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Informe. 
-Galicia é súa, señor. A de
rrota da esquerda, analizada 
por algúns dos seus persoei
ros. 
Os Eidos. 
- lgrexa: -cristiáns polo socia
lismo. Carta da Dirección: 
Tampouco é a fin do mundo. 
Homenaxe a Castelao: Comi
sión organizadora. 

Sucede no país. 
-O Condado: ollo co plan 
-CONCHADO: o peche máis 
longo 
-¿Quen queima Galicia? (e 11) 
-Este é o seu diputado (11) 

Conversa. 
-Alvaro Cunqueiro: «as puñe
teras manías deste país» 

Pobos 1 béricos 
Fiadeiro 
Cultura 
Cartas á Dirección 

pola nosa banda 
¿ Galicia, . en 

segunda división? 
Non son poucas as cartas chegadas á redacción de TEIMA que talan, con disgusto. dos pro

bes resultados das eleccións do quince de xuño en Galicia e da preocupante situación post electoral. 
Esas misivas lévannos a pensar en alta voz unha vez máis sobor deste tema. ó marxe das crises a 
que se ven sometidas algunhas forzas politicas e dos replantexamentos de non poucas alternativas 
galegas. 

Ocurre que está a ser ... silenciada a cuestión nacional galega, dun xeito especialmente recha
mante e escandaloso despois dos comicios. Unha ollada ós «grandes» medios de comunicación de 
Galicia e do Estado dille ó lector que eiquí interesan únicamente as nacionalidades vasca e catalana. 
Todo o demáis son rexións, espacios socioxeográficos pouco menos que de segunda división. E cu
rioso que ás veces os xornais estranxeiros acertan, cicais porque a analizan sen prexuicios, a centra
la situación nacional. Estamos diante dunha 'TlOnumental falsificación histórica, moi grave polo que a 
Galicia se retire. 

E o peor é que todo. esto parece ter correspondencia nos plantexamentos políticos 
que están a facerse dende o poder, entre «consulta» e consulta. Velahí ó Tarradellas re_cibido contó
dolos honores, coma se dun embaxador se tratara, polas másimas xerarquías do Estado. Velahf unha 
millos disposición pra con Euskadi. A partires de ahí, táboa rasa, tópicos prefabricados e se non que
res unha cazola. toma dúas. E a discriminación dos máis débiles, dos que deben afrontar máis pro
blemas. dos que sufren unha situación económica máis preocupante. 

Xa se ofron voces advertindo que as autonomías non poden ser iguales pra todos, ou sexa. 
que pra uns serán e pra outros, non. Algo desto dixo o señor Meilán Gil, aspirante a unha carteira no 
goberno que xa estará formado cando apareza este número de TEIMA. _Non explicóu, iso non, o 
cómo e o por qué· das diferencias, pro adivfñanse os parches e os amaños entre as suxerencias e as 
connivencias de toda caste. 

Hai un erro histórico en todo esto, xa o dixemos. pro hai tamén, e eso é máis grave, un erro 
de prospectiva, de futuro, ó que xa temen non poucos en Galicia, ó tempo que reflexionan, non sen 
tristeza e preocupación despois do que pasóu. 

E a realidade que esta revista poido apreciar unha e outra vez. despois do quince de xuño. 
indica que este pobo galego desexarfa que. a pesa.res dos votos cacicados e outros chamullas elec
torais. o tomasen dunha vez en serio uns e outros, Claro que é moi pouca, e cada vez menos, a con
fianza nos alleos. Velahf a causa da preocupación dos galegas. 

27 
28 
30 
34 

~--------------------------------------------------------~--------------------------~ 
Edita a Socledade Galega de Publicación. 

Director: Anxel Vence Lois 

Xefe de Redacci6n: Antón López Marlf\o. 

Reportaxes: Perfecto Conde Muruais. 

Entrevistas: Xavier Navaza Blanco. 

Cultura: Luis Alvarez Pousa. 

lnformaci6n do estado e do mundo: Xosé M. Garcla Palmeiro. 

Redacci6n na Coruña: Manuel Rivas. 

Redacci6n en Vigo: Vlctor Fernéndez Freixanes .. 

Corresponsáis:Guillermo Campos (Pontevedra)Xosé Platero, Alfon
so Sánchez Izquierdo (Ourense), Xosé R. Vilamor (Ferrol) e Xulio 
Xiz (Lugo) e Xosel Vilela (A Coruña). 

Prestan a 1úa a1esorla: Carlos Casares, Salvador Garcla Bodaño, 
Xosé Manteiga (Cultura). Enrique Aller, Fernando M. Randulfe 
(Dereito Laboral). Ramón Barral, Xan L. Facal, X. M. Beiras, 
Xoan Rous, Xesús Vega (Economla). Valentln Arias, Xurxo To
rres, X. · M. Espino (Ensino). Aldexandre P. Camacho, Xoan X. 
González, Xosé M. Cabanas (Ecoloxla). Francisco Carballo, Xosé 
M. Santalla, Alfonso Magariños, X. Chao Rego (lgrexa). Xosé 
Ma,¡pla, X. M. López Nogueira, Santiago Lamas, F. X. Yuste 

(Medicina). Equipo Trasmallo, Domingo Q~iroga (Pesca). Mario 
Orxales, Xan Bouzada, Xosé P. Vilariño, Daniel Pino, Ricardo 
Palmás (Socioloxla). César Portela, X. L. Martlnez, X. Bar Boo 
(Arquitectura-Urbanismo). Ceferino Dlaz, Claudio L. Garrido, A. 
Pousa Antelo (Campo) 

Traballan conno1co a1 axencia1: Europa Press (Madrid) , Zardoya, 
(Barcelona), Keystone-Nemes (Parls) e Prensé! Latina (Habana) 

Envlanno1 informaci6n do Estado e do mundo: Roxelio Martlnez, 
(Madrid). Carlos Porto (Lisboa). Xavier Costa Clavell, Ramón 
Clemente (Catalunya) . Gregorio Gálvez (Euzkadi). A. Ramos Es
pejo (Andalucla). Equipo Andalan (Aragón). Vicent Ventura (Pals 
Valenciá). Equipo Cort (Baleares). Ramón Luis Chao (Parls). F. 
Pérez-Barreiro (Londres.) . Domingo Fernández (Buenos Aires). 
Emilia Vázquez (Santiago de Chile). Baldomero Cores (Puerto 
Rico. Femando Pereira (Montevideo). 

Fotografla: Manuel Yáñez, Xurxo S. Lobato, Luis Gaiol. 

Dibuxan: Siro. López, Xaquln Marln, Xosé Loquis. 

Cartografla: Mario L. Rico 

Confecciona e fai a1 portadas: Xosé Mª G. Vilasó 

Supervisan o idioma con normas provi1oria1: Rosario Alvarez 
Blanco e Francisco Fernández Rei 

Xerente: Carlos Vázquez 

Xefe de Publicidade: Xosé M. Rodrlguez Iglesias 

TEIMA imprime•• no prelo comercial de «la Voz de Gallcia, S.A.» 
Rúa de Concepción Arenal, 9 e 13, na Coruña 

01 noso1 dl1trlbuidore1: 

A Coruña: Distribuidora «Henche» (207020). 

Lugo: «Carvel» (21 5069) 

Ourense: «Eudosia Castroll (224349) 

Pontevedra: «Cao» (855374) 

Vigo: «Distribuidora Viguesa de Publicacións» (414570) 

Ferrol: «Velo» (357707) . 

Santiago: «Prensa Nacional» (583456) 
(Cada unha das distribuidoras cubr.e a súa respectiva bisbarra 
ou área metropolitana de influencia) 

Redacci6n Central; Rúa do Hórreo, 94, Entrechén-D. Santiago de 
Compostela 

T el6fono1: 5967 41-593879 (Prefixo 981) 

Apartado de Correos nº 448 

Dep61ito legal: C-649-1976. Sollcltarése o control de O.J.D. 



informe 
Tra-Ia rendición de Galieia 

A. esquerda conspira 
Xosé Luis Meilán Gil, o máis valente dos autonomistas 

galegas da Unión do Centro Democrático, entregou ó seu 
señor, Adolfo Suárez, as chaves do Reino de Galicia, sometido 
e pacificado tra-la fulminante campaña militar do mes de 
xuño, na que as tropas imperiais so perderon 11 de 43 bata
llas, a pesares de ser acosadas pala dereita e pala esquerda. 

Dáse por certo que o presidente Suárez, agradecido po
los servicios prestados, vai conceder ó país galega un estatuto 
de autonomía, situación xurídica pala que os seus millares lu
gartenentes reciben zonas de dominio exclusivo. Con todo, 
non parece que tal concesión sexa moi atractiva, xa que nin 
eses mesmos xenerais van baixar goberna-lo territorio auto
nomizado, preferindo quedar por Madrid, polo que poida pasar 
ou caer. Dise que non hai millares prebendas nin botín de 
máis luxo cós que se poden apañar por tal capital adiante. 

Pro, o que son as causas, resulta que, debaixo da mesa 

Gonzalo Adrio 

(Partido Socialista Popular) 

ccMais .elarifieaeión, 
menos siglas» 

A despolitización foi a clave da derrota da nación galega nas pasadas 
eleccións. A esquerda -froito da súa inexperiencia política- presentába
se dividida en moitas siglas e, por se xa tora pouco, con graves fallas de in
formación e clarificación. O que Galicia precisaba eran opcións claras e as 
menos posibles e, como desto houbo ben pouco, o electorado -tamén 
froito da súa inexperiencia política- votóu polo máis cómodo, polo rutina
rio . 

De tódolos xeitos, hai que deci-lo, dende o poder fixeron unhas elec
cións á súa medida: sen deixar tempo pra que poidera madurar, a coalición 
de forzas que asumiran o feito galega non foi posible. E, por riba, aínda te
ría a esquerda que adicar parte dos seus presupostos económicos a 
neutraliza-la negativa imaxe que dela creara o franquismo. 

Agora a nosa aspiración política prioritaria é acada-la unidade dos 
partidos socialistas, anque non pechémo-la porta a alianzas con outras for
zas democráticas. Este é un problema que se precisa resolver canto antes. 
Primeiro, porque as eleccións municipáis virán axiña e non hai millar cousa 
cas presas de última hora pró fracaso dos posibles pactos. Segundo, por
que. dada a escasa presencia galeguista nas Cortes. haberá que presionar 
ós representantes elexidos pra que. máis que voceiros dos seus partidos 
concretos, sexan voceiros de Galicia. E aspiración galega é a autonomía. 

~ pra antes de que se redacte a Constitución; e o federalismo, pra figurar 
O logo como dereito constitucional. 

do banquete da UCD, apareceu estes días un texto en clave. 
Descifrado polos servicios secretos, descubriuse que era un 
mensaxe do don Ramón Piñeiro ( «Hai un feíto preocupante 
dabondo: a dereita presentóu unha candidatura única, o cen
tro presentóu unha candidatura única e a oposición presentóu 
sete candidaturas»), no que se invitaba ós grupos de esquerda 
á percura da unidad.e cara ás eleccións municipáis. Xunto co 
texto de Piñeiro ían as respostas de nove grupos políticos a 
dúas cuestións de suma importancia: 

- ¿A qué atribúe vostede a derrota electoral da esquer
da en Galicia? 

- Contando coa experiencia electoral última, ¿pódese 
pensar que se fagan remodelacións, tanto no interior dos par
tidos coma nas súas relacións entre si? ¿Qué posibilidades hai 
de novas alianzas e de programas unitarios? 

Fernando Gareía Agudín 

(Partido Popular Galego) 

ccHai eousas 
inexplicables» 

-A derrota da esquerda non é senón consecuencia da falla de cultu
ra e preparación do pobo galega que. votando contra dos seus propios in
tereses. pronuncióuse a favor dunha solución centralista e de dereitas. 
Nun país políticamente adulto sería imposible que a Unión de Centro De
mocrático -baixo a protección e brillantez persoal de Adolfo Suárez e 
vestida con plumas alleas de «centro» e de «coalición de familias demo
cristianas. liberales e socialdemócratas- confundira ó electorado e logra
ra unha presencia tan arrolladora. Resulta inexplicable, tamén. o sorpresi
vo apoio a Alianza Popular dun pobo coma o galega .que. na súa inmensa 
maioría, vive en condicións de claro subdesarrollo e que necesita unha ra
dical transformación das estructuras socioeconómicas. Neste senso. ó alto 
grado de abstención galega, tratándose dun pobo con escasa conciencia
ción popular. non se lle pode dar un especial significado político. 

-A experencia tan desfavorable pra tódolos grupos galegas oblíga
nos a reflexionar seriamente en torno a unha mais triste posibilidade. cal 
sería a de que, no próximo proceso electoral. poidera sair novamente triun
fante unha opción reaccionaria -máis ou menos- e claramente desven
cellada dos intereses reáis de Galicia. 

Nembargantes, ainda é cedo pra talar de novas liñas de alianzas ou 
remodelacións que, dende logo, parecen agora máis posibles ca con ante
rioridade, entre outras causas, pola mesma dinámica política que será dis
tinta se efectivamente quedóu eliminado o fascismo. Pola miña parte e de 
cara ó próximo proceso electoral. hai a millar disposición pra un ..diálogo 
constructivo pra defensa dos intereses reais de Galicia . 



informe 

Santiago Alvarez 

(Partido Comunista de Galicia) 

cc.Cuberto o primeiro 
obxeetivo>> 
-Razón básica da creba da esquerda galega foi non se ter producido. an
tes das eleccións. a chamada ruptura democrática . En consecuencia. o 
proceso electoral fíxose baixo as autoridades locais e provinciais do ante
rior sistema e cunha lexislación restrictiva. que non permitiu o voto dos 
mozos de 18 anos. que non deixaba votar ós emigrantes nin a moitos tra
balladores do mar. Non esquenzamos. tampouco. que. en virtude da opre
sión tradicional vivida logo de corenteún anos de fascismo. Galicia é unha 
sociedade na que o caciquismo ten un arraigo endémico que as forzas de
mocráticas non podían desterrar nunha campaña electoral de tan cativa 
duración. · 

Nestas condicións. a experiencia do 15 de xuño veu ser unha especie 
de novo referéndum a favor dos que estiveron mandando nos últimos 
anos. parte dos cales -os que formaron a Unión do Centro Democráti
co- valéronse da persoalidade do señor Suárez pra case monopoliza-lo 
voto dunha poboación que. coma no pasado. votóu por inercia. medo e su
peditación ó cacique. 

A pesares deso. coa derrota electoral de Alianza Popular. a longa 
marcha polo democracia faise irreversible. A primeira preocupación dos 
comunistas. o primeiro obxectivo da nosa campaña electoral -que era a 
ruptura co pasado franquista- cubriuse. 

-Eu non sei a remodelación que se fará no interior dos partidos. Tampou
co a que haberá nas súas relacións. Pro eu estimo necesario artellar en co
mún solucións prós problemas de Galicia. empezando por poñérmonos de 
acordo pra apoiar unha constitución democrática do Estado e logra-la au
tonomía pra Galicia. Tanto no esforzo por lograr eses obxectivos coma pra 
democratiza-la vida municipal. coido que existen posibilidades de novas 
alianzas e de programas unitarios. E. por suposto. esa posibilidade será 
evidente de cara a unha institucionalización política de órganos lexislativos 
e máis executivos propios de Galicia. 

Coido que esto é unha gran tarefa que compete a tódalas forzas polí
ticas gale~as que -tanto se están coma se non están no parlamento- se 
sintan responsables de consolidar e desarrolla-la democracia no conxunto 
do Estado pra que Galicia non· quede. unha vez máis, marxinada. 

PRA QUE GALIC/A NON 
QUEDE MARX/NADA 

Fernando González Laxe 

(Partido Socialista Galego) 

ccA. nee·esaria unión>> 
-O fracaso das forzas galegas non debe extrañar a ninguén cando, por 
exemplo. os mecanismos de influencia dos caciques se utili.zaron ó máxi-. 
mo. non deixando de mendigar nin un só voto. cobrando os favores ou ate
morizando á xente; cando, por exemplo, non se quixo ir. primeiro. ás elec
cións municipáis pra que, así. os mecanismos de poder das institucións 
·franquistas seguiran . intactos; cando, por exemplo. a coalición electoral 
triunfadora utilizóu, manipulóu e se apoió no carisma de Suárez. 

Contando con todo esto. orientamo-la nosa campaña a espalla-la ne
cesidade dun partido socialista galego e non somentes a pedir feixes de 
votos. Así as cousas, a implantación acadada polo PSG permite decir que 
o noso resultado electoral foi moi bo. 
- A experiencia do 1 5 de xuño foi grande: dereita unida pra vencer; es
querda dividida e facendo propaganda de xeito individual. As consecuen
cias foron as que todos sabemos. Por eso. penso que. prás próximas elec
cións municipais. a esquerda nacionalista e maila española decataranse 

~que é necesaria unha unión. Suárez e a súa camarilla xa pensan nelas e se
c:x: ría moi perigoso que algún grupo se erixira en detentador da voz da es
~querda. 

Os acontecementos que virán agora van obligar a-novos reaxustes 
(algúns partidos terán que desaparecer, outros cambea-la súa liña) e, se 
non. basta con observa-la prensa: en moitos partidos escqmenza a haber 
escisións, baixas e crises. 

ESPALLA-LO SOCIALISMO GALEGO 

Alfonso Zulueta de Haz 

(Partido Galego Social Demócrata) 

ccDeeidiráli dos de f óra>> 
-O 15 de xuño Galicia foi a gran derrotada, xa que ningún dos parti

dos autenticamente galegas acadóu escanos. Tantos anos de asepsia e 
pasividade -nin tan siquera os poderosos montaxes de UCD. AP ou 
PSOE lles abondou pra vence-lo baixo nivel polítíco-. tantos anos de 
medo. ignorancia e falla de información. explican de sobra o porqué dos 
votos. O pouco tempo da campaña e maila escasez de medios económicos 
foron. tamén. atrancos moi fortes pra chegar con efectividade á xente. 
Agora ben. o que os resultados electorais salientan é o máis grave proble
ma de Galicia: froito dun sometemento colonial. as decisións pra 
resolvermo-los nosos problemas dependerán de diputados e partidos si
tuados fóra do país. 

~ poder~~r~~a c~~~~~~t~r~;. ~f~í~~r~~~0~r~~~~il~:de;~e~~i~o~~as:~l~as~::~ ~ 
<i: cara ó porvir. de tódalas organizacións que sexan galegas ou teñan unha ...... 

--~ perspectiva de solucións galegas prós grandes problemas deste país. O 



informe 

Celso Montero 

·(Partido Socialista 
Obrero Español) 

ccCon humildade 
e sen 
personalismos>> 

o 

Bernardo Valiño 

(Asamblea Popular 
· Galega) 

«Aliarse pola 
base>> 

-Certo é que o caciquismo e mailo medo e confusión que deixou o 
franquismo levan á xente a votar polo que lle aconsellan dende o poder ou 
polo menos malo do coñeC:ido, pro tamén é certo que unha importante 
causa do fracaso da esquerda galega foron os intereses de partido e os 
erros de análise da realidade do noso pobo. Partidos e coalición chegaron 
todos á conclusión de que calquera deles xa valía por si mesmo pra apañar 
algo das eleccións, cando aínda estaba e está todo por facer. Non se pode 
xuzgar -pro así se fixo- o grado de politización de toda Galicia polas ac
cións e movilizacións habidas hastra agora, dada a pouca participación po
pular. Hastra agora, nada máis que se fixo política pra minorías concien
ciadas e unhas eleccións -onde tanto vale o voto do que sabe por quen 
ten que votar coma o de que vota por votar- non se gañan só con mino
rías concenciadas. 

-E de agardar que os grupos políticos saiban rectifica-lo suficiente, 
tanto pra remodelarse internamente coma pra modifica-las relacións que 
levaron coas outras forzas. Nesta reflexión terán que estar por riba d~ todo 
os intereses populares, porque senóh seguiremos no mesmo. 

Posibilidades de alianza, pensando, por exemplo, nas eleccións mu
nicipais, hainas todas. sempre e cando os pactos respondan a unha unida
de de acción e a un compromiso de traballo decidido pola base. Dende 
logo que, se por intereses partidarios quixérase crear esa unidade por enri
ba pra logo ofrecerlla á base, as posibilidades de coalicións serían moi es-

< casas. 
en 

UNIDADE SOCIALISTA, 
COSTE O QUE COSTE 

<t 

~ OS INTERESES PARTIDARIOS, NO PETO 

-A relativamente grande victoria das forzas do pasado débese á po
derosa infraestructura do caciquismo no agro, onde -cun grande medo · 
na xente a posibles represalias- gañaron os alcaldes e os cargos das Her
mandades. homes que controlan a vida económica e informativa de vilas e 
aldeas. Por outra parte, a dispersión enorme da poboación non permitíu á 
esquerda de chegar a tempo pra neutraliza-la influencia caciquil. Tampou
co se pode esquencer que a relación de medios era de dez a un a favor da 
dereita. 

A división da esquerda foi un dos factores que máis axudóu á espec
tacular victoria da reacción. Eles ían unidos e os socialistas sacaríamos 
moitos máis votos se foramos xuntos. 

-Penso que é prematuro decir hoxe cales van se-las características 
desas alianzas, pro é tempo xa de pensar qué pactos son convenientes pra 
outra vez, porque está ben claro que, se van fraccionadas. as forzas de es
querda serán vencidas outra vez. E a unidade dos s'Ocialistas, coste o que 
coste. urxe moito e nós estamos dispostos a busca-la con toda humildade 
e sen personalismos .. 

Creo que nas eleccións municipáis poderíase da-lo primeiro paso pra 
máis acordos no futuro: a xente vai saber bastante ben quén é cadaquén, e 
misión de tódalas forzas progresistas debería ser poñerse dacordo encalé 
a persoa máis prestixiosa e capaz e propoñerlle ser candidato -pres'cin- ~ 
dindo do partido que sexa, anque cecais tivera máis posibilidades un can- (3 
didato non moi sinalado coma partidario.:_. Evidentemente, unha decisión o 

~ así significará certos sacrificios prós partidos, pro tamén dará a medida da 5 
l' súa capacidade política. ~ 



informe 

Xesús Vega 

(Movemento Comunista 

ccRematar eoa 
división>> 

de Galleta) 

-Hai unhas razóns obxectivas que explican a derrota da esquerda 
en Galicia: condicións electorais non totalmente democráticas -non le
galización de tódolos partidos. maioría de edade ós 21 anos. fortes atran
cos prós votos dos emigrantes. pouco tempo de campaña cando a esquer-

Unión do Pobo Galego 

Do sí 
e do non 

-Escindida en dous grupos -liña patriótica. os de Elvira Souto; 
liña proletaria, os de Méndez Ferrín-. ningunha das dúas tenden
cias acepta como unha derrota de Galicia o resultado das eleccións do día 
15. 

Pra Méndez Ferrín. «cun 42 % de abstención. que chegóu a ser do 
4 7.44% en Ourense. non se pode fa lar de vitoria da dereita. senón que 
hai que talar de que o pobo galega non participóu nunhas eleccións que 
considera alleas. e de que contra do que moitos pensaban. non o conse
guiron movilizar. Penso que este resultado coincide coa publicación dunha 
carta na que se decía que Galicia non ía gañar nin perder nada. Non quero 
decir con esto que a xente se abstivera pola invitación nosa, pro estamos 
ante un feito colectivo importante: houbo un 11 % de abstención máis ca 
no referéndum. Este dato demostra que hai unha evidente vontade de non 
participar pois non hai alternativas nacionáis claras e definidas». 

No «Terra e Tempo» do mes de maio. explicábanse as razóns da pre
sencia da UPG -como integrante do Bloque Nacional-Popular Galego
nas eleccións. Tratábase de «conquista-la nosa legalidade de feito e de 
dereito e non calar cando se nos intenta esquecer ou anular. A nosa pre
sencia é unha evidencia e debemos facer que a cada intre sexa inda máis 
innegable». Obxectivos que se cubriron dabondo. 

-Mentres a liña proletaria. disposta a participar nas eleccións municipais. 
falq da necesidade dunha urxente alianza de tódalas forzas políticas de di
rección galega representantes de intereses populares -APG. PSG. PGSD 
e U PG-. non hai pistas claras da futura táctica electoral da liña patriótica . 
De tódolos xeitos. a saida de Camilo Nogueira da UPG -partidario da uni
dade qe acción dos partidos nacionalistas e de alianzas tácticas coa es
querda española- fai supoñer que os coroneis manteñen as tesis de non 
pactar coa esquerda colonialista nin cos anticolonialistas radical
verba 1 istas. 

da saía de corenta anos de silencio- amáis do subdesarrollo e desinfor
mación política de boa parte" dos galegas. 

Nese lamentable resultado. boa parte da culpa é da propia esquerda : 
preferindo presentarse coma forzas separadas e renunciando integtarse 
nun Frente Federalista. lograron engadir máis confusión ós votantes e dis
persar. aínda máis. os poucos votos conscientes do país. Hoxe. por ·outra 
parte. pódese constata-las negativas consecuencias que tiveron as polé
micas entre as forzas nacionalistas. enfrentamentos que o pobo galega ou 
ben non entendía ou ben rexeitaba. 

-Falar hoxe de alianza e programas concretos é imposible, pro os 
resultados electorais plantexan a urxencia de rematar coa extremada divi
sión das forzas nacionalistas e de toda a esquerda en xeral. Pola miña par
te, entendo que ese proceso xeral de achegamento ten que escomenzar 
entre aquelas .forzas galegas que ternos unha meirande proximidade políti
ca e ideolóxica. Despóis. ou ó mesmo tempo. compre chegar a unha con
v.erxencia entre as forzas da esquerda que actúan en Galicia pra. así. frenar 
ós recentes triunfadores das eleccións e irmos achegando a unha relación 
de forzas máis favorábeis ós partidos nacionalistas. 

CONQUISTA-LA LEGAL/DADE 

Duas aelaraeións 
Carlos Otero Díaz. catedrático na Facultade de Dereito da Uni

versidade compostelá. préganos aclaremos que non pertenece 6 
Partido Galego Independente, afiliación que dabamos 
por certa no anterior número deste semanario. 

O .que tacemos con moito gusto. E excusas. 

No traballo titulado «Olla co Plan» , sobor da ordenación co
marcal no Condado. publicado neste número de TEIMA. hai dous 
pequenos erros: o nome do alcalde de Ponteareas é Xosé Castro Al 
varez e non Xosé Castro Cerdeira; na lista de axuntamentos da man
comunida,de inclúese o de Covelo cando en realidade se trata do de 
Salceda . 



cada 
semá 
Un negocio redondo, de corenta millóns de pesetas, 
estáse preparando nun·· monte de Cambados. Pra que 
o negocio vaia adiante toda vila terá que perder unha 
ermida de moita devoción, un monumento nacional, 
un castro celta e o único parque natural que lle que
da. GUILLERMO CAMPOS informa. 

Cambados 

A Pastora é un ehoio 
O negocio está no Monte da 

Pastora. lugar de grande beleza na
tural e con monumentos de moita 
importancia histórica. AH atópase 
un castro celta. oficialmente catalo
gado. que conserva ainda parte dos 
seus tres muros concéntricos. Hai. 
tamén. unha ermida. de moita sona 
na zona. adicada á Virxe da Pasto
ra. onde os romeiros van ofrece-los 
primeiros froitos das viñas de cada 
ano. E xusto debaixo dos fuciños 

.dos chalets da proxectada urbani
zación viría ·quedar un monumento 
nacional. as famosas ruinas de 
Santa Mariña. Pro ainda hai máis: o 
Monte da Pastora é o único parque 
natural que lle queda a Cambados e 
un dos que millores vistas ten so
bor do mar de Arousa: vese hastra 
a illa de Salvora. entre as puntas de 
San Vicente do Grove e Aguiño. e 
veríase tamén a illa de Ons. se non 
tora polo cabeza cuadrada que 
plantóu eucaliptos despóis da xe
nial idea de cortar uns carballos 
que pra nada rompían a panorámi
ca. 

Resulta que. · hai algo máis dun 
ano. os seus donos puxeron o mon
te en venda e o axuntamento non 
se preocupóu nin interesóu por ad-

AS RUINAS DE SANTA MARIÑA, 
O PE DO CASTRO CELTA 

querir tal propiedade. Aproveitando 
a apatía municipal. «Constructora 
Fico» fíxose cos terreos. por cinco 

. millóns de pesetas. que agora que
re vendelos por parcelas prá súa ur
banización. Son uns 25.000 metros 
cuadrados que van supoñer uns co
renta millóns de pesetas. é decir. 
oito veces o seu precio inicial e no 
prazo dun ano. 

A construtora non parece estar 
por perder moito tempo e as má
quinas excavadoras xa andan fa
cendo das súa-s a unha e outra ban
do do montiño e pouco lles queda 
pra chegar o pé dos muros do cas
tro. De ir pra diante as obras. ben 
pouco vai ter que rasca-lo pobo de 
Cambados no Monte da Pastora: 
perdidas entre unha urbanización e 
rodeadas de cementos. poucas su
xerencias poderán comunica-las 
ruinas dos antepasados celtas ou 

CALOUERA MERCA UNHA CASA 
CON ESTA PAISAXE 

as dos primeiros homes do gótico; 
pouco de romería. de festa rural. 
pode ter bailar no cemento logo de 
ofrecer. logo de santifica-las pri
meiras vides con centos de antenas 
de televisión como testigos; pou
cas ganas vai te-la xente de subir ó 
monte se o que vai ver será ana
quiño de mar-anaquiño de for
migón. anaquiñe de mar-anaquiño 
de form.igón. 

Todas estas causas vainas per
der un pobo por culpa dun axunta
mento que hai un ano non quixo 
gasta-la baratura de cinco millóns 
de pesetas en tratar de defender 
ese patrimonio e de recuperalo pra 
toda a comunidade. Certo é que os 
axuntamentos andan cáseque sem
pre mal de cartos. pro non así as 
diputacións e outros organismos 
que. ademáis. están pra estas cou
sas -polo menos. iso din-. O que 
xa resulta imperdonable é que. por 
parte do axuntamento. non se tora 
capaz de conseguir que o Monte da 
Pastora pasara a ser patrimonio pú
blico. Ainda máis: sábese que o Pa
trimonio Histórico-Artístico pediu 
informes ó axuntamento da urbani
zación proxectada. advertindo da 
localización do castro celta. Polo 
que se ve. pouca resposta deberon 
dar xa que ben axiña as excavado
ras se botaron a traballar. 

A recuperación pró pobo do 
Monte da Pastora non está nada 
clara. sobre todo pensando na axu
da que poida dar unha corporación 
municipal máis afeita. polo que pa
rece. ó parchís cá política. Claro 
que a xente ten a súa solución: ¡Se 
mandara quen tiña que mandar ... ! 



cadasemá 

Valga 

Otraballo 
tamén emigra 
Se ninguén o remedia, oitenta e cinco postos de tra
ballo dos que hasta agora existían nunha fábrica de 
tableiros en Valga (Pontevedra) vanse esfumar por 
arte e gracia dunha reducción de plantilla laboral. Xa 
había poucos e agora alguen quere que haxa menos. 
Estamos diante dun caso de colonialismo económico 
dos que moito sabemos nesta terra. Cóntanolo PER
FECTO CON DE que falou cos obreiros. 

Oitenta e cinco traballadores da fá
brica de Tableros de Eucalipto, S.A., en 
Valga (Pontevedra), perderán o seu 
pasto de traballo pala reestructuración 
de plantilla · que solicitou a empresa o 
31 de maio de 1977 diante da Delega
ción Provincial de Traballo de Ponteve
dra, se alguen non remedia esto. O to
tal de 156 obreiros que traballan hastra 
agora nesta fábrica de chapas e tablei
ros contrachapados de madeira, no lu
gar das Gándaras do Carballiño, queda
rá reducido a menos da metade, a 73 
traballadores. Estase, pois, diante dun 
novo caso de redución de emprego en 
Galicia. 

TEUSA foi constituida en setembro 
de 1973 e comenzou a funcionar en fe
breiro de 1975 seguindo o ciclo com
pleto de produción de chapa e transfor
mado en tableiro prensado. Segundo 
os argumentos da dirección da empre
sa, rexistráronse dende o primeiro mo
mento pardas económicas moi . impor
tantes que obligan agora a «unha rees
truturación de toda a empresa, da súa 
organización, xestión comercial e plan
tilla que cambee toda a sua marcha xe
ral». Entre as razóns pra xustificar esta 
deficiente produción os empresarios 
manexan algun ·tan pavero e colonia
lista como o de que, a pesares de que 
se dispón de medios productivos alta
mente automatizados, «os medios hu
máns non lograron nunca, despóis dun 
longo proceso de preparación, os míni
mos de especialización precisos pra ob
ter unha produción satisfactoria». As 
causas, hai que ver, débense a que, 
«dada a ubicación da empresa nun me
dio plenamente rural, non se logrou for
mar equipos especializados suficiente
mente pra obter un rendemento axeita
do ás modernas instalacións». Nunha 
palabra e segundo a empresa parece 
que quere decir, a culpa téñena os ga
legas que, como son medio parvos, so
mentes valen pra emigrar a Europa e 
pra lavar nela os platos e os váteres. 

«Hai que ver -dixeron a TEIMA su
postos afectados-, hai que ver o bu
rros que somos os de Valga que non 
valemos nen pra aprender as catro cau
sas que fan falta pra traballar nesta fá
brica. Causas que ninguén nos en
señou, por outra parte, como é debido». 
Porque o caso é ca fábrica empregóu 
efectivamente traballadores da zona 
(labradores e antigos emigrantes) debi
do a que adequerira este compromiso 
inicial a cámbeo da compra dos terreas 
que ocupa a un precio arreglado (pouco 
máis de dous millóns de pesetas), te
rreas que procedían da propiedade co
munal na sua maior parte. «Toda a pre
paración que nos deron -contaron
foi mandarnos a varios a unha fábrica 
que teñen en Salvaterra de Miño e ter
nos ali dous meses cargando e descar
gando cameóns». «Non é verdade -di 
outro traballador- que non saibamos 
facer o que nos corresponde nen que 
pola nosa culpa a maquinaria teña que 
estar inactiva un vinte por cento do 
tempo como din os nosos xefes. Se hai 
paros na produción, nos non témo-la 
culpa e débense á falta de madeira ás 
veces e, sobre todo, a que non ternos 
técnicos como é debido que nos diri
xan o traballo, porque os que están pa
sando por técnicos saben menos de 
todo ca calquera de nos, ca calquera 
peon que non saiba outra cousa máis 
ca arralar troncos de eucalipto». 

Outro dos traballadores que talaron 
con TEI MA opinou que «a empresa non 
traballa a pleno rendemento porque 
non quere». «Eles -dixo aínda máis
son os responsables de que se funda 
esta fábrica e de arruina-la vida dos tra
balladores. Queren colle-los millóns e 
as nosas familias cas botemos ó monte 
pra comer pinas». O caso é que, segun
do a opinión laboral, a empresa chegou 
á conclusión de que lle resulta máis 
rentable facer aquí os primeiros proce
sos da produción (desenrolado dos 
troncos, etc.), xa que hai materia prima 

e man de obra baratas, e continua-la 
fabricación noutra factoría que ten en 
Llodio (Alava) co nome de Maderas 
Reunidas e como empresa asociada. 

«A consecuencia de todo é que nos 
botan a máis da metade. ¿Onde irnos 
agora con máis de corenta anos moitos 
de nos e dous, tres ou catro tillos que 
ternos? Ainda que taramos novos, ¿pra 
ónde emigrábamos agora que xa non 
queren a ninguén en Europa?». Segun
do o expediente de regulación presen
tado pala empresa, 33 traballadores 
afectados pola redución de plantilla te
rán máis de corenta anos, 31 suben de 
vinteseis, 17 pasan dos dazaoito anos e 
catro son menores desta última edade. 
Hai sospeitas moi fundadas de que a 
empresa pode ter descubertas na Se
guridade Social que comprenden a tó
dolos meses do que vai de ano. Sen 
embargo, e tal como comprobou TEl
MA, non deixou de descontar ós traba
lladores as correspondentes cotiza
cións que aparecen reflexadas nos reci
bos de pago. Se esto é asi, ¿ váise facer 
cargo o INP do seguro de desemprego 
ó que terán que acollarse moitos dos 
futuros despedidos? Todo fai supoñer 
que hai causas nada claras neste asun
to de TEUSA. 

Por un lado, os obreiros non tragan 
eso de que non se poda facer nada bo 
con eles e tómano mesmo coma un in
sulto. «Veiien aquí -declararon a TEl
MA- pra chuparno-lo sangue e, cando 
non lle interesa seguir chupándonolo, 
din ca culpa témo-la nos que non vale
mos pra traballos especializados. Pero 
se na fábrica non hai quen saiba poñer 
a andar unha máquina máis ca nos aín
da que non nos enseñaran siquera a fa
celo como era debido». 

Por outra parte, eren neso da renta
bilidade escasa ou negativa. «Se é certo 
que teñen tantas perdas -razonan 
eles-, ¿cómo se explica que estén 
dando horas e horas extraordinarias 
continuamente. Hai xente que levanta 
máis das corenta horas extras ó mes. 
Por ahí tododios pide que volten os emi
grantes e aquí quítannos os poucos 
pastos de traballo que ternos». Con res
pecto á marcha da fábrica din que «non 
hai quen saiba mandar e os que están 

de técnicos non saben nen poñe-los 
calzoncillos; como se acabaron as fei
ras, metéronnos os tratantes de técni
cos na fábrica; nos o que queremos é 
que se organice o traballo con técnicos 
que saiban o que fan e ca fábrica tire 
pra diante pra que ninguén quede sen o 
seu traballo». Neste senso, propuxeron 
incluso traballar gratis media hora dia
ria pra conseguí-la tecnificación axeita
da e un ritmo de produción competente 
pro a empresa non accedeu. «Nesta 
casa é como nos Axuntamentos -din 
os obreiros-, hai máis quen mande ca 
quen dia os certificados. Aquí o que 
queren é cata-la vaca e sacarlle o leite 
en Bilbao. Xa non pode un dormir tran
quilo pola noite con estas causas. Em
pezase a soñar que se está en Corea e 
non se vive». 

Polas informacións recollidas por 
TEI MA entre os traballadores dedúcese 
co problema é indudablemente grave. 
Oitenta e cinco traballadores nun muni
cipio como o de Valga é cifra importan
te pra quedar sen traballo. Algún deles 
labra unhas leiriñas ou ten duas vacas, 
pro viven todos fundamentalmente do 
seu salario en TEUSA. Sobre todo, son 
xente das parroquias de Cordeiro, Xan
za, Campaña, Valga e Setecoros, no 
municipio de Valga, e hai tamén algún 
traballador que vai dos municipios de 
Caldas de Reis, Pontecesures e Cuntis. 
Todos están na expectativa do que 
poda fallar a Maxistratura de Ponteve
dra. «Non sabemos aínda -informaron 
nos primeiros días de xulio- a quen lle 
vai caer a china se hai reducción da 
plantilla, pro xa nos sentimos todos 
como se taramos os que nos van bo
tan>. 

A comarca ten alto grado de emigra
ción, con moita xente embarcada ou 
traballando en Europa. Posibilidades de 
cos despedidos atopen outro traballo 
na bisbarra, prácticamente non as hai. 
No fondo, pasa o de sempre: Galicia 
surte materias primas e man de ·obra 
baratas pra co proveito vaia dar a ou
tros sitios, neste caso a Llodio (Alava). 
Pra que se diga que non hai coloniza
ción económica. 
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C.p.S. ou a dináD1iea 
do provisorio 
XOSE CHAO REGO 

O ESPANT ALLO 

Oráculo do Che Guevara: «Can
do os cristiáns se astrevan a dar 
unha testemuña revolucionaria in
tegral, a revolución latinoamericana 
será invencíbel, xa que hastra agora 
os cristiáns permitiron que a súa 
doutrina sexa instrumentada polos 
reaccionarios». 

Vai quedando xa lonxe o día en 
que os Cristiáns polo Socialismo 
(CpS) tiveron o seu Primeiro Con
greso en Madrid, na festa de San 
Xosé, marzo deste ano. Os comen
tarios sobor do tema, nembargan
tes, están tamén lonxe de rematar: 
reaccionarios máis ben na xerar
quía e nas revistas ou periódicos de 
carta dependencia eclesiástica. 

Ouero determe no escrito que lle 
adica ó tema, dende as páxinas do 
semanario «Sábado Gráfico» (n. 
1.037, 16 abril) o teólogo X. M.ª 
González Ruiz, pioneiro en España 
do diálogo cristián-marxista. Diante 
de nada, o meu respetuoso saúdo 
non sóio dende a amistada, senón 
tamén dende o reconocemento da 
tarefa liberadora do coengo de Má
laga, en anos en que ren era doado: 
a década dos sesenta. Sobre as 

súas costa·s pesan sancións civís e 
canónicas. 

A reserva do coengo loitador con 
relación ós CpS ven (auto) xustifi
cado polo que pasóu a principios de 
século cos que poderiamos chamar 
con el os «Cristiáns pola Democra
cia». Ten medo o famoso biblista de 
que algún día, cando o socialismo 
chegue ó poder (¿cando?), o vértice 
eclesial (do que di non fiarse, e as 
súas boas razóns terá), pase a utili
zar ós CpS como utilizóu ós demó
cratas cristiáns. E unha reserva moi 
clarividente, pro se cadra un pouco 
cedo pra ela. Paréceme que distin
g u indo os diversos tempos 

0 amáñanse moitas cousas: «distin-
0 gue tempera et concordabis iura». 

OS DEMO-CRISTIANS 

A remates do século XIX e prin
cipios do noso, un pouco por tóda
las partes · de Europa viñan traba
llando varios cristiáns contra vento 
vaticano e marea curial pra que se 
reconocese a compatibilidade entre 
a fe cristiá e a democracia liberal, 
nada da Revolución francesa. Ta
mén se lles axuntaba o desafío so
cialista da Revolución de 1848. Tal 
reconocemento era perigoso, por
que podía meter un elemento novo 
e revolucionario na vida eclesiásti
ca. ¿E se se lles antoxaba leva-los 
principios «disolventes» ó mesmo 
seo da vida eclesiástica? 

Ese é o primeiro tempo, que re
matóu con. excomunións e golpes 
canónicos O santo Papa Pío X ven
cellóuse, dun xeito hoxe completa
mente indiscutíbel e probado, coas 
forzas integristas eclesiásticas e 
políticas. 

O segundo tempo ven marcado 
pola posta en marcha en Italia, por 
cregos e leigos católicos, do Parti
do Popolare Italiano (PPI), que logo 
déuse en chamar Democracia Cris
tiá (OC), permitido polo Vaticano 
en· 1919. Pro a papa Pío XI coinci
díu, en 1922, con Mussolini na «loi
ta contra do comunismo ateo» e os 
popolari foron descalificados. Foi 
un segundo tempo de partido, pro 
na clandestinidade, non no poder. 
Non era confesional, pro actuaba 
coma tal. 

O terceiro tempo escomenzóu 
en 1946, cando gañaron as elec
cións. Pío XI 1 serví use do aprtido 
democristián prá súa teimosa loita 
anticomunista. 

AINDA NON 

Todo isto non quera decir que o 
«movemento cristián demócrata» 
que pretendía amosar que a demo
cracia liberal e o catolicismo social 

eran compatibeis coa fe cristiá, non 
fora bó. Máis ben estamos dispos
tos a conxeturar que era óptimo e 
que, polo menos históricamente, foi 
xusto e necesario, era deber deles e 
ten sido a nosa salvación. Os seus 
erros iniciáis non invalidan o ben 
que fixo. 

Hoxe, en troques, a D.C. parece 
que non pasa de ser un partido ó 
que poderiamos chamarlle, analóxi
camente, CpC (Cristiáns polo Capi
talismo) e denominámolo así ante a 
dúbida que alguén puidera ter so
bre a función lexitimadora que o tal 
partido veu tendo coma «brazo se
cularn da doctrina social da lgrexa. 

¿ Pódese deixar de agradecer 
que haxa cristiáns hoxe que tencio
nen levar adiante a tarefa «política» 
de facer compatibeis fe e socialis
mo? Mais ben poderiamos laiarnos 

de que non se teña feito hai tempo. 
Concedámoslle, xa que logo, ós 
CpS o máis elemental reconoce
mento do importante e urxente da 
súa misión histórica. Certamente, 
unha tarefa provisoria, non sexa 
que saian dese primeiro tempo e 
pasen a formar partido e despóis 
poder. Pro eles aseguran que non, e 
a nosa obriga e crelos. 

Pode ser conveniente que se lles 
dean advertencias e se lles poñan 
reservas coma as do coengo anda
luz. Outros preferimos que a balan
za se incline ó aplauso, por mor de 
non séremos puritanos. Xa talare
mos cando teñan a tentación de 
pasarse da raia que eles mesmo ra
buñaron no chan. 

Oráculo do Che Guevara: «Os 
cristiáns non poden pretender, na 
loita revolucionaria, impó-los seus 
propios dogmas, nin facer proseli
tismo prás súas igrexas; deben vir 

· sen a pretensión de evanxelizar ós 
marxistas e sen a cobardía de 
oculta-la súa fe pra asimilarse a 
eles». 

Cando atopen esa difícil conxun
ción entre socialismo e fe, hannos 
alumear un mundo novo e os cren
tes que estiveron a velas vir, cheos 
de reservas, han correr a berrar ¡so
cialismo! coma ago~ se esmendre
llan pra chegar a unha democracia 
que non traballaron. Non é o ca~o 
do coengo andaluz, pro sí pode selo 
dos posibeis lectores reaccionarios 
que se han apoiar no seu escrito. 

e 

QUEREN OUTRA IGREXA 



os eidos 

Debacle, debacle. Aquí xa nin
guén fala doutra cousa. As cartas 
cheas de palabras duras prós es
querdistas, prós nacionalistas e 
hastra prós electores que coa súa 
suposta conduta ou real voto con
vertiron Galicia nun bastión da 
dereita centrista (por aquilo do 
eixe Madrid-Cebreros) amoreánse 
sobre a mesa de redacción. 

Parece se-la hora das respon
sabilidades e, quen mais, quen 
menos, os homes e mulleres 
preocupados polo noso país bo
tan man das gafas de ver rodar 
cabezas. Que non rodarán, canda 
menos na medida que a precen 
desexar algúns cidadáns galegos. 
Esta obsesiva teima da percura e 
captura de culpables chega a pro
ducir arrepíos. Que se os políticos 
non se entenderon, que se o gale
go é un ser entre sadomasoquista 
e parvo, que se mira os cataláns e 
os vascos, que aquí Franco e des
pois Fraga ... Hai que oir, hai que 
ler de todo pra non se enterar de 
nada. 

Cando unhas eleccións xene
ran culpables en lugar de diputa
dos un chega a pregunt~rse en 
qué demo de país vive. Pro no in
tre en que se buscan cabezas pra 
cortar, en troques de miolos acti
vos nun sitio con tantas cousas 
pendentes de amaño dan xa ga
nas de chamar a don Manuel e 
dec!rlle . que se achegue a poñer 
orde _por estes lares. 

Os que pensaron -si é que a_l
guén o pensou - que a urna mei
ga con suave perfume azul de 
Su~rez ía soluciona-los proble
mas de Galicia eran cen veces 
mais burros ca eses milleiros de 
paisanos que o día quince esque
ceron voluntariamente onde que
daba o seu colexio electoral. Cá
seque un 30 por cento do censo: 

CARTA DA DIRECCION--------

Talllpoueo é 

a fin do JDundo 
ANXEL VENCE 

un tercio de escépticos con mais 
dunha razón pra desconfiar das 
ofertas da capital por moita «Fies
ta» e moito Martín Villa xustifi
cante que se lle arrime ó asunto. 

Os que votaron masoquística
mente a ese magnífico locutor 
chamado Suárez viñan a resultar, 
en boa parte, vítimas do seu pro
pio país e non dos políticos que 
nel traballan. Vítimas dunha Gali
cia tan alienada de sí mesma 
coma eles, tan ignorada coma 
eles, tan explotada coma eles, e a 
pesares de todo, tan distante da 
súa consciencia. Véxase, senón, 

eses escasos sesenta ou setenta 
mil votos arrincados polos grupos 
políticos de dirección exclusiva
me11te galega, frente ós consegui
dos polos que algúns chamaban 
españolistas. Quizaves o tempo e 
folgos gastados en aporrear dia
léctica e hastra físicamente ós 
que, en principio, poderían coinci
dir con eles en mais dun aspecto, 
terían mellor destino nun labor de 
concienciación -cáseque de 
apostolado- do pobo. Aínda é 
tempo de reconsidera-lo proble
ma e ver de qué lado está o ad
versario e de qué outro o posible 
colaborador, gaste a camiseta 
que gaste. 

Hai que repetilo: non sería xus
to cargar no lombo dos políticos 
tódalas culpas dunha situación 
que, por outra banda, non ten 
nada de irreparable. Non valen as 
comparacións. Que o señor Tarra
dellas sexa recibido na Zarzuela 

ou na Moncloa somentes quere de
cir que o señor Tarradellas viaxóu 
a Madrid desde Francia sen pasar 
por Cataluña. Unha Cataluña que 
pra nós está ainda mais lonxe -e 
non só físicamente- có mesmo 
Madrid das nosas teimas. Tam
pouco se ven claras as razóns po
las que teñamos que erguer un 
templo ó carballo de Santa Mar
garida só porque en Guernica dis
fruten os vascos dunha arbre de 
especial aprecio. O modelo de 
Galicia debera ser, en principio, 
Galicia mesma, e o político que 
non coñeza o suficiente a nosa 
realidade pra aplicalo está demáis 
xa. Quen crea que a emigración é 
inevitable ou produto dun espirito 
aventureiro; que hai que indus
trializar sen mais e lago xa vere
mos; que unha descentralización 
é mais que suficiente ou que o 
galeguismo non pasa de ser cau
sa de catro intelectuais, anda 
equivocado de país e dificilmente 
pode aspirar a representalo. Difí
cilmente, tamén, un home da es
querda, no sentido enxebre da pa
labra, poderá soster semellantes 
argumentos. Outra cousa é que, 
coñecendo a realidade, teime en 
ignorala ou adaptala ás conve
niencias do partido-suprapartido 
de turno. Sería daquela o momen

to de abri-la caixa dos tronos e 
chamar ó orde a quen puxo cal
quera outro interés por diante dos 
de Galicia e o seu pobo. 

Pro todo aquel que a _partires 
de agora ataque a imprescindible 

unidade da esquerda sen motivos 
de fundamento, estará contraen
do unha grave responsabilidade 
cara un dos cada tres galegos que 
non quixeron votar; cara a esa 
lexión de alienados que regalaron 
a Suárez e Fraga trinta escanos 
en Galicia e cara á súa propia su
pervivencia. Non se pode manter 
indefinidamente un partido con só 
un par de decenas de milleiros de 
votos detrás, salvo que se xogue 
ós testimonios. E, hoxe po~ hoxe, 
os que de verdade teñan como 
norte da actuación o pobo galego 
non poden perder tempo en dar 
testimuña de nada. Teñen que en
trar no xogo a gañar ou buscar 
outras vías pra se achegaren ó 
pobo do que esperan ser repre
sentantes, sexa ou non na Carrera 
de San Jerónimo. 

Do contrario, coas municipais 
a poucos meses vista, poderia
mos volver a reabri-lo ciclo de 
non entendementos, divisións, 
atomización, derrota e laios polos 
concellos perdidos esta vez. As 
cartas volverían a facer man chea 
sobor da . mesa de redacción e, 
daquela -só daquela-, un sen
tiríase na obriga de unirse ós que 
xa piden responsabilidades e ro
dar de cabezas. Hoxe estamos a 
tempo de cáseque todo, e a tinta 
verquida en alcumar ós supostos 
responsables do 1 5 de xuño, po
deríase gastar nunha ampla, ine
ludible esixencia xeral de unidade. 
Hai todo un país por construir a 
base de traballo e arrima-lo lombo e 
non debera quedar tempo pra pe
lexas, alcumes nin reproches mais 
ou menos acedos entre compa
triotas. 

O pobo galego, alienado, mes
mo sin sabelo, está agardando 
polos seus guías. Non tarden, por 
favor. 



Homenaxe a Castelao 

Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, 
Ferrín e Alonso na Comisión 

Organizadora. 
Celso Emilio Ferreiro, Xosé Manuel Beiras, 
Ramón Piñeiro, Xosé-Luis Méndez-Ferrín e Xe
sús Alonso Montero foron escolleitos polos no
sos lectores -ó remata
lo plazo corresponden
te - como integrantes da 
comisión organizadora da 
homenaxe a Castelao. 
Residentes todos eles en 
Galicia, a excepción do 
señor Ferreiro, serán con
vocados por esta revista 
coa fin de que se fagan 
cargo no espacio de tem
po máis breve posible, 
das tarefas de organiza
ción. 

Eles serán tamén, á vista das suxerencias conti
das nas papeletas de voto chegadas á nosa re
dacción, os encargados de decidir qué tipo de 

homenaxe lle pode ser 
rendido ó noso ilustre 
compatriota. Teñen tra
ballo dabondo por dian
te: desde darlle o seu 
nome a unha poboación, 
hastra repatria- lo cadavre 
pasando pola organiza
ción dos mais diversos 
actos culturais na súa 
memoria, as aportacións 
dos nosos comunicantes 

-ós que .. agradecé
mo-la colaboración
pasan por todo o ima
xinable. 

Unha vez decidido o 
xeito da homenaxe e 
fixados os presupos
tos mínimos, TEI MA 
abrirá conta nunha en
tidade bancaria a fin 
de que tódolos gale
gas interesados poi
dan tomar parte na 
suscripción popular. 
Informaremos semanalmente dende estas páxi
nas. 

CASTELAO, COS HOMES DO P.G. 

Celso Emilio Ferreiro .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 193 
Xosé Manuel Beiras Torrado . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Ramón Piñeiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 134 
Xosé Luis Méndez-Ferrín .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 123 
Xesús Alonso Montero....................... 122 
Eduardo Blanco Amor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 80 
Carlos Casares . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 79 
Domingo García-Sabell .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 71 
Luis Soto....................................... 53 
Manuel María F. Teixeiro.................... 50 
Xosé Ne ira Vil as .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 
Francisco Rodríguez .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 
Luis Seoane, Alvaro Cunqueiro............. 35 
Ricardo Carbal lo Calero...................... 34 
María Xosé Oueizán, Camilo Xosé Cela , 
Carmen Santos Castroviejo . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Xesús Vega Buxán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28 
Siro López Lorenzo .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 24 
Xaime llla Couto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 
Miro Casabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Francisco Fernández del Riego............. 17 
A irmá de Castelao, Laxeiro .. .. .. .. .. .. .. .. 1 6 
Ramón Valcarce Vega .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 
Fracisco Pillado Rivadulla .. . .. .. .. .. .. .. .. . 13 
Sebastián Martínez-Risco, Xesús Do-
campo Mosquera, Santiago Alvarez....... 12 
Elvira Souto, Xosé María Pérez Pallaze, Mar
garita Ledo, Uxío Novoneira, Marino Dónega 
Rozas ......................... t................... 11 
Xaquín Marín Formoso .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 O 

Con nove ou menos votos, a lista de nomes 
sobrepasa o número de 150, o que pode dar 
idea da tremenda dispersión das votacións. 

Unha homenaxe ;·:º:':º;º:G:N::::º:º:e:.:~c:s::a--1 
a Castelao : 

TEI MA trata de servir de can le prá : 
organización dunha homenaxe a Caste- 1 
lao no 27 cabodano do seu pasamento. : 
Téntase que sexan os propios lectores 1 

-e non lectores- quen elixan unha co- : 
misión organizadora composta por cinco 1 
membros e decidan, aportando suxeren- : 
cias, o xeito de homenaxe que coiden 1 
máis efectivo. Durante un prazo de dous : 

Desexarfa que estivera formada polos seguintes sef\ores: 

3 

XEITO DE HOMENAXE 

Entando que o millor xeito de homenaxear a Castelao é: 

DErguerlle un moimento 

OOutros (especificar) 

meses, TEIMA publicará semanalmente 1 NoMe: 

N boletíns de voto coma o que se adxunta. : ------------1 
' Utilíceo, se fai favor. 1 oiReccioN: ___________ _ 

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



sucede 
no país 

O Condado 

OlloeoPlan 
CASTRO FO/ AGRADECIDO 

Para calquera galego bensabido falar do Condado e falar 
do bon viño. Neste tempo, a follaxe verde dos viñedos cu
bre as ladeiras dos montes. Pro, na raia de Portugal, teñen 
tamén outras preocupaci6ns. Primeiro foron as celulosas 
que o alcalde de Ponteareas estivo empeñado en chantar 
na bisbarra, proxecto que os veciños botaron abaixo. Ago
ra, un plan de ordenación que afecta a toda a Mancomu
nidade, cuns fins nada claros. Sempre, uns problemas cá
seque feudais. MANUEL RIVAS fixo este reportaxe. 

O PANTASMA 
DAS CELULOSAS 

Nalgúns muros, á beira, da ca
rretera, vense pintadas contra o 
Plan. Tamén outras borradas: 
poñía «Castro cacique», explícanos 
a xente. Hai unha forte emigración 
en toda a bisbarra. Vense coches 
con matrículas estranxeiras, moitas 
casas novas, «algunhas delas están 
pechadas porque os seus donas es
tán tora». A división das terras, o 
minifundio, chega a límites increi
beis: hai leiras que se saltan dun 
brinco. Gran parte dos homes tra
ballan na industria en Vigo, polo 
que moitos labores agrícolas leva-

V/LA COBA: 
UN VAL EN PERIGO 

nos mulleres, nenes e vellos. Neu
tro tempo houbo no Condado gran
des rebaños de ovellas e vacas, pro 
esta riqueza gandeira foi moi redu
cida polo tipo de repoboación fo
restal. ¿Contempla o Plan as nece
sidades reais dos setenta mil ve
ciños e as doce mil explotacións 
agrícolas familiares do Condado? 

Según Manuel Pousada, econo
mista natural dunha parroquia de 
Ponteareas e autor dun estudio so
bor da economía do Condado, o 
Plan merece moitas chatas. «A pri
meira é que está feito pola burocra
cia oficial e non por unha institu
ción na que estén suficientemente 
representadas as clases populares. 

Os veciños das moitas parroquias e oito axuntamentos da 
mancomunidade do Condado -da que é presidente o alcalde 
de Ponteareas- ainda están a preguntarse o significado dun 
plan de ordenación -contemplado dentro do Plan Director de 
Coordinación Territorial de Galicia- do que non tiveron infor
mación e que produce profundas sospeitas. Os que conqueri
ron superar os moitos atrancos burocráticos pra coñecer as 
características do devandito Plan atopáronse coa sorpresa de 
que algúns aspectos están completamente indefinidos e que 
gran parte da documentación non estaba a exposición públi
ca. «Coma se tiveran grandes secretos que calar», dise con re
tranca no Condado. 

O Plan abrangue dende o urbanis
mo, infraestructura viaria e polígo
nos industriais. En canto a urbanis
mo, non se pode chamar asi sen 
contar coa opinión do pobo. Ade
máis, a nivel de parroquias hai tre
mendas indefinicións, o que quere 
decir que posiblemente se reserve 
pra logo aplicar criterios arbitrarios. 
No que se contempla non hai máis 
que trabas e limitacións. En canto á 
infraestructura viaria faise en fun
ción dos polígonos industriais e non 
das necesidades reais que ten toda 
a bisbarra pra se comunicar entre 
si. Mais que comunicar núcleos de 

poboación, comunica os montes re
poboados e os polígonos. Estes po
lígonos caracterfzanse pola súa in
definición e ainda non sabemos pra 
que tipo de industrias están pensa
dos, cousa que é inconcebible que 
non contemple un plan comarcal. 
Moito tememos que intenten instalar 
celulosas». 

CASTRO, MANDA 

A Mancomunidade, Ponteareas, 
Crecente, Salvaterra, As Neves, Ar
bo, Mondariz (vila e balneario) ... \ 
Todo dirixido prácticamente por un L 



sucede no país 

home, Xosé Castro Cerdeira, alcal
de de Ponteareas. Parece que só 
outro alcalde, o de Salvaterra, faille 
algo a contra: <<dixo que non cando 
o asunto da celulosa)). O chegar a 
Ponteareas chama a atención un 
enorme monumento co busto de 
Franco. A iniciativa foi de Castro 
-r:iembro de Alianza Popular, 
amigo de Antonio Puig e de Barre
ras- que mandóu cartas a tódolos 
v~ciños pedindo aportacións e logo 
d1xo que fora por suscripción popu
lar. «Económicamente -explicaron 
algúns veciños- o alcalde está li
gado a unha inmobiliaria, na que, ó 
parecer, participan un cuñado o 
delineante do axuntamento e o~tro 
concellal». Un irman seu é director 
da Caixa Rural e un cuñado ten o 
mesmo cargo no Banco Pastor alf 
na vila. Pro, convén dar unha ~olt~ 
por toda a bisbarra pra comprender 
a magnitude duns problemas acu
mulados durante tantos anos. 

No val de Vilacoba, a cabalo de 
Salvaterra, Ponteareas e As Neves 
según o Plan, proxéctase a cons
trucción dun polígono industrial 
que abranguerf a prácticamente tó
dalas terras deste val farturento. «0 
máis grave é que non se di o que va·n 
instalar no dichoso polígono». O 
que mais e o que menos anda coa 
mosca tras da orella. «Xa quixeron 
poñer a celulosa e se cadra andan 
coa mesma idea. Dende logo, ago
ra non tan outra cousa que repo
boar os montes de piñeiros e euca
liptus. Outra materia prima, coma 
non seña o granito, non cha hai. 
Por eso ... » Pro, mentras o Plan é xe
neroso cos po/fgonos pantasmas 
fai cáseque imposibel a posibilida~ 
de de construir vivendas prós labre
gos. «Non se nos garantiza nada, 
todas son limitacións, arbitrarieda
de, todas son zonas de reserva, pra 
unha cousa ou pra outra. A decisión 
última deixase nas mans da buro
cracia municipal». Os montes ve
ciñais de Urna e Batallans son boa 
mostra dun tipo de repoboación 
-a base de eucaliptus- que se 
ten .d~nunciado coma irracional pra 
Gallc1a. O mesmo no monte Pica
raña, perto de Mondariz, onde ta
mén se teñen dado concesións a 
particulares que especulan coa ma
deira. 

MONDARIZ 
CONTRA O PLAN 

En Mondariz (vila e Balneario) 
foi onde houbo, hastra agora, a 
máis forte reacción contra o Plan. 
Os veciños fixeron duas asambleas 
despois de cáseque ter que ocupa; 

<c:t o axuntamento pra poder celebra
:::: las. Na máis numerosa delas o ar-
1) quitecto encargado por veciÁos de 

MONDAR/Z: TODOS CONTRA O PLAN 

varios axuntamentos do Condado 
pra facer alegacións ó plan, César 
Portela, mantivo a tesis de que o 
chamado plan comarcal de comar
cal non ten máis que o nome. «0 
resultado é a suma dunha serie de 
plans xeráis dos distintos munici
pios que integran a mancomunida
de. Unicamente se planifica a esca
la comarcal unha zona industrial 
(Vilacoba). No caso concreto de 
Mondariz, a densidade de edifica
c!óns previstas pró casco, as previ
s1óns de crecemento do mesmo, e 
a rede viaria tamén do casco (que 
de facerse afectarfa a cáseque co
renta edificacións) e mais a zonifi
cación prevista, son absolutamente 
desacertadas. Pro con todo o máis 
grave é o procedimento utilizado no 
encargo e a realización do devandi
to proxecto, dado que a maiorfa da 
poboación afectada non ten coñe
cimento nin que se está a facer o 
plan, nin siquera que está exposto ó 
público». Na asamblea falóu tamén 
da responsabilidade dos técnicos 
redactores do plan por non manter 
contacto directo cos máis interesa
dos nun plan desta natureza: os ve
ciños. Atacóuse a unha corporación 
municipal que, coma tantas outras 

nos últimos tempos, «encargan e 
condicionan un planeamento en 
contra dos intereses dos seus ad
ministrados e que no fondo é sufra
gado por eles mesmos». «Hoxendía 
-díxose tamén- ningunha admi
nistración ou organismo conse
cuente pode encetar unha planifi
cación a medio ou longo plazo dada 
a situación polftica inestabe/ no 
país. Ca/quera alternativa de p/a
neamento débese resumir a unhas 
mínimas e sinxe/as normas provi
sionais que fagan posibel atender 
ás necesidades inmediatas)). O re
mate da xuntanza, os veciños, por 
unanimidade, optaron por facer 
unha impugnación total ó devandi
to plan. Un dato que pode reflexar 
as características do planeamento 
é que o volumen de edificación que 
se permitiría na vila sobrepasa o 
permitido en moitas cidades. 

Xa no municipio de Ponteareas, 
os veciños falannos dun monte co
munal das Pias que foi concedido 
polo axuntamento a unha empresa 
privada, Aglomerados del Tea, pra 
construir alí unha industria. Pois 
ben, ~gora esta empresa vendeulle 
os terrenos a outra privada, Sigalsa. 
«Vemos que por medio de cacica-

ESTAS FORON TERRAS COMUNA/S 

das un monte comunal de arredor 
de catorce hectáreas entra no mer
cado capitalista. O fin pró que foi 
concedido xa non existe, agora es
ta molo reivindicando». Destas 
apropiacións de terras comunais 
hai outros exemplos na bisbarra. 
Asi, os problemas de sempre mis
turanse cos novos. Cóntase que 
dende que as autoridades· talaron 
de celulosas, os labregos desistiron 
de plantar eucaliptus e facelo pra 
eles é cáseque unha blasfemia. Un 
xeito máis de resistencia. 

MILLONS PRA 
SE INFORMAR 

A pesares de estar a maiorfa das 
xuntas parroquiais controladas por 
Castro, a pesares de tódolos medos 
nos que ainda está asulagado o 
noso agro, os veciños respostaron 
e presentaron alternativas ó Plan. 
«Irnos dar un dato pra dar unha 
imaxen de coma se xoga con nós: o 
Plan estaba a exposición pública no 
Palacio da Diputación de Ponteve
dra, é decir, a unha distancia media 
do Condado de setenta kilómetros. 
Pensando nun coste medio· por 
desplazamento de mil pesetas por 
persoa, supoñendo que quixeran in
formarse a mitade dos veciños da 
bisbarra, os costes por informarse 
andarfan polos 35 millóns de pese
tas». Cando fallaban cinco dfas pra 
rematar a exposición, uns veciños 
do Condado levantaron acta nota
rial, requerindo ó secretario da 
Diputación, xa que os documentos 
estaban incompletos. Fallaban 
nada máis e nada menos que os 
tres primeiros tomos que contiñan 
importante información do proxec
to. Según eles, o feito supón unha 
grave responsabilidade do secreta
rio. Asemade, elevóuse un escrito ó 
gobernador civil da provincia como 
presidente da comisión provincial 
de Urbanismo pra que invalide a 
devandita exposición ó público e se 
expoña de novo, o proxecto com
pleto, outros trinta días. Outras im
pugnacións foron feitas polo Cole
xio de Arquitectos de Galicia, por 
considerar que o Plan non se axei
taba á regulación a que está some
tido pola lei do chan, e pola corpo
ración municipal de Salvaterra. 

«Non, non sabemos nada deso 
do Plam>. E polo serán en Pontea
reas. Contan que os falanxistas edi
taban aquí un boletín que se cha
maba «Metralla». Como pra es
quencelo, a señora que nos sirve ·no 
bar canta algo asi como « ... Viva 
Ponteareas, que é terra de amof)). 

• 
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Conehado: 

O peche mais longo ... 
«Chegaron o extremo de mandar prá casa a xente, 

coma castigo, e logo volve/a a chamar e abriga/a . a 
sentarse diante dunha cámara frigorífica que alcanza 
temperaturas de hastra 40 grados baixo cero». 

Empresa Frigoríficos Conchado, 
S.A., na Coruña, mais de dous me
ses de folga, perto de mes e medio 
pechados na igrexa de San Anto
nio, na rúa de Barcelona, aló no ba
rrio obreiro da Agra de Orzán. «Can
do a media de antigüedade é de 
dez a quince anos -decían a TEl
MA os traballadores no lugar do 
peche- percibimos uns salarios 
que oscilan entre as doce e as da
zaseis mil pesetas. O mais grave é 
que as mulleres, facendo o mesmo 
traballo cós homes, cobran o sala
rio base. Dixeron que antes de pa
gar mais botábanas fóra». 

No seu peche os traballadores 
reciben a axuda e o apoio dos ve
ciños do barrio: <ffráennos cousas de 
comer, nos bares non nos queren 
cobrar... é un comportamento in
creíblemente solidario. De cando 
en cando, visítannos outros secto
res en loita. Por exemplo, recente
mente viñeron as mariscadores e 
trouxéronnos sardiñas e cachelos. 

HA/ QUE PASA -LO TEMPO 

O mesmo crego desta parroquia 
pasa o cepillo pra apoiarnos mone
taria mente». ¿Cómo se chegóu a is
to ?. «Levabamos moito tempo su
frindo unha chea de inxusticias por 
parte da dirección da empresa que 
nos trataba con paternalismo en 
tódolos aspectos. Pedimos un au
mento de soldo e dixéronnos que 
nos daban cinco pesos mais diarios. 
Claro, non chegan nin pra tabaco. E 
despois, unha grande discrimina
ción coas mulleres ... Con motivo 
disto nomeamos unha comisión pra 
presentar unha plataforma reivindi
cativa económico-social. Aparte do 
soldo carecíamos de comedor;. 
transportes, servicios sanitarios ... 
Os enlaces renunciaron ós seus 
cargos. Dende o primeiro momento 
a empresa negouse a reconoce-la 
comisión. Non tiñamos outra saída 
e decidímola folga. A empresa ne
gociou os primeiros días pro pechá
base en banda: non ofrecía nada. O 
terceiro día de folga chegou un 
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abogado da empresa, que non es
taba enterado de nada e· decía que 
non tiña porque estalo. Acompañá
banolo secretario xeral de USO na 
Coruña. Nun momento dado o abo
gado dixo que non recoñecía a nin
gún partido nin central sindical . Foi 
un día antes da legalización. Le
vantóuse e deixáronnos alí planta
dos. A empresa agora non quere fa
larn 

NOVA SITUACION 

Durante algún tempo a folga 
concidíu coa que levaron adian
te os traballadores de Kelsa. Folgas 
pra un ha nova situación: as cousas 
-pra ben ou pra mal- xa non se 
resolven en pouco tempo; as em
presas dan largas ás negociacións 
porque saben que o tempo xoga ó 
seu favor; normalmente non se re
curre á represión policial pro sí a 
unha lexislación que -segundo os 
sindicalistas- está feíta á medida 
do neocapitalismo... ¿E a solidaridade? 
«As centrais e os partidos non es
tán respondendo ben: están nacen
do, non teñen moita forza. lsto non 
ocuriría pensamos, dentro de dous 
anos. Por ese lado vai ser moi difícil 
a solidaridade. Sería moi doado se 
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existira unha central síndkal forte. 
Practicamente tódolos trabal/ado
res da empresa estamos en USO/
pro o que queremos é resolver pri
meiro a folga e logo levar adiante o 
debate sindical. ¿Agora? Unha me
dida práctica e real sería escomen
zar cuns paros simbólicos de cinco 
ou dez minutos nas empresas do 
sector. Os dous días resolvería
se o problema». 

Pro a empresa fai algo májs que 
calar: catorce despidos dos que Ma
xistratura deu luz verde a dous. 
«Entre os catorce está a comisión 
de folga completa e algunha outra 
xente, por exemplo, a señora da 
limpeza, que ten 54 anos, que leva 
18 anos na empresa, que está se
parada e ten varios fil/os que man
ter e que -ainda enriba- van/le 
tira-la casa polo da A utopista». 
Mentres, o problema económico é 
cada día mais agudo: «A Caixa de 
resistencia vai tirando coas recau
dacións dos mitins, as aportacións 
individuais ... Non temos axuda 
económica forte, pro imos segur 
nesta loita xusta. As familias, as 
mulleres, apoian moi a_ctivamente. 
Mesmo participaron nas tres mani
festacións que fixemos. E unha 
gran cousa». • 
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Incendios fo restáis (e 11) 

• Cando un monte se que1 
¿ Quen se atopa detrás do xigantesco «affaire» dos in
cendios forestáis? Se as relacións que apuntabamos 
no número anterior (celulosas-intermediarios 
madeireiros-incendios forestais) estiveran no certo, 
os fías da historia podarían estar senda movidos den
de moi altas poltronas a nivel do Estado español. 
Nesta segunda parte do traballo, XAVIER NAVAZA 
esta be Ieee novas relacións en col do asunto. 1 RYDA, 
o Banco Mundial, a lexislación vixente ... podarían es
tar gravemente complicados en intereses comúns co 
modelo de industrialización que se está a implantar 
en Galicia. 

ALei do 88 

«0 estancamento económko da 
Galicia rural -decía, hai xa algún 
tempo, o abogado pontevedrés 
Xosé Luis Fontenla- ten moito 
que ver coa historia da propiedade 
dos montes». O que hoxendía hai, 
engadía o abogado mais tarde, é 
-sinxelamente- unha apropia
ción por parte do Estado dunha 
propiedade veciñal. Meses despois, 
os delegados do Goberno español 
en Galicia chegaban á conclusión 
de que «a fartura de incendios é un 
dato que fai pensar que, nefeuto, 
pode haber relación entre eles e o 
tema dos montes veciñais, toda vez 
que os incendios abondan mais en 
Galicia ca no resto de España. lsto 
é posfbel, quizaves, porque os ve
ciños titulares destas propiedades 
se sintan como desprazados e se in
hiban. Pretendemos, polo tanto, 
restabelece-lo protagonismo dos 
veciños de maneira que, canto an
tes, sexan eles os que verdadeira
mente protagonicen a xestión dos 
montes». 

De tal xeito víñanse a expresar, 
en Santiago hai agora un ano, o 
subsecretario do Ministerio de Go
bernación xunto cos gobernadores 

co civfs e presidentes das diputacións ~ 
, galegas tras dunha xuntanza que ~ 
~ tiña como obxecto o estudio da ad-

ministración dos montes galegos 
respecto dos incendios forestais. 
As conversas xiraran arredor da Lei 
de 1968, adicada ós montes ve
ciñáis en mancomún, que ten en 
conta a posíbel modificación dos 
consorcios elaborados entre !CO
NA e os distintos axuntamentos e 
que regula, tamén, o importe do 
aproveitamento destes montes que 
-dixeron as autoridades reuni
das- «teñen que ser repartidos de 
acordo cuns índices moi concretos 
que estabelece a Lei». «Coido que, 
nun prazo relativamente corto 
-engadfu o subsecretario de Go-

PIÑEIROS E EUCALIPTOS: 
Polvorín de fondo 

bernación-, pódense cumpli-los 
preceptos sinalados nesta Lei». 

Nun principio, a Lei do 68 pare
cera positiva. Con ela, as parro
quias poderían acadar certa millora 
de posicións na loita polo recoñe
cemento da súa personalidade xurí
dica real e, á fin, poderfan esco
menzar a ser subsanados algúns 
dos problemas nados dunha distri
bución incoherentemente aplicada 
enriba de Galicia e de acordo con 
plantexamentos máis propios da 
estructura xeográfica e natural de 
Castela ou doutras rexións do Esta
do. Podería dar pe -decíase- ó 
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ma ... 
comenzo de certa organización ve
ciñal. Baseándose nestas refle
xións, pois, dende hai anos as rei
vindicacións campesiñas facfan súa 
a esixencia da aplicación da Lei en 
cuestión. «Nembargantes -asegu
raban agora voceiros de diferentes 
organizacións labregas- hoxe xa 
non nos vale. Millor será que a Lei 
do 68 non sexa aplicada endexa
máis». 

O caso é que, se ben nalgún in
tre o campesinado organizado de 
Galicia atopou aspectos positivos 
na devandita Lei, hoxe basea as 
súas principais negativas e a súa 

oposición na existencia dun prazo 
-de dez anos, estabelecido no 
68- pra realizar efectivamente a 
reconversión dos montes. «Se vos
tede non reconvirte o monte -era 
unha das ameazas- terá que 
arrendalo forzosamente». Ben por 
contactos directos entre os labre
gos propietarios e as empresas in
teresadas ou con 1 RYDA como in
termediario do arrendamento, o 
certo é que 1 RYDA ten capacidade 
pra obrigar a isto e, sábese, nume
rosas grandes empresas están fon
damente interesadas na adquisi
ción de montes sen repoboar pra 
reconvertilos. 

Os terroristas do . ,.,, . 1nxene1ro 
Aquí cobra importancia o prazo 

de dez anos estabelecido na Lei do 
68. Tras dos incendios e coa terra 
queimada, se antes costaba recon
vertila agora costa moito mais. Se 
xa o campesiño galego non dispón 
dos mínimos medios de financia
ción prás reconversións ¿cómo fa
celo agora no cativo espacio de 
tempo que resta dos dez anos fixa
dos no 68? As cousas deste xeito, 
xa no vran pasado soaban posíbeis 

. préstamos do Banco Mundial nuns 
momentos nos que a opinión xeral 
do agro galego parecía albiscar, á 
costa dos arrendamentos, a recon
versión do problema agrícola
gandeiro cuns beneficiarios que 
non serán, a todas luces, os labre
gos galegos. E das dificultades pra 
afronta-la súa reconversión en pra
deiras pode ser moi gráfico · o feito 

· • de que -pouco despois das quei
mas pasadas- moitos dos montes 
foran arrendados de inmediato. 
Porque as distintas grandes empre
sas iniciaban, xa, as operacións 
pertinentes. A democr.acia Suárez e 
o visto bo do Departamento de Es
tado norteamericano facilitará as 
cousas. O Banco Mundial, pronto, 
soará novamente. Mais, pró xapital 
financieiro internacional, os campe
siños galegas non teñen orellas, nin 

ollos, nin beizos ... Entre tanto, as 
irregularidades mantéñense día a 
día ós lombos do lexislado. 

«Se ben a actual situación na 
que se atopa o campesinado -de
cían as Comisións Campesiñas o 
pasado vran- diante dos intentos· 
dos axuntamentos de mante-la 
apropiación dos montes veciñais; 
diante das dilacións con que se le
van os procesos de clasificación a 
favor das comunidades parroquiais 
propietarias destes montes; dado o 
xeito e as consecuencias da repo
boación forestal imposta; á vista 
das apropiacións pra coutos de ca
za, por parte dos sectores mais 
acomodados, de grandes exten
sións; diante da ameaza dos lobos, 
etcétera, poderíase pensar que 
unha tal situación leva a acccións 
desesperadas como a queima dos 
montes pola provocación dos in
cendios. Nós, Comisións Campe
siñas, podemos asegurar que isto é 
falso no 99 por cento dos casos. 
Proba disto son as continuas ac
cións de protesta, responsábeis e 
xeralizadas que o campesiñado le
vou adiante na denuncia destas si
tuacións. Niguen sofre mais forte
mente as consecuencias desta ca
tástrofe, nin corre mais riscos que 
os labregos e gandeiros galegos». 
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Non é causa de bombeiros 

Sen embargo, o inxeneiro xefe 
provincial de ICONA en Pontevedra 
teimaba noutra idea ó manifestar, á 
axencia «Cifra» no pasado mes de 
agosto, que «comprobóuse que os 
incendios forestais na provincia de 

Pontevedra teñen, na súa maioría, 
motivacións político-terroristas». 
Unha afirmación inconsecuente e, 
certamente, improbábel, coa que se 
levaba adiante unha vez mais a 
desditada «política do avestruz». 

Os feitos e os dereitos 
Como adiantabamos no traballo 

anterior, nalgún lugar se podería 
atopar o fío que nos levaría final
mente ós incendiarios na busca do 
chamado «salario do lume». Mans · 
poderosas pod~rían estar tras isto 
cando as autoridades pertinentes 
nin se molestaron -como xa se fixo 
público en varias ocasións- en 
adecua-las medidas necesarias pra 
deter ós incendiarios. Alguén tan 
pouco sospeitoso de «terrorismo 
político» como o actual presidente 
da COSA coruñesa, señor Graíño 
Amarelle, salientaba que · «como 
isto siga así, dentro de pouco xa non 
quedará nin que queimar. Estamos 
sufrindo a peor desgracia que nos 
pode ocurrir e todo diante da pasi
vidade das autoridades que, nin 
nun so caso, estabeleceron de ver
dade o que pasaba. Se alguén rou
b a nun comercio -engadía 
Graíño- ou mata a unha persoa, a 
Policía movilízase como é debido e 
tarda poucos días, xeralmente, en 

dar cos culpábeis. ¿Por qué non su
cede igual cos incendios forestais? 
lsto significa, nin mais nin menos, 
un abandono mais no que está su
mido o maltratado agro galego. O 
Goberno ten medios dabondo pra 
acabar cos incendiarios ou, polo 
menos, pra estebelecer quen está 
queimando o monte sistemática
mente. Nosoutros pedimos que os 
utilice con frecuencia e que informe 
dos resultados». 

As peticións do presidente da 
COSA da Coruña quedaban no aire 
e as respostas do Goberno non da
ban sináis de vida ningún. Até ago
ra, xa, a piques de escomenzar un 
novo vran, cando de novo vanse 
por no miolo da mais polémica ac
tualidade os montes veciñais. 

Unha historia que escomenzou 
nos millores anos do franquismo: 
Nos anos cincuenta e sesenta, os 
axuntamentos -sen propiedade 
ningunha hastra entón sobor dos 
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Uf) montes, grande ca.ntidade deles de 
orixe foral - , directamente ou ó 
traveso das respectivas diputacións 
provinciais., consorciaron xunto co 
Patrimonio Forestal do Estado (ho
xe· IGONA) grandes porcións de 
montaña galega. Ditos consorcios, 
a partires da vixencia da Lei do 6-S, 
pasarían á parroquia (40 por cento 
p;rá forestal, quedando o 60 por 
cento restante distribuido entre os 
vectños - 30 por cento-, obras 
na parroquia e gastos do Axunta
mento respectivo.). O caso é que, os 
donos verdadei'ros dos montes, sen 
capacidade. pra se enfrentar ós gas
tos que suporía erguer costosos 
pleitos contra os axuntamentos 
(actitude dalgúns que podaría ser 
clasificada, decididamente, entre os 
mais grandes desmans da historia 
do agro galego), contra as diputa-

. cións ou contra o mesmo Patrimo
nio Forestal, remataron por se re
signar a que a repoboación fora le
vada adiante a conta das devandi
tas entidades estatais. Os montes, 
veciñais de dereito, escomenzaban 
a deixalo de ser de feito diante 
da impotencia do campesinado. 

Repoboados os montes, chegou 
o catastro. Os labregos, aconsella
dos por péritos da Administración, 
catastraron aqueles montes diante 
do aviso de que - se non o fa-

cían - chegarían a . perde-los seus 
dereitos. Hoxen.día, os campesiños 
galegos figuran como propietarios 
de terras repoboadas forestalmente 
e, sen embargo, non as poden utili
zar deacordo cos seus propios inte-

00 reses. En troques, teñen que pagar 
~ relixiosamente a contribución terri-

1/1 torial por todo o que, no catastro da 

rústica, figura ó seu nome e, ade
mais, a chamada Cuota Empresa
rial que, a fin de contas, ven a tratar 
ós labregos -namentres a sús vida 
é de pura subsistencia- como se 
de verdadeiros empresarios se tra
tara. Feita a repoboación, por outra 
banda, en base ós piñeiros e euca
liptais, os montes acarr.exan ade
máis distintos impostos mais altos 
ó seren considerados como de 
grande valor polo seu contido fo
restal. Todo isto, en fin., . sen que o 
propietario -os veciños- · poida 
practicamente toca-lo monte. Os 
labregos, pois, están a pagar cuan
tiosas contribucións por fincas que, 
de feito, non lles pertencen. Ainda 
que o sexan de dereito. 

·Razón tiñan, seguramente, os 
gobernadores. civís galegos cando 
se decidían a ter en conta os mon
tes vedñais á hora de enxuicia-tos 
incendios forestais. Mais nada viña 
abondando -todo o contrario
na certeza de que os mesmos ve
ciños queimaran os montes. Todo o 
contrario, a.s queimas do pasado 
vran e doutros anos, aparte de arra
sar xigantescos sectores de mon
taña galega, extenderon en oca
sións os seus efectos ó mesmo mi
llo ou ás patacas e ocasionando 
dramáticas perdas no gando. Todo 
semella indicar precisamente o 

contrario: os últimos interesados na 
quiema dos montes son,. exacta
mente, os veciños propi~tarios de
sas terras. Neste informe foron ex
postas distintas claves prá com
prensión do problema. Poderosos 
intereses podería haber, xustamen
te, lonxe do campesiñado. Altísi
mos interesados ... 

, 
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Pubiicación galega 
precisa 

AXENTES DE 
PUBLICIDADE 

en tódalas cidades 
de Galicia 

Condicións de traballo 
a convir 

Escribir 6 apartado 
de correos n. 0 448 

Teléfono 593879 (mañás) 
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SARGADELOS, 
UN CENTRO DE INVESTIGACION E 
INDUSTRIA NETAMENTE GALEGO 
A PLANIFICACION INDUSTRIAL COMO TRADICION INAUGURADA FAI 200 
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO IBAÑEZ NA SIDERURXIA E NA CERAMICA 

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

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

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

CULTURA DIFE.RENCIAL COMA SON 

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA @» 
SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS (D 

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

complexo de industria, investigación e formación que agroma en sargadelos 

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 

Cademos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 
-do SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS 
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
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Esteé o seo diputado(II) 
A presentación dos representantes parlamentarios 
elexidos nas provincias de Ourense e A Ceruña e 
maila dos tres senadores nomeados polo Rei Juan 
Carlos cobre a segunda parte deste informe no que 
os propios elexidos talan de si mesmos e dos seus 
proxectos. Algúns homes da Coruña e os represen
tantes de Lugo cerrarán este informe a próxima se
mana. 

Celso Montero Rodríguez: 
Galieia naeionalidade 

Elexido senador como membro da Candidatura Democrática Galega 
por Ourense, este crego ven de familia labrega e emigrante. Nacéu no 
1930, aló por Forxán-Ouintela de Leirado (Ourense). Empezóu a estudiar 
na Universidade de Comillas da que tivo que pasar a Málaga, por «razóns 
ideolóxicas». Estudiou Ciencias Sociais no Instituto León XIII de Madrid, 
cidade na que hai un ano rematóu a carreira de Periodismo. 

O seu primeiro destirio sacerdotal foi na llÍa, de donde pasóu á parro
quia «do 21 », xa na capital. Daquf marchóu voluntario pra Bolivia, onde 
pasa catro anos. Co gallo dun viaxe a Cuba (escribiría un libro titulado La 
revolución cubana, que a censura retivo cinco anos), vese na obriga de vol
ver a Ourense. Era o ano 1965. O bispo Temiño négalle a parroquia e, 
como Celso Montero non quixo renunciar, abríulle un proceso pra remove
lo pola vía canónica. Logo de tres anos, o Vaticano deixóu todo nas man~ 
do prelado que xa fallara contra do crego. 

Montero Rodríguez -hoxe secretario de prensa e propaganda do 
PSOE en Ourense- traballa dende hai moitos anos na «Región», onde pu
blica crónicas de política internacional e mais reportaxes que fai pola pro
vincia adiante. 

«Penso que Galicia é unha nación e ten, polo tanto, necesidade e de
reito a un desenvolvemento propio como nación, que debera desarrollarse 
como parte do estado pro con autonomía propia. Neste senso, a forma 
federal é a solución que me parece máis axeitada. No Senado, esta será a 
primeira das miñas batallas porque é preciso atallar radicalmente a san
guía de homes e de cartos». 

Respecto da súa situación persoal como crego e político explica que 
non se sinte afectado pola prohibición dos bispos pra presentarse a sena
dor. «A razón é que non teño ningunha atribución pastoral como líder reli
xioso. Se estivera ó frente dunha parroquia e a miña actuación política pui
dera dividi-los feligreses, agora mesmo dimitía como senador». 

Xosé Manuel Coueeiro 
Taboada: 
Nin separatismo 
federalismo 

• DIO 

~ Trinta e catro anos, é natural de. Codeseda (Pontevedra). Casado e 
l' con catro fillos, exerce en Santiago como director do Centro de Diagnósti-

co e Tratamento da Seguridade Social, cargo que -segundo conta- non 
lle leva moito tempo. E especialista en medicina interna. 

A súa grande afición ó baloncesto levóuno a fundar o Club Obradoiro 
de Santiago -no que tamén é directivo, médico e entrenador-. 

Explica a súa participación na 
política e a inclusión na candidatu
ra que encabezaba Meilán Gil de
cindo que «é necesario dala cara 
neste intre» e mais que «dado que 
non son ningún extremista, ó com
probar que as miñas ideas coinci
dían coas da UCD». 

Cre o doctor Couceiro que os 
intereses de Galicia poden ser de
fendidos con éxito «pro que é preci
so o apoio e maila confianza de tó
dolos galegos nos seus represen
tantes». Esta defensa, segundo o 

diputado número cinco do Centro pola Coruña pasa por esixir un réxime de 
autonomía que reconoza a personalidade do pobo galego. «Pro eu, remata, 
non apoio fórmulas separatistas nin federalistas». 

Respecto dos cartos, di «voume defendendo como realmente podo». 
E non lle debe ir mal xa que cando o das eleccións, botóu man do persoal 
do centro que dirixe pra enviar cartas de propaganda da súa candidatura 
ós electores. «Pro pagando dos meus cartos, coidadiño». 

Miguel Riestra Paris: 

Un franquista 
O único home de Alianza Popular -opción que non escolléu deica o 

último momento- por Ourense ten 59 anos. Abogado, está casado e ten 
dúas filias. Superviviente do «Baleares», non chegóu a ir a Rusia, ó parecer, 
por presentar a tempo un certificado médico. 

Hoxe é secretario da Delegación de Información e Turismo, pro a 
restra de cargos que ocupóu durante o franquismo é ben grande. Foi xefe 
local do Movimiento, anque, de feito, non reuníu nunca o Consello local de 
Ourense. Neste cargo cesóu pra se presentar como procurador a Cortes 
polo tercio familiar, loita na que foi desbancado por Franqueira e Xosé Luis 
Iglesias. Foi presidente do Liceo, da Venatoria -durante vinte anos-, da 
Federación de Caza e Tiro ó Plato. Disque a súa xestión nestas entidades 
foi case tan «gris» como a do Movimiento. Cando cesaron a Martín Espe
ranza polo do «affaire» da Caixa, Regalado Aznar, que ocupaba o Goberno 
Civil, chamóuno pra alcalde da cidade. Na casa consistorial pasóu tres 
anos e cando tora que os concelláis decidiron reelexilo, «La Región» publi
cóu un editorial titulado «La oportunidad perdida». Pra presentarse a dipu
tado, renuncióu á alcaldía. 

E accionista dunha pequena fábrica de parqué en Xinxo -«Boisi
te»- e traballa tamén na concesionaria da «Ebro». Cando se posesionóu 
da alcaldía fixo declaración xurada de bens diante notario. Se esta entrada 
foi ben recibida, unha das súas últimas decisións como alcalde xa non cai-
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ría tan ben: foi o único alcalde galega que respondéu en castelán o discur
so de Juan Carlos, cando o Rei viñera a Galicia. 

«Creo que Galicia -dixo Riestra Paris, talando a cuestión galega
ten unhas peculiaridades especiais que deben defenderse e que hastra 
agora estiveron marxinadas. Senda alcalde, solicitéi a cooficialidade do ga
lega e un réxime especial pra Galicia, por suposto, un réxime alleo por 
completo ó separatismo. Hai que ter canta que se tala moitas veces de na
cionalidades e isto xa é separatismo». 

Cando lle preguntamos que problema levaría as Cortes en primeiro 
lugar, respondéu que agora, xa que formaba parte de Alianza Popular, «non 
podía adiantar nada aínda, xa que primeiro tiña que ir a Madrid pra talar 
CQn Manuel Fraga». 

Luis González Seara: 

O cambio 
Foi o único home coque non houbo ningún problema pra que dixera 

canto gañaba cada mes: «Unhas 170.000 pesetas é o meu soldo, que pro
ceden da miña cátedra , dos artigas na prensa e dos dereitos de autor polos 
meus libros vendidos». 

De 41 anos, é da Mezquita-A Merca (Ourense) e casóu con María 
do Carme Llorens. Ten dous tillos, de oito e once anos. Fillo de mestres, 
licenciouse e doctorouse en Madrid en Ciencias Políticas e Económicas. 

Foi decano da facultade de Políticas de Madrid, na que agora é cate
drático. Dirixíu tamén o Instituto da Opinión Pública, organismo creado 
por Fraga lribarne cando estaba en Información e Turismo. Foi director da 
Fundación pro Desenrolo da Función Social das Comunicacións. ·Cofunda
dor da empresa «Información y Publicaciones S.A.» -editora da revista 
«Cambio 16» e «Diario 16»-, da que presidí u o seu consello de adminis
.tración até a súa presentación ás eleccións, dimisión que confirmóu como 
.definitiva ó ser declarado oficialmente senador electo. O primeiro home 
dos senadores do Centro integra a comisión executiva do Partido Social 

- . .Demócrata. 

Autor dun libro secuestrado no franquisrnQ -En el umbral del cam
bio - , senador afirmóu que non sabe moi ben cal destas dúas causas vai 
defender con preferencia no parlam.ento: «Unha nova lei en materia de 
educación ou unha nova lei de ordeación do territorio e, polo tanto, da au
tonomía dos pobos de España. Se non se fai esta ordeación, iremos por 
mal camiño. E preciso, tamén, que a consecución da autonomía veña de 
maneira coordinada er:itre os distintos pobos e rexións». 

Xosé Manuel Piñeiro Amigo: 

Case 
un alcalde 

O candidato número seis pala Coruña da UCD -que saña cun PGI 
convertido nun Partido Nacionalista Vasco á galega- é de Cambados, ten 
39 anos, está casado e ten dous tillos. A súa muller é profesora de Educa-

ción Física na Escala Universitaria de EXB de Santiago. Piñeiro Amigo, con 
carreiras de Graduado Social e Dereito, gañóu no 1961 oposicións a se
cretario da administración local de primeira categoría (secretario de axun
tamento). N-este cargo pasóu polos municipios de Teo, Padrón, Val do Du
bra, Melide e . Ordes, praza que ostenta hoxe en propiedade. 

Dise del que é unha especie de alcalde, causa que él non ere: «0 que 
ocurre é que, especialmente, nos axuntamentos ruráis, o secretario é un 
pouco o xerente de todo por ser quen sabe de que vai cada asunto». 

Home sen actividade política hastra hai ben pouco, foi Melilán Gil 
-que dirixe tamén a súa teses doctoral «Estruturas comarcáis»- quen o 
levóu ó PGI. «Un partido moderado, defensor de Galicia e non situado á 
dereita nin dacordo coa. ideoloxía marxista. Era a primeira oportunidade 
que dispoñía pra facer política e penséi, ademáis, que os da chamada «xe
ración perdida» tiñamos ahí algo que ofrecer». 

Da esquerda galega di que non soubo plantexar ben as eleccións e 
pensa que os homes da UCD no Congreso e no Senado van facer un bo 
papel na defensa de Galicia, «xa que son xente honrada e cun grande amor 
á terra». De tódolos xeitos, Piñeiro Amigo non pensa deixa-lo seu traballo 
como secretario da mancomunidade de axuntamentos de Ordes, xa que «é 
o meu traballo, diso vivo e está por riba de todo». 

Defensor da autonomía pra Galicia e do dereito do pobo galega a 
sinala-lo grado de autonomía que desexe, non ere oportuna un ha solución 
federal. «0 que agora urxe é modifica-la lei de réxime local e regula-la au
tonomía denantes de corivoca-las eleccións municipáis. Doutro xeito, ha
bería moitos riscos de que todo o logrado hastra hoxe caíra por terra». 

Manuel Iglesias Corral: 

Dos vello~ 
republicanos 

Nacéu na Coruña hai setenta e seis anos. Casado, en segundas nup
cias, con Pilar Uribe Corrales, non ten ningún tillo. Vive na Coruña, onde 
exerce a abogacía, e pasa case tódolos días na súa finca do Castiñeiriño 
(Santiago). 

O número un da Candidatura Democrática Galega, que non quixo ta
lar de canto gaña ó mes, aseguróu que tódolos seus cartas proceden estri
tamente do exercicio da súa profesión de abogado. 

Concellal nas eleccións que trouxeron a 11 República a España -14 
de abril de 1931 - , pasou a ser alcalde no 32 e diputado a Cortes no 33. 
De 1935 ó 36 exerceu como fiscal xeral da República. 

Abogado de sana internacional, os seus cargos públicos parecen in
terminables: presidente do Colexio Oficial de Abogados da Coruña, conse
lleiro da Abogacía Española, membro da Comisión Xeral de Codificación, 
presidente da Comisión prá Estruturación dos Colexios de Abogados ~e 
Hispanoamérica, presidente da Academia Galega de Xurisprudencia e Le
xislación -da que é fundador-, asesor xurídico da Cámara de Comercio 
da Coruña, académico de honra das Academias de Xurisprudencia de Bar
celona e Valencia, membro do «Instituto de Estudios José Comide» e da 
Real Academia de Bellas Artes «Nuestra Señora del Rosario», membro 
-tamén- do bureau da Unión Internacional de Abogados. Foi o presi
dente do 1 Congreso de Dereito Galega. 

En relación coque lle gustaría facer inmediatamente nas Cortes con- ~ 
testou que «hai unha causa que o resume todo e que se chama Galicia». 9l'l 
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»-----------------------Xosé Quirolfa Suárez: 

Monárquico· liberal 
De Petín (Ourense), cincuenta e seis anos, casado con Xulia Gayoso 

Feliz, ten nove tillos (de dez anos a 31 ). Estudióu por libro no Insti
tuto de Monforte, licencióuse en Medicina en Santiago e diplomóuse 
en Ca_rdioloxía en Barcelona. Médico libre con exercicio na Rúa, onde ta
mén consulta prá Seguridade Social. 

Económicamente, consideráse da clase media e di que ten que «pe
lexar moito pra saca-los tillos pra adiante». Declara ser dono dalgunhas 
propiedades agrícolas e dunha granxa de polos que non está asociada a 
UTECO. <ffeño como médico unha clientela moi numerosa e a ela adícolle 
a meirande parte da vida». A esta clientela atribúe o número tres dos sena
dores ourensáns case tódolos ingresos da súa casa. 

Fortemente atraído pola Guerra da Independencia e por coleccionar 
relós, este- home que se define como «monárquico liberal» non ocupa hoxe 
ningún cargo político ou empresarial. Nos ano 53-56 fora alcalde da Rúa, 
amáis de presidente da Cooperativa Vinícola da vila, durante seis anos. 

Declarou a súa intención de loitar dende o Senado polo desenvolve
mento da vida no campo. «Coido -dixo- que o campo español . contri
buí u, dende a súa escuridade, ó desarrollo industrial de España e xa é hora 
de que, coa solidaridade dos distintos estamentos sociais, volvámo-la mi
rada ó agro pra colocalo ó nivel que lle corresponde». Tamén se mostrou 
decidido a conseguir unha reestruturación da Seguridade Social «que ele
ve ó médico 6 posto que merece». 

Xosé Antonio Trillo: 

O ideólogo 
Naceu en Santiago, polo ano 36. Casado e con dous tillos, vive da 

súa profesión de abogado. Non ocupou posto político ningún durante o 
franquismo. Dise que a súa tendencia política non andaría tanto ·polo Cen
tro Democrático coma polo Partido Socialista Popular. A última hora, non 
se sabe por parte de quen estivo a negativa, non entrou nas listas do señor 
Tierno Galván. 

Trillo é un dos homes-base do equipo de Euloxio Franqueira eco em
presario ourensán traballa de asesor xurídico na UTECO e mais na Caixa 
Rural. A vox populi teno polo ideólogo dos homes do Centro en Ourense. E 
de feito, nas eleccións, era quen levaba as relacións públicas da coalición e 
quen mantiña os contactos coa prensa. Foi tamén el quen respondéu a 
esta revista no no me de Franqueira cando TEl MA quixo saber das posturas 
dos homes do Centro sobor do plan de traballo cara ás Cortes. 

No nome do equipo de homes vencellados ó máximo responsable da 
UTECO esta foi a «resposta colexiada» que Xosé Antonio Trillo deu sobor 
da cuestión galega. «Por ser un tema constitucional e por ser constituíntes 
as futuras Cortes, nós eremos que a primeira cuestión que se plantexará 
será a rexional que, como é evidente, afectará tamén a Galicia. Neste sen
so, nós defendemos unha autonomía que responda ás necesidades reais 
das diferentes rexións do estado español, de maneira que os estatutos non 
teñen que ser necesariamente idénticos. Se non fora así, perpetuaríanse e 
ainda se agravarían as diferencias entre rexións ricas e probes. Os estatu-

8 tos futuros terán que responder tanto á tradición histórica como a promo-
1) ver un equilibrio rexional». 

Xosé María 
Núñez: 

David 

Conservador. de pro 

Suárez 

O número dous dos senadores do Centro pola Coruña asegura que 
non pensaba sair pro que «poida que me axudara a consulta, xa que eu non 
cobro moito». Santiagués, de corenta e cinco anos, casado e con tres tillos. 
Na cidade do Apóstol Santiago ten a súa consulta de dentista, traballo que 
comparte coa súa cátedra na facultade de Medicina e coas obrigacións de
rivadas do seu cargo de vicerrector de Extensión Universitaria. En Santia
go fixo os seus estudios, participando despóis en varios cursos de especia
lización no extranxeiro. Foi catedrático nas universidades de Granada e 
Madrid. E membro das Real Academia de Medicina de Galicia e da de Es
paña. 

O señor Suárez explica así a súa incorporación a UCD: «Entendo que, 
neste intre, o que poida debe dar algo, xa que non son tempos de quedar 
na casa. Eu son un home tranquilo e non me gustan os extremismos. Creo 
que o que fai falla son homes realistas». 

Fuma tabaco rubio, dando grandes chupadas, e non se preocupa 
moito de disimula-la súa posición cq_nservadora. Afirma traballar unhas 
doce horas ó día e recibir unhas trinta persoas. «Non son nacionalista a ul
tranza, pro creo que a autonomía é necesaria e por iso defenderei a súa in
clusión na nova constitución». Este é o seu obxectivo prioritario de cara ó 
traballo nas Cortes. 

Nona Inés Vilariño: 

Non coquetear co· 1Darxis010 
Ferrolá, trinta e tres anos, casada e cunha tilla. «Entre o meu soldo 

como profesora -licenciada en Filosofía e Letras, dá clases en dous cole
xios da cidade- e o do meu home -axudante técnico sanitario da Ma
riña- vivimos sen agobios económicos de ningún tipo». 

Perfectamente desconocida en Galicia, á candidato número ca
tro de UCD na Coruña non lle gustóu nada o calificativo de «analfabetos 
políticos» coque Valentín Paz Andrade definíu a moitos dos diputados ele
xidos: «Millor ou peor, é a xente coa que ternos que contar. Non sei se se
ría .mais interesante que estiveran .outros, pro se todos teñen a mesma ilu
sión ca min á hora de traballar por Galicia, penso que se poderá facer da
bondo». 

«Eu vencelleime ó PGI porque é un partido moderado, con plantexa
mentos realistas e cunha seria preocupación por Galicia. Sí, poida que me 
vexa un pouco rara con toda esta nova actividade, porque hastra este mo
mento non levei a cabo actividades directamente políticas. A miña entrada 
na política veu provocada por un gran amigo meu que non parou de ani
marme pra que ingresara no PGI». 

«Non son marxista nin coqueteo co marxismo. Sí son autonomista e 
non sei se, no futuro, federalista. Penso que a autonomía é irrenunciable e 
que os galegos ternos que facer forza dabondo pra non deixarmos fuxir 
esta ocasión. Olio, que falo dunha autonomía que non sexa unha mera 
descentralización administrativa». Nona Inés, que espera atopar un espa
cio propio no Congreso, vai centralo seu traballo parlamentario nos proble
mas da muller e do ensino «porque por ahí empeza todo». 
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Os tres do Rei 
Domingo García Sabell, Camilo José Cela e Fermín Zelada 
son os tres galegos que foron nomeados senadores polo Rei 
Juan Carlos. De fonda tradición o terceiro, progresista o se
gundo, nas mans do primeiro destes senadores rexios vai 
·esta-la forza mais decididamente galeguista do primeiro 

parlamento democrático dende hai 41 anos. 

Fer1nín Zelada 
Entre a prensa e a banca repártese a vida deste ferrolán nacido no ano 

1912. Dende moi novo -cando tiña 21 anos e era profesor encargado de Ha
cienda Pública na Universidade de Santiago- entróu a formar parte da Aso
ciación Católica Nacional de Propagandistas, de tendencia conservadora, grupo 
ó que pertencerá pra sempre, sendo hoxe un dos seus homes básicos. 

Licenciado en dereito e xuez auditor da Armada, a súa biografía oficial pre
séntao como especialista en movementos sindicáis e políticos. Durante o fran
quismo foi delegado de Traballo, membro do Consello Nacional, gobernador ci
vil na Palma de Gran Canaria e presidente da Diputación de Navarra. 

No 1948 ingresou no Banco Exterior de España como xefe da Asesoría Xurí
dica, pasando ós dez anos de estar na empresa a secretario xeral, cargo que 
hoxe conserva. Polo que parece, foi esta súa forte presencia na banca o que 
moveu ó cumio da Editorial Católica -cinco periódicos, unha axencia de noti
cias e unha editorial- a designar no remates do 76 a don Fermfn presidente 
da súa xunta de goberno: os órganos oficiáis da prensa da ACNP conseguían 
así o necesario apoio financeiro e material pra manter en pé o edificio espiritual 
da democracia cristiá máis conservadora, época na que os seus periódicos bai
xaban de venda. 

Agora, será a súa presencia na prensa o que lle servf u pra ser nomeado se
nador rexio xa que a súa designación é unha das tres que escolleu Juan Carlos 
pra representa-la prensa no senado. 

Políticamente é considerado un home de Silva Muñóz, dirixente dun dos 
sete partidos integrados en Alianza Popular. A súa vida transcurre en Madrid, 
anque nos vrans pasa temporadas na súa casa de Montrove (Coruña). Estando 
neste lugar, no ano 73, axudou ó rescate das vftimas dun avión que se estrellou 
antes de aterrizar, ó día seguinte descubriría que entre as vftimas estaba unha 
tilla e o seu home, que chegaban sen previo aviso. 

Ca1nilo José Cela 
<<A designación penso que é consecuencia da miña liña de conduta», afirma 

Camilo José Cela ó tempo que resalta dúas notas do grupo de senadores re
xios: por primeira vez, dende o poder se conta, prós asuntos do país, cos inte
lectuáis e con homes de probado liberalismo. 

Naceu en lria Flavia, perto de Padrón, hai 61 anos; casou con María do Ro
sario Conde Picaveu e tiveron un fillo que xa é periodista. Vive adicado exdusi
vamente á súa profesión de escritor, sendo o único galego a quen a literatura 
lle dá pra vivir como un señor. Ordenado e gran traballado(, érguese moi cedo 
pra se xuntar cun equipo de colaboradores que van seleccionando os materiáis 
que Camilo José Cela utilizará pros seus libros de investigación e divulgación. 

· Fundador e director da revista literaria «Papeles de Son Armadans», escritor 
de moito éxito -«Familia de Pascual Duarte», «La Colmena», «Del Miño al Bi
dasoa», «San Camilo 1936», «Diccionario Secreto»-, esta súa importante pre
sencia literaria levaría á Real Academia de la Lengua en 1957. 

Defensor e practicante da normalización da lfngua e máis da fala galega, sf n
tese moi orgulloso de ser tillo predilecto de Padrón e ten repetido moitas veces 
que mentres na Real Academia Gallega estaban a velas vir, él, dende a Real 
Academia de la Lengua, conseguía que se aprobara a supresión dunhas das 
acepcións da palabra gallego: mozo de cordel. 

Home pouco respetuoso polos poderes públicos, tirouse vestido a unha fon
te adicada á súa memoria diante das primeiras autoridades valencianas. Froito 
do seu liberal.ismo, a aparición da súa primeira novela -«La familia de Pascual 
Duarte», 1942- non sentaría nada ben nos círculos franquistas. E ainda peor 
sentaría a súa negativa a acepta-la presidencia do Atenéu, tralas execucións, 
no 1975, de dous militantes de ETA e tres do FRAP. Tamén o seu nome apare
ceu de sempre ó pé dos escritos dirixidos por intelectuáis ó xeneral Franco pe
dindo o recoñecemento das mínimas libertades democráticas. 

Do1ningo García Sabell 
Dirixente da Federación Univer

sitaria Española de cando as loitas 
contra da ditadura de Primo de Ri
vera, defínese hoxe como «galeguis
ta liberal». Médico internista de 
mo.ita sona, 67 anos e do seu matri
monio tivo dúas tillas que lle deron 
xa catro netos. E sogro do principal 
home do Partido Socialista Galego, 
o economista Xosé Manuel Beiras 
Torrado, co que, dentro da Real 
Academia Galega, está a loitar pra 
que dende este organismo poídan 
sair novas e verdadeiras alternati
vas prá cultura do noso país. E 
membro, tamén, da Academia de 
Bellas Artes, da de Medicina e Ciru
xfa de Galicia. Dos millores ensais
tas galegos actuáis -antropoloxfa, 
é a súa especialidade- , foi o pri
meiro investigador que estudiou o 
sexo dende unha perspectiva gale
ga. Presidente da editorial «Gala
xia», foi, hastra a primeira xuntanza 
de Accionistas, presidente do Con
sello de Administración de Socieda
de Galega de Publicacións, empre
sa editora de TEIMA. 

Vive dos seus libros e do traballo 
na súa clínica. 

De cara ó seu traballo como se
nador era o único que tiña xa feíto 
un mínimo esquema de traballo: 
amosa-la verdadeira faciana da 
miña terra, unha Galicia que arela a 
autonomía auténtica e, con ela, a 
recuperación da súa identidade. 
Pretenderei fuxir da demagoxia, do 
laio e da retórica, os tres atroces 

males que continuamente nas levan 
á ineficacia e á esterilidade. Tenta
rei, en fin, que esa mostración dos 
nosos problemas e das nosas espe
cificidades vaia . seguida das solu
cións concretas que o país necesita. 
Respecto do Senado o señor García 
Sabell afirma que «sen dúbida vai 
se-la Cámara das nacionalidades». 
Ese será o partires dagora a: seu 
novo eido de loita polo noso país. 



Alvaro Cunqueiro: 

¿I 

As puñeteras 
donoso país 

mantas 

Laranxas do país maduran, caladiñas elas -catquera 
día talarán con don Alvaro-, no chan da sala na 
casa de Cunqueiro. Cheiran, xa, un pouquiño e ben as 
laranxas do escritor; sementan o aire de certa apaci
bilidade no ambiente namentres Alvaro Cunqueiro 
artella coas palabras, unha tras da outra, a saga do 
Mentireiro. ¿ Mentireiro? Don Alvaro, xigantesco 
mentireiro, somentes engade que «os meus libros es
tán ahí. Se un libro non é unha fabulación, pode non 
ser nada)). E a seguir coa súa leria: ¿pensaría Cun
queiro, algunha vez, en tace-las súas memorias? Ain
da que, unha vez máis, as tivera que reinventar, o no
velista é tallante: «¡Bol Eu non creo nada niso ... Ven
do as memorias dos outros que saen por ahí, entón 
un ten que decir que non)). Despois engade que, en 
todo caso, que podería tace-los retratos duns cantos 
amigos, contar un viaxe ou vaia vostede maxinando ... 
«Outra cousa non ten interés. Polo demais, a meiran
de parte das anécdotas están ahí, nos meus libros 
dalgunha maneira. O que eu levo inventado e fabula- _ 
do e mentido ... está xa' nos meus libros publicados>>. 
Pesia todo, Cunqueiro está serio. O sorriso, nesta oca-. 
sión, chéganos da parede mentres un reló, alá no 
fondo que non se deixa ver dende a sala das laranxas, 
enche a casa coas badalanas limpas e brillantes, le
das. As laranxas mais laranxas de tódalas laranxas 
dormen cando Cunqueiro tala ritmicamente. Ritmica
mente serio. Nin un só trasno na súa casa cando che
gamos. Nin un meigallo que levar á miña cando saí
mos. 
XAVIER NAVAZA 

N 

BUFALO BILL 
FALABA CASTELAN 

un libro en galego, tiña que pagar .~ 

«Eu non era nin fun nunca un po
lítico - comenta cando lle fa/amos 
da súa antiga militancia no Partido 
Galeguista - e pra min o mais im
portante era o idioma, aquel terbe
llo no que hai que estar fura que fu
ra; iso era o mais importante pra 
min, o idioma. Todo o demáis era 
secundario. Eu nunca tiven ningun
ha actividade das tipificadas como 
políticas». ¿Despois da guerra? 

do seu peto. Hastra que apareceu ~ 
Galaxia. No ano 45, 46, 4 7 ... eu 
tiña orixinais e algún deles apro
veiteinos mais tarde pro, outros, 
perderon logo pra min o menor in
terés. Se eu querf a publica-lo libro, 
pois, teríao que facer á miña conta, 
cousa, pra un escritor, prácticamen-

«Se nós tiveramos unha radio en galega e mais un periodico en galega ... » 

~ «Despois da guerra houbo moitas 
l) dificultades e, se un quería escribir 

te imposible. Hastra que Galaxia foi queiro o pasado vintedous de na
fundada. E, como se sabe, ainda da/. ¿Cantas páxinas a estas altu
Galaxia tivo as súas dificultades xa ras? «i Ah! Non sei, non sei. .. Vai 
que chegou mesmo a editar libros saber a estas alturas. Vinte libros, 
cun certo permiso verbal e sen es- milleiros de artigos». Con tolos, 
tar inscrita a sociedade no rexistro · trasnos, meigas ... de todo páxina a 
de empresas editoriais». páxina: «Coido que toda Galicia 

Sesenta e cinco anos fixo Cun- está nas miñas páxinas, a máxica e 

maila real. Eu son un contemplador 
da vida e non renego de naide, é 
decir, eu acepto todo o entorno tal 
e como é, o entorno meu propio in
dividual e o entorno colectivo gale
go, español, europeu ... » Alvaro 
Cunqueiro asegura que, as primei
ras causas, escribfunas ós nove ou 



((Se eu fixera caso dos críticos, eu terfa que deixar de escribir e adicarme 
a outra cousa. Serla carpinteiro, ou ferreiro, non sei ... » 

dez anos. «Castigárannos na casa, a 
min e a uns curmáns meus, a non 
mercar nunhas semanas o Búfalo 
Bill e o Dick Turpin e esas cousas ... 
Entón, eu escribín prós meus ir
máns e curmáns e amigos, unha 
novela do Oeste na que os rostros 
pálidos, os brancos, talaban caste
lán e na que os indios, que eran os 
cheyennes, o peles roxas a quen eu 
lles tiven sempre mais simpatía, ta
laban en galego. Foi o primeiro que 
escribín en galego. Era normal por
que, na miña casa, eramos perfec
tamente bilingües. Eu xa sei que 
non hai ninguén bilíngüe, sempre 
hai unha lingua de fondo, pro fala
bamos galego constantemente. E 
como eu quería que os indios tala
sen unha fala diferente á dos bran
cos pois, naturalmente, como tam
pouco sabía ningún outro idioma, 
tiven á forza que facelos falar en 
galego». 

NIN CELTAS ... 

Humano, por enriba de todo, hu
mano: «E que me interesa o home 
en primeiro lugar, interésame moi
tísimo e, sempre que escribo algo, 
pois escríboo vendo se se pode fa
cer algunha luz sobor deste animal 
tan extraño que é o home». ¿E o 
home galega? «i Moito mais! E por 
iso eu escribín Xente de aqul e de 
acolá e outras cousas, porque me 
parecía que se podía dar un certo 
retrato galego do home galego: un 
home moi complicado por circuns
tancias históricas, sociolóxicas, et
cétera, que c9nstruíron un tipo es
pecial dentro do conxunto dos pobos 

europeus. E decir, hai un galego moi 
diferenciado, credor, un pouco máxico ... 
Un home ahistórico: as cousas fixé
ronas os mouros (a catedral de 
Santiago, as murallas de Lugo ... ) e 
cando cambia a situación, pra ter 
outros antepasados, resulta que se 
inventa isto dos celtas que ó galego 
lle gustóu moito, etcétera. De 
modo que é un tipo moi especial, 
dialéctico, racionalista e ó mesmo 
tempo moi espiritual, supersticioso 
e asemade escéptico nun grado 
máximo, así é o galego». 

¿Mentira o asunto dos nosos 
celtas? «i Boh ! Non houbo apenas 
celtas en Galicia ... Uns cantos gru
pos procedentes do que é hoxe o 
Guadiana, e, logo, os bretóns de 
Mailoc pro, vaia, Galicia non era un 
país celta», atállanos don Alvaro. 

... NIN BRUXAS ... 

¿Mais mauros ca celtas? «Non, 
oh, de mouros nada, somentes pra 
gardar tesouros. Nós somos un 
pobo de mestizos coma tódolos po
bos europeus». Segundo conta 
Cunqueiro, todo isto é un fenóme
no literario que non se apoia sobor 
dunha realidade histórica, «hastra 
hai libros escritos pro, o celtismo 
galego, non se apoia na realidade». 
Pro, daquela, Galicia é máxica ou 
non é máxica, ¿é ou non é? «As 
dúas cousas... -salienta o escri
tor- E decir, en Galicia hai un 
home imaxinativo e, polo tanto, un 
home máxico. E evidente que o ga
lego se caracteriza por unha certa 
imaxinación, por unha certa capaci
dade imaxinativa moi viva e moi 

creadora. Fóra disto, a Galicia, con 
ser unha nación moi arcaica, cár
ganselle moitísimas cousas. A min, 
por exemplo, non hai mes no que 
non me fagan unha pregunta encol 
das bruxas galegas, sobor da bruxe
ría galega ... Pro hai mais bruxas en 
Castela, en Burgos ou en Palencia 
ca en Galicia. lso que dí Alonso 
del Real de que non se é supersti
cioso senón que se vive en supers
tición ... O millor, o galego vive máis 
a cotío unhas certas supersticións 
pro Galicia transformóuse xa no 
país das bruxas por excelencia e 
isto non é verdade nin historica
mente, nin socioloxicamente, nin ... 
nin nada. E agora, cando se fai cal
quera cousa en Galicia deseguida 
se lle mete o compoñente da bru
xería. O mesmo que cando se in
ventou isto das queimadas colecti
vas de augardente, despois da gue
rra ... ». 

...NIN QUEIMADAS 

«Cando se inventou isto, si, ó 
termina-la guerra. En Galicia quei
mábase augardente pro queimába
se nas casas, nun prato ou nun po
cillo por unha enfermedade, un ca
tarro no inverno ... Pro, as queima
das colectivas despois de xantar ou 
de cear, iso é unha cousa de des
pois da guerra, dos anos do 45 ó 
50. A primeira vez que sae anun
ciada unha delas nun periódico é 
no Faro de Vigo en 1947 co obxec
to da despedida dun xuez na Caniza 
ou non sei onde, ou na Estrada, que 
despois da cea se fixo unha quei-

mada. ¡Era un ha novedade ! E ade
ma is anunciábano como unha no
vedade. Pro, agora, aparece aquilo 
de la tradicional queimada ... Agora, 
cando se inventa todo isto, o pri
meiro que fixeron foi decir que as 
queimadas tamén serven pra 
espanta-las bruxas. Van e buscan 
ás meigas prá queimada ... » Haberá 
xente que necesita dispoñer de ar
gumentos máxicos pra se explicar 
moitas cousas, ¿non? «i Si, si, si... 1 
Eu comprendo que a alma humana 
necesita de certas doses de miste
rio e de azar. Se cadra este é o ca
miño mais doado, pro o das quei
madas colectivas é unha cousa das 
trincheiras, da guerra, de ver ós ca
taláns facendo as súas cremás de 
caña ... Foi cando se empezou a fa
cer todo isto en Galicia. Non hai un 
so texto literario sobor da queima
da». 

UN PERIODICO GALEGO 

Vivir e desvivirse en escritor ... 
Chegarla un momento no que Cun
queiro, definitivamente, ter/a que 
deixa-lo periodismo pra se recriar 

N coma escritor «en primeiro lugar 
.~ porque nunca me gustou moito o 
~ periodismo e, ademais, realmente, 

escritor e periodista non son dúas 
profesións moi compatibles». Até o 
punto de ser verdade iso de que, o 
periodismo, pode mesmo destruir ó 
escritor: «Si, sen duda ningunha, 
especialmente un periodista a certo 
nivel... de dirección, supoñamos. 
Quizaves un periodista que vai tra
ballar catro horas ó periódico, non; 
pro, por exemplo, cando eu dirixía o 
Faro de Vigo, que pasaba alf oito ou 
nove ou dez horas ... Claro, iso inuti
liza a un pra calquera outra tarefa e, 
especialmente, prás tarefas litera
rias. Eu penso que, entre o periodis
ta e o escritor, é moi dificil, non é 
posible compaxinar. 

¿Que pensa Cunqueiro do pro
xecto dun periódico en galego? 
«¡Ah!, sería moi bo, sen duda nin
gunha. Ten, naturalmente, graves 
problemas. Primeiro, dispoñer dun
ha redacción que saiba o idioma, 
porque é evidente que, se nosou
tros tiveramos un periódico escrito 
en galego como tiveron os cataláns 
no seu tempo, como a Veu de Cata
lunya e estes outros xornais nos 
que se escribía seguindo as normas 
ortográficas e normas lingüísticas e 
utilizando o léxico amañado ou de
purado por Pompeu Fabra ... é evi
dente que foron estes xornais os 
que ensiñaron a escribir e a falar 
catalán ós cataláns. Entre o catalán 
que se escribía a fins do século pa
sado e o catalán que se escribí u 
despóis do ano vinte, hai unha dife
rencia enorme. Hai unha enorme 
influencia do labor de Pompeu Fa
bra, do lnstitut d'Estudis Catalans e 
de todos estes escritores, grandes 
escritores moitos deles, dende 
Caries Riba, que escribían sempre, 
por exemplo, na Veu de Catalunya 
e que ensinaron ós cataláns. E evi-

L»: 



c~onveraQ) 
\\1\ dente que, se nosoutros tiveramos 
L!V un periódico escrito en galego, 

unha das xustificacións deste perió
dico -aparte de que un periódico 
galego debe ser escrito en gale
go- sería que estivera moi ben es
crito en galego. Entón, se nós tive
ramos unha radio en galego e mais 
un periódico en galego ... nun prazo 
de cinco ou seis anos o estatus xe
ral do galego milloraría excepcio
nalmente. Diso non hai duda nin
gunha e, polo tanto, todo iso é moi 
desexable. Pro hai esta condición: 
que non vaia ser escrito por aficio
nados ... Ten que ser escrito por 
xente que se someta a unhas nor
mas e que utilice un léxico galego, 
que acabe con todo este enorme 
caos no que a xente utiliza hastra 
verbas que non significan o que 
eles queren decir senón outra cou
sa a varios kilómetros de distancia. 
Por outra banda, o periódico tería 
enormes dificultades de tipo 
económico, comenzando co proble
ma da publicidade: ainda agora 
vese que, de cando en vez, hai em
presas por ahí adiante ~dende be
bidas a automóviles ou o que se 
queira- que dan anuncios en gale
go ós periódicos. ¿Por qué non ían 
dalos a un periódico en galego se 
este, naturalmente, alcanzara un 
certo nivel de difusión 7». 

LINGUA DE FONDO 

O novelista está moi satisfeito 
de que, agora, «tanta xente fale ga
lego e escriba en galego pro, por 
outro lado, estou sorprendido do 
mal galego que a xente fala e escri
be. Está escribindo en galego xente · 
que nunca escribíu en galego; e 
mais, xente que nunca falou galego 
e que, agora, por motivos políticos, 
pra utiliza-lo idioma como unha fe
rramenta política, pois lánzase a es
cribilo... Fálano e escríbeno dispa
ratadamente e, entón, un, que unha 
das cousas que mais radicalmente 
ama é a súa fala -porque a fala é 
o pobo galego, é a nación galega, é 
a historia, é o destino de Gali
cia ... - , entón un pregúntase se 
paga a pena esta súbita expansión N 

do galego a conta da destrución do .~ 
galego. Aterra ve-las notas que ~ 
chegan ós periódicos escritas en 
galego, as comunicacións de fulano 
ou de mengano sexan os bombei
ros de Vigo ou os mestres de Ou
rense ou quen sexa. Ou oilos pola 
tele, ou pola radio. Eu alégrame 
moito de que, se é verdade que 
está na conciencia dos galegos, 
destes novos galego-falantes e 
galego- escribintes, se está na con
ciencia deles que a nosa fala é a 
nosa identidade e a nosa xustifica
ción como pobo, se así é, é moi fer
moso que estean dispostos a falalo 
e a escribilo. E isto sempre suporá, 
penso eu, algún esforzo pra quen 

~ non foi nin galego-falante nin 
O galego-escribinte... ¿Por q~e non 

adican dúas ou tres horas á semana 
a estudia-lo idioma?». 

E, Cunqueiro, o escritor, ¿en qué 
idioma se expresa millor? «Ese é un 
problema difícil que eu mesmo me 
plantexo. E evidente que a miña lin
gua de fondo é o galego. Se eu es
tou pensando que, ben, «ás sete e 
media teño unha reunión na Caixa 
e logo teño que ... », eu estou en ga
lego; nunha discusión, mesmo un 
pouco excitada ou un pouco tal, eu 

· vexo no meu razona mento a dialéc
tica galega, un sistema de pregun
tas e respostas e alusiós que eu 
vexo que os formo na mente en ga
lego. Logo, por outra banda, estou 
moi profesionalizado como escritor: 
Séntome á máquina a escribir en 
galego e pode acontecer gue, nese 
momento, me chamen por teléfono 
e, cando me volvo a sentar á má
quina, .ó millor sigo en castelán sen 
darme conta de que estaba escri
bindo en galego. E ó revés. Pro o 
mais frecuente é istó de escribir dez 
ou doce liñas en galego e ter que 
deixa-la máquina pra voltar a escri-

penso que a miña prosa en galego 
ten unha eufonía que non ten a 
miña prosa en castelám>. 

«Agora -engade Alvaro Cun
queiro- rematei unha novela lon
ga en castelán que se titula Ceniza 
.en la manga de un viejo que vai sair 
en Destino, non · sei, pró outono. 
Rematei, tamén, dúas cousas en 
galego, unha de narracións e outra 
unha mistura bastante disparatada 
de lecturas e de noticias. Tamén 
agora, estou a facer unha escolma 
de poemas meus destes últimos 
vinte anos, inéditos. Son moitísi
mos poemas, a moreas, e quería fa
cer un tomo un pouco grande. Poe
mas en galego, claro». 

¿OS CRITICOS? 
¡VAITES, VAITES! 

Algúns críticos, a Cunqueiro, 
chámanlle <meotrovador». O literato 
non o pensa dúas veces: «i lso é 
unha parvada! Unha parvada ... Esta 

«Caído que toda Galicia está nas miñas páxínas. A máxíca e maila real. 
Eu son un contemplador da vida e non renego de naide». 

bir en castelán. De modo que nin
gún dos dous idiomas me é difícil 
pro atópome mais cómodo, espe
cialmente no diálogo, por exemplo, 
no galego porque hai un razoamen
to, unha maneira de razoar galega 
na que eu me atopo millor ca na 
maneira de razoar en castelán, na 
que eu teño que ir a outros planos 
que non son os meus. Tamén hai 
un problema de oído: a min sóame 
millor o galego có castelán e eu 

puñetera manía do noso País de 
non entender nada e, sobre todo, 
de non face-lo menor esforzo por 
non facer nada pra entender. Cando 
eu era rapaz, despois de escribir 
Mar ao norde -libro meu que 
saíu no ano 32- a miña xeración 

· (xeración miña nun senso bastante 
amplo e metendo nela, por exem
plo, a Filgueira Valverde e Bouza 
Brey) foi a primeira xeración de es
critores galegos que, mais ou me-

nos, manexaron ou coñeceron ós 
trovadores galega-portugueses. 
Hai que ter en conta o feito de que, 
nin Rosalía, nin Pondal, nin Cu
rros... nin Noriega Varela, nin 
Ramón Cabanillas, etcétera, hai 
que ter en conta o que supón o fei
to de que non coñeceran, en certa 
maneira, a. literatura galega medie
val. Porque non a coñecfan, era 
unha grande descoñecida pra eles. 
Nós, nesa edición de Nunes, pois 
estabamos ó tanto. Entón, eu escri
bín unhas cántigas levado por 
aquel fermosísimo vento da nosa li
teratura medieval. Pro foi un so li
bro de trin~a cán.tigas e no ano 
1 933 e, desde aquela, eu non lle 
volvín a tocar a isto. E decir, que 
por escribir un libro de cántigas, in
fluido polas cántigas medievais 
galega-portuguesas, xa vai ser un 
durante toda a vida un neotrovador. 
lso non ten senso niflgún, pro é que 
os nosos críticos son asf». 

¿Cunqueiro non ere nos críticos? 
«Moi pouco, moi pouco ... Moi pou
co e difícilmente. Especialmente 

cando o crítico pensa que a obra li
teraria foi feíta pra el. Moi difícil
mente... E que, se eu fixera caso 
dos críticos, eu tería qüe deixar de 
escribir e adfcarme a outra cousa. 
Sería' carpinteiro, ou ferreiro, non 
sei ... » Esta puñetera manfa donoso 
Paf s ... 

• 



pobos 
ibéricos 
Euskadi 

Unha marcha de 
afirmación nacional 

«Esta marcha non pode ser unha 
mera festa. E menos ainda, unha 
longa procesión. Nin tampouco, 
meramente, unha manifestación de 
forza. Ten que ser algo mais ca iso. 
E isto é o que debería traer esta 
marcha: un parlamento vasco, un 
goberno vasco, unha universidade 
vasca... unha constitución vasca. 
Todo isto non o lograremos senón 

pola forza popular. Pra isto ternos 
que poñernos en marcha. Este debe 
se-lo noso obxectivo: dar nacemen
to a Euskadi». O párrafo foi recollei
to do manifesto da convocatoria 
prá Marcha da Libertade de Euska

di, elaborado por Telesforo 
Monzón. Os vascos recollen agora 
a experiencia dos cataláns no vran 
pasado e incluso a chamada prá 
marcha non presenta modifica
cións: «Pobo vasco, érguete e pon
te a camiñarn. 

A longa camiñata empezóu o día 
2 de xullo e rematará o próximo 28 

de agosto en lruña, lugar elexido, 
segundo a convocatoria, «como ca
pital do pobo vasco». Coincidindo 
coas paradas, están previstas con-

Andalucía 

ferencias, exposicións, sesións de 
teatro e de bertsolaris, festivais de 
música, diálogos, mitins e todo tipo 
de festas, danzas, biribilketas, con-· 
cursos, etc. A marcha está aberta, 
loxicamente, a partidos, sindicatos, 
organizacións, sociedades de ami
gos e deportivas, asociacións cµltu
rais, intelectuais, artistas, políticos 
e homes públicos de toda clase. «0 
que sexa Abertzale, o que queira 
pra Euskadi unha amplia autono
mía, o que queira ver xurdir ó Pobo 
Vasco en medio de Europa, como 
nación, terá o seu posto nesta Mar
cha», que «será de todos e non será 
de ninguén». 

A idea é que na Marcha pola Li
bertade de Euskadi participe o mei
rande número de vascos, dispostos 
a proclamaren que a libertade se 
logrará «Coa unión e camiñando». 

No intre de redactarmos esta in

formación, tres días antes de 
empeza-la Marcha, non se cono
cían ainda con claridade as postu
ras das diferentes forzas políticas 
cara á convocatoria. Prevíase, iso 

sí, un apoio case xeral. 

Os autonomistas 
queren Asamblea 

O tema da autonomía preocupa 
en Andalucía o mesmo que nas ou
tras nacionalidades e rexións do Es
tado, mentres se esperan as reac
cións das diferentes forzas políticas 

e especialmente a do PSOE, que 

vocar a tódolos diputados e sena

dores elexidos nas oito provincias 
andaluzas a unha asamblea, da que 

podería sair un acordo de principio 
sobor dun Estatuto de Autonomía. 
A Asamblea, tendo e·n conta o ocu-

conta co grupo parlamentario máis rrido en Catalunya e Euzkadi, xa 
forte da rexión, segundo informa o fora proposta algúns días antes 
noso corresponsal, A. Ramos Espe- polo único diputado do PSA e polo 
jo. Nos últimos días deuse a mesmo Clavero Arévalo, máximo 
conoce-la proposta de tres parla- dirixente do Partido Social Liberal 
mentarios· do PSP tratando de con- . Andaluz (PSLA) integrado na UCD. 

Entón propuxérase que a magna 
reunión se celebrase en Cádiz 
-lembrando as sesións das Cortes 
Constituíntes de 1 812-, a inda 
que saltóu tamén o nome de Ante
quera (Málaga) como pünto mais 
céntrico. 

DOUS PROXECTOS 

E niso se está agora coa preocu
pación, ademais, pola ausencia das 
Cortes, do rexionalismo mais radi
cal e comprometido. Os votos an
daluces repartíronse entre PSOE, 
UCD e PCE, por este orde. Non le
vóu nada Alianza Popular, pro tam
pouco o PSA arrincóu mais ca un 
diputado, en Cádiz, sendo Alejan

dro Rojas Marcos, o seu secretario 
xeral, un dos grandes derrotados, ó 
non conseguir un escano por Sevi
lla. E precisamente esta forza a 
máis preocupada polo tema au
tonómico e sen dúbida a que levóu 
a cabo unha mais amplia tarefa 
concienciadora neste senso. Dela 
procede un dos proxectos de Esta
tuto, basado na experiencia do de 

1933, con algunhas correccións. 

O outro proxecto, elaborado polo 
PCE, está orientado fundamental
mente a unha estruturación socioe
conómica da rexión. E posible que 
estes dous proxectos sirvan como 
material de traballo prós diputados 
e senadores de Andalucía cando 

consigan xuntarse. 

PTE en Lebrija, frente ós trescentos 

do PCE. 

Os resultados non deixaban de 
confirmar tamén, ó igual que noutras 
zonas do Estado as milloras posibles 
no caso de que a esquerda non se 
presentase tan dividida. A ver se es
tas reflexións serven pra millora-lo 
presente. 

UN PERIODICO 

MENOS 

O número cinco de TEIMA daba 
conta da aparición dun novo diario 
da tarde en Andalucía, «lnform.acio

nes de Andalucía», que agora acaba 
de irse, vencido por dificultades 
económicas e problemas na distri
bución, fundamentalmente, ainda 
que hai quen lle achaca tamén a 
falta dun plantexamento ideolóxico 
coherente e o feito de que non con

seguíu rebasar p·ola esquerd.a a «El 
Correo de Andalucía». Editado por 
Prensa Castellana, S.A .. «Informa
ciones de Andalucía» tiraba oito mil 
exemplares. O grave é que a cida
des como Granada, chegaba ó día 
seguinte e que en Sevilla, onde se 
editaba, non vendía nin mil quinien

tos. Presentábase como un periódi
co rexional, independente e veraz e 

o seu director, Guillermo Medina, 
declarara a TEI MA o pasado mes 
de nadal: «Pequena ainda, en Anda
lucía hai unha toma de conciencia 
en relación do problema rexional e 
está claro que este periódico vai, 
por unha parte tratar de recollela e 

Pola súa parte o PSA seguirá por outra, contribuir á súa forma-
adiante coas súas reivindicacións, 
apoiado agora polos douscentos 
mil votos logrados o 15 de xuño. 

CENTRO-ESQUERDA 

De tódolos xeitos, os andaluces 
non están descontentos dos resul
tados electorais na súa terra. Foi un 
voto de centro-esquerda e, precisa

mente dúas das provincias máis 
subdesenroladas, Granada e Alme
ría foron as que votaron máis ó 
«centro». Jaén facería ó revés e da
ría mais votos ó PSOE. Pro houbo 
pobos que votaron enteiramente á 
esquerda e parecen significativos 
eses tres mil setecentos votos do 

ción, á súa extensión». 

Non deixou de facelo dende o 9 
de nadal hastra o 23 de xuño. Ago
ra veñen os problemas prós redac
tores -a redacción era unha das 
millores de Andalucía- e prós co
laboradores e corresponsais. 

E curioso que desapareza este 
periódico cando hai un gran valdei-

ro de medios de comunicación en 
Andalucía. Fálase da posibilidade 
de que se emprendan novas aven
turas e incluso de que o semanario 
«Tierras del Surn se convirta en 
diario. Algo debe haber, pro os pro
xectos non parecen maduros ainda. ,..... 
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Currinche 
veneerá 

Amigo da festa, dos nenas, dos poetas, dos moinantes, dos pi11tores, 
das prostitutas, dos bohemios ... Amigo dos amigos, o Currinche, com
pañeiro dos estudiantes ácratas de Santiago, compañeiro do presidio do 
Lute, anda agora de mitinero palas cidades galegas pedindo a libertade de 
tódolos presos -porque moita xente roubóu por necesidade-, pedindo 
máis escotas e menos represión, meténdose coa xentea versi reacciona un 
pouco. Ahí o teñen en Lugo, recomendando trabal/ar menos e vivir máis. 
Polo yisto, non todos estamos tolos. 

Sofrir, sofrimos 
Agora que ternos algún tempo 

pra reflexionar e ollar o pasado e 
pra albiscar o que pode vir no futu
ro, compre mirar a cantidade de 
barbaridades e animaladas que nos 
meteron na testa ó través do ensi
no e a ideoloxfa do franquismo. 
N~nha das famosas enciclopedias 
Vives, que todo fillo de veciño tivo 
que tragar, lénse causas tal que así: 

«España contemporánea. Muerto el 
rey Fernando VII tiene lugar la pri
mera guerra carlista, durante la 
cual los boinas rojas defendieron 
con las armas las santas tradicio
nes españolas. Destronado el 14 de 
abril de 1931 el rey don Alfonso 
XIII y proclamada la República, 
ésta ha puesto a España en trance 
de perecer, salvándose, y con ella la 
civilización cristiana, gracias al G /o
rioso Movimiento Nacional iniciado 
el 18 de julio de 1936 y a través 
del cual el Ejér<;ito y el pueblo es
pañol se han cubierto de gloria. Es-

paña está de nuevo en la hora del 
Imperio. A las órdenes del Caudillo, 
recordando la doctrina impecable 
de José Antonio, todos los españo
les debemos rivalizar en el sacrificio 
y en el heroísmo para levantar a la 
Patria hasta la altura de las estre
llas. ¡Arriba Españal».Claro, loto vo
tamos o que votamos. 

Liberales ·os de 
aquel tempo 

Si, señor. E non estes liberales esvafdos que ternos agora que tan 
pronto poden soltanche eso de unha cousa é a libertade e outra o libertina
xe. Pois non señor. Asegún tódalé:is fontes dignas de creta consultadas por 
TEIMA, son unha mesma causa. Velahf un antecedente histórico destare
dacción: D. Manuel Acuña, un bachiller, mentecato, loco; pero patriota, 
franco, liberal; amante de lo justo, firme de espfritu y e/arito como el agua. 
Tan ilustre señor é autor dun impreso con data de 1813 -descuberto por 
Antonio Odriozola- que leva por título: La constitución violada e mala fe 
guardada: o bien sea la punible, injusta, despótica, tumultuaria, grosera, 
escandalosa, temeraria, ratera, atrevida, extravagante, cismática, rid!cula, 
provincialista, quixotesca, intempestiva, záfia, degradante, farolera, clan
destina, godoyana, anti-polftica, anti-religiosa, anti-constitucional, anti
canónica, anti-patriótica y nula posesión de quatro prebendas que ha dado 
el cabildo de Santiago en 24 de marzo de 1813 por contemporizar con el 
Arzobispo. D. Manuel, seguiremos fielmente as sua~ enseñanzas: o Centro 
Democrático ponse a tremar. 
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Sobre desta situación o Decano 
do Colexio, Xosé Bar Bóo dixo na 
sesión inaugural das xornadas: «A 
causa principal da nasa malfadada 
aportación á cultura galega débese 
ó feito de que traballamos sempre 
fóra do naso medio cultural; no ur
bano porque é un medio inculto, 
conservador e estritamente espe
culativo; no rural porque está dor
mido, detido hai séculas. Dediante 
dun medio tan adverso é moi difícil 
pra nós modificar ou intervir: aco
chámonos dentro de nós mesmos 
alonxándonos culturalmente, cada 
día máis, do pobo ou, pola contra, 
aceptámo-lo vieiro de conforma-las 
esixencias especias, mercantiliza
das dun xeito temible e fallas do 
máis cativo valor cultural; é decir, 
amoldámonos a tace-lo que esta
mos facendo e que detestamos». 

Na mesma sesión inaugural o ar
quitecto Tomás Pérez-Lorente 
- un dos inspiradores destas xor
nadas - dempóis de califica-la 
xuntanza de xermolo sobre do cal 
se poida desenrola-lo traballo do 
arquitecto de xeito que favoreza 
auténticamente á sociedade gale
ga, plantexóu a modo de introdu
ción, as seguintes cuestións: «¿ Hai 
na anterga arquitectura galega un 
conxunto de realizacións que poida 
aportar coñecementos útiles pró 
noso sistema de traballo ?. ¿ Hai 
unha arquitectura galega cuns in
variantes estéticos ou de diseño 

Poi o 

Prof esionaliza·la 
arqui teetura 
galega 

Perto de medio centenar de arquitectos xuntáronse na hospedería do 
Mosteiro .de Poio onde tiveron lugar as 1 XORNADAS DE ARQUITECTURA GA
LEGA, organizadas pola COMISION DE CULTURA do Colexio de Arquitectos de 
Galicia. 

O motivo destas Xornadas veu dado pola necesidade sentida por un fato 
de profesionáis de estudiar e debati-los problemas que plantexa hoxe o exercicio 
da profesión de arquitecto en Galicia, tanto dende o punto de vista estritamente 
profesional como dende o da sociedade a quen vai dirixido aquel exercicio. 

LUIS MARIÑO/XUSTO G. BERAMENDI 

que estea influindo inconsciente
mente no noso propio xeito de con
formar novas realizacións arqui-

•tectónicas? ¿Hai unha arquitectura 
galega que, incluso dende o punto 
de vista construtivo, estea condi
cionando a nosa obre~? 

Gallego Jorreto: 
o medio rural 

duran as causas que a fixeron na
cer. E somentes un vestixio históri
co, algo que quedóu ahí dun mundo 
en trance de desaparecer. A arqui
tectura actual xorde dentro dunha 
nova complexidade na que as ten
sións introducidas no medio por 
implantacións industriáis, de in
fraestrutura dos medios de produ
ción e sistemas de vida, danlle un
has características totalmente no
vas. 

Pala súa banda, o arquitecto 
compostelán Xerardo Estévez estu-

dióu na súa ponencia o tema do 
medio rurourbano: é decir, o medio 
de transición entre a cidade e o 
campo, no que se da unha «arqui
tectura sen arquitecto». Encol dos 
valores desta arquitectura fixo fin
capé no emprego da cor e doutros 
elementros construtivos tan orixi
nalmente tratados polos homes do 
pobo e que constitúen auténticas 
mensaxes que o arquitecto debería 
recoller e ter moi en canta cando ti
vera que intervir técnicamente na
quel medio. 

O primeiro poñente, Manuel Ga
llego Jarreto, centróu a súa exposi
ción sobre o medio rural en dúas 
cuestións fundamentáis: o medio e 
a incidencia do arquitecto nel. O 
medio rural galega defínese por 
unha economía precapitalista, pe
chada e de autoconsumo aínda 
que, na súa opinión, habería que 
matizar máis estas definicións fu
xindo de xeralizacións excesivas, xa 
que aquel medio non é estable nin 
estático. Pódese decir, sen entrar 
nunha análise socioeconómica da 
problemática do noso mundo rural, 
que as accións que se están a levar 

0 a cabo na actualidade son fonda
!:? mente extorsionantes e que a es-
0 trvtura económica e social na que 

se atopa, as crises de produción e 
de mercado a nivel de Estado e de 
Galicia , alteran e estragan a súa or
ganización especial e o seu modo 
de vida. 

O home mira ó espacio e dialoga 
con él de xeito diferente asegún 
sexa· o seu equipaxe cultural, políti
co, social, etc. A Arquitectura popu
lar galega ten uns elementos dife
renciáis nidios que a distinguen 
como unha arquitectura con perso
nalidade propia, distinta dos países 
que a rodean e dotada dunha cohe
rencia. Non embargantes esa arqui
tectura popular deixóu xa de ser co
herente co medio que lle deu vida 
ou, pra decilo doutro xeito, non per-

Pepe Hermo: 
as vilas 

Na súa exposición sobre do 
tema das ·vilas, Pepe Herma esco
menzou clasificando a variedade de 
entidades naturáis nas que se divi
de o territorio galego: casal, aldea, 
parroquia, vila e cidade. O territorio 
da vila defínese pala edificación 
aliñada da rúa e consta asimesmo 
do seu propio marco urbano que 
forma o conxunto de casas e edifi
cios determinados por vías ou ca
lles de paso que o poñen en comu
nicación con centros públicos, ad-

ministrativos, comerciáis, etc., con 
tódolos outros elementos do recin
to urbano e tamén coa súa comar
ca rústica determinada por unhas 
vías locáis comunicadas coas pa
rroquias veciñas. Finalmente as 
vías de comunicación fundamen
táis enlazan o recinto urbano coco
rrespondente de vila ou cidade de 
cabeceira de comarca e con tódalas 
outras vilas locáis que a integran. 

Este sistema de espacios huma
nizados está rexido por leis tradi-
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cionáis e é rigurosamente equilibra
do. A estrutura urbana de vila xené
rase íntimamente en función da re
lación histórica co marco rural ó 
que se debe. A relación campo
cidade cambióu profundamente ó 
longo do tempo histórico segundo 
as épocas e os modelos de produ
ción. Unhas veces está marcada 
por un conflito radical e outras é 
equilibrada e, polo tanto, prodúcese 
unha estrutura urbana específica 
dependente ou autónoma. 

Daquel universo ordenado, rexi
do por unhas leis igualitarias entre 
tódolos elementos do sistema 
(rural-urbano) atopámonos hoxe 
cun artellamento económico que 
potencia e formula leis prós centros 
urbanos, degradando, abandonan
do e anarquizando a periferia rústi
ca. Aparece así unha nova variante 
propia de tódolos países subdesen
voltos: a centralidade, potenciadora 
dos núcleos urbanos e xeneradora 
do campo en espacios residuáis de
pendentes. Así a oposición de 
urbanidade-ruralidade intensifícase 
concentrándose tódolos mecanis
mos de produción e de acumula-
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ción do capital, nas sete principáis 
cidades e provocando a descapitali
zación, o abandono, a emigración e 
a desfiguración consciente de todo 
o ámbito galego. 

Pepe Cebrián: 
as eidades 

Pra Pepe Cebrián nas cidades 
galegas danse, simultáneamente, 
tres procesos de crece mento: no 
interior ou casco histórico, no en
sanche e no exterior ou espacio pe
riférico. Estes espacios así delimita
dos definen diferentes tipoloxías ar
quitectónicas, diferentes modalida
des de a_sentamento e tamén dife
rentes elementos construtivos e 
materiáis. 

O casco histórico caracterízase 
polo emprego do soportal, a gale
ría, o muro de carga e o entramado 
de madeira e as actuacións nesta 
zona, xeralmente sometida á tutela 
de Bellas Artes, defínense polas 
construcións en mazá pechada, li
mitación de alturas e condiciona
mentos estéticos e tipolóxicos. Este 
tipo de Arquitectura é o que se ase
mella á arquitectura vernácula. 

No ensanche orixínase un tipo 
de edificación específico no que se 
retire a determinados problemas de 
importancia esencial no intre da 
súa construción. O asentamento é 
tamén en mazá pecha e os edificios 
son fundamentalmente comerciáis, 
administrativos e de vivendas. Pro
dúcese, ademáis, unha sustitución 

dos elementos construtivos e ma
teriáis. 

A actuación planificadora nos 
ensanches vai producir unha trans
formación volumétrica que se tra
duce nun novo tipo de construción. 

No extrarradio as actuacións son 
fundamentalmente de dous tipos; 
actuacións exteriores, levadas a 
cabo pola Administración Central 
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ou local, encamiñadas á oferta de 
vivendas -directamente ou a tra
veso de cooperativas- e que xene
ran bloques illados con libertade de 
composición e deserirolo en altura, 
e actuacións que supoñen o desen
rolo das estruturas urbanas pre
existentes como as parroquias su
burbanas, baseado na edificación 
entre medianeiras e con maiores al
turas que as existente entre rúas 
estreitas xa construidas. 

Resumindo, pódese decir que ó 
existir novas formas de produción 
de · chan urbano, xurdirá un novo 
tipo de arquitectura desvencellado 
do pasado e, nos casos nos que 
aquela adopta as formas de arqui
tectura vernácula, prodúcese casi 
sempre unha perda da súa funcio
nalidade orixinaria. Así, a existencia 
dunha «forma» arquitectónica de
terminada vai estar condicionada 
por outros axentes de índole xene
ral como son a lexislación de viven
da, planeamento, especulación, etc. 

Escriba a TEIMA 

Por un 
Congreso 
da 
Cultura 
Galega 

Fálase da necesidade dun 
Congreso da Cultura Galega. 
Mesmo se polemizóu o tema. O 
chamado «Ümnium Cultural», 
de que os promotores non son 
coñecidos no ámbito cultural 
galego (din que é xente achega
da ó Opus e que está subvencio
nada pola Fundación Barrié de la 
Maza), acusóu de oportunista á 
Asamblea Popular Galega que 
convocou ás forzas políticas e 
culturais de Galicia pra levar 
adiante unhas «iniciativas de 
cultura popular» que preparen o 
camiño pra ese Congreso. Non 
se fixo caso e así foi como o 
Movemento Comunista de Gali
cia, o Frente Cultural da AN PG, 
Bandeira Roxa, Partido Comu
nista de Galicia, Liga Comunista 
Revolucionaria e a mesma 
Asamblea Popular Galega, así 
como asociacións culturais de 
Maceda, Verín, Padrón e Cariño, 
celebraron unha primeira xun
tanza en Santiago. Dela saíu o 
acordo unitario de levar a cabo 
o proxecto, comprometéndose 
(a AN PG quedóu en dar respos
ta de inmediato) a espallalo a 
institucións culturais e asocia
cións de veciños do País Galego. 

TEI MA pensa que o Congre
so sería un paso importante a 
dar. Sen protagonismos e desde 
unha mesa na que se poñan en 
claro as canles polas que chegar 
a interesar ó pobo galego. Polo 
mesmo, abrimos un debate nas 
nosas páxinas pra que tódolos 
que o desexen poidan expoñe-lo 
seu punto de vista sabor do te
ma. Ahí queda. Desde hoxe, e 
sen que pase dun folio a doble 
espacio, TEI MA recibirá e trans
cribirá os traballos que lle sexan 
enviados prá súa publicación. 
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FONTE DO ARAÑO é o título do disco que Emilio Cao 
editou hai un par de semanas. E o primeiro disco dun 
cantante galega que non bota man dos músicos de 
estudio, arreglistas profesionais nin de xente allea. 
Bernardo Martínez (Flautas), Xosé Ferreirós (Gaita e 
percusión galegas), Antón Seoane (Zanfoña), )_(oan 
Piñón (Guitarra eléctrica) e Emilio Cao (Voz, arpa ·e 
cítola), son os membros do equipo que fixo realidade 
esta grabación. Emilio Cao 

O redeseubrimento 
da arpa en Galieia 

S upoño que pra moitos lectores 
será unha sorpresa que /les talen da 
arpa como instrumento popular ga
lega, nembargantes as referencias 
bibliográficas, se ben non son 
abundantes existen: 

( 1) «... encontrábamos mezcla
dos instrumentos de origen céltico 
y germánico con otros grecorro
mánticos y arábigos. Entre los de 
cuerda usábanse la viola, la péñola 
y la de arco, la cedra y la cítola, de
rivadas de la antigua citharra, el 
arpa y la rota, arpa pequeña, veni
das del Norte ... ». 

Emilio Chao hai dous anos que. 
trabal/aba no tema da arpa en Gali
cia e primeiro resume deste traba
l/o é o seu disco. As orixes deste 
disco son as que van constituí-la 
nasa primeira pregunta: 

Emilio.- Eu partin de dous 
puntos: o primeiro, a búsqueda do 
que na Galicia puido haber de arpa 
e o segundo, o instrumento en si e 
mailo seu desenrolo en Irlanda, Ga
les e Bretaña. Xosé López Galo 
axudoume encadrando o traballo 
encol da orixe da arpa e poñendo á 
miña disposición croquis e dibuxos. 
Nesta primeira etapa, chegamos á 
conclusión da non existencia de 
partituras galegas pra arpa. lsto 
non desminte, nembargantes, o fei
to histórico de que se tocaba a arpa 
a dous niveis, un litúrxico e o outro 
popular, se ben este segundo punto 
é discutíbel. Endemais da axuda do 
Padre López Calo e da de Fernando 
Alonso, contactei con xente irlan
desa, especialmente Christopher 
Worren, e galesa, - Gwynn Wi
lliams e Elsie Thomas, anciana ins
trumentista-. 

Cos datosdesta xente, comprobei 
que a miña concepción era correc
ta. Parece seguro que os intrumen

N tistas peregrinos foron contratados 
~ ~ola Orquesta da Catedral Com

;J postelá ... 

XOAN M. CARREIRA 
. (2) <ffhe numerous pilgrims (to 

Santiago 1140) sang to the accom
paniment of the lyre ... others to the 
British and Welsh harp, and the sin
gers who sang to the Britihis an 
Welsh harp ... must have been note 
worthy» (3) 

Hai moi pouco tempo entereime 
de que unha irmá dos gaiteiros Ca
rracedo tocaba a arpa o que me pa
rece un dato de gran interés que 
penso confirmar ... 

A conversa segue polos cancio
neiros medieváis, ó Cancioneiro de 
Ajuda e a imprecisión do de Alfon
so X, o reí Sabio. 

Emilio.- No Cancioneiro de 
Ajuda, aparecen algúns datos de in
terés. Alí hai unha arpa semellante 
á que quero usar paralelamente á 
arpa cromática. Na bibliografía de 
Gales, Irlanda e Bretaña, atópanse 
moitos datos literarios sobre os ar
pistas. Estes en Gales, pertencían 
ás clases populares e a medida que 
ían perfeccionándose, ascendían na 
escala social. Este ascenso facíalle 
esquence-las músicas populares e 
poñíanse a toca-la música da Corte, 
que era semellante á do continente. 
Esta música cortesá chegou até 
nós por partituras. Nas vilas, a mú
sica non se escribía, ninguén o sa
bía facer, e a transmisión facíase 
pola aprendizaxe, era un proceso 
dinámico pois a música popular ten 
que ser música viva ... 

Fonte de Araño é a realidade do 
seu trabal/o, trabal/o que Emilio 
considera como de autor e non de 
etno-musicó/ogo. 

Emilio.- Se ben os temas, me
nos tres, son meus, os arranxos son 
un produto do equipo. Penso que a 
música galega non é unidimensio
nal, posee as herdades provenzal, 
gregoriana, da Ars Nova, arábigo
andaluza ... de todo este mosaico eu 
elexín o elemento céltico que é 

unha parte moi importante da nosa 
música. Pretendín. facer un disco 
popular, inda que non folclórico. 
Elexín unha linguaxe fundamental
mente instrumental e por exemplo 
o tratamento da guitarra eléctrica é 
de reforzo do que hai, facendo dúos 
coa arpa ... Os tres temas populares 
foron tratados respetándoos pro
fundamente, non hai unha nota de 
mais ou de menos, os arranxos son 
o mais acadado a como se podería 
tocar co noso instrumental. .. O dis
co non é mais có inicio dun traba
llo, traballo que, noutros instrumen-

tos ou noutros eidos, está facendo 
mais xente como Xosé Quintas Ca
nella, ou Xosé Ferreirós. 

O disco, ten unha presentación 
de Atan Stivell profundamente polí
tica. Parece bastante difícil, dun 
tempo a esta parte, separa-la can
ción do eido político. 

Emilio.- Dempois de estar su
frindo moito tempo a represión a 
todolos niveis, xa vai sendo hora de 
botarse andar. Comenza a existir 
unha diversificación da música e 
esto é moi importante. Hoxe vese a 
necesidade de falar de moitos mais 

temas, pode existir unha canc1on 
de amor, satírica, etc., se ben a te
mática social é esencial, non ten 
porque se-la única temática. 

Outro dos fenómenos sociais da 
canción, é a profesionalización dos 
intérpretes. 

Emilio.- Hai que responder 
cunha calidade mínima, compre ter 
material instrumental, tempo pra 
ensaiar, pra estudiar, ... pra isto, os 
músicos teñen que ter uns ingre
sos. A profesionalización é ineludí
bel pra aqueles que queiran facer 
un traballo serio en Galicia. Ha de 
ser superada a sensación de indivi
dualidade. Compre facer un move
mento no que se traballe cara a un 
desenrolo da música en Galicia. 
Non crer nos «boums» nin nas mo
das que son imposicións das casas 
de discos. Compre facer un traballo 
de base, potencia-lo ensino a tódo
los niveis. Que se poida falar de que 
a música tradicional é música po
pular. Por isto é importante saber 
fpcer uso do feito comercial, pra 
conquerir isto. O importante non é 
que haxa un gaiteiro acolloante que 
grabe moitos discos, senón que en 
tal pobo o señor Ramón toque a 
zanfoña e en tal outro o señor José 
toque a gaita. A conquista mais im
portante é que o feito musical sexa 
un feito cotián. 

NOTAS 
( 1 )Cancionero Musical de Galicia de 

Castro Sampedro y Folgar. (Páx. 14). 
Colección Arqueolóxica de Ponteve
dra. 

(2)Welsh National Music and Dance. 
Gwynn Williams. (Publishing Com
pany Llangollen. Páx. 35-36) 

(3)Numerosos peregrinos (onda Santia
go aló polo 1140) cantaban acom
pañándose coa lira ... outros coa arpa 
británica e galesa, e estes cantores, 
de seguro, recibían todo tipo de ho-
nores. • 
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Eseolma/TEIMA 

LIBROS 

«Mesteres». Arcadio L. Ca
sanova. Ed. bilíngüe. Lindes
Cuadernos de Poesía. Valen
cia. Prólogo Eduardo Alonso 

Mesteres é un canto de desa
cougo dende o exilio. Ese exilio 
que, entendéndoo na súa acep
ción normal de persecución po
lítica ou como sinónimo de emi
gración, é un dos temas mais 
reiterados na literatura da nasa 
lingua. Nas cántigas medievais, 
nos poetas do Rexurdimento, 
nos do século que andamos a 
vivir, son constantes as referen
cias ós distintos xeitos de des
terro, e non podía ser menos 
dende o intre, en que é todo un 
pobo o que participa do drama, 
participa forzosamente. Anque 
Arcadio L. Casanova non é alleo 
a esta dimensión colectiva do 
exilio ( 1) o discurso de Mesteres 
é profundamente persoal. Terra 
alonxada e Suxeito, as causas 
desexadas e a existencia, che
gan a unha mistura que conclúe 
na doenza e na anguria, perta da 
autodestrución. Porque a duali
dade que aparece no tratamen
to clásico do tema, é decir, 
E?<ilio-Volta, é só unha facian.a 
dunha mesma vivencia, na que 
outro plano será a dualidade 
Marte-Vida, ou, recurrindo á na
tureza, a Noite rente ó Día. 
(Ollas a terra sen ollar país nada 
/ tes, corazón, e nada tes: calado 
/ bater do mar, bater, son deste
rrado, / vouga vaga de noite 
desvelada). Nos poemas non vai 
haber ningunha concesión á es
peranza: como era normal nas 
obras de semellante temática, 
esta vez non hai mitificación da 
Volta, do Retorno (Non hai re
greso: / ti soio, ti/ soio / porque 
nunca, nunca poideches voltar), 
como non hai ningunha subli
mación da Galicia -é impor
tante suliñar que o seu universo 
é eminentemente rural e litúrxi-

co - que o poeta pon coma re
ferencia (Caivanca na que a/an
ca un cabalo frío ... Tempo de 
antroido na pateira dos mortos ... 
etc.); tampouco haberá supera
ción da Vida sabor da Marte, só 
unha lenta consumición, un 
momo vaivén. A Terra será de
sexada dende as arelas do exilio 
pro tamén será amorosamente 
odiada e maldita en canto apa
reza tal cal é. Esta vez, pró nave
gante, ltaca será un soño ou 
non será ren. 

En fin, un libro durísimo, 
cruel, e extraordinariamente ben 
escrito. Nalgúns poemas, por 
exemplo en Luturxia do carpo, 
adicado á súa compañeira, Ca
sanova chega a unha altura 
poucas veces conquerida na líri
ca galega. Non sei se inxusto 
será o millar termo pra califica
lo ir:icomprensible silencio cara a 
unha obra que, con toda seguri
dade, ha de ter unha gran reper
cusión .na poesía galega. Falar 
de inxusticia e esquecemento 
quizais esixiría previamente que 
o feito se dera nun marco onde 
a produción cultural - todo o 
proceso, dende a creación ó es
pallamento, pasando pola críti
ca - estivese en canles de nor
malización. Na realidade, e o 
que está a pasar con Mesteres é 
unha mostra, todo dá a enten
der que ainda non se superou 
unha fase de resistencia e su
pervivencia na nasa cultura. De 
tódolos xeitos, destas causas 
convén falar mais amodiño. 

Só falla desexar que se faga 
unha edición máis ampla en Ga
licia enteiramente en galega, e 
polo menos o libro volte do des
terro e saia do silencio. 

M. Rivas. 

( 1) Memoria dunha edá. 

Arealonguiña. Ed. Akal. 

VIGO (do 1 ó 10 de xulio) 

Tereeira. mostra de 
teatro galego 

Esta é a terceira edición. Logo da de Ribadavia, a Mostra de Vigo é a concen
tración mais significativa do que se está a facer no noso teatro. Este ano cóntase 
co grupo TEATRO POPULAR QUEIZAN, Teatro de Cámara Ditea de Santiago, Tea
tro ropular de Teis, Saudade de Matamá, Cooperativa de Comediants de Lisboa, A 
farándula de Vigo, Escoitade de Valladares, o Facho da Coruña. 

Entre os autores representados está Vilar Ponte (Almas Mortas), Eduardo 
Blanco-Amor, Varela Buxán, Celso Emilio Ferreiro, Isaac Díaz Pardo, Fray Marcos 
da Portela, etc. 

Hai dúas novedades importantes. A presencia do grupo portugués, «Coope
rativa de comediants», compre interpretala como un vencellamento estreito entre 
as duas culturas irmás, xa que os organizadores tiñan sempre a posibilidade de 
meter ós portugueses nas xornadas de teatro que se celebrarán logo no vran, e ás 
que veñen representantes dos diferentes pobos e culturas da península . Parécenos 
isto un feíto definitorio, anque poida tamén ser discutible. A outra novedade é este 
ano a descentralización da Mostra, que a levan polos barrios vigueses, e non se
mentes no Auditorio da Caixa de Aforres. 

Tamén hai ausencias. Teatro Circo da Coruña, Antroido de Santiago, Candea 
de Noia, Valle lnclán de Lugo, etc. Cáseque os mesmos que tampouco foron a Ri
badavia . Segundo os organizadores, había problemas cos montaxes e nalgún caso 
mesmo coa censura tamén (¡aínda a censura!). De todo isto falaremos con mais 
vagar na nosa revista nunha crónica especial desta edición da mostra viguesa. 

r 

O cartel deste ano é de Abreu Bastos. 

XAVIER MARIÑO 

Mais dunha vez tense falado da necesidade urxente dos primeiros libros 
de texto galegas, ferramentas de traballo prós mestres que andan a abrir ca
miños no achegamento da escola á realidade do idioma, principalmente no ru
ral. «0 ensino do galego e en galego nas escolas pode vir dun día pra outro, pro 
vainos coller nas patacas, sen profesionais, sen institucións axeitadas, sen li
bros de texto», decían nesta mesma revista xentes do INSTITUTO DA LINGUA 
GALEGA (e non eles sementes). Agora, a editorial ANAYA sae ó mercado gale
ga con tres títulos polo menos pra tres niveis diferentes de ensino, títulos que 
axiña estarán no mercado, pensando xa no curso que ven e dos que falaremos 
aquí no seu día. 

Outras editoras galegas teñen falado moito desta necesidade pro ben por 
falla de orixinais ben por falla de posibilidades económicas, o caso é que viñe
ron de fóra da man dunha editorial non galega, estes primeiros textos. Que non 
son tan primeiros, algunha mostra cativa había xa, pro moi pouca cousa. 

E xa que falamos de proxectos. Por ahí anda, editado pola FUNDACION 
PENZOL e máis polo LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA un «PROXEC
TO DE INSTITUCION PRA A CREACION DUN XORNAL GALEGO». ¡Un xornal 
gal ego! No medio da desfeita das pasadas eleccións, con todo o mundo dividi
do, os promotores deste xornal falan da necesidade de unión pra traballar pola 
terra, da importancia dun xornal independente, ó servicio de Galicia, ó servicio 
da provincia e da aldea pra vence-lo provincianismo e o aldeanismo, democrá
tico mais sen ser dun partido, capaz de dar acollida a tódalas posicións e indivi
dualidades, sexan de partido ou non, respetando a todos e pedindo o respeto 
de todos. Trátase dun xornal pra un país. Dende aquí, xa, a nosa solidaridade, 
naturalmente. 

Xa decimos que hai un primeiro estudio feito que pasa de man en man e 
fala dos alicerces, dos primeiros puntos básicos do proxecto, das primeiras aná
lises económicas. Sería de formato tabloide, dunha tirada primeira de 15 mil 
exemplares, cunha redacción de 29 homes, offset, instalacións propias, distri
bución propia, etc, etc. Non se trata de facer un xornal de Vigo, Pontevedra, A 
Coruña, Santiago ou Ourense, non. Trátase dun XORNAL PRA GALICIA, que xa 
abonda. Dende hai tempo hai conversacións. Vaise a modo. O importante é que 
se vaia ben. As improvisacións, nestes casos, poden ser mortais. ¡ Saúdos mi
rando pra adiante ! E por ahí anda a solicitude das primeiras accións pra tódolos 
interesados, tamén sen excepcións, a 1 O mil pts. O domicilio ainda provisional 
do INSTITUTO GALEGO DA INFORMACION S.A. (en formación) está no Cas
tro, Sada, A Coruña, tf. 620225. 

E rematamos cos libros. ¿Qué pasa coa edición do trabal lo ~obor da lgre
xa galega na Segunda República que fixeron ALFONSO MAGARINOS E FRAN
CISCO CARBALLO CARBALLO, becados pola fundación March? Parece que 
houbo algún malentendido (a fundación non o vai editar) pro que estará na rúa 
a finais de ano, na editorial AKAL. Titularase posiblemente: «Iglesia y Sociedad 
en Galicia, 1931-1936», que non é pouco e hai moito que contar. 



cartas a 
dirección 

.q-

AUTODERROT A DA 
ESQUERDA 

Sr. Director: Penso que o resul
tado das eleccións en Galicia mos
tra fundamentalmente unha cousa: 
a autoderrota das forzas de esquer
da. E as causas son moi eraras: os 
personalismos, o sectarismo e a 
irracionalidade política de tódalas 
forzas galegas sin excepción que 
non son capaces de defender unita
ria e tácticamente as aspiracións e 
reivindicacións do pobo galega que 
os mira irónicamente sin compren
der cómo se tiran os trastos á cabe
za as esquerdas discutindo e crean
do oposicións: nacionalismo
españolismo, autonomía-au
todeterminación, estatuto do 36 
si-non, sindicato único ou unitario, 
oficialidade da lfngua
cooficialidade, etc., que non son 
contradictorias nin insuperables no 
seo do pobo. 

Critico duramente a tódalas for~ 
zas de ezquerda de Galicia que non 
souperon unirse e coordinarse pra 
arranxar votos galegas e liquidar 
cando menos ós catro diputados de 
A.P. e restarlle algúns votos ó Cen
tro. 

Todos nós, incluso independen
tes coma eu, somos culpables des
ta desfeita e o pobo galega foi o 
gran perdedor e contemplará ano
nadado cómo os concellos galegas 
(ó contrario que Cataluña i Euzkadi) 
seguirán sendo gobernados polos 
mesmos e cómo poucas causas 
van cambiar. 

Non quixeron os partidos facer 
unha forza común, uns porque que
rían saber o seu espacio polític;:o en 
votos e desmovilizaban as loitas, 
outros porque se creían os únicos 
que deben mandar en Galicia e os 
seus feitos son 12 votos en Ponte
ceso . .Aquel es apelando á súa pure
za nacionalista, os outros, non que
rendo alianzas con marxistas que 
son o demo. Uns facendo o que as 
executivas de Madrid ordenasen e 
os de máis alá chamando á absten
ción porque non fa cambiar' nada. 
Claro que fa cambiar. Os que non 
van cambiar son eles, que seguirán 
nas súas cátedras vitalicias cobran
do 60.000 pesetas ó mes dende 
Madrid. 

Acabáronse os triunfalismos e 
prepotencias, agora toca traballar 
recorrendo rúas e corredoiras xun
tos pra conseguir unha Galicia cei
be onde caibamos todos. Movilice
mos ó pobo con causas que él 
comprenda e que o 25 de xulio es
temos todos unidos baixo una sóia 
bandeira: a de Galicia. 

!:? Alfonso Coello 
I' Goian (Pontevedra) 

Preocupan os resultados 
electoráls 

Os resultados das eleccións no noso país provo
caron a chegada a TEI MA de numerosas cartas, as 
máis delas críticas prós partidos que se disputaron 
os escaños eiquí. Pensamos que estas cartas de
ben· ter absoluta prioridade pola importancia do te
ma. Nin que decir ten que estas páxinas seguen 
abertas a tódalas suxerencias que os lectores 
teñan a ben facer. Recollemos hoxe as catro pri
meiras cartas co tema electoral de fondo. 

UNHA «ESQUERDA 
GALEGA UNITARIA» 

Equipo da redacción de TEIMA: 
Sfntome plenamente identificado 
co editorial «Vai gaña-lo centro» do 
número 26 da vosa revista. Nem
bargantes gostarfame facer algun
has precisiós sobor do tema, que 
coido serán ben recibidas tanto pa
las personas que dende un partido 
ou orgaización se preocupan polo 
noso país, coma aquelas que o fan 
por libre. 

E unha verdade meirande ca un 
canastro que o perdedor nato des
tas eleccións foi Galicia. Desta de
rrota galega coido teñen tanta cul
pa os partidos chamados por al
gúns «españoleiros», coma aqueles 
outros que se sinten portadores do 
galeguismo de xeito esclusivo. 

Se os galegas de esquerdas 
houbéramos ido xuntos nestas 
eleccións, non sóio terfamos agora 
catro ou cinco Diputados galegas 
nestas Cortes, senón que tamén es
taríamos en condiciós de igualdade 
cos vascos e catalás, pra discutir o 
tratamento que na futura Constitu
ción vaian recibir as nazóns que in
tegran o ~stado Español. Moito me 
temo que do mesmo xeito que no 
ano 1 931, tamén desta vez quede
mos apeados da burra, ou polo me
nos rezagados. 

Mais, este intre político xa é pa
sado. Ternos por diante un tempo 
(limitado) no que debemos conque
rir a toda costa unha «Esquerda Ga
lega Unitaria» que poida aglutinar 
os anceios do noso país e as forzas 
necesarias, pta que esquencendo 
un tanto os postulados partidarios, 
empreguemos o noso máximo in
trés pra ofrecerlle ás erases traba
lladoras galegas, un programa uni
tario que sexa o vivo reflexo das na
sas necesidades inmediatas. 

Coido, compañeiros, que isto 
non debe ser tan difícil. Somentes 
fai falla amor real e non folklórico 

pola nosa terra, unha certa humil
dade política e un intrés racional, 
sinxelo e moi forte de conquerir pra 
Galicia esa autodeterminación, tan 
berrada nas rúas e tan pouco traba
llada. 

As pautas .do tempo están mar
cadas. En poucos meses teremos 
as eleccións municipáis. ¡ Com
pañeiros l. ¿Tamén vamos deixar 
que nos representen outros nos na
sos municipios?. A solución témola 
nas nosas mans. Saúdos. 
Jorge Parada Mejuto (PSPG) 
J. Lóriga, 24, 3.0 D VIGO 

O ESTATUTO DE 1936 

Sr. Director: Co risco de ser con
siderado un herexe polas nosas 
«vangardas» nacionalistas, opino 
que un dos maiores erros cometi
dos en Galicia, política e electoral
mente, foi o de non ter reivindicado 
o Estatuto de Autonomía de 1936, 
tácticamente, e coma un paso pra 
irmos acadando fórmulas máis au
todeterminativas. Eu que considero 
que o Estatuto está desfasado, 
vaxo cómo os pobos de Euzkadi e 
Cataluña foron concienciados uni
tariamente no estatuto autonómi
co, inda que a moitos deles non lles 
convencera, e quérase que non se
rán nas Cortes os que loitarán unha 
vez máis polo seu e terán que turrar 
de nós. 

Eiquí en Galicia na campaña 
electoral non se mencionóu pra 
nada o tema autonómico por medo 

·a seren chatados os partidos de es
pañolistas polos nacionalistas, e os 
nacionalistas talaban de autodeter
minación como palabra valdeira e 
abstracta sin concreción na realida
de, por medo a que o voto populis-
ta que eles buscaban non lles fora 
rexeitado. E así nos foi. A política 
levada até agora pola nosa progre
sf a, de insulto tras insulto, de 
poñerse uns partidos ós outros, de
mencialmente, trampas de contino, 
con moita literatura e pouca prácti-

ca fixo que o pobo galega abstuvé-
. rase das urnas porque vía que ren 

do que se lle presentaba electoral
mente lle convencía. E o malo é 
que non irnos adeprender prás mu
nicipales. ¿ Ou hai alguén sensato 
que pense que se van xuntar o BN
PG co PCG, e o PCG co MCG, e o 
P$G co PSOE e o PTE co PSP? 
Xosé Poza Rey 
DNI. 351879~4 
Pontevedra 

«VOTAMOS A QUEN 
NOS FAI EMIGRAR» 

Probes galegas: Hoxe poida que 
seña o día no que máis padecf n 
coma home e coma galega, por pri
meira vegada na miña vida. Aver
góñome de ser galega, non por 
mf n, senón por tódolos que forma
mos iste país de escravos irreden
tes. 

Supoño saberedes xa os resulta
dos das eleccións: Catalunya votóu 
polos seus partidos nacionalistas, 
Euskadi fixo o mesmo, ¿e nós?, 
¿por quén votamos?. Está visto que 
somos bós, pois devoltamos ben 
por mal, votamos a quen nos fai 
emigrar, votamos ás Celulosas, ás 
Encrobas, a Xove, a quen esparta 
eleutricidade e nos deixa os pobos 
nosos sen luz, a quen non nos deixa 
falala nosa Hngoa oficialmente, a 
quen non nos recoñece os nosos 
dereitos como pobo, etc., etc. 

Cada pobo ten o que se merece, 
ou seña, autopistas de peaxe e todo 
tipo de industrias contamina.ntes, 
ainda que nin siquera nos den pos
tas de traballo. Non é que seña mal 
perdedor, é que ninguén ensinóu
me a ter que avergoñarme dos 
meus paisáns. Sei que somos irre
mediabelmente incultos e que eisf 
seguiremos namentras o ensino 
non seña noso e os autobuse~ dos 
nosos nenos sigan despeñándose 
porque son irremediabelmente ve
llos, e ninguén fai algo por evitalo. 
Nin siquera sabemos loitar polos 
nosos dereitos nin pra seguire vi
vindo, pois deica agora fumos es
cravos, e co noso esforzo eleutoral, 
seguirémolo sendo, e sabendo que 
vivimos na beira do mar, supoño 
vannos arranxar o problema os de:
máis, e eisf, colleremos xouvas nas 
rías sen mollarnos os pés. 

!goal cos bós galegas que prefe
riron metela testa baixo das alas 
pra non mollala, en vez de votar por 
uns partidos galegas, imperfeutos 
pro perfeutibles, ficaron na casa, 
cumprindo eisf á perfeución o seu 
dereito e o seu deber de ciudadáns 
conscientes e sobor de todo GALE
G OS. 

Noraboa meus amigos . 
Santiago Méndez Lariño 
Vigo 



Se quere seguir tendo 

unha t)&imQ independente, 

¡ ¡suscríbase! ! 

----------------------
NOME ----- ·---·--··----- ·-------·- ···- ---·--·-· 
DOMICILIO --·----------- _____ ... 

POBOACION -------------- -- ---. 
PROVINCIA--------·--- ___ _ PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semenel) 

PENINSULA IBERICA . 

EUROPA: 

CORREO ORDINARIO . 

CORREO AEREO .... .. . . . 

RESTO DO MUNDO 

ANUAL 

. ... . 1.872 Ptas. 

. ... 2.080 Ptas. 

. 3.120 Ptas. 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas . 

CORREO ORDINARIO . . . .. . 2.080 Ptas. 1.040 Ptas. 

CORREO AEREO . . 4.500 Ptas. 2.250 Ptas. 

O TALON ADXUNTO N.º----------- --·------ -· --·--- _ 
XEITO DE PAGO. O XIRO POSTAL N ° _________ _____ ___ __ __ __ · 1 

IMPOSTO EN ______________ DATA _________ _ 

O CONTRA REEMBOLSO 

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

----------------------
NOME -·---·- ·-·-··- _ ..... . 
DOMICILIO _ .. . _ 

POBOACION ·--

PROVINCIA. ....... . PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Sem1n11) 

ANUAL 

PENINSULA IBERICA ... . . ....... . 1.872 Ptas. 

EUROPA: 

CORREO ORDINARIO . . 2.080 Ptas. 

CORREO AEREO . 3.120 Ptas. 

RESTO DO MUNDO 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CORREO ORDINARIO .. . ... . . .. 2.080 Ptas. 1.040 Ptas. 1 
CORREO AEREO . . . : .... 4.500 Ptas. 2.250 Ptas. 1 

O T ALON AD X UNTO N. 0 
_ .................. ··-····-······· 1 

XEITO DE PAGO: O XIRO POSTAL N.º l 
IMPOSTO EN... DATA 

O CONTRA REEMBOLSO . ....... .... . .. 

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

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

N ome e apelidos .................................... . 

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

Axencia 

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña conta-libreta 

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

semestralmente presentáral/es Sociedade Galega de Publi

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

A tent{Jmente, 

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña conta-libreta 

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

semestralmente presentáral/es Sociedade Galega de Publi

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

Atentamente, 



OS LIBROS·TEIMA 
t 

<Ou como conseguir de _balde 
unha completa 

biblioteca galega> 

i -

Agora ten a posibilidade de facerse 
cunha completa biblioteca galega sen gas
tar un can. Todo o que debe facer é fiarse 
das instrucións: 

1) Fágasé suscriptor de TEI MA, por un 
período dun ano, e suscriba a dous amigos. 

----------------------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 
1 

NOME --------·-·----·-----·------·--- ·-·--· -··- -····----------····---·---

DOMICILIO -------·-- __ .. -·- ----- _ -------·------·--·-··--· 

POBOACION -------- • _ _ -·--· ·- -----------· ------------·---

•~~~PR_OV_IN_C_IA_-_- _--_-_--_-_- ~~~~PA_IS~------· _--- ----- ---- -- ---

• 1 
1 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

ANUAL 

I
• PENINSULA IBERICA . . . . . . . . . • . 1.872 Ptas. 

EUROPA: 

1 CORREO ORDINARIO .... 2.080 Ptas. 

1 CORREO AEREO 

RESTO DO MUNDO 

. . 3. 120 Ptas. 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas . 

1 CORREO ORDINARIO . ... 2.080 Ptas. 1.040 Ptas. 

1 CORRE9 AEREO . . . . ... 4.500 Ptas. ' 2.250 Ptas. 

2) Re~ítano-las tres suscripcións. 

E xa está. A volta de correo recibirá un 
lote de libros galegos sobre a temática que 
lle pete: ensaio, novela, historia, gastrono
mía, política, temas actuáis ... 

Por suposto, pode repeti-la operación 
cantas veces queira e poida. En cada oca
sión recibirá un distinto lote de libros. 

Contribúa a qüe TEIMA medre ... e 
faga medra-la súa biblioteca. 

1 
O TALON ADXUl)ITO N ° _ _ · 

XEITO DE PAGO O XIRO POST AL N ° 
1 IMPOSTO EN DATA 1 
1 

O. CONTR(' REEMBOLSO ' 

L--------------------
Escriba á rúa do Hórreo, 94-Entrechán- D 

Departamento de Suscripcións. 

.. 


	TEIMA Nº030-0001
	TEIMA Nº030-0002
	TEIMA Nº030-0003
	TEIMA Nº030-0004
	TEIMA Nº030-0005
	TEIMA Nº030-0006
	TEIMA Nº030-0007
	TEIMA Nº030-0008
	TEIMA Nº030-0009
	TEIMA Nº030-0010
	TEIMA Nº030-0011
	TEIMA Nº030-0012
	TEIMA Nº030-0013
	TEIMA Nº030-0014
	TEIMA Nº030-0015
	TEIMA Nº030-0016
	TEIMA Nº030-0017
	TEIMA Nº030-0018
	TEIMA Nº030-0019
	TEIMA Nº030-0020
	TEIMA Nº030-0021
	TEIMA Nº030-0022
	TEIMA Nº030-0023
	TEIMA Nº030-0024
	TEIMA Nº030-0025
	TEIMA Nº030-0026
	TEIMA Nº030-0027
	TEIMA Nº030-0028
	TEIMA Nº030-0029
	TEIMA Nº030-0030
	TEIMA Nº030-0031
	TEIMA Nº030-0032
	TEIMA Nº030-0033
	TEIMA Nº030-0034
	TEIMA Nº030-0035
	TEIMA Nº030-0036

