros impedimentos. «Non ternos 
case medios materiáis», din os do 
BN-PG. O PSG, pola súa parte, 
aclara que non ten un peso de 
«axuda exterior, de fóra de Galicia, 
mentres a meirande parte dos par
tidos reciben grandes axudas 
económicas internacionáis (cando 
non dos grandes bancos es
pañóis)». «Nós financiámonos, din, 
só coas aportacións dos nosos mili
tantes e simpatizantes». E por pedir 
que non quede. O partido abrf u 

A UNIDADE DA ESQUERDA, 
PROXECTOS NON REALIZADOS 

unha conta nun banco de Santiago 
e sacóu bonos-axuda dende cin
cuenta pesetas. Outros grupos, 
como o PCG, andan tamén cos bo
nos. Está logo o problema dos lo
cáis pra poder xunta-la xente. Hai 
queixas dabondo dende tódolos 
puntos de Galicia polo manexo que 
alguén se trae cos locáis previstos 
polas autoridades prós mitins. Al
gúns non teñen luz ou carecen de 
sillas, ou están pechados sen que 
ninguén dea unha explicación con
vincente. Algúns candidatos do 
PSG tiveron que subirse a un banco 

BE/RAS PIDE 
PODER GALEGO 
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no medio dun camiño pra falar. Era 
en Valladares e a escola que lles 
correspondfa estaba pechada. Ta
mén o BN-PG denuncióu que en 
Ordes e en Cedeira lles foron nega
dos locáis, non por razóns econó
micas, senón polfticas. 

Do incremento dos precios dos 
arrendamentos por horas xa se fala 
noutro traballo deste mesmo nú
mero. A demanda é moi forte e o 
mesmo ocurre con outros mate
riáis. O dfa que se abrf u a campaña 
esgotáronse tódolos equipos de 
megafonfa en Pontevedra. O último 
levóuno aquel dfa Reforma Social 
Española, en perxuicio doutros gru
pos que non o puideran mercar 
diante por falta de liquidez. Grupos 
hai tamén que se queixan do com-

portamento das imprentas que están 
a face-lo agosto e a servir diante a 
quen paga máis e millor. O Frente 
Democrático de Esquerdas (FDE) 
tiña contratada a súa propaganda 
pra Galicia nunha imprenta galega 
e noutra catalá. Pois a cousa retra
sóuse. «Debido a que estas eleccións 
as plantexa o Goberno á súa medi
da e o diñeiro en cantidades as
tronómicas é o que fai move-las 
imprentas, o noso contrato foi re
trasado, pois outros grupos polfticos 
máis poderosos económicamente 
presionaron pra elo», aclaróu o 
F.D.E. A loita electoral, mfrese 
como se mire, é moi desigual. Os 
condicionantes son moi fortes e en 
Galicia fanse ás veces case violen
tos. 

Unha proba pra todos 
Xa non é pouco saca-lo tema 

polftico da clandestinidade habitual 
hastra hai pouco tempo. Xente hai 
que case non ere nada do que está 
vendo e ouvindo. En Santiago cón
tase o caso dun vello militante co
mu nista que escoitóu dende a súa 
casa a Internacional a traveso dos 
altavoces dun coche. O home saf u 
á rúa pra comprobar que non soña
ba e con ganas de poñerse a cantar 
ou saltar, facer algo. Era certamen
te unha nota discordante pra ou
tros. Un veciño, home do Movi
mento Nacional, safu tamén á rúa, 
pro disposto a increpar a tan atrevi:
dos anunciadores. Todo quedóu 
nos amagos. Nin o primeiro cantóu 
nin o segundo pasóu de xesticular e 
decir que aquilo era unha vergonza. 
As reaccións non pasaron desaper
cibidas a algún dos veciños do ba
rrio. Quedaban af nda uns dfas pra 
que a Internacional puidese ser es
coitada en parte no mesmo televi
sor coincidindo co espacio adicado 
á presentación do PCE. Estaban, 
están ahf novamente os vellos him
nos, as cancións non esquencidas e 
hai moito de recuperación do tem
po pasado -ou perdido- nos ace
nos das persoas maiores que acu
den puntualmente ós mitins, reco
llendo e gardando a propaganda 
que chega ás súas mans. 

TEI MA atopóu as xentes maio
res non só nos actos celebrados 
nas cidades, senón e quizaves en 
moita maior proporción comparati
vamente, nos mitins celebrados nas 
vilas. Son moitos tamén os que de
ciden quedar na casa, esperando 
acontecementos ou simplemente 
xogando a non facerse notar. Hai 
tamén os que merodean ó redor dos 
locáis onde teñen lugar os mitins é 
non entran hastra que comproban 
que alf dentro non ocurre nada ma
lo. Pra todos, todo ven sendo un 
pouco unha proba. Plantando ou 
non plantando cara ó caciquismo, 
que se facemos caso do sociólogo 
Xosé Pérez Vilariño, controla afnda 
algo asf coma un 40 por cento dos 
votos galegos. Hai xente que resta 
importancia ó fenómeno. «Os caci
ques andan agachados e non din 
nada nin contan moito», decfa un 
labrego de Guillade (Pontevedra). 

E está tamén a picaresca innata 
ou impulsada pola esquerda. Unha 
mitineira do PCG explicaba á xente 
en Santa Comba, perto de Santia
go, que non se preocuparan se o 
cacique mandaba votar polos seus. 
<<Vostedes voten polos que lles pa
rezan millores -aconsellóu- e 
despóis dfganlle ó cacique que vo
taron por quen el querfa. E xa está». 

Coa Igrexa topamos 
E, por se todo fora pouco, a lgre

xa. A xerarqufa fala de independen
cia pro no fondo arrf mase á derita e 
ás veces, dun xeito descarado. O 
caso do bispo de Ourense, o inefá
bel Temiño, fixo indirectamente 
propaganda á dereita en dúas so-

nadas pastoráis -tódalas súas 
pastoráis ,son sonadas, tamén é 
verdade-. Veu decir que non se 
podf a votar ós marxismos, destru
tores de esencias e purezas «trenti
nas». Pro monseñor foi máis aló e 
acusóu a todos aqueles que defen-

den o matrimonio civil e o ensino 
laico -deixóu, menos mal, o tema 
da gratuidade- decindo que os 
católicos tiñan que apartarse deles. 
Andaba en Ourense moi mosca o 
persoal despóis destas diatribas sa
gras e cóntase que alguén chegóu 
a decir que Alianza Popular chegara 
á diócese ourensá. A verdade é que 
parece que alf A.P. era denantes de 
ser incluso. Os cristiáns polo socia
lismo e outros grupos polfticos 
marxistas e marxistizantes contes
taron ó bispo. De valde. Compre sa
ber agora qué vai pasar nos 
serm6ns e nos consellos da misa 
das doce. Tamén depende da xente 
que ande nisto das misas. Porque, 
xa ven, hai cinco cregos en liza, nas 
listas electoráis. Tres no BN-PG e 
dous no PSOE. Son xente que dei- -
xóu de lado as pastoráis e busca 
novos compromisos evanxélicos co 
pobo. «Houbera máis, decfa un ve
llo en Arzúa, e dá gusto oilos predi
car». Acababa de falar López Rego, 
do BN-PG. 

Pola súa banda, o equipo «Boa 
Nova>> de Ferrol, nun documento titula
-do «Independencia, sf; neutralida
de, non (o crente galego ante as 
eleccións)» denuncia a situación 
colonial e o caciquismo en Galicia 
afirmando que «esgrimi-la pantas
ma do comunismo non é máis que 
seguir poñendo na nosa leira o es
pantallo que tanto servf u durante o 
franquismo pra escorrentar ó pobo 
da reclámación dos seus dereitos». 
Xa se ve, pois, o movemento pen
dular da igrexa. Dende o dereitismo 
tácito ou non da xerarqufa ó com
promiso liberador, «de extrema es
querda», din algúns, dos cregos de 
a pé. Pra que as cousas remataran 
de porse feas, chegaron, e seguirán 
chegando as cartas de A.P. ós con
ventos, lembrando perigos, demos, 
sapos e cobras e pedindo votos. 
Coma nos asilos. Os superiores e 
superioras poderfan falar moito 
destas cartas que xa chegaron ás 
institucións relixiosas de Galicia 
coas firmas de «ilustres damas», al
gunhas viudas, pra máis señas. 

¿Qué vai pasar? 
Falamos ó longo deste informe 

da Galicia rural, da situación nas 
pequenas vilas. O das nosas cida
des é xa coñecido e aireado e ven 
marcado polas concentracións de 
miles de personas nos estadios ou 
nos polideportivos. O PSOE tiña o 
récord no intre de redactar estas 
liñas con esas máis de dez mil per
soas na Coruña. Estaba, claro, o Fe
lipe González, do que algúns din 
sen mas intencións coñecidas que 
«é o máis vello de tódolos socialis
tas». Nas cidades concéntrase o ni
vel máis alto de información, de 
propaganda, de bombardeo parti-

ELVIRA, SAUDOS 
A PUÑO PECHO 

dario. O campo vaise máis de paso. 
Todo o mundo anda contra o reló, 
hastra os caciqueiros se ven obri
gados a roubar tempo á discreción 
e logo vanse sabendo cousas. 

O cacao mental e diffcilmente 
evitábel. Aló por Combro (Ponteve
dra) un campesiño dixo a esta re
vista que «Adolfo Suárez é o centro, 
a democracia e o Presidente do Go
berno». Hai vellos comportamentos 
que manexados ou non van pesar 
algún tempo máis. Sábeno todos. O 
Poder, tamén. Por algo foron pre
paradas con coidado as eleccións. 
Os dfas que quedan despóis da sai
da deste -número serán especial
mente tolos. 

Queimaránse os últimos cartu
chos dende Fisterra a Ribadeo, 
dente Tui a Valdeorras. Haberá que 
le-los resultados electoráis empe
zando por abaixo pra comproba-lo 
que hai de verdadeiro. Dito sexa ó 
marxe das sorpresas, que poderfan 
ser sorpresóns se votaran os maio-

- res de dazaoito anos. Pro estas 
quedarán ollándoo todo coa ban
deira azul e branca da libertade e a 
esperanza ben alta. Hai tempo que 
comprenderon que a data do 15 é 
un punto de partida. 
Os seus maiores, en todo o pafs ga
lego, os que poden porque sf e os 
que queren porque lles peta, mati
nan no que van facer. E case non 
soltan prenda. 

-~ 



esta semá, eleccións 

Votar na emigración 

A diáspora do silencio 
Nalgún caso, as autoridades oficiáis da emigración falan úpra se disculpar- da 
falla de experiencia neste novo xeito electoral que nos está tocando vivir, a du
ras penas, con fórceps aínda, ós cidadáns do Estado español. Unha disculpa que 
tenta tapa-la realidade: négaselle, prácticamente, o voto á emigración. Pro ~lgo 
máis puidera haber que inexperiencia: moitos dos emigrantes non deixan de 
poñer, enriba . do candeeiro, o sinxelo feíto de que algúns dos organismos da 
emigración -as agregadurías laboráis, máis que ningún outro- son, sen máis, 
auténticos redutos (alguén lles chamaría «cavas») da dereita máis recalcitrante. 
Verdadeiros búnkers da emigración. O certo é que, despóis de todo, sementes un 
tres ou, como moito, un catre por cento do censo emigrante podará votar nas 
eleccións. Estas son as cifras, cativas cifras, da diáspora traballadora. Un voto, o 
emigrante, que non é máis ca isa: voto obreiro. ¿ Camiñarían por ahí os medos do 
Segundo Goberno da Monarquía? 

Os consulados espaMis no ex
tranxeiro, é patente segundo as no
sas informacións, retrasaron e mes
mo chegaron a ocultar a méis ele
mental información pra que os emi
grantes, finalmente, non chegaran 
a formar parte do censo electoral. 
Nos consulados e nas embaixadas. 
No caso das agregadurf as laboráis, 
as dificultades foron afnda máis 
grandes prós traballadores con de
sexos de votación. E non é nada 
inexplicábel: no caso da agregadu
rfa suiza de Berna, por exemplo, o 
seu titular -señor Jiménez de la 
Espada- declaróuse recentemen
te como simpatizante e ~militante 
se for preciso» dos coñecidos fas
cistas autodenominados ~guerrille
ros de Cristo Rey». 

O ARTIGO 57, DE PASADA 

Polo demáis, se a Lei Electoral 
fixa a súa atención nos emigrantes 
é, somentes, de pasada no artigo 
57 ~sdicado» ós ausentes dos seus 
domicilios no día da votación, quin
ce de xuño. O caso é que, lonxe de 
ter en conta, realmente, ós emi
grantes, o devandito 57 trátaos 

cumplimentación das solicitudes de 
inscripción no censo non puido ser 
máis cativo prá emigración: ~~A no
tificación, dixo recentemente Leó
nidas Montero - .secretario xeral 
da Asociación dos Traballadores 
Emigrantes Españoles na Suiza-, 
non se nos fixo directamente a nós 
senón a traveso da radio, da televi~ 
sión e da prensa local ... Medios ós 
que, diflcilmente, teñen acceso 
-por dificultades de idioma - os 
emigrantes que trsbsllsn ns Repú
blica Federal Alemana ou ns Suiza 
alemana». 

XAVIER NAVAZA 

pols propia Administración Central 
sobre os xeitos prá tramitación das 
solicitudes de inscripción que /les 
chegaron do extrsnxeiro. · 

Diáspora sgsrds 

ADMINISTRACION CALA 

a> conxuntamente cos turistas ou cos ...... 

A primeira consecuencia, por 
exemplo na Suiza, é que só conse
guiron inscribirse no censo electo
ral -denantes da data tope, o 21 
de marzo, estivos prazos, tamén
arredor do quince por canto. E a ci
fra, segundo distintas fontes con
sultadas por TEI MA, é a media eu
ropea non sendo a excepción do 
Benelux (Bélxica, Holanda e Lu
xemburgo), donde a cifra chegóu ó 
trinta por canto de inscritos no cen
so. De tódolos xeitos, nin tan sique
ra ese quince por canto que chegóu 
a tempo vai poder, finalmente, par
ticipar nas elección : moitos dos 
municipios semells que non foron, 
tampouco, informados dsbondo I' viaxantes de comercio. O prazo prá 



esta semá, eleccións 

VOTO OBREIRO 

As respostas, asf, resultan in
completas e con defectos formáis 
que invalidan, automáticamente e 
segundo a tradicional práctica ad
ministrativa española, as solicitu
des. De total, póis, cecáis somentes 
un tres ou estro por cento dos emi~ 
grantes españóis poderán exerce-lo 
seu voto electoral. Máis iso non é 
todo. Polo demáis, outras dificulta
des sumáronse ó devandito: os for
mularios de solicitude de inscrip
ción, por exemplo, cambearon has.., 
tra tres veces de modelo e, mesmo, 
a moitas das asociacións de emi
grantes que quixeron repartilos en
tre os seus, non llos foron entrega
dos como se prometera nun princi
pio. ¿Cómo é que, cada consulado, 
non se preocupóu con tempo da
bondo pra esté;lbelecer e poñer ó df a 
o censo na súa zona 7 ¿Por qué os 
consulados e embaixadas non se 
preocuparon de contactar directa
mente cos emigrantes? Meigallos 
do centralismo. 

A clave puidera estar no que de
ciamos ó principio. O voto emigran
te, fundamentalmente, é un voto 
obreiro. E o caso suizo é exemplar: 
alf, os traballadores galegas e dou
tras nacionalidades do Estado es
pañol xunto dos traballadores ita-· 
lianas levaron adiante as primeiras 

folgas contra do pacto social. E un 
dato. Ilustrativo dato. ¿A quén non 
interesa o voto emigrante 7 O que le
va mes dito poderfa axudar en certo 
modo. VOTÓ OBREIRO. Cecáis, ei
quf puidera esta-lo quid da cues
tión. Pola contra, fontes próximas ó 
Ministerio de Asuntos Exteriores si
nalan, pra se disculplar tamén, que 
se houbo moitas lagoas de infor
mación ós emigrantes iso é debido 
ás dificultades que supón chegar ás 
colonias emigrantes, dispersas e, 
moitas veces, desconectadas entre 
sf ou das embaixadas. A resposta, 
agora, poderfa valer como disculpa 
electoral. En todo caso pon ó des
cuberto, xa, o absoluto desinterés 
do Gobemo espar2I polo traballo e 
polos homes e mL.:ieres da diáspo
ra. 

O ESQUENCEMENTO 
DA MONARQUIA 

O esquencemento do Segundo 
Goberno da Monarqufa no que se 
refire á emigración é, por outra 
banda, un esquencemento histórico 
do centralismo. A tradición xurfdica 
do Estado español non prevéu, 
.nunca, a participación dos traballa
dores no extranxeiro nas eleccións. 
Nin a Lei Maura de 1907 lles per
mitfu votar nin o puideron facer nos 
referéndums que Francisco Franco 

convocóu . en 194 7 e 1966. Nem
bargantes, o caso do referéndum 
do ano 16 foi ben distinto. Nel, un 
caso espectacular foi o da televi
sión francesa que, no nadal do 76, 
chegóu a utilizar espacios nunca · 
utilizados, amplos espacios, pra ex
plicar ós emigrantes a maneira de 
votar no referéndum. Agora, pola 
contra, o silencio é total na mesma 
Francia. Todo un granftico valado 
de desinformación é, agora, a res
posta do Goberno español ás esi
xencias dos traballadores na diás
pora. Silencio · de ferro · guberna
mental. 

A escrupulosidade dagora, coas 
eleccións, non existfa denantes co 
referéndum. Daquela, os emigran
tes foron consultados por primeira 
vez na nosa historia e parto de tres
centos mil homes e mulleres acudi
ron ás urnas. Pra contrarresta-la 
chamada á abstención promocio
nada pola oposición democrática, 
Suárez ordeóu ós consulados que · 
admitiran sen trabas o voto dos 
emigrantes, que o enviaran urxen-

. temente por e.arreo diplomático a 
Madrid. A comprobación sobre o 
censo electoral non fora, antón, 
unha grande dificultada. Como xa 
dixo alguén, írno referéndum, os 
emigrantes hastra votarlan por te
léfono se for preciso». Pró quince 
de xuño, agora, todo se mella ser di-

ficultade. Unha canle prá participa
ción puidera se-la creación de me
sas electoráis nas embaixadas, nos 
consulados... Pro, segundo fontes 
de Asuntos Exteriores, (f... o ordens
mento xurldico interno _dalgúns pai
ses non permite a cel_ebración de 

· eleccións nos carpos diplomáticos. 
Polo demáis -engaden as mes
mas fontes- os nosos consulados 
non teñen capacidade organizativa 
dabondo pra levar adiañte a opera
Ción electoral». 

A (altima hora, ·namentres redac·
tamos estas lii'ias, a compañfa aé
rea Iberia fixo pública a súa inten
ción de rebaixar nun seseata por 
cento os prebios dos trabal'ladores 
españóis residentes no extranxeiro 
que teñan intención de viaxar á súa 
terra co ánimo de deposita-lo seu 
voto nos próximos comicios. 'Pra·al'
gúns non servirá de moito. As fri
cións do Goberno Suizo -Suiza é 
un grande exemplo da· emigración 
galega- co · Goberno español 
poñen en perigo a· posibUidade do 
viaxe electoral dos emigrantes. 
Moitos, á volta, puidéranse atapar 
sen o traballo que tiñari ó sair dalf. 
En fin, o problema plantexado ós 
emigrantes é tamén d~s trab.allado
res do mar -pesca de altura e 
mercantes-. As posfbeis, solu
cións, sempre, chocando ·cd silen
cio da Administración.' 



sucede 
no país 
«Fenosa» anunciaba na prensa, hai unhas semanas, que abandonaba o 
proxecto de construir unha represa en Dorna, terras de Cerdedo - Pon
tevedra. « Fenosa » parecía sentir moita pena por ta 1 cousa xa que, así, 
nin Pontevedra, nin Cotobade nin Campo Lameiro se podarían aprovei
tar da represa. Cando GUILLERMO CAMPOS foi saber destas penas 
dos veciños levóu algunha sorpresa. 

Cerdedo 

A. represa, máis 
abaixo, por favor 

«Mira, meu home, aquí non ternos cof\ece
mento desta decisión da empresa. Tampouco 
eremos que sexa moi certo ... ¡ Hastra non seise 
o que andarán a buscar non será calmar algo os 
ánimos pra vir logo a plantarse nos sitios, cando 
esteamos confiados I». 

Se en Cardado lle daban pouco creto a tal 
aviso da empresa, non era moito tampouco o 
que lle daban na capital, onde o proxecto dunha 
represa pra abastecemento de auge xa levaba 
moito tempo esquencido. Dende logo, en Coto- r;:i 

bada e máis en Campo Lameiro víase a nota da ~ 
empresa como unha pura farolada: nin hai tal 
proxecto nin tal idea se considera poslbel pela 
altura que haberla que lle dar ó embalse. 

SEN INFORMACION 

VICHOCUNTIN: SETE CASAS 
BAIXO AS AUGAS 

«causa que non ten por qué parecerlle mal a «Fe
nosa». 

Os vecif\os afectados pela represa de Dorna 
quéixanse de ter pouca ou ningunha informa
ción, porque con eles non fala ninguén. «Fenosa» 
quedóu de se ver cos paisanos, que aínda están 
a esperar. Houbo unha reunión no Goberno Civil 
de Pontevedra e non lles deron resposta 6s pro
blemas plantexados alf. E na Hermandad de La
bradores y Ganaderos parecen dormir un seno 
longo e profundo: seica quen manexa todo o 
asunto é o secretario que se acorda de todo me
nos dos paisanos. Non movéu un dedo por eles 
no do embalse e, nembargantes, faltóulle tempo 
pra ofrecerlle-los locáis da «súa» Hermandad ós 
homes que vif\eron paga-los dereitos de paso 
dunha lif\a. 

Xa foron pagadas algunhas veigas e dereitos 
de tendido ·e non parece que a empresa deixe 
que se perdan eses cartas. Prós vecif\os, a xoga
da está clara: facerlles erar que non hai interés 
pola represa e que, aínda, non lle importa perder 
uns cartas, e todo iso pra que os labregos pen
sen que eses dif\eiros que ofrece a empresa pe
las terras é o máximo que poden pagar. E por 
aquí sí que non tragan. 

O alcalde -anqueó principio calaba- deci
dlu pórse do lado do seu pobo pra esixir que a 
empresa falase claro e axif\a. «Aqul non quere
mos -disque dixo- evasivas nin falsas prome-· 
sas». 

HAI SOLUCIONS 

Moi mosqueados ten «Fenosa» ós vecif\os de 
Cerdedo por mor das razóns que dá pra abando
nalo proxecto da represa. A empresa di que hou-
bo moitos problemas ces vecif\os e os paisanos r;:i 

•Z 
~ aseguran que «non houbo tal» e que, polo da ~ 
l' gora, só constituiron unha Comisión de Vecif\os, 

«0 regadío págano a 130 pesetas-metro cua-

OS MILLORES LAME/ROS PRO EMBALSE 

ESTA TERRA E NOSA 

drado e os pif\eiros a cincuenta pesetas. ¿Qué 
tacemos nós da nasa vida, moitos con cincuenta 
e tantos anos? Coas terras, ímonos defendendo; 
co quenas dean por alas non nos chega nin pra 
medio ano». 

A cota da represa calle o setenta por canto 
dos millares lameiros de Cerdedo, capital do 
municipio, nos que se ven mantendo a meirande 
parte do gando. En Vichocuntln desparecerán bai
xo das auges sete casas e as outras quedarán 
coa represa e a carretera por enrriba dos talla
dos; as millores veigas quedarán de leito do embal
se. A peor parte lévaa Sarrapia que morrerá 
con.µletamente asu!agado: de vinta casas que
darán catre e, pra iso, como penedos xurdindo 
das augas; a valif\a sobre a que caiga o lugar 
deixará de verse. En Fondós, Buqarln, Padre e 
Fornelos haberá tamén perdas, máis ou menos 
grandes: «Non nos levan as casas, pro sí as vei
gas. ¿E qué facemos, lego 7». Outra causa que 
non se explican os·vecif\os é que haxa dez anos 
que lles fixeron a concentración parcelaria e que 
agora vef\an a asulagarlle-las terras. 

Os vecif\os de Cerdedo non se opof\en sique
ra á represa, só se opof\en a que os arruínen. «Se 
de certo «Fenosa» quera levar estas terras e can
to é a nasa vida de sempre, non vai ter máis re
medio que pagar a precio de curo ou de aquí 
non nos move nin san pedro». Pensan que ou 
lles dan solucións adecuadas ou que cambeen a 
represa de sitio. Porque tamén é certo que fa
céndoa máis abaixo, aínda que cicáis un pouco 
máis cativa, quedarían a salvo as millares terras. 



sucede no país 

TEIMA: 

Un proeesamento e 
dous ccseeuestros>> 

Moi ó seu pesar, os periodistas de TEIMA convertfronse en noticia no decur
so da pasada semana. Perfecto Conde, responsábel da sección de reportaxes, reco
lléu o venres, dfa tres, un auto de procesamento que lle fara aberto polo 
maxistrado-xuez de lnstrución do Xuzgado número un de Santiago. Perfecto foi 
procesado tra-la denuncia que no seu dfa presentóu Manuel Lagoa Castreje, tercei
ro tenente de alcalde e presidente da Hermandad de Labradores de Cée, na Co
ruña. Segundo parece, o señor Lagoa considérase gravemente inxuriado por deter
minadas frases incluidas no artigo «Cée: concentrar a golpe de cacicadas», que o re
dactor de TEIMA firmara, dentro da súa sección, no número 18 da revista. O conti
do xeral do traballo suxerfa que o denunciante era responsábel de certos atropellos 
que puideran darse no plan de concentración pasto en marcha na zona de Perei
riña. 

O xuez decretóu a libertada do naso compañeiro, requerf ndolle a constitu
ción, no prazo regramentario, dunha fianza de 500.000 pesetas en concepto de 
responsabilidades pecuniarias das que declara responsábel civil subsidiaria á em
presa editora de TEIMA, Sociedade Galega de Publicacións, S.A. Anteiormente,a 
rafz da apertura do sumario, varios veciños de Cée visitaron a redacción da revista 
pra ofrecerse a testificar públicamente a veracidade de todo o que se afirmaba na 
reportaxe. 

O procesamento de Perfecto Conde non era, con todo, a primeira incidencia 
da semana prós que facémo-la revista. Outra reportaxe publicada no número 24 
baixo o titulo «0 marqués quere ser señor feudal» provocóu un insólito doble «se
cuestro» na zona de Santa Uxfa de Ribeira. Segundo parece, algún dos citados na 
información -en términos non precisamente laudatorios- decidfu confiscar por 
canta propia ou pala dalgún secuaz tódolos exemplares de TEIMA que habitual
mente se distribúen na bisbarra. Inasequible al desaliento, a distribuidora deste 
semanario remitfu un novo feixe de exemplares que non tardarfan en desparecer 
dos postas de venda polo mesmo procedemento de compra masiva. No intre en 
que informamos, descoñécese o paradeiro do terceiro envio que, teima que teima, 
safu camiño de Santa Uxfa. De calquera xeito, son ben poucos os ribeiráns que afn
da non coñecen o contido da información que, fotocopiada unha e cen veces, cir
cula gratuitamente polo pobo. Falta sementes que a repartan á porta da igrexa, pra 
escarnio e maldizer de aspirantes a señores feudáis que -á vista está- seguen a 
utiliza-los mesmos métodos da Edade . Media en plena era cibernética. 

Esta acción -verdadeira acción de comando- de Ribeira, tivera hai1 al,gunhas , 
semanas, un curioso precedente en Ribadavia. Ali, outro home aludido nunha in
formación eneal da problemática de vila -o señor Paz Ameij,eiras- tentóu, sen 
éxito, mercar tódolos exemplares existentes nos quioscos. A responsábel da venda , 
en tono profesional, argumentóu que tiña uns clientes fixos ós que non podfa fallar, 
polo que resultaba imposfbel acceder ás pretensións do señor Ameijeiras. Poste
riormente, unha filla deste, membro da executiva do Partido Popular Orensano, in
tegrado no Centro Democrático, repetf u a intentona sen obter maiores froitos que 
o seu proxenitor. 

A movidfsima semana pecharfase cunha nova ameaza de querella por parte 
dun industrial a quen se aludf u, en términos que el considera pouco apropiados, 
nunha información sobre a zona de Corrubedo. 

A editora de TEIMA prometéu solemnemente unha próxima compra de chi
choneiras pra tódolos redactores. 

ce Vagalume>> medra 
Incremento na tirada, cambio de impresora, reestruturación interna e ampliación de ca

pital son as medidas adoptadas por «Lumeiro, S. A.», cara á demanda crecente da súa revista 
-infantil e xuvenil- «Vagalume», a única destas características que se publica en lingua .ga
lega. 

No decurso do presente ano, a raíz da nova etapa inaugurada coa participación directa 
dos rapaces na elaboración da revista, as suscripcións de «Vagalume» triplicáronse. E a curva 
ascendente non leva traza de decaír. A revista sairá próximamente das rotativas de «La Voz 
de Galicia», prelo comercial, o que, en principio, será unha garantía de cara ó cumplimento de 
súa periodiCidade. 

Pra cubrir gastos na nova etapa -dez mil exemplares de tirada-, «Lumeiro» ampliará 
o seu capital en dous millóns e medio de pesetas, mediante accións nomináis de mil pesetas 
cada unha. Os antigos propietarios da publicación renuncian ó capital invertido e, a partires de 
agora, exerceráse o necesario control pra que ningún accionista teña máis do tres por cento 
do capital social. Preténdese con esta medida abrir «Vagalume» a tódolos sectores interesa
dos en potencia-la iniciativa que a revista supón. 
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EQUIPO DEMOCRACIA 
CRISTIANA E SOCIAL 
DEMOCRACIA GALEGA 

PARTIDO POPULAR GALEGO (PPG) 

PARTIDO GALEGO SOCIAL DEMOCRATA (PGSD) 

ALIANZA GALEGA SOCIAL DEMOCRATA (AGSD) 

Candidatura ó Congreso 
pola provincia 

da Coruña 
1. FERNANDO GARCIA AGUDIN (PPG) 

2. XESUS GARCIA CALVO (PPG) 

3. MARIA LUISA LOPEZ Y LOPEZ (PPG) 

4. ANTON ULLOA ALLONES (PPG) 

5. LUIS RIPOLL GARCIA (PPG) 

6. XOSE MANTEIGA PEORARES (PGSD) 

7. XOSE MANUEL LOPEZ NOGUEIRA (PGSD) 

8. XOSE RAMON. GIL IGLESIAS (PPG) 

9. M.ª MILAGROS GARRIGOSA TOVAR (PPG) 

VOTA GALICIA 
VOTA DEMOCRACIA 

1 
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OS ANARQUISTAS FALAN CASTELAN 

A Asamblea 
Naeional·Popular 
Galega 

Na primavera de 1975 presénte
se en Portugal por vez primeira a 
Asamblea Nacional Popular Gale
ga. Despóis dos impedimentos e a 
represión sobre o nacionalismo no 
vran deste ano - morte de Moncho 
Reboiras e numerosos detidos da 
UPG- a organización espállase 
por toda Galicia e é presentada pú
blicamente no noso país en xaneiro 
do 1976, cando a Xunta Democrá
tica aínda estaba en plena vixencia. 
Mentres o Consello de Forzas Polí-. 
ticas Galegas aparecéu posterior
mente coma un pacto interpartida
rio, a Asamblea presentóuse como 
un organismo apartidario -que 
non anti-partidario-, integrador de 
indivíduos que aceptasen os seus 
principios, milit~sen nalgún partido 
ou foran independentes. «Debe se
la asunción individual -decfase
dos principios e prograr:nas de tra
ballo de AN-PG' o criterio que con
dicione o ingre~o nela, coa inde
pendencia de afiliación ou non cal
quera organiz'.ación partidaria». 
Cando o primerio «Chamamento», 
aseguróuse que: a Asamblea estaba 
apoiada por UP¡:G, PSG e PGSD. A 
idea de lanzar este organismo xur
díu da Unión do Pobo Galego que 
tamén foi, na práctica, quen máis 
pulóu polo seu crecemento e espa
llamento. Plantéxase, en certo sen
so, .coma un xerme do Frente de Li
beración Nacional, obxectivo sem
pre presente na política da UPG. 
Como sí se define claramente a 
AN-PG é como organismo conque
ridor do poder popular pra Galicia. 

Os principios políticos mínimos 
que viñeron a definir á AN-PG fo
ron: autodeterminación, autogober

N no (administración propia), antico
~ lonialismo (implantación do libre 
~ desenvolvemento da nación galega 

en tódolos eidos), democracia 
(exercicio do poder polo pobo en li
bertade i igualdade reáis e non só 
formáis), forzas políticas propias 
(rexeitándose toda clase de colo
nialismo político de calquera ideo
loxía) e intereses populares: loita 
política encamiñada á defensa dos 
intereses do pobo traballador A 
doutrina asamblearia concretábase 
logo cuns puntos programáticos e 
co organigrama de funcionamento. 
Axiña apoiaron e pasaron a inte
grarse de feito na AN-PG os xer
mes sindicáis e organizacións de 
masas promovidos pola UPG, é de
cir, SOG, UTEG, CC.LL., UTSG, etc. 

As convocatorias da AN-PG fo
ron as meirandes movilizacións de 
masas nos dous últimos anos. 
Monforte, Quiroga, «Día da Patria 
Galega», Xove, Baldaio .. ~ son al
gúns dos nomes dun historial pró
digo en manifestacións e marchas 
arredor da problemática específica 
do país. 

Se na realidade AN-PG e UPG, 
asamblea e partido, estiveron sem
pre moi vencellados, o achegamen
to nos últimos meses vai ser pro
gresivo, sobre todo dende o esga
zamento dun sector de membros 
da AN-PG que constituían logo a 
APG e da ruptura do Consello que 
supuxo un alonxamento da U PG 
respecto do PSG e MCG. Antes das 
eleccións, U PG e AN-PG decidiron 
a formación do Bloque Nacional
Popular e ir con este nome ós co
micios, presentando candidaturas 
propias. Ambolos dous organismos, 
despóis da posta en libertade dos 
catro militantes da UPG que per
manecían dende o vran do 75 pre
sos da cadea da Coruña, pediron a 
súa legalización sen que hastra 
hoxe tiveran resposta. 

o 
en 
z 
o 
...J 
~ 

a: 
~ 

Forzas políticas pra un tempo de 

Das As 
~ . 

o anar 
Concluimos con este traballo eneal do movemento 
asambleario e os anarquistas a análise enumerativa 
de tódalas forzas políticas que hoxe actúan no naso 
país, dende· a extrema dereita á extrema esquerda. 
Oeste xeito, o lector asiduo de TEI MA terá no seu 
poder unha guía práctica das alternativas que se lle 
ofrecen cara ó acto electoral que se levará a efecto 
esta mesma semana. 

A Asamblea 
Popular Galega 

A Asamblea Popular Galega 
(APG) constitúese no outono de 
1976 e celebra o seu primeiro con
greso en nadal dese mesmo ano, 
en Vigo. A súa base procede do es
gazamento que se produce na AN
PG en abril do 76. O sector esga
zado, formado cáseque exclusiva
mente por independentes, continúa 
funcionando coas siglas ANPG, an
que pra diferenciar un e outro gru
po falóuse neste tempo de AN PG 
(coordinadora) -os que logo for
marían a APG- e AN-PG (plena
rio). Anque a causa inmediata do 
enfrentamento foi a procedencia ou 
non dun plenario, así coma o xeito 
de convocalo, houbo discrepancias 
máis profundas que xa se viñan 
manifestando dende tempo atrás. 
Quizaves a principal viraba arredor 
do papel que lle correspondía ós 
partidos -concretamente neste 
caso á UPG- dentro dun frente de 
liberación. Entenderon os esgaza
dos que a UPG estaba dirixindo 
«mecánicamente» a Asamblea e 
que había unha falla de democracia 
interna, polo que ésta perdera o seu 
carácter. Pola contra, prá AN-PG 
(plenario), cuantitativamente maio
ritaria, aquilo non foi :. siquera crise 
senón a «autoexclusióm> dun fato 
de «pequeno-burgueses». 

Nos puntos resultantes do con
greso de nada/, a APG deflnese 
po/a construción dun bloque 
nacional-popular, entendendo por 
tal «unha alianza entre as forzas, 
partidos políticos e organizacións 
nacional-populares que, en bloque, 

asuman a loita pola autodetermina
ción». Como principios políticos 
quedan: autodeterminación popu
lar, autoorganización, autogoberno, 
e polo poder popular, definindo 
éste último como «toma real dopo
der polas clases populares, median
te a consolidación de órganos co
lectivos de xestión directa de cara á 
conquista dunha sociedade sen cla
ses». Frente ó que entende por 
unha· progresiva instrumentaliza
ción da AN-PG pola UPG, a APG 
vai definindo unha política propia e, 
de feito, hoxe é bastante distinta a 
práctica de ámbalas dúas asam
bleas. Por exemplo, frente á posta 
en primeiro plano por parte da AN
PG da contradición nacionalismo
españolismo, a APG afirma que hai 
que combater esta contradición pro 
que xamáis é antagónica nin insupe 
rábel no seo do pobo. Outra dife
rencia -ademáis das propias de 
funcionamento interno- ven dada 
pola política sindical. O sector 
obreiro da APG, organizado en co
mités de trabal/adores galegas, 
pronúnciese por iniciar xa un proce
so asambleario cara á construción 
dunha Central Sindical Ga~ega, en
tendendo por tal a «unidade dos 
traballadores galegos nun sindicato 
autónomo, único, de clase, demo
crático e galego». E neste proxecto 
están a traballar nalgunhas ramas. 
Ante as eleccións, a APG afirmóu 
non ser de carácter electoralista 
anque sí se mostróu disposta a 
apoiar dende fóra un bloque nacio
nalista, que logo non resultaría. 
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Pesia todo, compre non 
esquecer que moitas das 
forzas políticas existentes non 
foron legalizadas que a 
igualdade de oportunidades 
non deixa de ser por tanto, un 
bonito pro valeiro xogo de 
palabras. 
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,4l bl A ANPG SUMOU UNHA 
1'.. asam ea EXTRELA ROXA A BANDEIRA 

Democrática O anarquismo en Galicia 
da 
Aro usa 

Con funcionamento asamblea
rio e tendo como ámbito de actua
ción as poboacións da ribeira da 
Arousa hai que suliñar tamén a 
Asamblea Democrática da Arousa, 
coa característica diferencial de que 
nela participan un bo fato de parti
dos, algúns deles non exclusivamen
te galegos. De feíto, a súa estrutura 
parécese máis a unha asamblea do 
tipo da de Cataluña cás asambleas 
que se definen polo poder popular. 
Despóis dun período de proba de 
cáseque un ano, en marzo cele
bróuse no Salnés un plenario cons
tituinte. A A.O.A. declarábase como 
unha asamblea unitaria, democráti
ca, independente e como centro 
potenciador das organizacións de 
base cara á movilización da Ría e 
das súas zonas de influencia. No 
seu programa político pronúnciase, 
entre outras cousas, polas liberta
des democráticas, polo dereito de 
autodeterminación do pobo galego, 
e por un goberno galego «que rom
pa o asoballamento e a dependen
cia económica, política e cultural 
do noso país». 

Hastra a fesfeita do 18 de Julio 
Galicia foi, xunto con Cataluña, An
dalucía e Aragón, das zonas de 
meirande implantación do move
m ento libertario e anarco
sindicalista. En cidades coma a Co
ruña a Confederación Nacional do 
Traballo (CNT), sindicato creado en 
191 O, dominaba na loita sindical 
frente á UGT, o sindicato de orien
tación socialista. Frente ós sindica
tos cunha dirección política, a CNT 
preséntase como «sindicato inde
pendiente, antidogmático, antiau
toritario, de acción directa e non 
burocrático». A autoxestión dos tra
balladores a tódolos niveis móstra
se como alternativa tanto frente ó 
poder ditatorial coma frente ó que 
ven dado polo parlamentarismo. De 
ter un grande espallamento -tan
to no proletariado, coma entre os 
mariñeiros e nas zonas labregas 
próximas ás vilas- o anarco
sindicalismo pasóu a ser cáseque 
destruido polo franquismo. Parte 
dos seus militantes, a igual que os 
comunistas pro con menos organi
zación ca estes, botáronse ó monte 
e resistiron nas guerrillas. Aínda re
centemente, en agosto do 76, fo
ron enterrados dous destacados ce
netistas galegos: Víctor Francisco 

Cáceres, vigués, membro da CNT 
no exilio e empregado de «Vulcanm> 
até 1962, e Xosé Luis Quintas, de 
Teis, que pagara . a conmutación 
dunha pena de morte con 21 anos 
de cadea. Agora mesmo hai unha 
reconstrución da Confederación en 
Galicia, pro non se pode talar polo 
de agora dunha grande implanta
ción. De tódolos xeitos, o anarquis
mo non se reduce a unha presencia 
no movemento sindical. Ofrece 
unha sociedade nova frente á so
ciedade burguesa e quere ser polo 
tanto unha alternativa global. Hai 
que decir que un dos máximos teó
ricos do anarquismo ·ibérico, Ricar
do Mella, era natural de Vigo, cida
de na que morréu no ano 1925. 

Hai que cita-la existencia -polo 
menos ó traveso de panfletos
dun Grupo Anarquista Campesiño 
(GAC). 

Un tema complexo é o da acra
cia de raigañas universitarias ou es
tudiantís que está a agromar sobre 
todo nestes últimos anos. Non é en 
absoluto unha corrente nidiamente 
definida e compoñentes e influen
cias veñen de moi distintos vieiros. 
Danse referencias ó Maio do 68, á 
contracultura americana, ás comu-

nas, ás experiencias expansivas da 
percepción -por exemplo, alucinó
xenos, cannabis, a mesma música 
rock-, ós teóricos da chamada 
«nova esquerda», etc. Dada a ine
xistencia dunha mínima organiza
ción, como pode haber nos «autó
nomos» italianos, hai que talar dun-
ha converxencia arredor de puntos 
comúns como poden ser imaxina
ción e antiautoritarismo. Foron os 
ácratas -as súas pintadas van fir
madas cun A rodeado dun círculo e 
ninguén pode negarlles un esforzo 
imaxinativo: por ex., TVE TAMEN 
DROGA E NON A DETEÑEN apare
cida en Santiago- os últimos en 
deixaren Fonseca despóis do peche 
do pasado ano e a televisión falóu 
entón de «ocupación por unos cien 
anarquistas». As relacións cos par
tidos de esquerda non é moi amis
tosa normalmente e dende o nacio
nalismo fáiselle-la crítica de que 
non asumen a poblemática galega. 
Cando falabamos dun tema com
plexo referiámonos, entre outras 
cousas, a que con frecuencia méte-
se no mesmo saco do anarquismo 
a posturas nihilistas ou escépticas 
que en realidade negan unha das 
claves do movemento libertario: a ~ 
acción revolucionaria. iJ 
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Luis Soto: 
-

U.P .G. na enerueilla 

-¿Cómo escapaches ti, Luis? 

-Un frade, amigo da familia, 
veume buscar. Un mes metido nas 
covas, estiven, en perigo de morte 
moitas veces. Cando chegóo o fra
de puxen unha sotana e pasamos. 
Fo ron dí as de tensión en medio dos 
«¡Arriba España I» e falanxistas, en 
medio das pistolas. Despóis paséi a 
Portugal. Un grande home portu
gués, o doutor Barros, Xosé Barros, 
axudóunos a tódolos refuxiados a 
escapar. O doutor Barros, un mes
tre de Tourén. Logo a Francia. Dalf 
paséi á zona nosa e fun directa
mente a Valencia. 

1936: Luis Soto queda acorralado en Mondariz onde traballaba de mestre. «Eu 
estaba agachado alá, nun monte, xunto de Celso Collazo, galeguista, presidente 
do Frente Popular na zona. Díxenlle: Celso, escoita, ti estás equivocado, non te 
decatas do que pasa ... lsto está moi negro. lsto chámase fascismo. ¡Fascismo! 
lsto non é prisión, Celso, isto é a marte. Fascismo e marte negra, Celso. Vannos 
prender a todos e vannos matar coma carneiriños, Celso. Hai que escapar, Celso, 
témonos que salvar ... Lago, un día, el baixóu a vila. ¡Pobre Celso! Pouco despóis 
aparecéu na cuneta, morto, co aparato sexual antre dos dentes ... ¡Pobre Collazo! 
¡ Moita xente mataron!» 

1977: Luis Soto está connosco. Pasaporte mexicano, nacionalista galega. 
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XAVIER NAVAZA 

1 <'<Hai xente, home, dunha grande pureza 
mental». 

U.P.G ·~ 
OO pOBO G•LtGO 

-Agora estás eiquf. ¿Seguimos <'<Aqueles foron os meus únicos amigos» 

co problema nacional galego? 

-Vouche conta-lo asunto no 
Partido Comunista de España. Ve
rás ... O problema nacional no Parti
do Comunista aparecéu xa de vello. 
A liña que tenta conxugar ó 
marxismo-leninismo co nacionalis
mo galego sae á luz no 32. Ano de 
1932. 

«Beningno Alvarez -conta So
to-, Antonio Fernández Carnicero, 
médico en Ourense, Núñez, Xosé 
Gómez del Valle -poeta, o primei
ro fusilado en Ourense-, Ramón 
Teijeiro (funcionario de Facenda, 

"<t tamén fusilado) ... Estes en Ouren
~ se. E máis eu, claro. Logo estaban 
~ os dirixentes da guerrilla e outra 

xente en Vigo. Era, xa, o grupo na
cionalista que había no interior do 
Partido Comunista de España en 
Galicia». 

O «SOVIET» 
DE LALIN 

-¿Disidentes xa? 
- Non, home, non era un ha 

fracción. Nós non queríamos dividir 
ó Partido. Nós plantexabamos críti
ca en moitas cuestións. Eran os 
tempos de Pepe Díaz, cando o PC 
tiña no seu seo unha democracia 
fonda abondo e podíanse plantexa
los problemas. Porque foras un 

home crítico non pasaba nada, da
quela, ¿non? Póis ben, nese tempo 
faise o grupo ourensán: eran obrei
ros e más Fernández Carnice can
do, en 1932, proclaman a Repúbli
ca Gallega Soviética de Ourense, 
independente. Eles van e poñen a 
bandeira . coa fouce e o martelo no 
Goberno Civil ourensán logo de pe
char ó gobernador nun cuarto ... 
¡ Aquilo era un ha toleada ! Pro, de
seguida, aínda que dous días ou 
tres estivo proclamado a devandita 
Soviética ourensá, abrf ronlle a por
ta ó gobernador e sacaron do 
blacón a bandeira. 

Tamén houbo xornáis: 
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da 

«0 problema está clarísimo. A situación é 
moi dificil». 

, · 5.r.p;; 

-«El Soviet» ... E o primeiro pe
riódico comunista galega, bilíngüe, 
do mundo. O primeiro que aparece 
en Galicia e cun título moi sectario, 
xa, «El Soviet». E del saen á rúa vin-

tetrés exemplares feitos en Lalf n. 
Pro nós non tiñamos imprenta ... 
Lémbrome de Del Valle comendo 
pan e queixo efacendo «El Soviet». 
E máis eu ... Lémbrome do primeiro 
artigo de fondo: «i Viva la revolu
ción socialista nacional I», esco
menzaba. Pro, xa che digo, non 
teiñamos imprenta. Entón, unha 
tarde, tomos a Lalf n. Dixérannos 
que en Lalf n había un impresor so
cialista, bon home, que nos facía o 
xornal seguramente. E tomos a La
lín. O chegarmos alf dexéronnos 
que o home estaba en Donsión, per
ta da vila, nunha festa coa familia. 
Chegamos xunto del e dixémoslle: 
«Mira, nós somos comunistas pro 
non podemos publicar «El Soviet». 
Se nos botaras unha man ... » El con
testóu que «bon, eu non son somu
nista pro vouvos facer «El Soviet», 
vouvos tace-lo periódico». ¡Qué 
home estupendo 1 ¡ Formidábel ! 

Había xente maravillosa: 

A XENTE ADORABA 
A BENIGNO 

-O caso de Benigno Alvarez: 
Benigno era un grande home soli
dario. Agora hai xente que o quere 
reivindicar moito, xa apareceron hai 
pouco esquelas lembrando caboda
nos. Agrelo, por exemplo. E o mes-

mo Santiago Alvarez era moi amigo 
del. Póis ben, Benigno era notábel: 
un pelo rizo negro, miudiño, mouro, 
veterinario intelixente e culto, escri
bía moi ben, podiamos decir hastra 
literato... Por enriba de todo, un 
temperamento de paciencia e hu
mildade. A xente adoraba a Benig
no Alvarez. Ben, póis no Segundo 
Congreso do PCE en Madrid -Be
nigno era, xa, o secretario xeral do 
Partido en Ourense- el ía como 
delegado por Galicia a informar. 
Daquela presidía Pepe Díaz, esta
ban tódalas representacións nacio
náis, tódolos partidos comunistas 
do mundo ... Cando lle chegóu o tur-' 
no, Benigno foi e dixo, pra empezar, 
que el talaba por Galicia e que, polo 
tanto, sementes podía talar en ga
lega. A xente apampanada cando 
escoitaba aquilo: «Non podo talar 
castelán porque na miña terra, no 
meu país os labregos, os mariñei
ros, os traballadores todos só sa
ben do galega pra talar. Eu, aínda 
que paséi pola Universidade, non 

· podo talar castelán porque o caste
lán non traduce ben o meu pensa
mento ... Solicito, por favor, que me 
poñan un tradutorn. E puxéronllo: 
un camarada portugués exiliado 
fixo de tradutor ... ¡Qué coraxe tes 1, 
díxenlle eu cando voltóu¡ qué ben fi
xeches 1 El contestó u: ¡Luis, ternos 
que facer así porque, se non, aca
ban con nosco pra sempre, esmá
gannos, Luis. Claro, eu podíame ex
presar en castelán pro, non mo te
mes a broma, Luis, pro o certo é 
que me expreso millar en galega. 
Aquilo non foi broma, Luis. E algo 
moi serio ... ». 

«Castelao - comenta Soto-, 
cando se enteróu da noticia polos 
xornáis, ó día seguinte das palabras 
de Benigno, estaba en Pontevedra 
no café da Peregrina. Eu estaba alí 
e vin, escoita, cómo lle cafan as lá
grimas de emoción. Castelao esta
ba impresionado. <Nerdadeiramen
te, ¡ben santo é I», dixo Castelao. 
¡Qué valentía 1 E destas anécdotas 
houbo moitas ... » 

UN CONGRESO 
PRA UPG 

Nacía, póis, o nacionalismo na 
recámara do marxismo: 

- Moitos anos máis tarde, a 
UPG. Tí na fundación. Vintecinco 
de · xullo de 1 964 na Rocha, perto 
de Santiago. 

-Sí, e o panorama avanzóu 
moito gracias a estes. Despóis de
les galeguizáronse os socialistas, os 

curas, a Guardia Civil. .. Galeguizóu
se todo. Nacían tempos novos. E 
lamentábel isto que pasa, agora, na 
UPG. 

- Segundo Luis Soto, ¿qué 
pasa exactamente, na UPG? 

-Póis na UPG ... Nós pensaba
mos, en México, que isto podía pa
sar calqúera día. Calquera día por
que, na UPG, pulan determinadas 
tendencias que confunden a situa
ción. Mesmo, pode que haxa ten
dencias de tipo galeguista antigo 
que son, vaia, certamente, produto 
de desviacións de dereitas. Claro, 
estas causas poden aparecer, rena
cer, en cada intre e, aparentemen
te, hastra por personalismos ... Apa
rentemente, porque, en realidade, 
non son personalismos senón esen
cia política. Entón pódese producir 
este fenómeno de crise... Pro isto 
resólvese. 

-¿Cómo? 

-lsto resólvese ... Mira, a UPG 
debe celebrar, inmediatamente, un 
Congreso do Partido. E debéu cele
brar xa moito antes. E unha opinión -
miña, pro coido que non pode ha
ber un Partido coma a UPG, con 
proxección política sobre o pobo, 
sobre capas do pobo -sobre capas 
porque, pra chegar a todo o pobo, 
sen medios económicos, con gran
des dificultades, e moi difícil e con 
grandes sacrificios~, sen un Con
greso. 

- E, no Congreso, ¿qué? 

-O Congreso decide e os com-
pañeiros teñen dereito, todos, a 
expoñe-los seus puntos de vista e, 
democráticamente, elexi-la súa di
rección. E isto faino Lenin no deste
rro e faino calquera. O Congreso é 
necesario, onde sexa, como sexa ... 
E necesario e urxente pra sair da si
tuación. O que non se pode, como 
se fai agora, é andar a golpes ... 

GOLPE A GOLPE 

-¿A golpes de qué? 

-¿Golpes de qué? Póis golpes 
de Estado. Bon, tampouco lle irnos 
chamar agora, a isto, golpes de Es
tado. Pro, certamente, o que non se 
pode facer é destituir á xente, ex
pulsar á xente da organización por 
obra e gracia dun decreto como se 
fose a Inquisición ... lso non se pode 
facer. Coa xente discútese; conven
cendo ou non, pro discútese pra 
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chegar a algún acordo. E, logo, 
cúmplanse eses acordos maiorita
rios. Polo demáis, pódese quedar 
nunha minoría cunha determinada 
tendencia pra defendela pro, sem
pre, dentro da organización. ¡ lsto é 
a democracia proletaria! 

Luis Soto engade: 

«Habería que recalcar isto entre 
a xente que ten unha pureza men
tal, necesaria, necesaria nestes 
tempos de confusión ... Tempos nos 
que aparece moita picardía e pica
resca electoral e cousas moi raras. 
Habería que axudar á UPG a saír da 
situación pra que chegue ós traba
lladores e explicar-la importancia 
que ten o renacemento do proble
ma nacional de Galicia. O problema 
da libertada de Galicia e do porvir de 
Galicia corno nación, pra rematar 
dunha vez coa emigración e coa si
tuación económica desesperada. 

- Picardía electoral ... ¿Qué hai 
das eleccións? 

- As eleccións non van resolve
los problemas das Españas. Coido, 
penso eu, que as eleccións non 
tef)en un valor moi grande por unha 
razón: o aparato do sistema é o 
aparato de sempre e con él estánse 
facendo as eleccións ... 

- Entón, ¿de qué servirán estas 
eleccións? 

APAÑADOS 

-Mira, na agonía do mundo ca
pitalista danse moitos fenómenos 
que non podemos prever. Non sa
bemos, certamente, o que vai pasar 
pro, en medio de todo, están as Es
pañas. O de España, o do franquis
mo, estaba xa moi gastado e había 
que lle botar un remendo seudode
mocrático á historia; sempre, claro, 
de acordo do Departamento de Es
tado USA, do Pentágono, da social
democracia alemá... lsto é un re
mendiño de diplómaticos elegan
tes. A miña opinión é que vai gaña
lo Goberno e, logo, que vai redactar 
unha Constitución de dereitas. Pro 
de dereitas moi duras. Non lle vexo 
outra fórmula. 

-¿Estaremos apañados? 

-Xa me dirás ... Pro, o que non 
se pode considerar, home, é nova
mente unha España condenada a 
permanecer apagadiña outros cc-

<0 renta anos cun Goberno centdsta. 
~ Con todo, na miña opinión, afnda se 
O teñen que producir moitos aconte-

LUIS SOTO: 
Unha historia de novela. 

cementos nas Españas. O principal 
é, en Galicia, que a xente se con
cientice do problema nacional. 

TODOS. OS UNICOS 

-¿En qué medida, os proble
mas da UPG, perxudican ó move
mento nacional galego? 

- Perxudfcano, claro... Os res
ponsabais da U PG que se adicaron 
a expulsar á xente crearon, prácti
camente, unha escisión na organi
zación. A escisión :fixérona eles, es
coita. E as maneiras foron un pou
quiño caciqufs sen democracia in
terna ningunha. E os perxuicios 
veñen nun intre decisivo que se de-

«AS ELECCIONS SERVIRAN 
DE MOi POUCO». 

bera aproveitar pra se achegar ás 
masas traballadoras, ás fábricas, ó 
campesiñado ... Perxudicaron ó mo
vemento nacional galego porque lle 
fixeron mal ó aparato, fixéronlle mal 
a algúns dos cuadros dirixentes 
máis importantes. Xugularon, coido 
eu, en certa medidia ó movemento 
nacional galego. 

-¿Tan grave todo? 

- Tan grave como pra chegar á 
esixencia de responsabilidades. 

-¿Mesmo públicas? 

-O Congreso débelle esixir res-
ponsabilidades ós culpabeis da cri
se, o actual cumio dirixente da 
UPG. Bon, no Congreso decidiríase, 
quen son, quen non son, os respon-

sabeis. O que penso eu é que, a 
xente da base, os obreiros da fábri
cas de Vigo, os campesiños da or
ganización, non teñen arte nin par
te neste proceso tan crítico. A si
tuación é moi grave e, no Congre
so, é moi importante esixir respon
sabilidades. Eu non sei exactamen
te qué persoas son as culpabais, 
exactamente. Pro sei que non son 
os máis, que son un grupo, coido, 
cunhas desviacións políticas moi 
graves, cunhas desviación tremen
das ... 

Soto remata: «Porque, mesmo, 
non se trata nin siquera -como se 
está a facer- de combater ás es
querdas. As esquerdas, neste mo-

~ mento, non se deben combater. Hai 
~ unha forza de dereitas diante que é >- º que se debe combater ... Dalgun-

has esquerdas podemos facer críti
cas e comentarios porque non en
tenden o problema nacional, pro de 
ahí a pasar ó combate contra das 
esquérdas ... Sexa o partido que se
xa, neste intre, coido eu, non estóu 
de acordo con iso. Hai que comba
ter ás dereitas porque nelas está o 
perigo consustancial de España. 
Corenta anos de ditadura, douscen
tos anos de cuartelazos ... » 

Luis, cóntanos logo, nos tempos 
da mocedade, denantes, «os únicos 
méritos importantes que tiven fo
ron os contactos permanentes, hu
manos, fortes, solidarios, entreña
beis, avencellados co meu pobo». 
Luis Soto. Refugóu -conta- «Ós 
señoritos condiscípulos da pequena 
burguesía, escarallada socialmente. 
Os meus amigos eran os zapateiros 
de Vilanova, os labregos de Peno
siños, artesanos de tódolos lugares, 
cesteiros de Monariz, paragüeiros, 
mozos de corda de Buscalque que 
chegaban de Lisboa, emigrados vo
mitando sangue que viñan de cor
tar caña de Cuba, mendigos das 
congostras, mulleres abandonadas, 
xentes esfarrapadas, laceirantes, 
mozas engañadas e tristeiras, mu
lleres da vida afundidas pola socie
dade burguesa, católica, reacciona
ria, hipócrita, encanallada e crimi
nosa. Eses -salienta Luis Soto
foron os millares amigos do rapaz». 

Os únicos. 
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·sARGADELOS, 
UN CENTRO DE INVESTIGACION E 
INDUSTRIA NETAMENTE GALEGO 
A PLANIFICACION INDUSTRIAL COMO TRADICION INAUGURADA FAI 200 
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO IB.ANEZ NA SIDERURXIA E NA CERAMICA 

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

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

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

CULTURA DIFERENCIAL COMA SON 

LABORATORIO DE FORMAS DE GAL_ICIA@ 

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

COMENZOS. 

complexo de industria, investigación e formación que agrama en sargadelos 

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

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

-PROBLEMAS TECNICOS PARTICULARES DA CERAMICA, en castelán 

Cadernos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 
-do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS 
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
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Portodemouro 

Parapsieoloxía rural 
Nos primeiros días de xuño de 1976, os veciños de Outeiro, parroquia de 
Berreo no municipio de Trazo (A Coruña) pasaron dúas ou tres semanas 
asustados polos misteriosos incendios que aparecían de repente nos pallei
ros, no monte e mesmo en dúas ou tres casas. Foi a Guardia Civil, intervéu o 
Xuzgado, practicáronse algunhas detencións e ninguén deu endexamáis 
unha explicación coherente ó que alí pasara. Xa antes, en Bertamiráns, xur
dira tamén algo semellante. 

Agora, hai pouco máis de dous 
meses, nunha aldea situada perto 
de Portodemouro (A Coruña) un 
matrimonio cheo de tillos (entre 
eles, un subnormal) saltóu ás páxi
nas da actualidade decindo que, 
dende había máis dun ano, na súa 
casa non paraban de ofrse golpes e 
de sentirse estraños movementos 

IYOS RAPACES NON FORON» 

que non tiñan aparente explicación 
física. Cando TEI MA estivo no lugar 
e preguntóulles qué era o que esta
ba a pasar, os dous vellos respon
deron que non o sabían. «Pasamos 
- dixeron - moito medo. Nas pri
meiras horas do abrente, cara á 
unha ou ás dúas da noite, empeza
ban a estalar golpes no tabique da 
casa como se alguén petara con 
algo duro. Erguiámonos e non ato-

~ pabamos a ninguén nen dentro da 
~ casa nen tampouco nos seus arre-

dores. Houbo dfas que quedaron 
aquf os veciños pra facer garda». 

Os ruidos non viñan sós senón 
que, pouco máis tarde, empezaron 
aparecer causas moi raras na casa. 
«Caían croios pola chinela --con
tóu o patrón......:.... Algunha vez déron
me a min no lombo. Trouxemos ó 
cura pra bendecir isto e, cando xa 

saía pola porta, deulle a el tamén 
un ha destas chinas. A escopeta, col
gada como estaba no tabique, non 
paraba de abanearse. Esto era cau
sa do demo porque de Deus non 
podía sern. 

Transcurríu todo nun certo clima 
de misterio. Os veciños tomaron en 
serio o que pasaba naquela casa e 
prestáronse pra axudar acom
pañándoos pola noite. «Eu -dixo a 
TEI MA un deles- cheguéi a pen
sar que pasaba algo verdadeira-

mente raro. Escoitéi os ruidos ·e 
sentín caír pedras pequechas den
de o tellado pra dentro. Montamos 
garda e non callemos a ninguén 
nunca, pro máis tarde empezamos 
a decatarnos de que o demo da his
toria esta tiña unha explicación 
máis racional. Eran dous tillos da 
familia que non sei como diantre se 
amañaban pra facer todas aquelas 
perrerías». Un dos rapaces conta
ríalle ó cura da parroquia, dias des
póis, que foran el e a súa irmá os 
que montaran todo o tinglado. «Fa
ciámolo pra ver se o meu pai ía tra
ballar e se deixaba de estar beben
do viñó na casa ou de palique na 
taberna». 

Esta vez, polo visto, o misterio 
quedaba reducido a unha falcatrua
da dos tillos dun modesto albañil 
que, segundo contaron a TEI MA 
veciños do lugar, non lle gusta moi-

HA/ OUTROS LUMES NON EXPLICADOS 

TAMEN A ROUPA ARDEU 

to agacha-lo lombo. A familia en 
cuestión ten cinco tillos, tres deles 
fóra xa da casa, e vive nunha míse
ra casoupa chea do fume da lareira 
que apenas está separada do cuar
to comunitario e de reducidas di
mensións por un tabique de piñeiro. 
A posíbel explicación parasicolóxi
ca sobraba neste caso, polo tanto. 

Noustante, os~ pais seguen coi
dando que non foron os rapaces. 
«Os nenos -contestaron a TEl
MA- estaban connosco ou na 
cama ou a carón do lume, así que 
non puideron ser eles. Ademáis, 
¿cómo fa ocurrírselles prender lume 
ás roupas e cómo ían poder tirar 
unha pedra que aparecéu ós pés da 
cama unha noite logo de se escoi
tar un ruido moi forte ?». Entre risas 
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A CASA DO ME/GALLO 

e algo de espanto, mostraron unha 
gabardina e varias prendas de rou
pa máis chamuscadas e rotas. «Em
pezaron a arder -explicaron
dentro do baúl e colgadas no tabi
que». 

Fóra pois da explicación última 
que se deu sobre a ·participación 
dos rapaces de maneira voluntaria 
no que pasóu en Portodemouro, 
chama a atención a coincidencia de 
que neste caso ande polo medio a 
presencia dunha criatura subnor
mal que ten dez anos. Nos incen
dios de Trazo ocurría algo pare~ido, 
como ocurre case sempre que se 
monta unha historia destas. Por 
exemplo, en Madrid foi sonado polo 
pasado mes de febreiro o caso do 
mulato Mauricio ó que se lle atri
buiron facultades paranormáis que 
facfan trema-la casa onde vivía e 
move-las causas do seu sitio. 

Non se trata aquí de tirar conclu
sións, nen moito menos, senón da 
coincidencia que acostuman a ter 
certos fenómenos saciáis cando 
van acompañados pela ignorancia, 
o subdesenrolo e a miseria. O ma

trimonio de .Portodemouro non 
sabe nada de parapsicoloxía, tele
patías, clarividencias, psicokinesias, 
telekinesias nen farrapos de gaita, 
pro recurrfu tamén a unha explica
ción paranormal pra afonta-lo pro
blema. 

Por outra banda, a parapsicoloxía 
existe e con ela toda unha fenome-

noloxía paranormal de efectos físi
cos. Os que eren nisto din que a 
enerxía psíquica chega a producir 
unha acción mecánica sobre a ma
teria sen que se rexistre a interven
ción de ningunha forza física coñe
cida. Chámanlle toribismo e é unha 
manifestación da psicokinesia. Di
ferénciase doutros fenómenos, ta
mén paranormáis, que, coma· tele
patía ou a clarividencia, retírense a 
unha percepción extrasensorial. Uri 
Geller, ese estraño personaxe que 
deu a coñece-la televisión, ou a so
viética Nina Kulaghina son supos
tos portadores destas facultades da 
psicokinesia. 

Galicia non parece allea a todo 
isto e, na súa cultura, hai dabondo 
mostras do que os parapsicólogos 
alemáns chamaron poltergeist ou 
trasnos ruidosos. 

Cada vez que ocurre algo apa
rentemente inexplicábel (ruídos, 
causas que se moven, incendios, 
fontenlas de auga que aparecen, 
etc.) a xente bota man de súpeto do 
máis aló pra buscar unha resposta. 
Os portadores desta enerxía acos
tu man a ser nenes ou rapaces no
ves que pasan por unha gran ten
sión familiar ou emocional e que 
descargarían tal tensión de maneira 
involuntaria baixo a forma dun es
talido psíquico que se manifesta 
mesmo violentamente. 

• 
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Equipo 

DEMOCRACIA CRISTIANA 
SOCIAL DEMOCRACIA 
GALEGA 
PPG/PGSD/AGSD 

VOTA OS NOSOS 

CANDIDATOS A DIPUTADOS 

POLO DISTRITO DE 

PONTEVEDRA 

Jaime Isla Cauto 

Alfonso Zulueta de Haz 

Alejandro Mon Munáiz 

Domingo Fernández del Riego 

José Luis M.ª Vi lar Pérez 

José Martín da Riba Fdez. 

Juan Vidal Fraga 

Claudia Castro Paradela 

Vota GALICIA 
vota DEMOCRACIA 

en 
N ...... 
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cadasemá 

Don José Malvaré un construtor de Pontevedra afeito a traballar prá Administra
ción. En Saiar (Caldas de Reis) tiña que construi-la factoría dunha central leiteira 
e non lle gustóu nada que «Lácteas del Atlántico» lle puxera un inxeneiro pra 
supervisa-la calidade da edificación. Despóis dalgúns enfrentamentos por culpa 
da execución das obras, don José decidíu para-las máquinas. Co perigo de perder 
trescentos postes de traballo por culpa de tal decisión, os de S~iar dixéronlle a 
GUILLERMO CAMPOS que a millor mostra de cariño que don José Malvar lles 
podería dar sería liscar dunha vez. 

Saiar-Caldas 

¡(!u eremos traballar, 
don José 

A xente de Saiar non puido atu
rar máis e, no día 23 pasado, foi ós 
terrees nos que o construtor de 
Pontevedra José Malvar tiña para
das, había xa meses, as obras da 
empresa «Lácteas del Atlántico». 
Os catrocentos que ían, entre ne
nas, mulleres e homes, botaron 
fóra ós vixilantes, correron darredor 

O CONSTRUTOR NON QUERE TRABALLAR 

da fábrica uns arames de espiños e 
taparon con bloques as portas e 
ventás das oficinas do construtor. 
Fixeron limpeza e tamén recolleron 
cantas causas había co nome 
«J.M.» pra, logo, plantarlle lume. 

O revés que nas Encrobas e Xo
ve, aquí o pobo botóuse ó monte 
pra defende-los postas de traballo 
que crearía a central leiteira. As tres
centas familias de Saiar vían o seu 
porvir asegurado con esta fábrica e 
a paralización das obras poñíaos 

negros, xa que moitos vendaran 
mesmo as terras pra acadar un 
posto de traballo na central. Cunha 
inversión de 500 millóns de pese
tas, «Lácteas del Atlántico» empre
garía trescentas persoas, amáis de 
recoller nas súas tres torres de al
macenamento uns 250.000 litros 
diarios de leite excedente. 

O CONFUTO · 

Esta fábrica pedfrase en tempos 
do ministro Allende, no 1973, can
do sobraba moito leite en Galicia e 
os gandeiros non tiñan a quen ver
dello. O noso país, que produce o 
20 % do leite de todo o estado, ca
recía de medios pra absorber astes 
excedentes: ante aquela situación 
o gÓberno falóu con «Clesa» pra 
que viñera montar a Saiar, aprovei
tando os terreas cedidos polo con
cello de Caldas, unha factorta pra 

transformación dos excedentes lei
teiros. Así se constituf u «Lácteas 
·del Atlántico», da que eran accio
nistas «Sodiga» e «Clesa». Os ve
ciños, antón, abriron os ollos de le
dicia: polo pouco, esta vez, víanse 
compensados da expropiación for
zosa que se lles aplicóu ás súas po
sesións. 

Pro, hoxe, as causas non van 
tan ben como cando escomenza
ron. Xa varios meses leva parada a 
obra e, segundo din os veciños, a 
culpa non a ten máis ca José Mal
var, adxudicatario da contrata. 

«0 prazo de execución dunha 
etapa da obra cumplíase a fináis de 
marzo e a construtora aínda tiña 
moito por facer, polo que «Lácteas 
del Atlántico» reclamóu que se apu
rasen os prazos. Polo que sabemos, 
xa antes xurdiran outros enfrenta
mentos por mor da execución e da 
mesma calidade das construcións». 

Así as causas, o trinta de marzo 
pasado, o alcalde de Caldas, don 

300 POSTOS DE TRABALLO 
NO AIRE 

Ramón Caldas -que, por certo, 
ten empregado un xenro en «José 

· Malvan>, ordenóu que se parasen as 
obras porque non tiñan licencia 
municipal. 

Tal medida botóu a todo Saiar 
enriba do alcalde. «En Caldas hai 
infraccións urbanísticas dabondo e 
nunca na vida o alcalde fióu tan 
fino coma hastra agora». Poucos 
días máis adiante, o propio seño~ 
Caldas rectificaba a súa decisión. A 
paralización das obras viñera pro
vocada -díxose- por un pequeno 
erro no informe da delegación da 
Vivenda; por outra parte, xa se co
rrexira a falla da licencia de obras. 

A intervención directa dos ve
ciños, no día 23 último, rematóu 
cunha situación que levaba xa va
rios meses en punto morto. Men
tres o construtor Malvar non movía 
un ha máquina xa que · consideraba 
-a pesares da rectificación do al
calde- o contrato rescindido, 
«Lácteas del Atlántico», que estaba 
disposta ela a con_tinua-las obras, 
tiña os pés atados xa que o señor 
Malvar valoraba a obra feita nunha 
millonada. 

«Os veciños, coa fame á volta 
dun par de días, non estabamos 
dispostos a agardar polos dous ou 
tres anos que pode dura-lo pleito 
entre José Malvar e a central leitei
ra. Tiñamos medo que a «Láctea» 
cansara de tanto esperar e que 
esos trescentos pastos puideram 
emigran>. Entre a espada e a pare
de, perdidas unhas terras polas ex
propiacións e outras xa vendidas, 
os de Saiar dixéronlle ben claro a 
don José Malvar que fóra con ven
to fresco pra outra parte. Aínda 
máis, nos días e noites seguintes 6 
23, os veciños vixiaban arredor dos 
terreas. Non fóra o demo que J.M. 
tecera de reconquistalos. 
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O que puido ser un simple conflito laboral está hoxe a piques de se convertir nun 
auténtico pesadelo urbano. Da primeira sentada na praza de Pontevedra dos 
obre iros de « Koipe-Elosúa S.A.» á ocupación do centro da Coruña, con barrica
das e durante uoha hora do serán do último mércores, dibúxase perfectamente a 
evolución da folga. O máis impresionante é que o obxectivo dos folguistas segue 
a se-lo mesmo: dereito ó descanso semanal. 

KELSA 

Uns patróns de . moito 
Dez anos traballaron, día e noite, 

os obreiros de «Kelsa» sen poder 
descansar máis domingos e festi

vos cós que a empresa quería. E 
houbo ano que foi salvaxe: foron 
362 días de traballo, parando só en 

Nadal, Aninovo e Reis. E non hai 
máis razón pra xustificar tal ritmo 
laboral cá insaciábel fame de car

tos, unha gula de tal calibre que nin 
leis respetaba: nunca tiveron per

miso os donos de «Kelsa» prá fabrica
ción continuada. 

DEFICIENTE 
E 
REVIRADO 

Por maio do ano pasado, cando 
safra o decreto das 44 horas de tra

ba !lo semanal, os obreiros esixiron 
da empesa tal dereito amáis da le

galización do ritmo de produción. 

Aceptada pola patronal a proposta, 
pedíuse un prazo -hastra que se 
remataran unhas obras de amplia

ción- pra concede-lo día de des
canso semanal. Chegóu setembro e 

rematadas xa as ampliacións, a em
presa -sen consultar cos obrei- · 
ros- presenta un horario de traba
llo tan deficiente e revirado que non 

se concedía un só domingo de des
canso ó ano, sendo días de vaca
cións luns e sábados. A resposta 

obreira será presentar un cadro
horario que deixaba libre un domin-

~ go de cada catro. A empresa non 
t' acepta, co que os traballadores im-

poñen como día de descanso o do
mingo, xa que a empresa seguía 
sen autorización pra traballar nos 
festivos. 

«Papó Elosúa» non cr~ posíbel 
que os seus fillos se lle rebelen e 
pensa que son engañados nas 
asambleas de fóbrica. Resultalle 
móis doado pensar que estamos 
manexados que pen ar que son 
as condici6ns laboróis que quere 
impoñernos o que provoca a uni
dade obreira. 

Mand6u, ent6n, cartas indivi
duóis a cada un de n6s pra saber 
se aceptabómolo horario que nos 
propuxera. Por decisión unónime 
da asamblea ninguén lle respon
déu. Cham6u, ben axiña, na por
ta da Delgaci6n Provincial de 
Traballo pra que lle autorizaran 
a xornada laboral continuada. 
Tampouco conseguíu nada xa 
que demostramos 6s inspectores 
de Traballo que as raz6ns da pa
tronal eran falsas: pra poñer en 
marcha e para-las móquinas non 
se precisaban as oito horas que 
decía a empresa, sen6n s6 trinta 
e vinte minutos». 

Diante da negativa obreira a 
treballa-los domingos, «Kelsa» 
ameazóu con non dar unha paga 
que repartía tódolos fináis de ano. 

Os traballadores agarráronse á lei e 
plantexaron demanda de conflito 
colectivo: querían un convenio no 
que se definiran xornada de traballo 

e retribucións salariáis. Sentíuse 
moi ofendida a empresa e xuróu 
que non negociaría baixo presións. 
Cumplfronlle o gusto os obreiros, 
retiraron a súa demanda e os denos 
de «Kelsa» prometeron, a mediados 
de nadal, que habería descanso se
manal e millores retribucións no 
prazo dun mes. 

DERROTA 
POLO LEGAL 

Mediados de xaneiro, plazo 
cumplido: os obreiros piden nego
ciacións e a empresa responde en 
señando un permiso da Dirección 
Xeral do Traballo polo que podaría 
impoñer ritmo continuado, cando 

quixera. O sentir dos obreiros esta é 
a segunda vez que «Kelsa» se pon 
fóra da lei: non tenxustificaciónma
terial e, por riba, ten erros legáis 
graves, porque ese permiso conse
guíuse sen o preceptivo informe da 
delegación provincial. Erro que se 
reflexa o catorce de abril cando a 
empresa impón, a narices, o horario 

aprobado en Madrid: non ten visa
do de conformidade da Inspección 
de Traballo da Coruña. 

Entre plantar frente a esta impo
sición da empresa ou aceptala coa 
condición de que houbera negocia
cións inmediatas, os obreiros elixen 
a segunda. Como se nada. «Kelsa» 
non quera negociar e, anque na de
legación de Traballo -cando tivera 
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nabizo 
que ir declarar por mor da denuncia 
sabor do horario- prometéralle ó 
delegado que falarfa ces obreiros, 
as súas palabras non valeron de 
nada máis aló da porta da delega
ción. 

Frente á intransixencia patronal 
e xa que o novo horario carecía dos 
necesarios requisitos, os traballado

res reclaman a súa anulación que, 
non aceptada pala empresa, costa
rálle unha multa da Inspección de 
Traballo. 

Derrotada legalmente e sen vía 
clara pra ataca-la unidade da fábri
ca, os patróns -de que é abogado, 
Ramón Pais Ferrf n, president~ do 
Partido Demócrata Gallego- tentan 
un ha xogada ben turbia: contrátase 
a unha axencia de detectives -a 
do famosfsimo Napoleón, o dos Ca
tre Camiños da Coruña- pra 
investiga-la vida política de catre 
obreiros. Presentada denuncia na 
comisaría, sábese que Napoleón só 
ten licencia para asuntos familiares. 
Téntase sacar adiante unha quere
lla criminal que non resulta por se
ren os abogados criminalistas 
consultados clientes do investiga
dor privado. 

Sen atenderse ás súas reivindi
cacións e nin siquera ás peticións 
de negociar, os obreiros deciden ir 
á folga legal pró 11 de abril. O df a 
seis, seguindo os trámites legáis, 
entregáronse os documentos preci
sos na empresa e na Delegación de 
Traballo. O día sete, «Kelsa» xa 

mandara cartas de despido a tres 
obre iros. O catorce de abril, df a da 
proclamación da República, os 56 
obreiros en folga legal escriben ó 
presidente do goberno acusando 
-por terceira vez- de ilegal á 
empresa. Segundo os obreiros, xa 
antes do fallo xudicial, «Kelsa» 
mandaba cartas de despidos e 
daba de baixa da Seguridade Social 
ós traballadores, amáis de empre
gar persoal doutra empresa pra facer 
labores habituáis dos seus obreiros. 
No decreto-lei regulador da folga re
conocíase que a participación nun
ha folga legal non extingue rela
cións laboráis nin pode dar lugar a 
sanción ningunha. 

DUAS NOTAS 
DA PRENSA 

Esperando a resolución xudicial 
plantexada contra os despidos, ven 
pasar unha causa moi curiosa. O 
día cito de maio publfcase unha 
nota publicitaria na prensa na que 
«Kelsa» explica os salarios tan pre
ciosos que ofrece. 

O que «Kelsa» non dixo nunca foi 
que, ó día seguinte, cando os obrei
ros foron firmar tal oferta, dixólles 
que afnda non podía ser. Tampouco 
dixo as condicións que impuña: 
este xornal era a cambio de que 
houbera tranquilidade laboral na fá
brica, que tiñan que se-los do Co
mité de Traballadores quen vixiase 
ós seus compañeiros e que canto 
aumento houbera por coste de vida 
ou subsidios xa fa incluido nasas 
pagas. 

Esta actitude mentireira da em
presa non foi moita sorpresa prós 
traballadores, xa afeitas a ver como 
se despedía a tres compañeiros co 
pretexto de que eran conflitivos, 
cando a realidade é que nos 23 
anos que levaban na empresa en
dexamáis tiveran unha mancha na 
cartilla. 

O 22 de maio Maxistratura de
clara «ilegal» a folga e, consecuen
temente, procedentes os tres des
pidos. Frente ás declaracións do Co
mité de Folga, haberfan de 

prevalece.-las versións de seis tra
balladores -todos mandos inter
medios e un deles presidente da 
U.T.T. do sindicato vertical e outro 
vicepresidente- que negaron ser 
informados sobre a celebración da 
asamblea na que se decidí u a folga. 

Tras esta sentencia e lago de 
tentar falar coa directiva da em
presa, empeño frustrado pala guar
dia civil que non os deixóü entrar 
na factoría, os folguistas decidiron 
pecharse nunha igrexa, como única 
e última medida de forza: provocar 
unha ampla solidaridade cidadá 
que abrigase ás autoridades a facer 
negociar á empresa· ces obreiros. 
Cando levaban tres días pechados 
ocurrfu un feito de moi grave tras
cendencia: xa non se trataba só 
do despido masivo de tódolos 
obreiros en folga, senón das ofertas 
moi superiores ás reclamadas polos 
parados que a empresa ofrecía nos 
anuncios da prensa. Negarse du
rante case dous meses a negociar 
pra vir, ó final, a dar máis cartas 
dos que se lle reclamaban, non me
recéu outro calificativo có de rotun
da provocación. 

Ces homes pechados na igrexa 
do Barrio das Flores, foron as mu
lleres e filias quen asumiron a de
fensa dos pastos de traballo. Tres 
días seguidos estiveron á porta da 
fábrica pra falar ces directivos e 
pedi-la solidaridade a quen fa pedir 
traballo a «Kelsa», fiado polo anun
cio. Lago de dez horas metidas no 
comedor da factorf a e lago de se 
negaren a falar . dunha nunha ou de 
dez en dez coa patronal, ó terceiro 
día as mulleres souberon algo con
creto: a empresa tiña feitos grupos 
de dez obreiros pra falar co eles. 
Nos df as seguintes os folguistas 
conocerf an as condicións dos seño
res do nos de «Kelsa»: haberf a 1 5 
despedidos e os readmitidos non 
terf an dereito á antigüedade. Con 
bágoas nos olios, nunha asamblea 
de mulleres e parados, os 56 pe
chados decidían non pactar coa 
empresa mentres non readmitiran a 
todos e se respetase o dereito de 
antigüedade. 

• 

Villagareía: 

Dez anos 
de feira 

Cúmplese neste 1977 o décimo 
cabodano da Feira de Exposición 
Agrícola e Industrial de Villagarcfa, 
unha mostra nacida da iniciativa de 
homes de Extensión Agraria que, 
posteriormente, desembocaría nun 
consorcio do que fan parte a Cáma
ra de Comercio e o axuntamento 
arousán. 

A Feira -independentemente 
de que os obxectivos se cumpliran 
ou non- pretende promove-lo ar
tesanado e a pequena e mediana 
empresa, sectores que terfan perfec
ta cabida nun programa de desen
rolo racional galega. Dende un 
principio tentóuse dar á exposición 
un carácter pedagóxico, de promo
ción de técnicas: son logros, neste 
senso, a introdución dos inverna
deiros ou os novas tipos de planta
ción de viñedo. 

Segundo os seus responsabais, 
a Feira non ten unha rentabilidade 
monetaria directa e inmediata, an
que tampouco é ese o obxectivo 
que se pretende. As transacións 
controladas no ano pasado acada
ron os catrocentos noventa e tres 
millóns de pesetas, en tanto que o 
presuposto de gastos de organiza
ción non pasóu dos catre millóns. 
Esta cantidade obtense ó través do 
alquiler de stands, cobro de entra
das, subvencións do ministerio de 
Comercio, da Cámara de Industria, 
da Diputación e dalgúns bancos. 

TEIMA estará presente este ano 
na FEXDEGA cun stand instalado 
no pabellón número dous. 

Publicación galega 
precisa 

AXENTES DE 
PUBLICIDADE 

en t6dalas cidades 
de Galicia 

Condicións de traballo 
a convir 

Escribir ó apartado 
de correos n. 0 448 

Teléfono 593879 (mañás) 

• • 



Xaquín Marín: 

A máquina 
enriba 
do home. 

Logo de expoñer nos madriles, 
Xaquín Marín, ·compañeiro, prolífico 
amigo, presenta nestes días os 
seus dibuxos en Barcelona. Xaquín, 
na Galería Sargadelos de «Ciutat 
Comdal», nunha nova xeira na súa 
loita contra da máquina esnaquiza
dora. ·Disto sabemos un chisco os 
galegos: «A máquina está ahf sen 
que aínda se axeitase ó home -di 
Uxío Novoneyra talando de Ma
rín - . Polo de agora fo ron os ho
mes os que se viron abrigados a 
axeitarse a ela. Estados-máquina. 
Empresas - máquina. Mundo
máquina usurpándono-lo ámbito 
mínimo necesario pra unha vida 
propiamente humana». 

No cartel, Xaquín pruma en ris
tre e o tinteiro desbordado contra 
do terceiro-mundismo e a explota
ción. Sempre, Xaquín, sempre con
tra da emigración. Un home nobre 
contra do avasallamento da nosa 
Terra. Falando de Marín e máis Pa
tiño, Novon~yra localfzaos: «Os 

XAQUIN MARIN 
dous son a un tempo pintores e tra
balladores ben implicados na pro
blemática actual. Están alf onde a 
inmensa maioría dos homes foron 
metidos e collidos. Eles son a con
ciencia deses homes. Eles sofren 
en propia carne a situación>>. 

Atención, sempre, a Xaquín Ma
rín. Os cataláns, nesta ocasión, 
teñen posibilidade de coñecelo. 
Como quen di, unha gran parte do 
País. Xaquf n non é pouco de Gali
cia. 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 

Pontevedra: 

e 
e 
e 
e 
e -e 
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¿Pra qué sirve 
un inxenieiro? 

Até agora era unha verdadeira 
incógnita pró noso corresponsal en 
Pontevedra, Guillermo CAMPOS, o 
por qué da situación: perto do se
senta por cento do presuposto mu
nicipal consúmese en funcionarios. 
Intriga. O periodista ollaba e ollaba 
pra todos e cada ún dos funciona
rios por ver de lle atopar, a todos e 
cada ún, un xeito de vida superior. 
Poucos pasaban a proba. Entón, 
claro, ¿ ónde diaños ían os cartos? 
Campos escomenzaba, xa, a pensar 
mal de máis de ún. Cousa, en serio, 
ben doado en Pontevedra. Xa se 
sabe. Pro as cousas camiñaban, 
esta vez, por outra banda e, mila
gre, milagre, o señor Puig non tiña, 
esta vez, nada que ver coa historia. 

O caso é, logo das nosas pesqui
sas, que a Comisión Municipal Per
manente do Axuntamento de Pon
tevedra acordara, segundo a nota 
oficial facilitada polo mesmo orga
nismo -entre outras cousas me
nos sorpresivas-, o seguinte. E 
copiamos textualmente, claro, na 
lingua do «imperio»: Aprobar las 
propuestas de las siguientes adqui-

siciones: Aparejador municipal, 
para material de señalamiento de 
tráfico, ingeniero municipal, para 
tapas de registro de la red de alcan
tarillado; jefe de. la Policfa Munici
pal, para prendas de uniforme; apa
rejador municipal, para llave de 
compuerta en la plaza de V.G. Es
cudero ... » 

Campos respiróu fondo. E nós 
tamén: agora entendemos aquilo 
do sesenta por cento en funciona
rios ... Menudo luxo, amigos, chéga 
a se permití-la Corporación do al
calde señor Oueizán,que pra sinalar 
unha dirección prohibida ou unha 
prohibición de aparcamento, adqui
re un aparellador e tampouco se 
conforma con menos prá chave da 
comporta ... Aínda máis, imaxínense 
-despilfarros aparte a todo un in
xeneiro municipal facendo de tapa 
da rede do alcantarillado. O señor 
García Quintela debería, xa, poñe
las súas barbas a remollar. E non se 
diga de todo un xefe da Policía Mu
nicipal pra prendas do uniforme: 
¿sacaránlle a pel a tiras? 

ESTOU ABAFADO ... SE/tA TElllADIXO ... COS IHCUD'OS XA PM CllEGARMOS ... i A PATRIOTAS 
GALEGOS! JIOH SOMOS(j)UEJI/. .. 
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la 
Mora, 
sicólogo 

O señor Fernández de la Mo
ra, profundo coñecdor da sicolo
xía dos galegos, estivo a piques 
de quedar sen unha alimña no 
seu mitin lalinense. ¡A quén se 
lle ocurre! Porque vai, diante de 
sí algunha xente, e escomenza a 
fa lar: 

- Non veño a pedirlles un 
voto ... 

A xente apampanada: da que 
¿a qué? 

- ... senón a facervos uri fa
vor. 

Pouco máis dico De la Mora. 
E foi dabondo pra bastantes dos 
presentes. A pouco máis, ca
ramba, caramba, De la Mora 
queda sen lalinenses que «botar 
6 dente». E efectivamente, De la 
Mora, profundo coñecedor da 
sicoloxfa dos galegos. En espe
cial dos lalinenses. Elemental, 
querido Watson. 

Tamén en Lalín, curioso, os 
prohomes de Alianza Popular 
non estiveron aqueles días con 
sorte. Os veciños puideron ver, 
as rúas cheíñas de panfletada 
crepuscular, cómo a Santísima 
Alianza se dirixía fervorosamen
te ás condicións económicas e 
de vida en xeral dos mariñeiros. 

' O millor, en Lalín, teñen mar 
e non o saben ... 

A morte do 
~ . «yo yo» 

Remataron xa os tempos do 
«yoyó)) e do «escubidú)) e as cousas 
ameazan con que os mesmfsimos 
nenos de EXB manden, xa, a asu
bfar ventos os tempos do trompo 
ou sabe Deus qué. No Estado es
pañol acaba de sonar, agora, a hora 
da pegatina política e sindica. Den
de os vinte dfas, coma os pitos, os 
nenos están en condicións pra le
var, onde sexa, a súa propia pegati
na. Ou a da nai, se o neno, daquela, 
aínda non ten moito interés en ele
xir a que lle vai. 

A pegatina nacéu na década dos 
anos corenta en Estados Unidos. 
Coma o bolígrafo. E nacéu, primei
ro, na vertente comercial pra, dese
guida, politizarse. Logo da Segunda 
Guerra Mundial a pegatina ía con
vertirse, xa, no máis imprescindíbel 
elemento mundial das festas elec
toráis. 'Onde houbera, claro, elec
cións. Despóis, dende USA, a pega
tina emigróu a Europa -Holanda, 
máis que outros-. Máis tarde, Es-

paña. Agora, a piques de ser Euro
pa en certo senso, o Estado es
pañol é, no momento, o máis im
portante reduto dos fabricantes. 

Benvida a pegatina. No medio 
mesmo dunha forte crise no mundo 
editorial, a pegatina ven a ser, máis 
ou menos, o maná dalgunha · que 
outra pequena imprenta. O precio 
oscila moito pro, se vostede quere 
imprimir, por exemplo, douscentos 
mil exemplares de un e medio por 
tres e medio centímetros-máis ca
tiva, non-, a broma pódelle costar 
oito mil pesos. O exemplar, así, 
sáelle a dous céntimos exactos. E 
o mínimo. En xeral, variando as di
mensións, a pegatina sae -pra 
baixo, nada- dende oito pesetas 
unidade. Son as que se ven na 
maioría. 

Son, agora, o sustituto da es
tampiña de batizo ou primeira co
munión. A morte do «yoyó». O 
«yoyó» era, certamente, un xogo 
ben pasmón. 

~ 
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Un 
aficionado 

Sempre, sempre teimando na
quela historia de que non é máis ca 
un aficionado e que os seus «cati
vos» coñecementos son coma 
aquelo de quen colecciona moedas, 
ou selos ... Un aficionado, Domingo 
Ouiroga: cunha ducia de aficiona
dos de tal xeito, caramba, millor se
ría rematar coas academias, cos 
académicas todos, e facer da nosa 
sociedade galega un mundo de afi
cionados. E un home delgadiño e 
semella que quebradizo, coma un 
pau seco de sabugueiro; pro por ahí 

:-- ,, .¡ 

non é: é bimbio puro cunha testa lu
minosa e ben aberta. Siro dibuxóu
no e, coa corbata, semella tamén 
que por alí lle vai o aguillón. Non é 
certo: o aguillón teno nos beizos e 
no cerebro, e mesmo na pruma. Os 
seus artigos militantes contra dos 
máis irracionáis plans de industria
lización da nasa terra levan camiño, 
ás veces, de facelo un home im
prescindíbel no país. Dá gusto de 
galar con él. Domingo Ouiroga, un 
aficionado. Con aficionados de tal 
xeito, caramba, caramba, ¡ adiante 1 



A NOSA TAREFA GALEGA: 
~:.__- UNHA TERRA, UNHA FALA, UNHA CULTURA. 

AGRICULTURA, PESCA, INDUSTRIA, 

ESCUELAS, VIVIENDAS, · COMUNICACIONES, 

ORDENACION DEL TERRITORIO. 

EL CENTRO ES EL EQUILIBRIO 

UNA OPCION GALLEGA PARA 

UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
PONTEVEDRA 



vi e iros 
Vivir na Jnontaña: 

A Ferrería de Ineio 

Amáis da Galicia do marisco e das rías, que figura en tódalas rutas 'turísticas, 
hai unha Galicia interior, dabondo esquecida polos programadores oficiáis e 
pouco conocida dos mesmos galegos, na que ún pode vivir en contacto coa 
xente e coa natureza. Un dos sitios desa Galicia onde pode folgar, ben pui
dera se-la Ferrería do 1 ncio, un curruncho na zona montañosa do centro-sur 
de Lugo. 
FRANCISCO FERNANDEZ REI fálanos da zona. 

Pra ir á Ferrería hai que pasar por 
Santa Cruz do lncio, capital do conce-
llo, xa veña ún desde Sarria, xa desde 
Monforte. Moito contrastan as enor
mes chairas que ún deixa no Val de Le
mes coa zona montañosa de grande 
parte deste axuntamento. 

O HOSPITAL DO INCIO 

Un par de km. despóis da Santa Cruz 
está o Hospital, nunha antiga ruta de 
peregrinaxe a Compostela, onde paga a 
pena deterse un pouquiño pra contem
plar un fermoso conxunto arquitectóni
co: unha igrexa románica cunha torre 
arredada dela que fai de campanario e 
máis unha «casiña», hoxe panteón, pro, 
antano, lugar con «dereito de asilo». 
Ainda se conservan as cadeas ás que 
se agarraban os cautivos fuxidos pra se 
redimir. 

A igrexa é enteiramente de mármo
re. No interior consérvase o sartego do 
comendador de Portomarf n, da orde 
Calatrava, que a mandara edificar. 
Xoias artísticas son un Cristo de catre 
cravos, que colga do teito cunhas ca
deas, e máis unha Virxe sedente que lle 
dá o peito ó seu fillo. 

A FERRERIA, ONTE O FERRO, 
HOXE AS AUGAS 

Os sete km. que faltan pra chegar á 
Ferrería son unha enorme cobra. Na 
paisaxe destacan os lameiros e máilos 
soutos de castiñeiros, por entre os que 
baixan regueiros co leito ferruxento, 
que anuncian o que foi e é o noso des
tino. A castaña, que en moitos lugares 
de Galicia hai tempo que deixóu de ser 
produto básico da alimentación da 
nosa xente por mor da famosa tinta que 
acabóu cos castiñeiros, nesta terra af n
da é un elemento importante na econo
mía dos campesiños: moita véndese 
pro boa parte da recolleita dáselle ós 
cochos, que constituen a base da man
tenza das familias durante todo o ano. 

A Ferrería do lncio está bordeada 
por tres serras, e ás súas costas, alá ó 
lonxe, ten, o maxestuoso Courel. Nesta 

TORRE, /GREXA E {(PANTEON» 
DO HOSPITAL. UN SOUTO O FONDO 

zona montañosa hai moitos pueblos, 
algún cun ou dous veciños, que nos 
días calurosos de vran mesmo parecen 
pantasmas cando os labregos están 
coa súa xeira, non se ve a ninguén por 
ningures, só o oubear dun can ou o ca
carexo dunha galiña son sinal de que 
af nda hai algo de vida neles. 

Na Ferrería de hoxe non hai o bulicio 
de antano, cando se traballaba o ferro. 
Mais no vran é moita a xente que acu
de a este lugar pra toma-las augas fe
rruxinosas, bicarbonatadas e arsenicáis 
que alf deita unha fontela. A auga non 
se embotella, pois o ferro concéntrase 
deseguida no fondo e paredes dos reci
pientes. 

Pra quen leve o peto chef ño de car
tos, alf ten un hotel e varias fondas; pro 
se ún busca que a cousa lle saia máis 
arreglada, se gusta dos xantares feitos 
con lume de leña, do leite puro da vaca, 
do pan centeo, millor é que pare na 
Casa da Ponte, onde poderá dormir e 
almorzar, mais ha leva-la comida pra 
que lle preparen o xantar e a cea. 

O «CAFE-TERTULIA» 
DO PRESTAMO 

Sitios onde mercar de comer non ~ 
faltan, entre eles a Casa do Préstamo, § 
tenda- bar-droguerfa-ferreterfa-carterfa, ~ 
entre outras cousas, amáis de «casino- ~ 
terturlia» polas noites, especialmente ~ 

nas noites de frío, nas que ún pode sen
tarse darredor dunha enorm~ cociña 
económica que fai de calefacción. O 
Préstamo, é un apaixonado lector da 
poesía de F. Vergara Vilariño -ámbo
los dous son nados en Santalla de Lóu
za ra - , lector empedernido do diario 
provincial lugués, home moi talador, sa
bido en apicultura, e prantas menciñáis 
da zona. 

O bo .do lugar é o non ser un centro 
de baños 6 estilo tradicional: está vos
tede nunha aldea galega como as máis. 
E á xente sempre lle gusta que ún se in
terese pela súa forma de vida e costu
mes, polo que ninguén oporá nada, 
todo o contrario, a acompañalo en to
das esas faenas das que os das viras do 
interior e os da costa non saben nada 
de nada: ir ó rebusco ó souto, cata-las 
colmeas, escuncha-las castañas co 

A FERRERIA, RODEADA DE CASTIÑEIROS 

bandoxo, pescar unha troitada, etc.; 
cousas todas que van configurando o 
que entendemos por cultura galega. 

O «SABIO» 
DA FERRERIA 

E se se atopa folgado, achéguese á 
Airela para pasar unha tarde co Sr. Vi
cente mentres alinda as vacas. Este 
home é o meirande cantor de birindos 
de toda a redonda ( os birindos son co
plas que co gallo dun casamento se ti
raban un invitado e un dos que estaban 
fóra, pra ver quén tilia máis inxenio. 
Son as regueifas doutros lados). Conta
rálle a increfbel historia do sabio da Fe
rrerla, un home de carne e óso, pro que 
mesmo parece tirado dunha páxina de 
Cunqueiro. A este sabio · os veciños 
tf ñano por tolo porque, non sabendo ler 
nin escribir, falaba de que un día habe
rf a alumbrado sen gas e coches sen 
mulas, que os homes voarfan coma os 
paxaros, que denantes da fin do mundo 
se producirían dúas guerras mundiáis ... 
e mesmo predixo o día da súa morte: o 
día en que o mataron na ferrería onde 
traballaba, despedfrase dos seus cono
cidos porque fa pró outro mundo. 

OUTROS LUGARES 
DE INTERES 

Outro día pódese achegar á Casela, 
perto da Ferrería, pro xa de Samos, 
onde non faltará unha tecelana que lle 
mostre como funciona un tear dos anti
gos. Hoxe a la sustitufu totalmente ó 
·traballoso liño. 

E o día que ún se atope con moitos 
folgos, ten de ir a Santalla de Lóuzara. 
Despóis de subir e baixar uns cantos 
montiños atopará unha paisaxe incref
bel, co río Lóuzara onde refrescarse, e 
unhas covas de estalactitas e estalagmi
tas alf mesmo. 

E prós días vindeiros quedan lugares 
dabondo a onde camiñar. Cara a Foile
bar, cara a Santa Cruz, cara a Trascas
tro, onde vive o Gamizo, ferreiro de pro
fesión -e moi bo, segundo din os seus 
siereiros-, mentres non é tempo de 
caza; daquela, que ninguén lle pida que 
lle faga un coitelo ou que lle arregle 
unha axiada, que non ten lecer ningún. 
O Gamizo, amigo de f¡:tlar como é, gus
tosamente o acompañará se quere 
explora-la zona. 





Homenaxe a Castelao 

Nomes destacados 
~ pra comisión organizadora 

A idea de repatria-las súas cinzas segue senda, con diver
sas variantes, a máis repetida entre as moitas suxerencias 
que os ·lectores remiten á redacción. De non cambear _ex
traordinariamente as causas de aquí ó día de peche das 
votacións -o 30 de xuño- este sería o xeito de home
naxe a rendir ó naso Castelao. 
Por outra banda, as votacións van destacando tamén al
gúns nomes cara a constituir a definitiva comisións orga
nizadora. O que segue é o cómputo total a día un de xuño. 

Celso Emilio Ferreiro ... . ... .. ........ 49 
Xesús Alonso Montero .. ... . ... .... .. . 
Ramón Piñeiro ..................... . 
Xosé Manuel Beiras ............. .... . 
Eduardo Blanco Amor .. .. ...... ..... . 
Xosé L. Méndez Ferrín .. .......... . . . . 
Carlos Casares ..................... . 
Manuel María Fernández Teixeiro ...... . 
Alvaro Cunqueiro, Domingo García Sabell. 
Valentín Paz Andrade ..... . .......... . 
Luis Seoane . ...... .. . ............ . . 
Ricardo Carballo Calero . ..... . ....... . 
Xosé Neira Vilas. Xaime llla Couto ..... . 
Francisco Pillado, Francisco Rodríguez .. . 

48 
36 
35 
29 
27 
25 
15 
12 
11 

9 
8 
7 
6 

María Xosé Queizán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Luis Soto. Isaac Díaz-Pardo .... : . . . . . . . 4 
Xosé Filgueira Valverde, Alvaro Xil. Sixto 

Seco, Siro López Lorenzo. . . . . . . . . . . 3 
Laxeiro, Uxío Novoneira. Alfonso Alva

rez Gándara, Margarita Ledo. Antonio 
Quesada.Carlos Otero Díaz.Xesús Vega 
Buxán, Xaquín Marín. Camilo X. Cela, 
Bibiano Morón, Carmen Santos Castro .... 
viejo.Pedro Arias Veira, Manuel Peña Reí. 

Ramón Valcarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

CON UN VOTO: 
Antonio Fraguas. Ramón Saltar, Fernández Al-

bor, María Elena Gago, Benito Varela Jácome, 
Domingo Fernández del Riego, Francisco Fer
nández del Riego, Fernando M. Randulfe, Anxel 
Fole. Ramón López-Suevos, Santiago Alvarez, 
Salvador García Bodaño. Agostinho da Silva, 
Ramón de Valenzuela, Carlos «0 Xestal». Ma
nuel Beiró Buxán, Sebastián Martínez-Risco, 
Manuel Iglesias Corral. Benedicto Conde, Gon
zalo Torrente Ballester, José María Castroviejo, 
Miro Casabella, Ricardo Torres París. Camilo G. 
Suárez Llanos, Marino Dónega, Reirnundo Pa
tiño, Chamoso Lamas, a irmá de Castelao, Xai
me Quesada, Rafael Barez. Baldomero Cores, 
Valentín Arias. 

----------------------
Unha 

homenaxe 
a Castelao 

TEI MA trata de servir de can le prá 
organización dunha homenaxe ~ Caste
lao no 27 cabodano do seu pasamento. 
Téntase que sexan os propios lectores 
-e non lectores- quen elixan unha co
misión organizadora compos~a por cinco 
membros e decidan, aportando suxeren
cias, o xeito de homenaxe que coiden 
máis efectivo. Durante un prazo de dous 
meses, TEIMA publicará semanalmente 
boletíns de voto coma o que se adxunta. 
Utilíceo, se fai favor. 

COMISION ORGANIZADORA DO HOMENAXE A CASTELAO 

Desexarfa que estivera formada polos seguintes sei'lores: 

XEITO DE HOMENAXE 

Entendo que o millar xeito de homenaxear a Castelao é: 

OErguerlle un moimento 

OOutros (especificar) 

DIRECCION: _______________ _ 

---------------------
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opinión 
Coas últimas elecclóns suecas, o tema da ecoloxía pú· 
xose novamente de actualldade creando, ó mesmo 
tempo, unha grande confusión arredor del. A nosa co· 
laboradora, María Xosé QUE IZAN, puntualiza sobre al· 
gunhas cuestlóns ó respecto. 

Eeoloxía: 

Os perigos do eeofaseismo 
Ecoloxía, ¿progreso ou reacción? A de re ita pretende 
poñer ó seu favor a batalla ecolóxica confundindo a 
verdadeira significación da mesma e erixíndose en 
aparentes defensores daquilo que, de feito, están a 
derramar. A actitude é falsa a pouco que nos fixe~ 
mos. ¿Podemos imaxinar ós burgueses defendendo 
as terras das Encrobas ou de Xove? Resulta evidente 
que son os labregos e os mariñeiros das zonas afee-

O confusionismo neste caso ten 
uns claros intereses. 

Dunha banda unha «falsa es
querda» esgrime uns argumentos 
pra convencer ó pobo da bandada 
das centráis nucleares e as plantas 
de celulosas, alúminas e outras. 
Baixo o espellismo do progreso e a 
industrialización. «Ser conservador 
-dixo o delegado do PS francés o 
outro día- é refuga-lo progreso, 
refuga-las novas enerxías, refugar 
unha carta análise dialéctica do 
mundo». Hai que se preguntar de 
qué «progreso» fala. O crecemento 
industrial, nestes casos, ¿a quén 
aproveita? No noso caso, o pobo 
galego non vai sacar beneficios 
dese «progreso». Xa foron espostos 
tódolos argumentos que demostran 
que eses emporios industriáis te
rían pra Galicia uns efectos máis 
nocivos ca uteis. E as destrucións 
provocadas por ese falso desenrolo 
capitalista deberán (as que non se
xan irreversibeis) ser reparadas no 
futuro, provocando o conseguinte 
encarecemento dos productos de 
consumo. 

O «progreso» sería pró capital 
que non se interesa pola vida das 
persoas nin polos equilibrios natu
ráis. Pró sistema capitalista o único 
que conta é producir ó máximo 
polo mínimo coste. 

Na instalación dos emporios nu
cleares, celulosas, etc., os econo
mistas do capital non contabilizan 
os recursos naturáis. Non se conta 
o aire, a auga, as fragas, a fauna 
das rías, etc. Todo isto é de balde. 

O capital non lle preocupa o meio 
ambiente nin a contaminación. Non 
importa que os peixes marran, que 
os mariscos se contaminen, que os 
labregos, mariñeiros e mariscado
res queden sen traballo e os ali
mentos sexan nocivos e escasos. 
Tampouco cantan que a desfeita 
sexa progresiva, que varíe o clima e 
que no futuro a riqueza agrícola, 
gandeira e pisdcola de Galicia sexa 
sementes unha lenda do pasado. O 
capital vive ó día. Non ten prospec
ción de futuro. lnterésalle o provei
to agora. E se as industrias instala
das contaminan, prodúcense siste
mas anticontaminantes, de xeito 
que se incrementa a produción, que 
é do que se trata. 

O FUME, PROS PROBES; 
OS BENEFICIOS, ¿PRA OVEN? 

tadas polas implantacións de centráis nucleares ou 
celulosas os que defenden as terras do criminal aten
tado capitalista, porque son eles as primeiras vítimas 
e os directamente afectados coa destrución dos re
cursos naturáis dos que viven. E son tamén os parti
dos de esquerdas os que apoian as súas reivindica
cións. 

Outro falaz argumento pra con
vencer ás masas traballadoras da 
bondade da «industrialización» é 
asegurar postos de traballo no país 
e impedi-la emigración. Tamén foi 
demostrado consecuentemente, 
con datos e números dabondo, que 
non é certo. A evidencia dos feítos 
responden con acusacións tan fal
sas coma sutís. Os que se apañen, 
queren facer crer, son os burgueses 
amantes da paisaxe e dos ríos cla
ros, os esteticistas, en fin, os defen
sores da natureza. 

OS PAISANOS E A PAISAXE 

Dan por suposto que os paisa
nos non están pra refinamentos, 

• 

non teñen o espíritu dabondo culti
vado pra contempla-la paisaxe, que 
debe ser algo exclusivo da sensibili
dade dos señoritos. Os que así fa
lan e desprecian a sensibilidade das 
masas populares, endexamáis se fi
xaron nun vello labrego ollando un 
val longo tempo, val que coñece 
dende que nacéu e do que, probá
belmente, debe saber a perfección 
os límites, variacións e matices ca 
tempo e coas horas. E non embar
gantes non cansa de ollalo. Pala 
contra é a xente da vila, da cidade, 
a que perdéu o contacto ca nature
za e o gusto pala paisaxe. Xeral
mente, canto van ó campo no éxo
do dominical, comen todo o tempo, 
xogan ás cartas ou dorman. 

Pro o que compre suliñar é que 
a defensa da natureza non se debe 
confundir coa ecoloxla. A ecoloxía, 
segundo definición, é a máis diálec-
tica de tódalas ciencias porque es
tudia o mundo como totalidade en 
curso, a economía das producións 
humanas englobaba nunha econo-
mía de ciclos naturáis, rexida polos 
principios da termodinámica. A 
ecoloxla non defende a natureza, 
nin a paixase, defende os equilibrios 
dinámicos que fagan pos/bel a vida 
armoniosa sobre a terra e defén
deos contra das intervencións que 
as destrúen propondo outras máis 
propicias ó desenrolo humano. \\Í\ 

A «seudo esquerda» sementes LI\/ 
pensa nun cambio de mans de ca-
pital e non nunha transformación 
radical da sociedade e do home. ~ 
¿ Chegarán a convencernos de que ~ 



opinión 

"\!\ unha catástrofe nuclear resultado 
-IV dun emporio ou artefacto en mans 

socialistas produciría unha masacre 
menor cá rexida polos capital is tas?. 

OS PROXECTOS 
ECOLOXICOS DA DEREIT A 

Doutra banda, a dereita prepara 
a súa batalla no terreo ecolóxico. 
Cando presentaron o proxecto do 
Club de Roma, do crecemento cero, 
parecía que o capitalismo fa 
confesa-los crimes que está a co
meter coa práctica do crecemento 
polo crecemento, de producir por 
producir sen pensar nas ameazas 
de extinción das formas de vida so
bre a terra. Non pode continuar asf, 
decía o informe Mansholt, porque a 
calidade da vida non é compatfbel 
co desenrolo de producións mate
riáis que prevalecen no capitalismo 
deica agora. E preciso, pois, que a 
calidade da vida se convirta en 
algo rentábel e a produción se diri
xa progresivamente a cousas inma
teriáis. 

As teses do Club de Roma son, 
en principio, coherentes e razona
bais. Sano porque o capitalismo 
pode mercar universitarios e cen
tros de investigación pra que. lles 

busquen as raposeiras e convincen
tes ideas que necesitan pra perma
necer; as novas armas ideolóxicas 
coas que atinxi-los seus fins econó
micos sen poñer en perigo o siste
ma. 

E asf como xorden as teses do 
Ecofascismo. <<A partir de 1975, din 
os do crecemento cero, a produción 
industrial dos países «ricos» debe 
cesar. Somentes medrará o desen
rolo dos países pobres». 

1 Un xeneroso proxecto 1 As pro
ducións materiáis, as contamina
cións, as suciedades, as vilas inha
bitabeis pra nós, prós países coloni
zados e terceiromundistas. Pra 
eles, os imperialistas, as produ
cións inmateriáis e limpas, os pla
ceres e a opulencia. 

Estamos xa asistindo ó fenóme
no. A gran industria trasládase prós 
países pobres. En Brasil, España e 
Yugoslavia estáse a desenrola-la 
industria americana e alemá. Un 
estudio da Rand Corporation anun
cia que antes da fin de século os 
Estados Unidos fabricarán no ex
tranxeiro a totalidade dos seus pro
dutos manufacturados e no seu te
rritorio terán somentes as indus
trias científicas e terdarias. ¿Con 
qué, podemos perguntar, pagarán 

NON E DIFICIL IMAXINAR UNHA GAL/CIA DISTINTA 

os produtos manufacturados 7 Cos 
beneficios que lles aportan as súas 
fábricas no extranxeiro. Os ameri
canos convertiránse, segundo o es
tudio da Rand, nun pobo de ban
queiros ocupados en dirixiren os 
asuntos económicos dos milleiros 
de industrias espalladas polos paí
ses pobres, que seguirán sendo po
bres porque ese tipo de «industriali
zación» non vai contribufr ó seu de
senrolo eficaz. O capitalismo con
trolaría asf o crecemento mundial e 
os beneficios. Podarán incluso 
programa-la produción material 
porque a roda capitalist~ non se de
terá: faránse inversións en produ
cións inmateriáis. Pásase a 
industrializa-lo sexo, a cultura, etc. 
Velahf os graves perigos do ecofas
cismo. 

AS AL TERNA TIV AS 

Contra · deles somentes cabe 
opoñer unha revolución económica, 
social e cultural que instaure unha 
nova relación entre as persoas, a 
colectividade e a natureza. Unha 
economía que lle dea preferencia ó 
consumo colectivo, á vida agradá
bel dos habitantes, ó valor de uso 
dos produtos e á duración dos mes-

mos, á calidade, ó ocio, á amistada 
entre as xentes. 

Non é difícil imaxinar unha Gali
cia aproveitando ó máximo os seus 
recursos agrícolas, gandeiros e pes
queiros sen destruflos, cunha es
plotación racional e científica .das 
riquezas; unhas industrias de trans
formación dos propios produtos di
seminadas axeitadamente polas 
parroquias galegas; unhas xentes 
dirixindo a súa propia vida cuns 
comportamentos e unhas relacións 
antre elas humanizadas; unhas fa
cilidades colectivas pró desenrolo 
da creatividade. 

O evidente é que este tipo de 
economía non se pode realizar no 
sistema capitalista. O consumo co
lectivo xa suporf a a negación das 
leis do mercado e non permitiría a 
acumulación do capital nunhas 
poucas mans, nin invertilo onde, 
como e cando quixeran. 

Somentes nunha Galicia inde
pendente, coa apropiación do pobo 
galega das súas riquezas e a supe
ración do sistema capitalista, pode
mos impedir que as multinacionáis 
desfagan o equilibrio ecolóxico de 
Galicia e a relación home-natureza 
que inda permanece viva nunha 
gran parte do pobo. 



PRA SERVILO ONDE VOSTEDE VIVE, E POR ONDE VOSTEDE PASA ..... 

''A Caixa'' 
ten 

cen partas 

Coa nasa rede de sucursales saímos ao seu en
centro, onde queira que esteña, pra lle facilitar as 
operacións de ingresar ou retirar o seu diñeiro coa 
maior rapidez e sin outro trámite que presentar a 
libreta ou o talón de canta corrente, tal como o fai 
na oficina onde abríu a sua canta. 

A meirande parte das nasas sucursales están co
nectadas, electrónicamente polo · moderno sistema 
de Teleproceso; un servicio esclusivo pra lle evitar 
esperas e chamadas telefónicas. Calquera das «Cen 
portas» que «A Caixa» abríu na provincia permiti
ránlle entrar na «súa casa» e chegar á sua canta. 
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O eli·ma en Galieia moito máis moderado que no inver
no. 

As razóns da ehuvia 
Ternos tamén que anotar unha 

pequena porcentaxe de chuvia no 
vran procedente das nubes de de
senrolo vertical, feitas nas mon
tañas do noso país, nos días de 
moito calor, especialmente no inte
rior. Este fenómeno conócese co 
nome de tronada. 

Xunto coa gaita, o pandeiro e os prados, o clima forma parte do arse
nal tópico que os non galegas -e memso algúns nacidos por aquí
manexan á hora de falar do naso país. Por iso pode ser interesante 
unha visión científica do tema: a que tenta facer pra TEIMA Xoán 
Bastián Beloso. 

UN CLIMA MARITIMO 

Dunha maneira xeral, os proce
sos xa ditas son as causas prima
rias ou nais do noso clima que, 
como fomos vendo, é eminente
mente marítimo, moi semellante ós 
climas de Irlanda, Reino Unido e a 
costa atlántica francesa, mais cun-. 
ha diferencia, a temperatura (aínda 
non é moita). Nós témo-las tempe
raturas medias máis lenes do que 
as poden te-los británicos ou os do 
Benelux, pois que sómo-los que es
tamos máis 6 Sur deste conxunto 
xeral da climatoloxía das costas at
lánticas europeas. 

¿ Cáis son as causas que orixinan 
o clima donoso país? Pódese decir 
unha maneira xeral que o clima que 
disfrutamos ten as súas oríxes nos 
sitemas de frentes do Atlántico 
Norte; quera isto decir que tanto os 
períodos de chuvia ou de sequía, 
coma os de friaxe ou de calor, están 
derectamente ligados ó desenrolo 
nos xa ditas sistemas de frentes do 
Atlántico, por suposto dentro de 
cada estación do ano. 

No Atlántico Norte hai distintas 
masas de aire que se contrapoi'len 
unhas ás outras con reciprocidade 
(este fenómeno de conxunto é xeral 
sobre a superficie do planeta). Des
tas masas de aire, as dúas que máis 
inflúen derectamente no noso cli
ma son a masa de aire polar maríti
mo e a masa de aire tropical maríti
mo. Estas dúas masas de aire dife
réncianse, entre outras causas, na 
súa temperatura e no seu contido 
de humedade. A masa de aire polar 
marítimo ten relativamente menos 
temperatura e menos humedade 
que a masa de aire tropical maríti
mo. 

O choque destas dúas masas no 
inverno forma na súa fronteira unha 
línea que vai dunha maneira xeral e 
aproximada dende a zona com
prendida palas costas do Norte da 
Florida e Xeorxia nos Estados Uni
dos en dirección das lllas Británi
cas. Noméase en Meteoroloxía esta 
linea, zona frontal, que cando está 
en equilibrio non dá lugar a pertur
baciones de gran importancia; mais 
cando o equilibrio se perde, princi
palmente no comenzo desta línea 
(campo de deformación da zona do 
Océano rente das costas dos 
EE.UU.) daquela dá lugar a unha 
perturbación que comenza a se 
trasladar na dirección da mesma 

~ cara a Europa. Esta perturbación a 
l' medida que se move cara 6 Nor-

deste, vai medrando hastra formar 
unha borrasca, que, no inverno, 
normalmente non chega soa a Eu
ropa, senón que ven acompañada 
doutras perturbacións que se foron 
formando tras dela sobre a mesma 
línea; en Meteoroloxía noméase a 
este conxunto, unha familia de de
presións ou de borrascas, que en 
circunstancias normáis poden abar
car toda a zona do Oceáno dende 
as costas do Sur dos EE.UU. hastra 
as nasas costas e as do resto do 
continente pró Norte. 

AS RAZONS DA CHUVIA 

O proceso relatado é o que nos 
trae a chuvia e a humedade propia 
do noso clima. No inverno estas siste
mas de borrascas barren sucesiva
mente as costas atlánticas europeas. 
Na Península Ibérica normalmente 
barren a zona que vai aproximada
mente dende a fouce do río Douro en 
Portugal á costa do noso país e toda 
a costa Cantábrica. Da mesma ma
neira estas borrascas barren as lllas 
Británicas (Irlanda e o Reino Unido), 
as costas francesas, especialmente o 
Norte (Bretai'la, Normandía) Bélxica, 
Holanda, Alemania e as costas do Sur 
dos países do Norte (Escandinavia). 

Esta é a orixe das principáis can
tidades de chuvia que caen no in
verno en Galicia e que veñen do 
mar. 

No vran as dúas masas de aire 
corren pró Norte sobre a superficie 
do Oceáno, e polo tanto a zona 
frontal destas dúas masas sofre o 
mesmo traslado, quedando axeita
da dunha maneira xeral dende a 
zona da había de Hudson e Penín
sula do Labrador no Canadá até 
unha zona 6 Norte das lllas Británi
cas. As consecuencias deste trasla-

do no Atlántico Norte fan que as 
perturbacións producidas no cam
po de deformación do Norte do 
continente americano (nesta esta
ción menos frecuentes e de máis 
pequena potencialidade) moitas ve
ces ó chegaren ás costas do conti
nente européu, fano no Norte das 
mesmas; daquela as ditas perturba
cións barren con moita menos fre
cuencia as nasas costas, e dunha 
maneira máis lene. 

Polo tanto, no vran a chuvia, 
nunha porcentaxe bastante eleva
da, ven do mar; con todo dun xeito 

Non podemos remata-lo traballo 
sen facermos unha referencia ó pe
ríodo dos dez últimos anos, nos que 

Mapa Xeal do Océano Atlántico Norte. 

- 1 Línea da Zona Frontal ou Frente Polar no Inverno 

ezz:z:zz2J 2 Línea da Zona Frontal ou Frente Polar no Vran 

A masa de aire polar marítimo, encontrase ó Norte da lfna1 da Zona 
Frontal. A masa de aire tropical marítimo· encontrase ó Sul da mesma línea 

As flechas indican as principais direccións das borrascas 
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se observóu un proceso de dismu
nición progresivo das precipita
cións, ó comenzo bastante lene, 
pro nos tres últimos (1974, 1975 e 
en especial 1976) o cambio clima
tolóxico foi cáseque brutal. No co
menzo deste período, cada ano que 
pasaba chovía menos ca no ante
rior, ou sexa, que as borrascas aín
da que se facfan no Atlántico, al
gunhas pasaban máis pró Norte de 
Galicia e, polo tanto, non tiñámo-la 
chuvia propia delas. Este proceso 
de desviación pró Norte das borras
cas, veu sendo progresivo, mais 
puidemos aturar co el; pro no ano 
1976 cáseque tódalas borrascas 
(que tamén foron moi poucas, pois 
a sequía afectóu a toda Europa Oc
cidental) pasaron máis ó Norte das 
nosas latitudes e sufrímo-lo ano 
máis esgueiro que se lembra, non 
só polo que df n os vellos, senón 
que tamén o din as estadísticas 
meteorolóxicas dende que se co
menzóu a facelas. 1 Cántos pozos 
que denantes ninguén lembraba 
que secaran, fixérono ese ano 1 

Deica agora ninguén puido dar 
unha resposta axeitada a que se 
debéu este cambio climatolóxico; 
coñecémo-los efectos, pro non as 

causas desencadeantes. Nós coida
mos que un cambio de clima, se for 
debido a causas naturáis, levaría 
uns centos de anos como mínimo, 
e tamén sabemos que hai uns 
2.300 anos, no noso país chovía 
aproximadamente coma o fai hoxe. 
Nos nosos monumentos podémolo 
ollar, as rúas dos castros teñen ga-· 
vias, os muros exteriores desau
gues, o xei.to das edificacións, todo 
está feito prá afrontar un clima 
onde as precipitacións eran moi 
abondantes; polo tanto, podemos 
decir que, dende hai uns 2.300 
anos, o clima máis ou menos é o 
mesmo, e coidamos que o seguirá 
sendo (sempre dende unha pers
pectiva de cambio motivada por 
causas naturáis do noso planeta). 

En debén, ó final do pasado ano 
e o que levamos deste, o tempo 
que tivemos foi do máis enxebre 
pró noso país (este· outono e máis 
este inverno foron normáis clima
tolóxicamente falando), e o que ti
vemos nos últimos anos, sí que foi 
anormal. 

Prá rematar deixemos que sexa 
o tempo o que fale e esperemos 
que o clima siga o mesmo que has
tra agora. 

Mapa Xeral do Océano Atlántico Norte 
Representación xeral dunha familia de Borrascas no Inverno 

~ Frente Frío 

__.____ Frente Quente 

·• -• Oclusión 

-""' Zonas de chuvias 

// Direccións do vento 

Nota.- As zonas de chuvias non están estáticas no mapa senón que se 
moven na misma medida e dirección que os frentes das borrascas. 

SESUALIDADE 

Métodos eontraeeptivos permanentes 

Esterilización 
masculina ou 
v asecto mia or. c1PRIAN0 L. JIMENEz 

No Código Penal Español, artigas 418 e 419, ó falar de esterilización, in
terprétase sen consentimento da vítima e referíndose a unha estirpación de 
«órganos ~enitáis». A mera esterilización da capacidade xenética, coma corte 
ou ligadura dos conc;jutos deferentes, non constiúe este delito, e tería que se in
cluir coma delito de lesións. 

A tipificación do Código Penal non pode ser aplicábel a formas de esterili
zación non mutilantes e reversibéis practicadas por medios mecánicos, quími
cos ou biolóxicos, nin siquera as mutilantes irreversíbeis que non afectan ós ór
ganos xenitáis coma p. ex. a «vasectomia», histerectomia, ligadura de trompas, 
resección dos condutos deferentes, practicadas a requerimento da vítima, aín
da que non foran terapéuticas. 

A esterilización con finalidade terapéutica voluntaria non mutilante dos 
órganos xenitáis, é lícita; a euxenética pode seto ou non; e a provocada exclusi
vamente pra evita-la procreación, é lícita con arreglo ó ordenamento xurfdico 
do Estado Español. Na práctica pode decirse que a esterilización, sobre todo a 
vasectomia, histerectomia, ligadura de trompas, resección de deferentes, realí-/ 
zase co consentimento do individuo, polo que difícilmente chega ós tri_~unáis; ·é· 
por outra banda, non figura obrigación de denunciar. 

A esterilización non voluntaria pode ser de carácter violento e causada 
pala autoridade como sanción penal, caso p. ex." da lei nazi do ano 1933, ou 
por razóns de seguridade social, nestes momentos, como pasa en certos países 
incluindo casos de: doencias mentáis, epilepsias, crimináis heretitarios, manía
cos sexuáis, etc. 

A esterilización obrigatoria, como tratamento euxenético, e como medida 
de controlo demográfico, é un feito de dominio público, sobre todo palas eam
pañas levadas a cabo en países como a India e Porto Rico, principalmente. 

O Dereito Español non admite a esterilización obrigatoria por ningunha 
causa, nin como sanción penal, nin como medida de seguridade social, nin 
como imposición euxE!nética, polo que no momento presente non cabe pensar 
nunha conduta de carácter público eneal dunha esterilización cara un millar 
controlo demográfico. 

A esterilización masculina ou vasectomia é unha sinxela operación, que 
pode ser feita babeo anestesia local, sen estancia no hospital, e que consiste en 
corta-los canáis deferentes (finos condutos que unen o testículo á próstata). A 
esterilidada non é inmediata, hastra que os espermatozoides xa presentes se
xan expulsados en sucesivas exaculacións, durante unhos 2 a 3 meses, que se
guen á operación. 

Dende o ano 1920, véñense facendo as primeiras «vasectomias», coa fi
nalidade esterilizante. Nos Estados Unidos, a aceptación da <<Vasectomia», che
góu ó extremo de que moitos americanos, portan un distintivo de vasectomiza
dos cara o público. O programa de aceptación psicolóxica pra estos homes 
consistía en facerlles comprender, que podían ser tan virís coma os outros, e de 
que a súa virilidade non tiña porque mostrarse sementes pala súa capacidade 
reprodutiva. No ano 1964, xa se levaran a cabo en U.S.A. perta de 45.000 va
sectomias, cifra que se pensaba aumentar extraordinariamente os anos seguin_. 
tes. Non embargantes, a vasectomia, a pesar dos incentivos ou gratificacións, 
que lle son brindados ós pais de familia con máis de catro tillos (coma é o caso 
da India), choca coh grandes dificultades socio-culturáis e psicolóxicas. Con to
do, calcúlase que máis de 14 millóns de indios estarían esterilizados, pra unha 
población de máis de 700 millóns de persoas. 

A nivel do Estado Español, a vasectomia faise resentir moito, dado que o 
home aínda confunde frecuentemente a súa fecundidade coa súa virilidade, e 
calquera intervención no seu aparello xenital é vivenciada coma unha mutila
ción. 

Asociacións prá esterilización voluntaria tratan de minimiza-las posibeis 
secuelas psicosexuáis dos vasectomizados; outras de tipo moral tratarían, por 
outra banda, de atribuirlle á vasectomia responsabilidades e problemas que 
non suceden, pra que o método non se difunda. Algo parecido sucedeu cos 
métodos contraceptivos. 

A dor post-vasectomia é pasaxeira e minima; a disminución do desexo se
xual e máila impotencia derivarían dun sentimento de castración en certos in
dividuos. Con todo a vasectomia non interfire nin o placer nin as actividades se
xuáis. 



cultura 
V Mostra de Teatro Galego 

O eneontro de Ribadavia 
Ribadavia, polo mes de maio, propón tódolos anos· 
unha cita co teatro galega. Con todo, esta quinta edi
ción da mostra non foi das máis brillantes: máis ben 
pouco público, problemas cos locái$, algunhas au
sencias importantes, e, en xeral, mon_taxes frouxas. 
Cáseque a xeitó de compensación, un descubrimento 
importante no premio Abrente que se fallóu opa
sado 17: un fermoso espectáculo teatral de Carlos 
Valdeorras. 

Máis dun e de dous botamos en falla 
este ano a xente, o barullo, o bulir in
quedo doutras edicións. Non foi esta 
quinta mostra das máis brillantes preci
samente. E haberfa que preguntar por 
qué. ¿ Seica Ribadavia deixóu de ser 
aquela tenza, aquela pequena leira de 
libertada de expresión (dentro dun or
de) no medio de silencios e disimulos 
que era, hasta hai pouco, a realidade 
toda do país? En Ribadavia, arredor da 
mostra, tódolos anos xuntábanse escri
tores, xentes da cultura, algunha tamén 
da política, xente nova ... ¿ Seica o país 
anda preocupado nestes tempos por 
outras historias? ¿ Ouizaves é que o 
noso teatro necesita unha nova alterna
tiva, en profundidade, e a crise é xeral? 

De feito había ausencias importan
tes este ano en Ribadavia. Polo que fo
ra, botábase en falla o bulir e barullo 
doutras edicións. Dez grupos pasaron 
polos locáis de «Abrente», amáis de va
rias actividades paralelas (cantantes, 
poesía, cine galego, etc). 

ALTERNATIVAS PRO TEATRO 

Volvemos á pregunta. ¿ Ouizaves é 
que o naso teatro necesita unha nova 
alternativa en profundidade e a crise é 
xeral? Disto falóuse tamén na mesa re
donda do domingo, día 15. Hai unha 
preocupación cada día maior entre as 
xentes do teatro galega pra lle daren 
unha saída ós moitos atrancos e pro
blemas que tollen a normalización da 
nasa escena. O teatro non é insepará
bel da realidade toda do país, do seu 
contexto cultural, social e mesmo polí
tico. Nas actuáis condicións semella 
que xa se chegóu ó teito. Compre safr 
fóra. ¿Cómo? · 

Miguel Pérez Romero e Manuel Lou
renzo, dalgunha maneira representando 
oficiosamente ós homes do teatro gale
go, leron unha carta na que se fai unha 

co chamada pala normalización da escena 
~ e que logóu pasóu ás firmas, unha nor
l' malización pró naso teatro que pasa, 

necesariamente, pala profesionaliza
ción. 

Sen profesionalización, sen a posibi
lidade real de que as xentes do teatro 
galego haballen e vivan do seu traballo, 
é difícil calquera novo paso adiante, su
perador da actual .situación. Un espec
táculo teatr.al necesita moito máis ca 
voluntarismo e boas intencións. Os tan
tos que se están a facer na Coruña (e 
os moitos atrancos que van xurdindo 
no camit'lo) pra levar adiante unha Esco
la Dramática Galega van por este vieiro 
da formación de actores e traballadores 
da escena, estudio das posibilidades do 
medio, análise da realidade mesma do 
país, profesionalizacións, etc. Unha vez 
que se conqueríu unha sensibilización 
xeral arredor da cultura teatral galega, 
un rexurdimento que en grande medida 
vai vencellado ó labor das asociaGións 
. culturáis dende os primeiros anos sesen
ta, a aparición en angueiras de moitos 
grupos novas é que se pode seguir, donde 
a súa creación, da sucesivas edicións de 
Ribadavia, unha vez conquerido un esta
do de conciencia teatral na realidade 
do país, o seguinte paso é a profesiona
lización, o traballo sistemático, esixen
te, competitivo, eficaz. Este é o obxecti
vo vindeiro, realidade a conquerir polos 
homes homes do teatro galega. 

SAIR DO 
VOLUNT ARISMO 

Directores, autores e actores, críti
cos e curiosos coincidían prácticamen
te na necesidade de sair dun voluntaris
mo, dun «amateurismo» que tollía cal
quera posibilidade de desenvolvemento 
máis aló do que se fixo deica agora. Un 
gran espectáculo non se constrúe nas 
horas libres, ensaiando eiquí e alá e 
asegún veña, improvisando textos de 
noite, improvisando medios ... 

Naturalmente, pensar nunha norma
lización illada é un absurdo. Todo anda 
ensarillado. O teatro é unha tenza máis 
da realic;lade cultural do país. Unha pro
fesionalización do teatro, por exemplo, 
é impensábel sen a creación de institu
cións culturáis e públicas que o pulen 
(esa Escola da que falabamos antes, a 
Universidade, as seccións culturáis dos 
axuntamentos, etc), sen unha defensa e 
apoio decidido ~ nasa cultura, sen unha 
política de ensino e coñecemento da 
lingua, creación de canles propias e ofi
ciáis de protección e espallamento da 
nasa realidade cultural, etc. 

UNHA MOSTRA 
FROUXA 

A presente edición da mostra de Ri
badavia amosóu dalgunha maneira as 
preocupacións, a crise actual do noso 
teatro (camiño do seguinte paso) e, ó 

· mesmo tempo, coincidíu nun tempo 
onde o país, as cousas como son, anda 
mergullado neutras angueiras: as elec
toralistas. Tamén dunha futura consti~ 
tución democrática, capaz de contem
.plar aínda ·que fora mínimamente a rea
lidade diferenciada deste país, poderían 
safr pequenas ferramentas, cativas po
sibilidades pra escomenzar a andar 

O 7EA TRO SAE A RUA 

neste eido da cultura (coma na cultura 
toda). Pro este xa é outro cantar. 

O Teatro Circo da Coruña non puido 
presentar ~o longo viaxe do capitán 
Zelta» pola· morte dun dos seus com
poñentes nun accidente parvo e absur
do, hai pouco, na illa da Toxa. A xeito 
de homenaxe e pra estaren presentes 
de calquera xeito, fixeron unha escolma 
do seu traballo escénico. O grupo «0 
Facha», tamén da Coruña, levóu Paco 
Pixiñas e a nave espacial», de Celso 
Emilio Ferreiro e Isaac Díaz Pardo. Foi 
(teatralmente) o millor con moito da 
Mostra. Xa non entramos nos com
poñentes ideolóxicas (a vella tese de 
C.E.F. sobre os ananos da emigración), 
que foi realmente criticada dende posi
cións xa coñecidas e que se rem.ontan a 
un ha vella polémica: ¿en qué medida o 
emigrante que fai cartos e renega do 
país en terra extranxeira é responsábel 
(ou únfco responsábel, polo menos) da 
súa conduta e non vítima de todo un 
sistema, o mesmo sistema que o bota 
fóra do seu país e o obriga á supervi
vencia no exilio? ¿Tódolos emigrantes 
son «a nanas»? 

Na miña opinión o plantexamento 
ideolóxico está errado. A miseria pro
duce tamén miserábeis. Compre ir ó 
fondo da miseria e non quedarse nas 
mostras da mesma, nos seus produtos 
humanos. Con todo, o espectáculo, tea
tralmente, é brillante, cunha idea da 
composición e o espacio escénico moi 
exeitada, un estudio das posibilidades 
plásticas ·dun texto (que fundamental
mente é narrativo) realmente bo e ·a 
presencia de catro ou cinco actores va
liosos, amáis do labor e o traballo de 
conxunto. O home que fai o papel de 
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cego e to_ca o violín foi unha verdadeira 
mostra de cómo se deben face-las cou
sas na escena (aínda dentro duns plan
texamentos tradicionáis dende a pers
pectiva do actor). 

Faltóu .º grupo «Tralla», de Vigo, que 
anunciaba a obra gañadora o ano pasa
do do premio «Abrente»: «Laudamuco, 
señor de ningures». de Roberto Vidal 
Bolaño (que axiña sairá editada na edi
torial Pico Sacro). Os homes de «Tralla» 
tiveron a última hora problemas coa ac
triz do grupo e non puideron ir. O grup9 
«Semente», da Coruña, dentro do teatro 
pra nenos, levóu o «Viaxe 6 pafs de nin
gures», de Manuel Lourenzo, premio «0 
Facho, 1975», obra que ten realmente 
posibilidades tanto estéticas coma di
dácticas, pro que cumprfa traballar 
unha miga máis, anque non estivo mal 
estruturada escénicamente, «A Farán
dula», de Vigo, plantexóu un espectácu
lo a partir do «Catecismo do labrego» 
con dúas ou tres «morcillas» actualiza
doras, pro mantendo cáseque na súa 
totalidade o texto orixinal, mesmo con
servando non poucos anacronismos. O 
resto non ten máis interés có mérito do 
traballo, que xa non é pouco tal e como 
se están a face-las cousas e as posibili
dades que hai. 

Había ausencias tamén importantes: 
«Candea» de Noia, «Rosalía Castro» e 
«Martín CodaX>> de Vigo (xa no teatro 
prós nenos), «Antroido» de Santiago, 
«Valle lnclán» de Lugo, «Auriense» ... Se 
Ribadavia segue a ser, coma deica ago
ra, o termómetro pra medírmo-lo pulso 
·da nosa realidade teatral (e nada nos 
fai pensar que teña deixado de se-lo), 
temo-lo pulso febre. Agora ben, tamén 
é certó que nos plantexamentos profe
sionalizadores de autores e actores, di
rectores e responsábeis de grupos ha
bía a conciencia da necesidade do paso 
adiante (con traballo, plantexamentos 
serios e eficacia). No limiar do progra
ma da Mostra, que é xa crónica da cul
tura deste país ó traveso das súas edi
cións, dende a súa creación en 1973, 
pódese ler: «¿ quén fai este teatro, ónde 
e pra quén? Fano gal egos, en Galicia e 
pra galegos. (. .. ) Polo mesmo, coida
mos que o teatro, como manifestación 
cultural que incide directamente no 
pobo galego, debe tomar partido. E 
proclamam'os: o teatro, hoxe en Galicia, 
ten de ser unha arma ó servicio da nor
malización da lingua e da liberación 
nacional. E o día de mañá, xa veremos». 

Trátase, con todo, de escomenzar a 
traballar axiña pró día de mañá. A cró
nica de Ribadavia é a crónica dunha 
fermosa esperanza. «Cando empeza
mos en 1973 -decfannos-los organi
zadores- había 7 grupos en Galicia e 
a xente decía se estabamos tolos. Hoxe 
hai constituidos máis de· 40 grupos». 
Pro a Ribadavia só foron dez. 

• 

O premio ccAbrente» 

Un gr~ espeetáeulo 

«Santo Antroido das Industrias, 
santo de moito coidado 
que en vida foi case conde 
vivfu coma un gran señor 
e morréu incinerado ... ». 
V.F.F. 

«Progreso e andrómena de antroi
do», que se presentóu ó concurso de 
obras teatráis «Abrente» co lema «Repi
nicoque na pedra» e que firmaba Carlos 
Valdeorras, foi, sen dúbida ningunha ó 
meu entender, o máis interesantes des
ta edición da mostra de Ribadavia. Trá
tase dun espectáculo longo, complexo, 
difícil . de montar, pro cheo de coñece
mentos técnicos, posibilidades escéni
cas, brillante, resultado -entre outras 
causas- dun coñecemento real do fei
to teatral , o que é de agradecer. Afeitos 
a un teatro cáseque sempre narrativo, 
cheo de servidumes literarias. «Progre
so e andrómena ... » propón, sinxelamen
te, un espectáculo. E un espectáculo, 
amáis, colectivo, cunha grande partici
pación dos espectadores, pezas funda
mentáis do desenvolvemento da histo
ria. 

O mesmo autor definíano-la súa 
obra como unha experiencia estética e 
teatral de axitación, movilización e di
dactismo. De acordo. Pro hai unha cau
sa q"Ue é moi importante e compre non 
esquencer cando se fala de teatro: trá
tase, tamén, e mesmo fundamental
mente, dun ESPECTACULO. As boas 
ideas, os plantexamentos ideolóxicos, 
non xustifican de seu o feito teatral 

como non xustifican a "1úsica, a obra 
plástica ou literaria. Xu~ican moitas 
cousas, pro non estas. Carlos Valdeo
rras parece absolutamente consciente 
disto e propón unha reoreación analíti
ca, creativa e crítica (anque dende üns 
plantexamentos tamén moi concretos e 
que me atrevería a suliñar, ás veces, 
cáseque de partido) da fealidade mes
ma do país ó traveso de•ous feitos, As 
Encrobas e Xove, as loitas populares 
que nestes dous lugares de Galicia se 
teñen levado adiante contra dos mono-, 
polios e a industrializU.i6n irracional, 
allea ós intereses dos habitantes ~as 
respectivas bisbarras. 

Trátase dun teatro político, dun tea
tro de movilización e concienciación, de 
liberación nacional e popular. Pro é, ó 
lado disto, unha magníflca experiencia 
estética, propón todo un espectáculo 
que ven suliñar tódolos plantexamen
tos ideolóxicos e que, óomo feito tea
tral, endexamáis se xustítica neles. Este 
é, ó meu entender, o grande m~rito da 
obra premiada e que axiña sairá · ás li
brerías. 

O autor aliméntase efe · dúas fontes. 
Parte dun coñecemento polo miúdo do 
folclore do antroido recollendo eiquí e 
alá as diferentes mostras que aínda se 
manteñen do mesmo, personaxes, etc. 
A segunda fonte é a noticia mesma, a 
documentación da prensa, .entrevistas 
cos protagonistas reáis dos feitos que 
se van contar, crónicas, datos técnicos, 
etc. Todo pode ser utilizado. Todo ven 
sendo artellado escénicamente en dous 

CARLOS V ALDEORRAS: 

1 8 ANOS PRO TEATRO 
CARLOS VALDEORRAS é lugués e nacéu en xuño de 1959. Vai, pois, 

prós 18 anos. Estudia Filoloxía en Santiago de Compostela. Xa o pasado ano 
presentara unha obra ó concurso «Abrente» de Ribadavia cun título moi seme
llante a. este e baseada tamén no espectáculo do antroido e nas posibilidades 
estéticas e teatráis do mesmo, no que leva traballando dende hai tempo. Diri:
xíu o grupo «Valle lnclán» de Lugo e, máis concretamente, a montaxe que este 
fixo de Unha vez foi o trebón, de Manuel María. Denantes participóu nalgúns 
espectáculos máis ou menos colectivos coma a homenaxe que hai pouco se 
fixo con textos poéticos de Ramón Cabanillas. Actualmente traballa en tres 
causas: unha sobor de novas «crónicas» de feitos que hoxe están a suceder no 
país, unha peza de teatro infantil e outra máis ben de contido histórico. 

«A miña obra encadraría dentro dun teatro testimuñal e didáctico, un teatro 
que se explica sempre dentro dun contexto moi concreto -decían'os-. Todo 
me serve, as declaracións a un periódico, as crónicas que veñen nas revistas ou 
xornáis, os escritos que se dirixen ás redaccións ou ás autoridades ... logo pasa 
todo isto pola peneira da miña imaxinacióm> . 

.. 

espacios: plataforma A (que pode se-lo 
escenario propiamente dito) e platafor
ma B (onde amáis dos actores está o 
público que asiste á representación e 
que vai ser tamén, ó traveso de berros 
e misturado cos actores, coprotagonis
ta do acto). Hai elementos de Piscator, 
hai experiencias de Goldoni, unha aná
lise de posibilidades teatráis de cada 
unha das nosas mostras do Antroido e 
dos seus personaxes (cada un dos cais 
xoga un papel fundamental na obra, 
dende o do"n Pedro-Antroido e ás veces 
Vello do Corno, hastra os cabaleiros, os 
distintos oficios, antroideiros, xeneráis, 
gran xeneral, homes e mulleres do lu-

. gar, Quintos, Encrobeses, Lanceiros, 
Vendimaregas. Altos, cregos, especta
dores ... ). O espectáculo xoga coa ac
ción simultánea, coa música, coa incor
poración de novas contidos críticos á 
copla popular, ó dito de antroido, coa 
axitaCión e mesmo traslado dun lugar a 
outro do espacio escénico (que é o es
cenario tradicional e as sillas do públi
co) de grupos de personas entre as que 
están os propios espectadores, coa im
provisación, co aparello luminoso. 
Tampouco o tempo do espectáculo é 
único. Escomenza horas antes da fun
ción, nas rúas da vila ou lugar onde se re
presente, no mesmo anuncio da obra 
coa presencia dos actores e persona
xes no rueiro; e pode rematar do mes
mo xeito, logo da representación, polas 
rúas, manifestándose colectivamente. 

Pode un estar ou non de acordo cos 
plantexamentos ideolóxicos, mesmo 
coa utilización do espectáculo como 
propaganda política. Pro o espectáculo, 
artellado, estudiado, está ahí; e resulta 
magnífico (ou resultará magnífico nas 
mans dun director e un grupo intelixen
te). Non é doado de montar. Hai, certa
mente, tempos moi longos, quizaves en 
demasía, e que poderían ser rabelados 
cara a unha representación. Hai intres 
moi perta da demagoxia fácil tamén. 
Pro son cativeces no conxunto que po
den moi ben ser amañadas. O resultado 
é bo, imaxinativo, brillante. A nosa lite
ratura teatral ten. demasiado de litera
tura e nqn sempre é teatro, espectácu
lo. «Progreso e.andrómena de antroido» 
é un espectáculo que, por riba, non nos 
deixa indiferentes. Sen dúbida ningun
ha, repito (e non me pagan pra lle dar ó 
botafumeiro), foi o millar desta quinta 
edición de Ribadavia. 
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Jei Nogueral, que musicóu 
con éxito unha obra de Val.le
lnclán -pasada pala segun
da cadea de TVE no progra
ma dos martes, Teatro
Club-, fixo recentemente 
tres recitáis na sala Villarroel 
de Barcelona. Neles, ademáis 
das xa coñecidas, amosóu 
cancións novas que tiveron 
boa acollida entre un público 
novo e básicamen,te galega. 
EMILIO PRADO, lago dun 
destes recitáis, falóu con él. 

No seu conxunto, as chamadas 
«Cántigas da Fraderfa» - no me xe
nérico desta produción- son unha 
denuncia da emigración, das súas 
causas, dos problemas que com- . 
porta ... asr coma a percura dunha 
alternativa. 

- ¿ Cál é o futuro da canción ga
lega? 

- Está vencellado á evolución 
polrtica que se dea no Estado es
pañol. Non é casualidade que eu 
estea cantando en galego, hai que 
aprovei tar cada ún dos resqu icios. 
Claro que, no caso de militar, eu fa
rfao coma cantante .• por suposto. 

- ¿E o t ieu futuro? 
- Veño de cantar en Sant1iago e 

non había nin a mitade 1cfo xentie· 
que eiqui .. Ou sexa que· se· en San
tiago é onde a xente, teóricamente., 
está comprome·tida con Galicia, e 
non vai 6 recit al... pois xa verás qué 
futuro. E polos cartos non é, que eu 
non pido tanto. Alf, en Santiago, 
veume un fulano e dfxome: «Teste 

Jei Noguerol: 

<<Xa está ben que 
xente allea ... » 

que facer dun partido e fórraste». 
Eu, en broma, díxenlle que ninguén 
mo propuxera e, entón, el sacóu o 
carnet do seu partido e dixo: «Pro
póñocho eu». Claro, cando che ven 
un tipo así, que é un burgués rema
tado, e ves en qué partido está, eu 
vexo claramente que non podo es
tar no mesmo. Así que, se teño que 
traballar doutra cousa, fágoo e xa 
está. Pro eu quero seguir facendo o 
meu papel dun xeito máis honrado. 
O que non quere decir que no·n es
tea aberto a calquera debate. 

- ¿Atópaste coa refuga explíci
ta dalgún sector concreto? 

· - Sí ... E o millor de todo é que 
eu aínda non sei por qué. Ouixera 
que me explicaran por qué me es
tán a acusar de españolista, porque 
eu non me considero nin españolis
t.a nin fascista nin nada que semelle 
tal cousa ... Ou mesmo cando me 
din que estóu fóra da realidade ga-

lega ... O que pense que nós esta
mos fóra porque queremos, ese sí 
que está fóra da realidade. Nós ta
mén sómo-la trista realidade gale
ga. Estas cousas rómpenlle ánimo 
de loita a calquera. 

- Despóis destas actuacións en 
Barcelona, ¿qué proxectos tes? 

- Vou facer unha serie de reci
táis en Madrid, no Teatro Barceló, 
nos barrios e na Universidade. E 
logo grabaréi un disco coas «Cánti
gas da Fradaría», que teñen unha 
nova estrutura, máis axeitada ó te
ma. O tema non é máis có reflexo 
da realidad e galega: non queda 
máis, nel, cá miña aboa ó non se 
resignar a marchar da terra. E un 
auténtico acto de resistencia. E ta
mén musicalmente supón unha 
evolución, xa que as cántigas están 
pensadas pra usar, sen abusar, o 
maior número posíbel de intrumen
tos ·populares galegos. 

Como di Jei nas súas cántigas, 
«xa está ben que xente allea/ nos 
escriba a nosa historia/compre 
cambea-lo mañá/e hai que cam
bealo agora ... » As intencións, pois, 
están á luz. Xa só falta realizalas. 



cultura 

LIBROS 

X.R. Barreiro Fernández: EL LE
VANTAMIENTO DE 1846 Y EL 
NACIMIENTO DEL GALLEGUIS
MO. Edit, Pico Sacro. Santiago de 
Compostela~ 1977. 250 páxs. 
(Historia). 

O que tradicionalmente se cono
cía por «revolución gallega de 
1846» e que agora Barreiro, con 
bon criterio, chama levantamento 
pra situalo entre unha revolución e 
un simple pronunciamento, sempre 
foi un feito histórico no que reparóu 
a historiografía e en xeral a cultura 
galega. Témo-lo exemplo de Mur
guía e sobre todo de Tettamancy, 
que adicóu case todo o seu labor 
historiográfico a este fenómeno, 
convirtíndoo nun precedente inde
pendentista da súa coetánea Soli
daridad Gallega. Lago, da man de 
Tettamancy, fóronse repetindo 
unha chea de clichés (que se trata
ba dunha revolución galega, inde
pendentista, etc.) que remataron 
por cafr nun descoñecemento total 
do tema, como foi a reivindicación 
dos labregos martas en Carral que 
fixo algún grupo político. Está visto 
que o tema necesitaba dunha revi
sión urxente e dacordo con criterios 
históricos novas e actuáis. lsto foi o 
que fixo Barreiro. 

O gran mérito do traballo reside 
sobre todo en que tenta integra-lo 
feito dentro do seu contexto socio
económ ico e político e, ademáis, en 
desparzar con éxito os diferentes 
grupos políticos e forzas saciáis 
que participaron no levantamento. 
lsto é o básico do libro, o verdadei
ramente novo, anque o autor xa 
nolo adiantara en parte nun artigo 
publicado en GRIAL («Pronuncia
mento de 1846 e rexionalismo ga
lego»). Anque os coñecementos 
que ternos da situación económica 
de Galicia nos anos 40 non son moi 
abondosos, o .Barreiro remata mos
trando que o levantamento non 
respondéu a un deterioro xeral da 
economía galega, senón a deterio
ros parciáis que afectaban a certos 
sectores saciáis, principalmente 
conserveiros, asalariados, peque
nos burgueses urbanos de tinte 
progresista e económicamente ben 
instalados polas súas adquisicións 
na Desamortización, e quizaves 
-anque isto é unha hipótese
capas do artesanado en vías de 
destrución pala competencia ex
tranxeira ou catalá. O campesiña
do, coma no caso do carlismo, se
gue senda neutral, e con moita 
razón. 

Dita isto, bótase de ver desegui
da un ha conclusión: o levanta men
to de 1846 non tivo nada que ver 
co sector maioritario da formación 
social galega da época: o mundo 
rural. Foi mais ben un feito funda-

mentalmente urbano ou vilego, con 
ramificacións mariñeiras, traducido 
políticamente na participación de 
grupos moderados, progresistas e 
provincialistas. O concurso dos pro
vincialistas (con Antolfn Faraldo de 
guieiro), que se foi agrandando ó 
paso dos vinte df as que duró u o 
levantamento, supuxo un distingo 
cualitativo ó fenómeno non tanto pala 
súa incidencia, senón por constitui-la 
primeira manifestación de feito di
ferencial de Galicia a nivel de con
ciencia intelectual e formulación 
política. E que Galicia comenzaba a 
senti-la integración dentro das es
truturas estatáis centralizadoras, 
tendentes a covertir en «nacional» o 
que até pouco tempo denantes fara 
«multinacional». LUCAS OROSA 

W.B .. Yeats. DOUS DRAMAS PO
PULARES. Colección «O Mou
cho». Edit. Castrelos. Vigo, 1977. 
67 páxs. (Teatro). 

Plácido R. Castro e os irmáns Vi
llar Ponte traduciron ó galego en 
1935 estas dúas pazas, dous «folk
dramas» de W.B. Yeats, unha das 
personalidades máis importantes 

das letras irlandesas e de aberta 
significación nacionalista. O exem
plo da Irlanda .ceibe tiña engaiola
dos ós homes das lrmandades da 
tala e os traductores, neste caso, 
tencionaban -asegún explican no 
limiar..:._ ofrecer novas alternativas 
a un teatro galego que non. tiña de 
galega máis cá lingua, amosábase 
absolutamente dependente e mi
mético dos xeitos casteláns e anda
ba atrancado, no millor dos casos, 
nun folclorismo cativo e sen posibi
lidades. O poeta e dramaturgo irlan- · 
dés, apoiándose nas raiceiras míti
cas e culturáis (folclóricas) do seu 
pobo, ofrecía un teatro popular e 
creativo, poético e asequíbel ás 
maiorías, do que a lección moi ben 
podía ser adeprendida polos gale
gas. Este viña ser, cando menos, o 
plantexamento dos irmáns Villar 
Ponte e máis Plácido R. Castro. 

Esta reedición na colección «0 
Moucho», amáis do posfbel interés 
dos textos de Yeats, ofrece algun
has opinións dos tradútores sobre o 
teatro galego do seu tempo e a súa 
preocupación por atoparen ca
miños novos e creativos prá escena 
do país que, anque cativas, axúdan-. 
nos a coñece-lo feito teatral en Ga
licía por aquelas datas ó traveso da 
crítica de homes que, en. gran me
dida, foron tamén protagonistas. O 
papel de Antón Villar Ponte, por 
exemplo, dende as lrmandades, a 
prol do noso teatro é certamente 
fundamental. 

A Villar Ponte interesáballe un 
teatro de ideas pro popular, creati
vo a partir das raiceiras folclóricas e 
étnicas dun pobo, pro capaz de 
sensibilizar ó espectador cara ós 
seus propios valores colectivos. Ve
leiquf a explicación da tradución de 
Yeats que consideraba, dende a 
realidade irlandesa, tan agarimada 
e loubada por todos, unha mostra 
exemplar. 

Na Catuxa de Houlihan (a pri
meira das pezas) o componente na
cionalista está nun primeiro plano, 
xogando cos símbolos históricos 
que definen aquela terra. O segun
do «folk-drama» ven máis vencella
do ó mundo máxico e folclórico, da
cabalo entre o cristianismo católico 
e o paganismo panteísta precris
tián. Tamén nisto vfa Villar Ponte 
unha relación importante entre as 
dúas realidades: galega e irlandesa. 
Con todo, o tempo pasóu tamén 
polos textos. Aquel atractivo irre
sistíbel da esperiencia irlandesa 
prós homes do noso primeiro na
cionalismo pasóu. O interés das 
dúas pezas (moi pequenas polo de
máis) é hoxe máis ben cativo dende 
unha perspectiva estritamente tea
tral (non histórica), e mesmo temá
tica. 

V.F. 

, 

XAVIER MARIÑO 

O tema das Encrobas e Xove inte
resóu dun xeito especial ós nasos es
critores. lnteresóu, polo menos, ós 
que se presentaron ó concurso de 
obras te'atráis ABRENTE, que tódolos 
anos se fai en Ribadavia o «Día das 
letras galegas». Non sementes a obra 
gañadora deste ano, Progreso e 
andrómena de antroido de CAR LOS 
VALDEORRAS, senón outras dúas 
polo menos falan, directa ou indirec
tamente, do das Encrobas ou Xove e 
tentan todas, naturalmente, tira-las 
súas conclusións e leccións históri
cas. Hai outro tema tamén preocu
pante e teatralizábel: as asociacións 
de veciños e, en xeral, todo o move
mento organizativo cidadán, sexa nas 
vilas ou nas áreas ruráis. A obra de 
CARLOS VALDEORRAS, por certo, 
leva subtítulos indicativos. Amáis de 
Progreso e andrómena de antroido, 
se vostedes queren ou lles peta, pó
dena titular Xovencrobas ou Os mila
gres da FENOSA, auto documental 
da luzada, razada e queima popular 
do Santo Antroido, abenzoaáo patrón 
das industrias e demáis tangaraños. 
Líbranos señor. Amén. 

E talando do teatro. De cando en 
vez Galaxia publica algunha causa 
(máis ben poucas porque disque non 
é rentábel prós editores). Pico Sacro é 
a única editorial, nestes intres, cun 
compromiso máis ou menos periódi
co na edición de textos teatrais: a 
próxima causa que tirarán do prelo 
será de ROBERTO VIDAL BOLAl\IO, o 
seu Laudamuco, señor de ningures. 
Non andan ben os tempos prá edición 
de teatro e poesía. Pro hai novas: 
MANUEL LOURENZO vai se-lo direc
tor dunha nova colección de tex.tos 
teatráis que vai safr das edicións do 
Rueiro. A idea é publica-lo mesmo 
textos novos ca recuperacións históri
cas interesantes. O primeiro título vai 
ser, concretamente Almas mortas, de 
ANTÓN VILLAR PONTE. 

E do teatro ás revistas. «Vieiras» foi 
quizaves a primeira publicación perió
dica editada enteiramente en lingua 
galega lago da guerra civil. Era un
ha publicación de ampla informa
ción, máis bén política e cultural, pro 
que podía tocar outros temas, men
sual, que saía en México polos anos 
60 e que editaba o PATRONATO DA 
CULTURA GALEGA. O seu fundador 
foi LOIS SOTO, secretario de CASTE
LAO e fundador tamén, no seu día, da 
UPG. A estancia de SOTO en Galicia 
hai pouco tempo volvéu a plantexa-lo 
tema: «Vieiras» vai volver a safr, eiquí, 
no país, legalmente, poida que cara ó 
septembre ou ó outono. Estáse a tra
ballar, polo de agora, no equipo técni
co que a poida botar a andar, amáis 
dos problemas de prelo e infraestru
tura, que non son farrapo de gaita. a> 

~ 
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AUGUSTO ASSIA 

CONTRA FREIXANES 

Sr. Director: ¿En qué quedamos? ¿_Qué.é o que eu son pra ustede e p~a'TEl,MA? 
¿Un rufián galega ou un caballero español? Dinme que nun ?os seus ~errade1ros nume
ras di ustede que eu tiven o xesto «caballeresco» de renunciar á candidatura a senador 
pala miña terra por delicadeza pra coa miñ.a muller. Non é preciso xurarlle que a atri~u
ción de sentimentos tan delicados non pode menos que ·conmoverme. Mo1tas gracias. 
Pero, ¿cómo enterra ustede agora a descrición que f!xo de min cando nun a~lculo fir~a
do poi-lo señor Freixanes, dixo que eu iba ser candidato por Ourense gracias á convic
ción exercida poi-lo meu grande amigo Euloxio Franqueira, a base de corromperme <<fa
cendo pasarn unhas cantas novelas desde os establos da UTECO ós meus? 

¿Podo eu deixar agora por motivos tan excelsos como aqueles con que ustede me en-· 
galana, unha candidatura que aceptei por soborno de «unhas cantas novelas»? ¿Qué van a 
pensar os seus lectores? ¿Pensarán que ustede dice unha causa nun número i-a contraria 
neutro ou que eu, ó fin, atopei o meu camiño de Damasco e deixei de ser rufián pra con
vertirme, de repente, zecais leendo TEIMA, nun «caballerm>? Ainda que non todo~ poden 
ser «caballero español>> calquera pode ser un rufián. Hai tantos.¿ E por qué non he1 de po
der ser u un d'eles? 

Agora ben, si o señor Freixanes pode ter máis razón ó declararme «rufián» qu'a ustede 
6 declararme «caballero», xa que estamos coas maus na masa gustarlame q.ue lle reco
mendara ustede ó seu ilustre colaborador ou redactor (ou o que o señor Fre1xanes sexa) 
que cando discirna os seus nobles e verldicos énxuiciamentos teña coidado de non coller
se os dedos nos novas procedimentos (algúns especiás prás elecciés) de ley contra a in
xuria. Eu non lle vou a buscal'as cósquiras 6 señor Freixanes (Freijanes en vida de Franco) 
pois cando lle preguntei a Franqueira se querla qu'o demandásemos por calumnia, Fran
queira miróume co xesto, tan seu, de insondable irania e ~esprecio e contestóume «¿pan-
sas que pode va lela pena?». Pero pra outros pode. · 

Cando o señor Freixanes queira porme outra vez a min como un exemplo de corrup
ción i-a Franqueira de corruptor, dlgalle ustede que non fale de novelas, que é moito máis 
seguro decir que Franqueira me sobornóu para que me presente a Senador 
pagándome en ouro, en globos de colores, ou en chocolatines qu'a en novelas. Os chocolati
nes, os globos ou o ouro non están rexistrados, pero as novelas están rexistradas en li
bros oficiales e eu non taño máis qua por os libros oficiales da provincia de Coruña ante un 
xuez e leval-o ó meu establo pra que o xuez se convenza, á primeira olhada, de que nin da 
UTECO de Ourense nin de ningunha outra parte entróu endexamais novela algunha na 
miña oasa e que todas as que teño, dinde a primeira á última naceron nela. 

Ser un mal periodista é fácil, pero ser un mal periodista e, ademais, difamador como o 
señor Frelxanes, é perigroso. Hastra pra inxuriar hai que estar enterado e ser listo. Faga o 
favor, señor Director, de declrllo da miña parte, 6 señor Freixanes, na seguridade de que é 
un bon consello, agradecéndolle a ustede que agora tan tarde xa na miña vida, me queira 
facer en troques un «caballero español». Pero tamén si ustede mo permite lle darla a us
tede outro consello, xa que din os castellanos que «el diablo sabe más por viejo que por 
diablo». O consello é iste: en Galicia fai falta unha revista como a de ustede, pero non pra 
que unhos galegas inxurien ós outros e esgarabellen nela ideólogos máis ben iñorantes 
do que pasa en Galicia e que nin xiquera saben que eisiste o rexistro ganadeiro (cando o 
gando é a nasa mor riqueza), non pra pqrlle as velas á loita de clases, non pra facer doga
lega un instrumento de tortura, sinón pra todo o contrario. Os labregos (e inda os labregos 
somos os máis fortes do pals) non somos . tan parvos como ustedes nos fan. 

De ustede servidor. 

N. da R.: 

Felipe Fernández Armesto (Augusto Assla) 
Casa Grande de Xanceda 
A Coruña 

Nun traballo sobar dos poderes pollticos no naso pals que ocupa en tres capltulos un to
tal de dez páxinas de nasa publicación, alúdese de esguello ó escritor e xornalista Felipe 
Fernández Armesto (Augusto Assla) en catro liñas xustas (Ver TEIMA número 16, 31-111-
6-IV, páxs. 1 5-16) que din literalmente: ~alnda máis (Franqueira) presume da súa amista
de con Augusto Assla (outro home de Cabanillas) e alguén mesmo fa/a de novelas con 
-«peligrée» que sairon do pazo de Ourense camiño da Casa °Grande de Xanceda, propie
dade do vello escritor e periodista, de seguro, candidato a senador pota provincia de Ou
rense e promocionado polo P.P.». Non se di máis nada. Augusto Assla necesita, sin em
bargo, tres longos folios pra respostar a tan cativa referencia. O longo de todo o traballo 
ni11 se di do xornalista que é un «rufián» nin moito menos corrompido por un corruptor pra 
que se presentara a un has eleccións. Antre amigos' pódense facer regalos (ou non) como 
proba de amistada sin que ninguén taña de se alporizar nin sentir aldraxado. En canto ás 
decisións e posicións pollticas, son causa de cada quen. O señor Augusto Assla atribuie 6 
naso compañeiro, Freixanes, afirmacións que éste non fai, e da por riba, longas esplica
cións a catro liñas, que ninguén lle pedlu dende eiqul. 

As alusións e fortes e ofensivos adxetivos que o vello xornalista fai contra o naso com
pañeiro, por non ter xustificación nin probas, non merecen máis resposta. O lector ten de
reito a xuzga- lo labor e a honestidade de cada quen, segundo o seu criterio. 

l' ~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--· 

FRAGA E O GALEGO 

Sr. Director: Hai uns días lin no 
xornal «La Voz de . Galicia» uns arti
gos sobor da presentación das liñas 
ideolóxicas da Alianza Popular (eu 
coido que por todos coñecidas den
de hai moito tempo) que algúhs 
dos líderes do devandito partido fi
xeron por Galicia. Nun destes arti
gos pódese ler que algúns destes 
«personaxes» pronunciaron o co
menzo do seu discurso en galego. 
Paréceme ben, xa que uns cantos 
votos ben pagan o traballo de ter 
que aprender unhas poucas pala
briñas da nosa lingua. Pro o que 
máis fondamente me impresionóu 
foron unhas· verbas que pronuncióu 
o señor Fraga (e que me sentaron 
como unha labazada no pescozo) 
no intre en que se dirixe ao pobo, 
en galego, e iste lle asubía. 

«Oue vós non sabedes galego, 
home, eu falo a lingua dos meus 
pais e abós, que tedes que apren
den>. 

Ten un chisco de razóns en esto 
d~ que ternos que aprender a talar 
un bó galego, pro o sorprendente é 
que cousas coma estas as diga un 
home como o señor Fraga, que du
rante ·longos anos ocupóu postes 
coma o de Ministro de Información 
e Turismo. Eu andaba na escola can
do homes coma o señor Fraga (e 
que hoxe tamén botan man do ga
lego pra facerse escoitar) ocupaban 
altos cargos na Administración e 
nese intre· eu non tiña ningunha po
sibilidade de ler nin de aprender o 
gal ego. 

Gostaríame moito coñecer si fixo 
algo (non en contra, claro) o señor 
Fraga, cando ocupaba eses cargos 
pra que a xente á que hoxe lle dí 
que non saben talar o galego, poi
deran aprendelo. 

Agardando que esta carta sexa 
publicada na nosa revista TEI MA, 
aproveito a ocasión pra lle saudar 
moi atentamente. 

Celestino Gelpi Pena 
C. Nuclear de Almaraz 
Almaraz. (Cáceres) 

F.E. DE LAS JONS 
AUTENTICA, ANTICAPIT ALISTA 

Sr. Director: Ante a publicación 
na súa revista d'un informe sobor 
do libro «Gal iza 77: Forzas políticas 
pra un tempo decisivo», de Xoan l. 
Taibo e Manuel Rivas, teño que fa
cerlle chegar a tódolos lectores de 
TEI MA a miña protesta ante a in-

xusticia cometida polos señores 
que colocaron a F.E. _de las JONS 
(Auténtica) xunto partidos capitalis
tas ou pseudo capitalistas -que 
admiten o xogo do imperialismo 
multinacional- así como a monar
quía, etc. O seu pesto nun espetro 
político debe estar xunto aos gru
pos SINDICALISTAS, e en todo 
caso decote das organizaciós revo
lucionarias, que son as que.máis se 
aprosiman -por querer a libera
ción da clase obreira oprimida polo 
capitalismo asoballador do pQbo
ao SINDICALISMO REVOLUCIO
NARIO. Todo elo demostra a pouca 
honradez e sinceridade que tañen. 
Gustaríame sabere en qué se basa
ron isos señores pra darlle ese pos
te, si se molestaron en averiguar o 
que é realmente, ou simplemente 
se guiaron pola «prensa» tan boa 
que lle deixaron. os seus ladrós, os 
que se aproveitaron da súa cara es
terior e dos seus errores como «fa
chada» pra resgardarse das súas 
verd_¡¡deiras intenciós, de todo o 
mundo coñecidas. 

F. E. de las JONS, Auténtica, é 
unha organización SINDICALISTA 
que se declara anticapitalista, an
tiimperialista e antimonárquica. O 
seu fin último non é a conquista do 
poder, senón a súa entrega e distri
bución ao pobo -o seu único do
no- por medio da REVOLUCION 
NACIONAL SINDICALISTA, instau
rando unha SOCIEDADE SINDICA
LISTA AUTOXESTIONARIA radi
calmente oposta. á actual capitalis
ta, que considera o traballo como 
único medio de vida lícito. 

Agardo que con esta aclaración 
sexa xuzgada como lle pertenece 
en orden ao que é e aos fins que 
persigue -que dende a súa saída 
da clandestinidade está demostran
do públicamente nas súas loitas 
reivindicativas- e non ao daño 
que lle ocasionóu unha guerra que 
non era a súa, uns errores que 
como todos cometéu e unha dicta
dura que a utilizóu pra encubrirse. 

Moita.s gracias pola publicación 
desta aclaración. Saúdos e revolu
ción. 
Xosé Monet 
Santiago de Compostela 

N. da· R.: 
O testo que publicamos recolle, 

eremos, os párrafos máis significa
tivos e fundamentáis da carta. Ou
tras liñas aclaratorias do eiquí 
enunciado tiveron que quedar fóra 
por imperiosas razóns de espacio. 

/ 



Na ensenada de San Cibrao 
estase a facer . unha grande obra. 

Na provincia de Lugo, a carún 
da ensenada de San Cibrao, 
perto de Cervo e de Xove, 
nun terreo de máis de 
200 H~ctáreas, ALUMINIO 
ESPANOL, S. A., e máis a súa 
filial ALUMINA ESPAÑOLA, S. A., 
comenzaron as obras dun 
proieuto que suporá o movimento 
de unhos cinco millós de metros 
cúbicos de terra e rocha, 
pra instalar alí rriais de a5o.ooo 

metros c·actrados de naves 
industriás, en cuias estructuras. 
máquinas ·e instalaciós · 
cmpregaranse .1 :~i1.000 toneladas 
de aceiro. 
Cando iste complexo estea. 
en marcha consumil'á 
aprousimadarnente o .6°/o da 
enerxía eléutrica espafiofa. Unhos 
6.000 homes traballarán na 
construcción dista grande obra. 
A Empresa Nacional de Aluminio 

(ENDASA) e Aluminio de Galicia 
(ALUGASA), coa aportación 
de capital bancario e de Caixas 
de Afol'ro. crearon Aluminio 
Espafiol, S. A., que, a súa Yegada, 
formou Alúmina Espai'íola. S. A. 
a coal recibirá a aportación 
tecnolóxica da compafiía 
canadense, Alean, e da francesa 
Pechiney. · 
O custe 'total das obras sobrepasa 
os 36.000 rnillós de pesetas. 

A empresa fabricará 180.000 toneladas de 
aluminio e, por primeira vegada en España, 

producirá alúmina, integrando asi 
totalmente o proceso do aluminio. 

Todo iste esforzo permitirá que 
a partir do mineral, bauxita, poida 
outerse a alúmina, eleinento íste 
que é fundamental pra producción 
do aluminio. Acadarase unha 
fabricación inicial de alúmina 

de 800.000 toneladas por ano, 
das coales, 400.000 adicaranse 
a fabricación, na mesma empresa, 
de 180.000 toneladas de aluminio, 
que após podería aumentada 
até 270.000 Tm/ano. As outras 

400.000 toneladas de alúmina 
restantes serán consumidas por 
Yarias fábricas de aluminio 
espafiolas. Con todo elo serán 
superadas en moito as previsiós 
feítas polo plan de desenrolo. 

Tudo ist:o supora un aforro de 200 millos de dolares 
anuales; creación de pastos de traballo; 

pedidos pra industria nacional, 
asi como a construcción dun porto. 

A creación desta industria daralle 
a provincia de Lugo ( cuia riqueza 
estivo até agora baseada no 
agro e na pesca) unhos J .fj()() 
postos de traballo na propia 
fautoria, máis !:i.000 indirectos, 
e unha zona de. influenza que 
acadará a 25.000 persoas. 

Pra industria nacional suporá a 
utilización de bens de equipo 
e alta tecnoloxía, amais da posta 
en obra de :grandes traballos 
de construcción civil. 

. Vai a sere construido un porto 
en Cova Moura, con capacidade 
pra recibir barcos de até 

í0.000 Tm. que transportarán cada 
ano unhos 2.400.000 toneladas 
de bauxita. 
Gracias a iste proieuto 
situarémonos na producción de 
aluminio, ó nivel dos paises máis 
industrializados do mundo. 
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