Milleiros de galegos
como vostede
están lendo
este anuncio.

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

tábel prá súa empresa:
a publicidade.
¿ lnterésalle dar a coñocer os seus
productos?
¿ Quere mi llorar a súa imaxe
empresarial?
TEIMA ofrécelle un canle. Non o
desaproveite.
As nosas tarifas e condicións de inserción serán
pra vostede un motivo de agradable sorpresa.
Pídaas á súa axencia habitual ou ó noso Departamento de Publicidad.
Rúa do Hórreo, 94 Santiago.
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·A redacción de TEIMA quere adicar esta
semana o seu espacio editorial á lembranza de
tódalas vítimas do fascismo no naso país: ós
fusilado~, ós paseados, os torturados, ós exiliados, ós homes que pasaron longos anos na cadea polo simple feito de defender consecuente
e pacíficamente as súas ideas.
Prq todos eles, que non mereceron nin
merecen a triste honra do nome grabado na
fachada punha igrexa ou dun monumento, vaia
o naso recordo.
Na 'esperanza de que nunca mais o home
valva a ser lobo pró home neste país . .
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Hai eorenta e un anos
-

Aquel dazaoito
de xullo •••
Hai corenta e un anos comenzaba pra Galicia o que habería de se-lo vrán mais tráxico -e mais determinante- da sua historia moderna. Na segunda quincena de xullo do 1936, un levantamento iniciado a milleiros
de kilómetros destas terras por un xeneral galega traería ó noso país a pior fasquía da pior das guerras: Galicia constituise, en efecto, nunha zona de retagarda sen previa loita aberta. Oeste xeito, o conflicto bélico que
cubríu de sangue a España durante tres anos, non tivo en Galicia mais ca unha faciana: a represión.
O que segue pretende se-lo relato do que ocurríu naqueles quentes, decisivos días de xullo. Circunstancias
d todos coñecidas fan que demos esta información con corenta e un anos de retraso.
Do mesmo xeito que sucedera
noutras zonas do Estado, as vacilacións do poder constituido, antes e
durante os primeiros días da sublevación contra a República, facilitóu
a libertade de movementos e a posterior toma do poder polas forzas
in_surrectas. Tódolos historiadores
coinciden en atribuir 6 doble medo
das autoridades -tan pouco dispostos a facilitar armas ós republicanos, coma confiadas na lealtade
das guarnicións- a responsabilidade polo rumbo que tomaron os feitos nos primeiros e decisivos días.
A meirande parte deles (os catro
gobernadores civís, un grande número de alcaldes) pagarían posteriormente coa vida o seu erro.
Pesia todo, a toma do poder non
foi precisamente un camiño de
rosas prás forzas sublevadas en
Galicia. Civís e militares leales á
República mantiveron , en condi·cións moi desiguales, unha desesperada resistencia tentando dende
o primeiro intre tomar unha iniciativa que os representantes do goberno de Madrid non souperon , puideron ou quixeron emprender 6 seu
tempo. Froito derradeiro desa resistencia popular serían, xa nos anos
da posguerra , as guerrillas.
~

j

1'

Pra Hugh Thomas, historiador

inglés conservador, a meirande
oposición -anque non necesariamente a mais efectiva- 6 que logo
se chamaría Movimiento Nacional
desempeñarona as tripulacións dos
barcos de guerra anclados en Ferrol, Vigo e Coruña, e os que él denomina «serios e probes campesiños». Ollemos: «:.. nas demáis cidades de .Galicia, o alzamento somentes puido quedar asegurado
despois de terribles loitas na rua, xa
que os serios e probes campesiños
·chegaron desde os seus campos en
carros ou a pé, coma si se dirixiran
a unha romería, dispostos a loitar
hastra a morte». Con Thomas coinciden os autores de «Galicia hoy»,
publicado por Ruedo Ibérico na Ar-.
gentina en 1966: «Coas noticias
que chegaban de Madrid, dos alzamentos de Africa, os labregos de
toda Galicia dirixironse ás suas respectivas capitales en apoio das autoridades constituidas; levando
canto pertreito bélico tiñan: algunha escopeta de caza, fauciños,
paus».
Entramentres, a actitude dos
distintos reximentos galegos non
acababa de definirse. Durante os
dous primeiros días -18 e 19 - a
confusión foi enorme, e, de feito, a
sublevación non se produciría en
Galicia hastra o vinte de xullo, e
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¡V IVA ESPAÑA!
A este grito y al de ¡Viva la RepúbHca! se ha alzado el
Ejército español para impedir la implantacl6n del comu·
nlsmo en nuestra Patria

DIA 27 DE XULLO: D/SQUE DEFENDIAN A REPUBLICA

non en tódolos lugares. Frente ás
peticións das organizacións obreiras, que desde o primeiro momento
solicitaron armas, as autoridades
mostráronse
sorprendentemente
optimistas. Na Coruña, cando o xeneral Salcedo anuncióu ó gobernador civil Pérez Carballo que iba a
declara-lo estado de guerra, este.
limitóuse a responderlle: «Se fai
vostede iso, eu doulle armas ó pobo». Pro non o fixo. Por outra banda, o gobernador militar, Caridad
Pita, xeneral leal á República non

parecía ter tampouco maiores
preocupacións. En Santiago, o alcalde chegóu a convencer ós mineiros de Noia pra que abandonasen as súas posicións ...
Aproveitando toda esta manchea de pasividades, os comprometidos na conspiración decidiron
pasar á ofensiva o 20 de xullo. Ese
día, a media tarde, quedaba proclamado en cáseque toda Galicia o estado de gu.erra. Inmediatamente
comenzarían as loitas e a represión.

informe
A CORUÑA: A PASIVIDADE DUN

Cánovas, non sen antes decir ós su-

GOBERNADOR

blevados: «creo que se equivocan
vostedes, pro eu retirome ... e fagan
o que queiran».

Na Coruña, o gobernador civil
Pérez Carballo, confiado quizaves
nas promesas de lealtade dos altos
mandos castrenses, mantivo unha
actitude fundamentalmente pasiva
a partires do 18 de xullo. Despois
dalgunhas vacilacións iniciáis, os
militares conxurados manteñen
unha xuntanza o día 19, a última
hora da tarde , no cuartel da Guardia Civil. No seu transcurso acordan declara-lo estado de guerra pró
día seguinte «saltando por encima
de todo lo que a ello se oponga».
Na mañanciña do 19 ó 20, funcionarios do Goberno Civil despertan
do seu sano a Pérez Carballo pra
darlle canta da intercepción dun telegrama cursado polo teniente coronel Tovar ás guarnicións de Lugo,
Ourense, Pontevedra, Santiago e
Vigo. O texto anuncia a declaración
do estado de guerra na Coruña prás
dúas da tarde do día 20. Celébrase
xuntanza de urxencia no despacho
do gobernador, coa asistencia de
representantes da U.G.T., Agrupación Socialista, C.N.T., F.A.I. e os
oficiales de Asalto Tejero e Ríos. O
gobernador négase unha vez mais
a entrega_r armas 6 pobo, e, en troques, abandona precipitadamente a
reunión cando se lle comunica un
suposto roubo de explosivos a cargo de obreiros nuns laboratorios da
sua propiedade.
Namentres, o xeneral Caridad
Pita, ó coñece- lo telegrama de Tovar, reacciona destituindo a este e
a varios militares mais, sospeitosos
de estaren complicados no complot. Tenta tamén afastar da xefatura do Reximento de Infantería ó coronel Martín Alonso, pro debe desistir de facelo diante da oposición
de xefes e oficiales. Por contra, os
conxurados tratan de que sexa revocada a destitución de Tovar. Producese unha violenta discusión no
despacho do xeneral ·salcedo, a
quen o capitán Jack Caruncho chega a decirlle que «O que está destituido (! vostede». Finalmente, Salcedo declina o mando no coronel

bélico. As loitas empezaran xa na
cidade o mesmo 19 de xullo, cando
grupos de paisanos feriron de bala
a varios oficiales de artillería. O incidente precipitou a declaración do
estado de guerra, decretado polo
xeneral Morales, gobernador militar
da plaza, previa consulta co almirante Núñez. O día 20 houbo duas
xuntanzas de militares: unha, na
que participaron membros do Exército. na Comandancia Militar. e outra, na que estiveron presentes
membros da Mariña, na Capitanía.

ra», tomado polos mariñeiros. Dous
hidroavións chegados desde Marín
acabaríanpor doblegar nun primeiro

intre a moral destes, que se miraron na abriga de enviar como parlaProclamado o estado de guerra,
mentario negociador ó cabo Carroas tropas ocupan a rúa: un ha comdeguas. O mariñeiro, que en principañía de infantes a plaza de María
pio pareceu aceptar a tregua que se
Pita, outra a Telefónica e unha seclle propoñía en terra, cambeóu de
ción da Guardia Civil o Palacio de
opinión ó regresar ó barco, e tras
Xusticia e a emisora de radio. Os
de animar ós seus compañeiros a
defensores do Goberno Civil resisproseguí-la resistencia, os cañóns
ten apenas duas horas e media o
do «Cervera» volvían a disparar sobombardeo, hastra que o gobernabre Ferrol. Os defensores do arsedor, o alcalde e mandos da Guardia
Azarola, comandante do arsenal,
nal reiniciaron tamén o intercambio
de Asalto deciden entregarse pra
ameazou en principio 6 almirante
de balas. Non embargantes, a suevitar maiores perdas. Nos arredoNúñez con facilitar armas ós obreiperioridade militar dos sublevados
res da cidade - Estación, Fernánros da construtora, pro, tras de sefíxose patente en cuestión de hodez Latorre, Castiñeiras, Monelos,
ren coñecido-los incidentes, trocou . ras. As nove e media da noite do
Nelle ... a resistencia popular
de ·parecer pra a proba-la declaradía 21, catrocentos membros da
mantén a loita h.astra o 21. Ese día, ción de estado de guerra. Unha vez
tripulación do «Cervera» deixaban o
unha columna de mineiros proceque ó través do bando corresponbarco confiado á defensa dos CQ::lentes de Noia e Viveiro tenta, nun
dente foi dada a coñecer a nova sirenta homes que teimaban en re;JOlpe de audacia, reconquista-la cituación, militantes do Frente Popusistir. Despois de duas intentonas,
::lade. Son detidos por efectivos da
lar saíron á rúa. Cáseque simultáo ·barco capitulou. Pouco mais tarGuardia Civil na plaza de Ourense.
neamente, duas compañías -Artide faríao o «España», e, xa na
llería e Infantería-, xunto con tromañán do día 22, as forzas do arsepas do Reximento de Mérida e Innal.
FERROL: LOITA POR TERRA,
fantes de Mariña, abandonaban os
MAR E AIRE
seus cuarteis. Os combates, durísiSANTIAGO: A CIDADE FOI
mos, mantiveronse hastra a
REPUBLICA
Se Coruña foi tomada en dous
mañanciña do 20 6 21, día en que
días, os republicáns de Ferrol, conos sublevados ocuparon o Axuntaqueriron mante-la loita hastra o
O día 18 de xullo, as tropas de
mento e a Casa do Pobo. Nas mans
vintedóus de xullo, despois de se
guarnición en Santiago estaban
dos republicáns quedab.an únicaapoderaren de importante material
acuarteladas. Pesias vacacións dos
mente o arsenal e o barco «Cerveestudiantes, os grupos da esquerda
DIA 28 DE XULLO : NIN FALAR DA REPUBL/CA
eran maioría na capital de Galicia,
eJso permitiu ós dirixentes do Frente Popular, temerosos do que puiDIArrto Df'..CANO fJI! l.A ~A oe OAIJCI.\ y et DP. MAYOR eutQJ~CIÓH
dera suceder, a constitución dun
comité executivo pra facer frente á
situación. A instancia deste comité,
o alcalde en función, José Germán
Fernández. solicitou armas na CoEl Ejército salvador sigue caminando, triunfalmente
mandancia da Guardia Civil. Diante
hacia el fJnal del plan reconquistador..· lnteresantes
da negativa dos mandos do Carpo,
informaciones de las Jornadas de las fuerzas militares
membros do propio comité recolleen toda la Nación.
·
ron o día 19 fusiles, pistolas e algún outro material de guerra en
dúas armerías da cidade e nas dependencias da Guardia de Asalto,
previa presentación dunha arde do
alcalde nese senso. Unha vez armados, os frentepopulistas decidiron \\l'i
pasar á acción, adiantándose á po- Lll)
sible
actitude do Exército. OcupaCJl
ron
primeiramente
os servicios fe- in
~·
rroviarios
e
Radio
Galicia, desde
~· ·

FARó DE VIGO

1A NUEVA RECONQUISTA DE ESPAÑA

O

informe·
donde emitirían proclamas antimilitaristas. Na noite dese mesmo día,
Juan Jesús González incrementóu
co seu «Tercio de Calo» -formado
por esquerdistas desa parroquia
compostelá- os efectivos dos republicáns santiagueses, que xa tomaran tamén as dependencias de
Telégrafos e Teléfonos.
Cando a sublevación parecía xa
abortada en Santiago, o comandante Bermúdez de Castro ordenou
a saída das tropas dos seus cuartéis. As doce da mañán do día 20,
efectivos artilleiros da Guardia Civil
tardaron apenas hora e media en
toma-la cidade. Despois dalgúns
combates, o estado de guerra quedaba proclamado ás tres da mañán
do día 21.

mineiros de Ponferrada, o coronel
do Reximento ordenou, entrado xa
o día 20, o emplazamento de ametralladoras nas murallas ó redor do
cuartel de San Fernando, mentres
PONTEVEDRA: REBELION DE que efectivos da Guardia Civil ocupaban a plaza de Santo Domingo.
SARXENTOS
-- - - - - - - - - - - - - - En moi poucas horas, as tropas
controlaron a cidade.
A situación estaba dominada polo
Frente Popular en Pontevedra o día
OURENSE:
19 de xullo. Os militares da capital,
pou~o implicados segundo parece
O gobernador civil de Ourense
na preparación do alzamento, foron
deu
orde de corta-las comunicacollidos pola sorpresa. Pesia todo, o
cións
e entrega-lo armamento dedía 19 -decretada xa a folga xepositado
na Comandancia da Guarral- empezaron as xestións pra
declara-lo estado de guerra. Un cia Civil, cando na mañán do día 18
grupo de oficiales solicitou do coro- soubo que as tropas da capital esnel do Reximento que sacara . as taban acuarteladas. O comandante
Ceano, responsable destas forzas
tropas á rúa. Nun primeiro intre,
este remitíuse o xeneral da plaza, i respondeulle que os seus homes
A resistencia nos barrios obreiros -onde foron levantadas barricadas- habería durar aínda hastra
o día 26.

VIGO: OS BANDO COSTOU

este ó da División.

OITO MORTOS

A pesares de todas estas circunstancias, o estado de guerra sería decretado ó seguinte día, cando
xa grupos leales á RepúbHca empezaban a se concentrar na capital.
As tropas saíron á rúa, pesia insubordinación dalgúns sarxentos que
tentaban de convencer ós soldados
pra que non obedeceran as ordes
dos oficiales. Produciríanse algúns
enfrentamentos con grupos de paisanos armados na Alameda e outros puntos da capital.

Segundo conta Silva Ferreiro no
seu libro «Galicia y el Movimiento
Nacional», os dirixentes do Frente
Popular vigués repartiron armamento que se gardaba nun túnel, ó
térense as primeiras noticias do alzamento. Tras dun intento fracasado de ocupación da Comandancia
Militar, as organizacións obreiras
declararon a folga xeral o día 20.
Na mesma data, o comandante Felipe Sánchez ordenou ó capitán
Carreró a declaración do estado de
guerra. A columna coa que este último saíu a ler públicamente o bando, foi rodeada por unha multitude
que non deixou de protestar, berrando «U.H.P.» (Unión de Hermanos Proletarios) e «Viva a República» durante todo o traxecto hastra a
Porta do Sol. Unha vez alí, un dos
presentes tenté>u de lle arrinca-lo
bando ó teniente encargado de lelo. Os soldados dispararon, producíuse a desbandada, e sobre o chan
da plaza quedaron os carpos de varios mortos - fálase de oito- e un
número indeterminado de feridos.
Proclamado xa o estado de guerra,
as tropas non tardaron en toma-la
Casa do Pobo e o Axuntamento,
onde foron detidos o alcalde e des~ tacados membros do Frente Popu~ lar.

sairían á rúa si se entregaban armas ás organizacións obreiras.
Despois de varias reunións, o día
19 decidíase a entrega das armas
disponibles ós militantes do Frente
Popular.

A SITUACION
NAS VILAS
A situación non foi moi diferente
á das cidades, anque o grado de resistencia variase moito dunha a outras. Pola banda de Coruña, a loita
mantívose durante cáseque unha
semana en localidades coma Noia
ou Santa Uxía de Ribeira, namentres que noutras, coma Ortigueira,
apenas houbo movemento. En
Padrón formóuse un Comité do
Frente Popular que ordenóu a ocupación da central de Teléfonos e a
requisa de armas. Resistiron hastra
o día 22 data en que a vila foi ocupada por forzas chegadas de Santiago.
En Noia, o alcalde adicóuos
seus esforzos á recluta de voluntarios nas minas de Lousame.
Oeste xeito, conqueríu concentrar
no pobo uns 4.ooo· voluntarios
dispostos a defende-la República. A Guardia Civil, con efectivos
moi inferiores, permaneceu á expectativa, en tanto que o capitán
que mandaba os carabineros se
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LUGO:
VOLUNTARIOS CIVIS
En Lugo, do mesmo xeito que en
Santiago e Vigo, a iniciativa correspondéu ós homes do Frente Popular. En efecto, un grupo de personalidades esquerdistas ocupóuse dende un primeiro intre de organiza-la
resistencia, e deste modo, o día 19,
coas tropas acuarteladas aínda, estouparon as primeiras bombas na
cidade. Ese mesmo día chegaran á
capital varios camións con voluntarios civís dispostos a defende-la
República. Os puntos de procedencia eran Monforte, Castro de Rei,
lncio, Samos, Láncara e Chantada
entre outros lugares da provincia.
Diante da noticia de que se
achegaba a Lugo unha columna de

~
~
_J

DIA 6 DE AGOSTO:
POR LOITAR CONTRA DA REPUBLICA XA SE ERA PATRIO TA

Non tardaría en ser asaltado o
Goberno Civil, onde as forzas defensoras, pertencentes ós carpos
de Asalto e Seguridade, se uniron
inmediatamente ós que atacaban.
Foi detido o gobernador e declarado o estado de guerra pouco despois das dúas da tarde do día 20.

negaba, por duas veces, a sublevarse. Dous hidroavións da base de
Marín lanzaron, cando a situación
era mais tensa, octavillas conminando á rendiciór:-i e tres bombas. O
día 25, cando toda Galicia está xa
. en poder dos sublevados, Noia permanece do lado da República. Sen)

informe
do xa a resistencia imposible, carabineros e civís abandonan o pobo
en dous bous con rumbo a Bilbao.
En Santa Uxía de Ribeira, a resistencia durou hastra o día 28, data en
que un grupo de forzas da Mariña
desembarcaba pra toma-lo pobo.
En Cambre os veciños chegaron a
presenciar desfiles de civís armados o día 21 ; a vila estivo nas mans
dos republicáns hastra o día 25. En
Sada, onde houbo requisa de armas, o control gubernamental duraría hastra o 23; en Pontedeume
(onde se decía que os republicáns
cercaran a casa de Pilar Franco)
hastra o 24; en Mugardos, hastra o
22; en Carballo, hastra o 20; en Ordenes e Camariñas, hastra o 21, en
Betanzos, hastra o 22; en Negreira,
hastra o 26, en Porto do Son hastra
o 27, i en Muros hastra o 30.
Pala banda de Lugo houbo tamén amplos movementos de resistencia nas vilas. En Monforte e Sarria, controladas por comités do
Frente Popular, organízanse columnas de voluntarios pra defenderen a
capital. En Samas, os frentepopulistas tentaron asalta-lo mosteiro,
onde se refuxiaran os falanxistas
Jesús Suevos e Armando Durán.
En Viveiro, Ouiroga e San Clodio
formaronse tamén columnas de voluntarios, reforzadas estas últimas
por mineiros de Fabero e Ponferrada. Tamén houbo algunha resistencia en Vilanova de Lourenzana, Ribadeo, lncio e Becerreá.
Na provincia de Ourense, o alzamento triunfóu sen dificultades no
Carballiño, Ribadavia, Allariz e Celanova. Noutros lugares onde a presencia de militantes comunistas
(8.000 había na provincia, segundo
cálculos estimados), era importante, houbo algo de loita. No Barco
de Valdeorras os membros do Frente Popular organizaron unha milicia
que meteu na cadea ós xueces por
opoñerse á entrega de armas, e
tentou asalta-lo cuartel da Guardia
Civil. Na Gudiña, . poboación fortemente esquerdista, onde o mesmo
sarxento de Carabineros era partidario do Frente Popular, a resistencia mantivose hastra o día 25. Foi

voada a ponte de San Lorenzo, entre A Gudiña e As Ventas. Verín
permanecería en poder dos republicáns hastra o día 23.
Dentro da provincia de Pontevedra, Marín era un dos pobos estratéxicamente mais importantes pala
sua condición de base naval. De
feito, os dous hidroavións que había nesta xogaron un importante
papel na resolución dalgúns asuntos bélicos. Tras dun intento frentepopulista pra asalta-lo cuartel, a
vila quedou nas máns dos sublevados o día 22.
Villagarcía contou cun comité de
guerra a partires do día 20. Previamente efectuárase a requisa de armas e a detención da meirande
parte dos falanxistas do lugar. O alcalde, que chegou a ofrecer ó comandante da Guardia Civil a colaboración de militantes do Frente
Popular prá conservación do arde,
non conseguíu que este lle entregase armas. O día 24, unha columna
militar ocupou a cidade: nos días
sucesivos rexistraríanse duros combates nos montes de Samio,
Xiabre e Lobeira. A resistencia foi
especialmente intensa na fronteiriza Tui, onde os frentepopulistas, en
colaboración cos carabineros e a
dotación dun guardapescas, defenderonse en barricadas e trincheiras
hastra o día 26, provocando a intervención de tres compañías do Exército e os hidroavións da base de
Marín.
Nos últimos días de xullo, a situación estaba controlada de forma
prácticamente total polos participantes no alzamento. A guerra directa acabara, cáseque sen empezar, en Galicia. Apenas algunhas
datas máis tarde comenzaría a represión: abriase un tempo de paseos, cunetas, fusilamentos. Todo
iso é xa historia.
(Prá redacción deste informe utilizáronse
fundamentalmente as obras «Las dos caras
de Galicia bajo el franquismo», de Xavier
Costa Clavel/; «Galicia Hoy>!, varios autores,

Museo dos horrores
A represión que se desencadenou en Galicia a partires de xullo de 1936
foi definida polos historiadores -Jackson, Thomas, Tuñón de Lara entre outros- coma unha das mais brutales de entre as que se ten noticia na Península. Levada a remate na parte legal por Consellos de Guerra sumarísimos que
cáseque indefectiblemente acababan en fusilamento, tivo un aspecto chamémoslle ilegal, nos terribles «paseos» a cargo, fundamentalmente, de homes ves:.
tidos de azul. Pesiá citada ilegalidade, ningún deles foi detido ou castigado poias súas accións: comenzaba o tempo dos «incontrolados».
Sen outro interés que · o de facilitar unha información rigurosamente
histórica, ofrecemo-los párrafos que siguen, tomados do libro «Las dos caras de
Galicia bajo el franquismo» (1 ). Son mostras ben expresivas do que foi aquel inferno.

JUANIT A CAPDEVILLA
«Unha das primeiras persoas «paseadas» en Galicia foi, posiblemente,
Juanita Capdevila, dona de Francisco Pérez Carballó, gobernador civil da Coruña, en xullo de 1936. Cando o Goberno Civil se rendíu, Juanita refuxióuse
nunha famacia próxima, onde a conduciu Suárez Ferrin, alcalde da cidade. Foi,
segundo parece, nesa farmacia, onde a localizaron e detiveron os falanxistas,
que decidiron paseala. Os «paseados» da Coruña eran levados habitualmente á
zona costeira próxima a Betanzos -a Costa da Sal-, pro a Juanita Capdevilla
levarona, segundo parece, moito mais lonxe: a Rábade, perto de Lugo. Nas proximidades do pobo apareceu o seu cadavre, semidesnudo, cos pezóns cortados e as bragas postas enriba da cabeza. «Díxose -escribe Hugh Thomasque a fixeron abortar (Juanita estaba embarazada) e despois foi conducida a
carón dunha tumba aberta, onde a asesinaron. Parece ser que un dos camilleros toleóu (Esta historia aparece en «Spanish Testament», de Koestler, e aparentemente é mais ben auténtica que unha historia de horror inventada)». (Páxinas 11 5-116).

O DOUTOR DEVESA
«Entre estes «paseados» figuran, entre outros moitos , o doutor Devesa,
de Santiago de Compostela, a quen os seus executores, despois de morto, quitáronlle ó parecer, os ollos; don Luis Huici, propietario dunha importante sastrería coruñesa, do que o cadávre apareceu, xunto con outros tres, despois de
estar detido un día no local que Falange Española ocupaba na rua de Juana de
Vega, na Coruña. Nun sólo día apareceron 14 cadavres nos arredores do camposanto de Abegondm>. (Páxina 118).

O TERROR EN FERROL
«En dous días foron asesinadas 76 persoas en Mugardos, 9 en Franza e
1 5 en Limodres, San Juan de Piñeiro e San Martín de Oporto. Segundo a voz
populi, o principal responsable de todas estas mortes foi un falanxista alcumado «Ü Bailarín», veciño de Mugardos e que estivera en América exercendo a
profesión á que fai alusión o seu alcume. En toda a comarca de Ferrol e Pontedeume, as vítimas do terror azul oscilan entre as 4.000 e as 5.000 persoas».
(Páxinas 118-119)
(O «Bailarín>> sería executado anos mais tarde nun café de Mugardos por
tres membros do Exército Guerrilleiro de Galicia).

EN VIGO
NA mañanciña do 1 5 de setembro apareceron na curva de Puxeiros, na
carretera xeral de Vigo a Ourense, numerosos cadavres. Estaban tirados en ambalas duas cunetas e foran executados no próximo camposanto de Cabral. Un
dos «paseados» era o diputado socialista Eugenio Arbones, eminente tocólogo
que non tivera a menor intervención nos acontecementos que se produciron os
días do levantamento militar de xullo, pro a quen os seus executores non lle
perdonaron seguramente que estivera curando feridos leales 6 G.oberno no
Hospital Municipal de Lavadores ... Chegóuse a decir que os responsables desta
matanza foron tres falanxistas pertencentes a tres coñecidas familias viguesas ... Foron moitos os cadavres de obreiros encontrados nas carreteras de Vigo
a Ourense, de Vigo a Porriño, de Valladares a Coruxo ... Tamén nas praias viguesas apareceron con frecuencia carpos ametrallados a mansalva». (Páxinas
119-120).
«Üs cadavres dun camareiro apelidado Bermejo -militante socialista- e
do conserxe da Casa do Pobo de Vigo apareceron cosidos a puñaladas. De outro cadavre encontrado no camposanto díxose que «tiña a lingua e os testículos
cortados e metidos nos petos da chaqueta». (Páx. 120).

de Ruedo Ibérico; <<Galicia y el Movimiento
Nacional», de Miguel Silva Ferreiro).

( 1) «Las dos caras de Galicia bajo el franquismm>. Xavier Costa Clavell. Editorial
Cambio 16. Madrid.
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As roas do 18 de xullo
A historia vai deixando marcas. As mais cativas,
coma testimuñas oficiais, símbolos urbáns, son os
nomes das rúas e plazas que viviron esa historia.
Escollimos Vigo prá nasa mostra, pro sirve calquera cidade galega ou española. «Avenida del Generalísimo», «José Antonio», «Mártires de la Falange», «Alcázar de Toledo ... » O 18 de xullo de 1936
deixóu, entre outras causas, un longo ronsel de
apelidos nas rúas, plazas, avenidas, xardíns, moitos
dos cales tiñan nomes de vello que foron trocados
dende o poder.
M.ª DO CARME GOMEZ/V.F.F.
OS MORTOS DUNHA SO/A BANDA

Veñen tempos de reconcialición lago de 40 anos

A Porta do Sol é o centro mesmo da cidade. Ninguén sabequén lle
puxo nome. Chamóuse así de sempre: Porta do Sol, porque alí estaba
unh.a das vellas portas de entrada á
vila, que daba 6 Este e foi sempre,
6 outro lado da muralla, lugar acostumado pra toma-lo sol a parroquia
viguesa. De eiquí lle ven o nome.
Agora chámase oficialmente «Plaza
del Capitán Carreró», anque a xente
siga decindo Porta do Sol.

¿ Quén era logo o capitán Carrer6 Vergés? Nacera no segundo
piso da casa n. 0 7 da rúa do Circo
(hoxe de Eduardo Iglesias) o 19 de
setembro de 1899. O 20 de xullo
de 1936 recibe órdes de Felipe
Sánchez, comandante militar de Vi·go, de se botar á rúa co Exército e
proclamar o estado de guerra. De~
nantes, o capitán Carrer6 Verges
estivera destinado en Africa, no Reximento de Infantería de Murcia, e,
logo das e\eccións de febreiro do
36, levóu adiante varias actuacións
de espía entre as forzas republicás
é, sobre todo, nas organizacións
partidarias da esquerda de tal xeito
que coñecf a moi ben os movementos e proxectos das mesmas nunha
oo cidade cunha grande presencia soj, cialista coma Vigo.

zada. Algúns frentepopulistas responden ós disparos. Hai mortos, feridos ... A xente corre polas aceras e
algúns rompen os vidros dos escaparates e bátanse dentro pra se
gardar das balas. Hai testigos que
ainda poden contar estas historias.
Costa Clavell recolle no seu último
libro, «Las dos caras de Galicia bajo
el franquismm>, esta escena.

VIGO, CIDADE
SOCIALISTA
As forzas da dereita, falanxistas,
algúns militares e demáis non tiñan
Cf)
moito que facer en Vigo, ónde a
~ UGT, CNT e os socialistas tiñan
~ unha gran presencia. A xogada do
capitán Carrer6, apoiado polo coMILITARES DO LEVANTAMENTO
mandante militar Felipe Sánchez
O 20 de xullo o capitán Carrer6
(que tamén ten a súa placa neutra
bótase coa súa compañía de soldarúa que denantes se chamóu do
dos á rúa e declara o estado de Arenal) era arriscada. Axiña escoguerra. Na Porta do Sol, unha chea
menzóu a loita coas forzas obreiras,
de xente rodea ós soldados que van
cáseque casa por casa nalgúns siler o documento militar. Os ánimos tios, rúa por rúa (coma no barrio e
están moi quentes. Escoitanse be- daquela axuntamento de Lavadorros de protesta e un axente de co- res). Na Casa do Pobo os frentepomercio, chamado Lence, bótase en- pulistas tiñan ametralladoras e fusiriba do teniente que vai ler o bando.
les. Segundo a testimuña de M. SilO capitán Carrer6 ordena á tropa
va Ferreiro, «os frentepopulistas esdisparar sobre da multitude alporicomenzaron a repartir armas que

tiñan agachadas nun túnel do ferrocarril e neutros lugares». No Axuntamento deteñen 6 alcalde, 6 diputado socialista Seoane e outros
persoeiros do Frente Popular. No
Calvario e Lavadores loitóuse hastra o día 26.
Logo, Carrer6 participóu nas loitas de Tui e o 27 de setembro daquel mesmo ano matárono en Asturias, no monte de Peñaflor, xa no
frente de guerra. En Vigo fixéronlle
un enterro grandioso. A corporación viguesa, nunha sesión celebrada o día 1 de outono, acordóu darlle o nome da plaza onde proclamara o estado de guerra. Hoxe está
enterrado no camposanto de Pereiró, nun mausoleo construido en
terrees do axuntamento vigués.

NOMES

PRA UNHA GUERRA
A alcaldía viguesa foi parar no
ano 1938 a Luis Suárez Llanos, que
tamén ten a súa rúa, e que foi mesmo presidente da Diputación pontevedresa no ano 1958. Oeste xeito, a corporación municipal era privada de todo cheiro republicán ou
socializante e as augas iban polo
oarreiro ordenado.

informe

Felipe Sánchez era daquela, nos
días do 20 de xullo, que é cando se
produce o levantamento na cidade,
o comandante militar. Nacera en
Toledo, en 1885, e foille concedida
logo da guerra civil, a primeira medalla de platino da cidade viguesa,
nomeóuselle filio adoptivo da mesma e deu nome á rúa do Arenal.
Por aqueles anos era xefe do Corpo
do Exército de Galicia Antonio
Aranda Mata, o xeneral Aranda,
que tamén ten a súa rúa e que fora
xefe da guardición en Oviedo cando
o mes de xullo pra logo vira facerse
carrego do exércit o no país galego.
Cada un destes homes, e algúns
outros que seguramente non recollimos, ten a súa rúa, o seu sitio na
vila, mentres que outros foron calados sistemáticamente. Escribe a
historia quen a gana. Amáis desto
compre engadir, naturalmente, as
rúas e plazas principais que levan
por España adiante, cáseque todas,
o mesmo nome: Generalísimo
Franco (a Gran Vía), José Antonio,
División Azul, Alcázar de Toledo,
General Mola, etc., en Vigo coma
noutros moitos sitios, grandes ou
cativos, coas grandes Cruces ós
Caidos (a uns caídos, non a todos)
nos lugares principais de paseo,
cos símbolos da falanxe vencedora
nas portas de tódalas eirexas ...

considerado mártir, morreu en
Huesca, coa primeira bandeira da
Falanxe Galega. E non fallan as vítimas dos guerrilleiros, tamén considerados mártires caídos nas mans
dos moitos «foucellas» que polo
monte andaban. A Eusebio Lago
Campos buscábao a guerrilla dende
había tempo pra un axuste de contas. Trouxérono engañado a un bar
de Cabral en 1947 e alío mataron.
Eusebio Lago Campos ten agora
unha rúa no mesmo Cabral, onde
morreu. E o Capitán Cortés outra,
tamén coma caído na loita, guardia
civil, defendendo o Santuario de
N.ª Sra.ª de la Cabeza, sitiado durante seis meses.

A FALANXE VIGUESA
¿Qué era a Falanxe en Vigo? Cáseque nada, moi pouca cousa. Pro
tamén as rúas talan da súa presencia por aquelas datas de 1936, vísperas da guerra civil.
A rúa de Luis Collazo, por exemplo, vai adicada ó primeiro morto
deste partido en Vigo. A Falanxe viguesa nacera en 1933, da man de
homes coma Jesús Roca, lnsúa
Martínez, González Gándara, Javier
Ozores, Krukemberg e outros. O
primeiro local abrírono na rúa do
Príncipe, n. 0 12, segundo piso, cos
cartos de Krukemberg , que era un
alemán nacionalizado español e
adicado ós negocios.

ESTA ERA A PORTA DO SOL

NOMES
Cambeáronse logo ó paseo de
Alfonso XI 11. E houbo outro asalto ó
pouco tempo no que se descobríu
un ficheiro con nomes e unha colección do semanario «Arriba». Esto
levóu á cadea a uns corenta falanxistas vigueses. Os enfrentamentos
viñan seguidos. E nuns destes morre Luis Collazo, «o primeiro falanxista galego morto gloriosamente»,
escibre Moure Mariño.

Conta Luis Moure-Mariño no
seu libro «Galicia en la guerra», editado en Madrid, en 1939, que en
xunio do 34 visitara Vigo Alcalá Zamora, presidente da República. Na
estación fora saludado ó xeito feixista por algúns mozos falanxistas e
o presidente, no barullo, erguéu tamén o seu brazo pola ventanilla. A
cousa provocóu unha forte reacción
nos elementos marxistas, que xa
andaban enfrentados cos falanxistas, e asaltaron o local da rúa do
Príncipe.

TEMPO DE REPRESION E MEDO
Juan Cerqueira, fabricante de
conservas, foi o primeiro xefe da
Falanxe en Vigo, que medróu a
toda presa logo do levantamento
militar. Todo o mundo era a apuntarse mentres que polas aldeas, barrios obreiros, gábeas e campos de
millo, a falanxe viguesa distinguíase por levar adiante unha das máis
fortes represións de postguerra.
Eles encarregáronse de todo, de
deixalo todo ben limpiño, ás órdenes de Jesús Suevos, que era xefe
provinci~I e logo chegóu ser Conselleiro Nacional, procurador nas Cortes e alcalde de Madrid. Mesmo
tres coñecidos xogadores do Celta
apuntáronse daquela á ·falanxe, segundo conta Costa Clavell, Ramón
Polo, Paredes e o porteiro Lilo, anque a ningún deles foi adicada rúa
nin plaza ningunha, que nós saibamos.

AS RUAS DA FALANXE

....1

Outra rúa ten, sin embargo, Luciano Conde a título particular, e
colectivamente os «Mártires de la
Falange». Luciano Conde, tamén

DESCOÑECIDOS
Poida que haxa algún nome
máis porque o noso reconto non foi
completo senón a xeito de mostra
cativa e representativa. A historia
deixa as marcas, recordos amargurados, feridas fondas e placas nas
rúas, nas plazas, nomes que cáseque ninguén coñece porque os vigueses chámanlle ás rúas e ás plazas polos seus nomes primeiros e
vellos e están un pouco canso.s,
como pasa noutras cidades, de que
tódolos días alguén poña un novo
apellido ilustre na placa. Poucos vigueses saben quén é Felipe Sánchez, quén foi o capitán Cortés ou o
capitán Carreró, a pesares de que
os máis vellos contan ainda arrepiados historias daqueles días: as
ametralladoras alimentadas polas
mulleres no barrio de Lavadores, as
fuxidas de noite pola ría coa esperanza de chegar a Portugal, a guardia civil e o exército disparando
dende a encosta da Estación do ferrocarril contra da Casa do -Pobo,
onde se defendían as centrais
obreiras e que logo pasóu ser oficina da Falanxe e Sindicatos, as loitas nos arrabaldos do Calvario, os
guerrilleiros de noite, a illa de San
Simón trocada en prisión, os «paseos» no Castro ... Nese monte, precisamente, está a Cruz dos Caídos ·
vigue.sa, e a plaza que hai debaixo
chámase da División Azul. Soio van
quedando as placas das rúas.

informe
Non ehegou o
sonido das sirenas
«Coma ante foron alarmantes as
noticias, transmitiuse esa natural
inquietude previsora ó pobo en xeral mediante as sirenas das embarcacións. Esta actitude non a adoptamos pra defender ó goberno
senón pra defender as poucas libertades que nos quedan». Os xornais
recollf an as verbas do cenetista
Anxel Fernández durante un mitin
obreiro celebrado na Coruña ó mediodía do 18 de xullo. Nembargantes, a pesares da alarma dos traballadores que fixeron sonar as sirenas dos pesqueiros hastra a ocupación do porto, a vida cotián nas cidades galegas non se viu afectada
hastra dous ou tres días despois do
levantamento en Africa. A lectura
da prensa da época -con tódalas
limitacións que ten pra coñecer a
verdadeira historia- é un bo espello pra ver coma da normalidade republicán foise pasando á consolidación dun novo sistema cunhas características das que non eran totalmente conscentes moitos dos
propios executores e colaboradores
do golpe. O venres 24 de xullo decíase ainda en La Voz de Galicia
que o obxectivo dos militares era

lase de Ruperto Regueiro, un futuro
«as» coruñés do ciclismo e dos preparativos do partido de fútbol pala
Copa do Alcalde da Coruña entre o
Deportivo e o Celta de Vigo. Coma
outra profecía, na última páxina
aparece un comentario sobre «El

muerto y el vivo» una pantomina
que derivó en tragedia y una tragedia que derivó en sainete.
A primeira páxina da Voz de Galicia 'tiña un contido eminentemente galega. Publicábase a duas columnas un traballo sobre as actividades do Seminario de Estudios

Gallegos, una obra de cultura y fervor vernáculos. Tamén, unha noticia pequena sabor dun Homenaje a
Vil/ar Ponte. Outra noticia de duas
columnas titulada Estatuto Gallego
na que se fala da entrega a Azaña
do devandito documento e se recolle a intervención de Castelao durante o acto, quen dixo, entre outras causas que Galicia autónoma

será unha democracia exemplar.
Ademáis de noticias semellantes ás
do outro xornal coruñés, reproducíase unha foto de nenas das escalas de Pedrafita que estaban na cidade pra coñecer o mar.

iniciado en el resto de España por
todas las fuerzas armadas de España para salvar su existencia y defender la República, para rematar
con un ¡Viva la República!

Na Voz de Galicia do 19 de xullo
xa viña a tres columnas en primeira
páxina a noticia do alzamento militar, cos seguintes titulares: Intento

subversivo contra la República.
Una parte del Ejército de Africa se
ha levantado en armas. El Gobierno
afirma que dominará la sedición
que no fue secundada en la península. La escuadra sale para Marruecos. No texto decíase que una oarte

¿Qué decía a prensa aquel 1 8 de
xullo? No Ideal Gallego ponse na
primeira páxina e coma principal
noticia Los jefes políticos celebraron ayer tarde una reunión suliñando que Los representantes de la

socialistas no acudieron.

Anunciabanse funerales por Calvo Sotelo en varias igrexas
da cidade. En páxinas interiores falabase do gran éxito da pélícula «Melodía de Arra-

BARRICADAS NO CENTRO DA CORUÑA

bal>> la mejor creación del inolvidable Carlos Gardel tan certeramente
secundado por la egregia actriz y
cantante Imperio Argentina. Coma
unha fatal predición e certo cheira
a contraseña anunciabase pró día
seguinte «La Bandera» (Legionarios

del Tercio) en espanol, que es un
canto al amor entre el tableteo de
~ las ametralladoras.
o
~
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Na páxina 3, unha foto co pé:

claración de Estado de Guerra, firmado por Enrique Cánovas de La
Cruz, comandante militar da Coruña y jefe de sus fuerzas armadas,
decíase: secundado el movimiento

y

~
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El presidente de las Cortes, señor
Martínez Barrio, rodeado de la comisión de representantes gallegos
en el momento de hacerle entrega
del anteproyecto de Estatuto para
Galicia. Nas páxinas deportivas fá-

mantener la República contra todo
intento punible. No Bando de de-
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AS/ TOMARON AS CASAS DOS RESISTENTES

del Ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado
en armas contra la República, sublevándose contra la propia Patria y
realizando el acto vengonzoso y criminal de rebelarse contra el poder
legítimo constituido (nota do Gobierno Civil). Anunciabanse varias

Se decreta la disolución de las unidades sublevadas. Na mesma páxina reproducíase unha foto do «Torpedero número 2» de la Marina de
Guerra española, que llegó a nuestro puerto anteayer, con motivo de
la huelga de los estibadores, y que
anoche marchó nuevamente.

disposicións a publicar na «Gaceta
de Madrid». Entre elas, a destitución na Comandancia general de

A carón destas noticias estremecedoras, a vida, só aparentemente,
parecía seguir igoal, mesmo coas
frivolidades das notas de sociedade
ou as páxinas de modas; falábase
dun elegantísimo vestido pra

Canarias del general don Francisco
Franco. Facíase un resumen do
contido do mitin -xa mencionado- celebrado o día anterior pala
CNT. No mesmo plantexáranse seis
esixencias. Na última delas pedíase
o licenciamiento do exército e armamento do pobo. Prós traballadores a situación era moi grave e boa
mostra delo foi o que se dixo nas
distintas intervencións. Recollíanse,
por exemplo, as verbas de Xosé
Moreno: el pueblo cuando no tiene

armas y las necesita las busca,
exactamente igual que cuando se
va a la panadería por pan.
Pala súa banda, o Ideal Gallego
do mesmo día publicaba a noticia
tamén na primeira plana co titular El

Gobierno hizo ayer público que ha
estallado un movimiento de carácter militar. Numerosas notas oficiales durante todo el día de ayer. Han
sido declaradas facciosas todas las
declaraciones de estado de guerra.

«cocktail» de seda «cloqué» blanca,
la blusa es de tisú tirolés estampado en azul, rojo y verde, modelo
Maggy Roulf.
Os xornais non voltarán a estar
na rua hastra o venres 24, cando o
alzamento se impuxera prácticamente en toda Galicia. Todo cambeara. Es inminente la entrada del
Ejército en Madrid, titulaba o Ideal

Gallego. Un trágico episodio nacional: Breves apuntes de lostranscendentes acontecimientos de 4 días,
decía pala súa banda a Voz de Galicia. Lago viñan os relatos dos feitos
dende o punto de vista do novo poder. Decíase que o domingo 19 la

tranquilidad fue completa en esta
ciudad (pala Coruña). Tanto es así
que por la mañana las gentes no se
privaron de sus habituales paseos
por la A venida de los Cantones y
Calle Real, viéndose muy concurridos. A las 4 y media se celebró un
interesante encuentro futbolístico
entre el Celta de Vigo y el Deportivo de la localidad, asistiendo numeroso público en Riazor. Venció
el Deportivo por 2 tantos a 1. O día
seguinte, luns 20, ·se hala anunciado que al dar tres pitadas los
barcos de pesca se declararía la
. huelga general de todos los servicios, oficios, etc. en La Coruña y así
sucedió. Pro a folga non bastóu. Escomenzaba entón un longo
camiño de marte e resistencia.

os eidos
Carta da dirección·

Memoria da historia
ANXEL VENCE
· Anacos dunha historia que parecía perdida pra sempre -asoballado polo silencio, o medo e as pistolas-, as primeiras, tímidas cartas
de letra temblorosa, chegan á
nosa redacción pra dar fe de que
aínda quedan testigos dunha grande masacre cometida en Galicia no
nome da civilización occidental en
cristiá. Non na Edade Media, non e
épocas claramente feudáis, senón
hai catro décadas, catro, cando a
pantasma do fascismo ensaiaba
nas Españas un sinestro ballet que
toda Europa bailaría algúns anos
despóis.
Son cartas que falan de homes
moitas
veces
bos,
xenerosos e xustos,
condenados a deixa-la
súa vida nas cunetas
ou nos valados dos
camposantos pola
única pro imperdonable culpa de defender
ideas perniciosas prás
contas bancarias dalgúns, disolventes dunha estrutura social ar-.
cáica, e demasiado libertinas prós capados
da ialma, necesariamente liberticidas.
Cartas que agardaron
corenta anos de lei e
orde pra poderen ser
escritas sen perigo de

hábiles interrogatorios. Son a memoria
da historia rescatada
por uns protagonistas
bilóxicamente chamados a desaparecer a
non moi longo prazo,
homes e mulleres que
6 primeiro vento de libertade queren sacar
do. corpo palabras que
mancan a forza de gardalas. «Moita
xentiña mataron», decía Luis Soto a
esta revista hai algunhas semanas.
Tres palabras repetidas hastra a
fartura por tantos e tantos galegas
abraiados ó ouvir falar do terror rojo:· eles, que non coñeceron outro
que o azul.
Seguramente está ainda por facer a imprescindible historia· da represión fascista en Galicia, país

que, como é sabido, caíu dende o
primeiro intre nas mans dos sublevados contra a legalidade republicana. Quizaves a únka testemuña
farturenta -con relación de feitos,
nomes, vilas, pobos e cidades galegas- foi a publicada en Santiago,
no ano triunfal de 1938, polo padre
Silva Ferreiro, un sacerdote daquela outra lgrexa que misturaba espadas con cruces sen facer moitos
distingos. O libro, titulado «El Movimiento Nacional en Galicia», constituía un verdadeiro relato lineal da
sublevación nas nosas terras, con
detalles anecdóticamente escalofriantes, como a publicación do

Dúas películas
pra non
do.r mirse

<<Section Speciale)). Dirixida por CostaLogo, algúns, dende o difícil exi- Gavras. ((El honor perdido de Katarina
Blum)). Dirixida por Volker Schlonlio, tentaron de reconstruí-lo mal
dorffs. Están a proxectarse estes días
soño padecido persoalme11te nuns
en varias salas de Galicia.
casos, pola vía indirecta de familiaDúas películas, dous tempos. Ambas
res e amigos noutros. Castelao, cos
dúas móvense sabor feitos e situacións
seus «Atila en Galicia» e «Galicia
reáis e os elementos de fición están en
mártirn -recentemente prohibido,
función das necesidades dun discurso
transparente que non deixa de ser prounha vez máis, un deles- demosfético. Son dúas reflexións sabor dunha
trou compridamente que un dibuxo
mesma esencia, sobar da m!tureza invale máis que mil ou un millón de
humana e irracional dun sistema que
palabras, cando éstas son demasia- . pra ser manter e perfeccionar «muda de
con> coma camaleón.
das e atrancan a gorxa ó querer sair
todas a un tempo.
A de Costa Gavras, con texto de JorFalta somentes a sistematizac1on científica, hastra aséptica,
duns feitos convertidos en histo.ria
por mor de corenta anos e a propia

desaparición física dos
seus protagonistas, víti mas e verdugos.
Unha sistematización
que puidera parecer
inconveniente no intre
en que se trata de esquecer vellas feridas e
abrir unha nova eta.pa
na historia deste País
e deste Estado. Certo.
A historia recente de
Galicia é inapropiada,
inconveniente prós
novos tempos de desarrollismo, tecnocracia e entente cordiale
baixo a bendición dun
sorrinte e mÚltinacional Willy Brandt. Só
habería que facer notar un par de detalles:
non foron os galegas
daquela quen escolleron esa historia, nin
nunca, deica agora,
tiveron oportunidade
de oirlla contar 6 bando das vítimas.
bando de guerra en Vigo, qu.e cos- ·
Permítannos, póis, quen tanto e
tan ben aproveitan outras fasquías
tóu unha resma de mortos na Porta
menos inconvenientes do noso
do Sol, ou a entrada non precisapaís, este pequeno desafogo. Anmente incruenta nalgunhas vilas.
que só sexa pola aprensión que a
Escrito en tono apoloxético e lauún lle produce aquel vello, coñecido
datorio pros vencedores, o libro
non tardou en ser retirado da circude George Santayana: .«os pobos
que esquecen a súa historia están
lación por estes, alarmados tal vez
diante do estilo excesivamente de- ·condenados a vivila de novo».
tallista do sen dúbida ben intencioAmén.
nado padre.

ge Semprún, fala das actividades dun
tribunal especial creado polo goberno
títere de Vichy, cando a ocupación de
Francia por parte dos nazis, cousa que
ocirríu coa complicidade da patriótica
dereita francesa. Section Speciale, que
fai lembrar en parte as funcións do tristemente célebre T.0.P. espaF!ol, cóndenóu a morte a moitos ·membros da Resistencia. Xueces franceses· que ás veces con entusiástica adicación e pasando por enriba da mesma normatividade
xurídica, daban carácter legal ós crimens fascistas.
·
O papel dos mass media, dos grandes comáis conservadores coma o Die
Zeitung, na represión de movementos
que cuestionan globalmente as actuáis
estruturc;is na R.F.A., a manipulación e a
desfeita da persoalidade humana, a
omnipotencia e omnipresencia da engranaxe dun estado en proceso de fascistización, é o transfondo do· film de
Schlondorffs, feito a partir dunha narración de Boll. Mostra hastra que punto,
nun país onde goberna unha maiorfa
socialdemócrata, o sistema chegou á
maior sofisticación e enmascaramento:
quen loita contra él sen entrar no xogo
non .sé considerado oposición política,
nin siquera lle será dado o calificativo
que utilizan os xueces de Costa Gavras:
idealista equivocado, senón que terá o
rol de criminal, de delincuente e bandido, baixo o eufemismo de terrorista ...
En fin, todo o drama dos BaaderMeinhoff.
Por unha banda, a denuncia nun
marco de excepción do capitalismo:
cando require medidas especiáis, da
ditadura e a represión indiscriminada.
Por outra, un xeito de dominación moito mais disfrazado -invocando os dereitos ·humanos e a democracia -a que
é tamén moito mais difícil de combater.
Neste último caso, é unha tarefa moito
mais laboriosa rompe-las apariencias.
Son dous tempos posibles da nosa
propia historia e por isa non é extraño
que o persoal deixé as butacas mordéndose os beizos, caladiños coma petos.
Non é pra menos. As verbas coas que
remata a película do Schlondorffs doen
tanto coma os disparos dos nazis en
Section Speciale. «Calquera parecido
coa realidade é inevitable».

::::
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OS LIBROS·TEIMA
<Ou como conseguir de balde
unha completa
biblioteca galega>

Agora ten a posibilidade de facerse
cunha completa biblioteca galega sen gastar un can. Todo o que debe facer é fiarse
das instrucións:
1) Fágase suscriptor de TEI MA, por un
período dun ano, e suscriba a dous amigos.

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

2) Remítano-las tres suscripqións.
E xa está. A volta de correo recibirá un
lote de libros galegas sobre a temática que
lle pete: ensaio, novela, historia, gastronomía, política, temas actuáis ...
Por suposto, pode repeti-la operación
cantas veces queira e poida. En cada ocasión recibirá un distinto lote de libros.

-- -· -·- __,_______ ,,____..___ _

DOMICILIO _________________ .______ .• ---.. ---..·------------·-·-

--··

POBOACION ---------------- ·- -·--- -·--·------------------PROVINCIA- - - - - - - - - - - - - - - - - PAIS

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

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA
(Semanal)

ANUAL
PENINSULA IBERICA .

SEMESTRAL

. 1.872 Ptas.

936 Ptas.

. 2.080 Ptas.

1.040 Ptas.

. .. 3.120 Ptas.

1.560 Ptas.

EUROPA:
CORREO ORDINARIO
CORREO AEREO ..
RESTO DO MUNDO ·
CORREO ORDINARIO
CORREO AEREO .

. . 2.080 Ptas.

O TALON ADXUNTO N. 0
XEITO DE PAGO

1.040 Ptas. ·

. .. . .. 4.500 Ptas.

O XIRO POST AL N º _
IMPOSTO EN
O CONTRA REEMBOLSO

2.250 Ptas.

_

_

__
DATA

!

-·- ------------------- .

Escriba á rúa -do Hórreo, 94-Entrechán-D
Departamento de Suscripcións.

sucede
no país
Crónica política

Os parlamentarios
fixeron mesa
LUIS POUSA
Nacionalidade e autogoberno foron, a pecir dos cronistas, as palabras clave nesa reunión de parlamentarios galegas celebrada en Santiago o mesmo día en que o Presidente Suárez fixera púbrica a lista dos seus «homes» que se constituirían no terceiro goberno da monarquía. A composición da mesa non parecía en principio que fose favorable a talar de nacionalidades e de autogobernos. Velahí a sorpresa. Porque, quizáis pala presión das voces que chegaron nos últimos días desde Catalunya e Eu.skadi, os senadores e diputados estamparon nos
cinco puntos aquelas reivindicacións mínimas que levaron á cárcel a moitos demócratas e foron sometidos a veredicto algúns máis.

O centro fall(tulle o centro
E por ahí pasaron os da UCD,
anque Couceiro Taboada nesta
ocasión se fixera fámulo de Fernández de la Mora e tiveran que ser resistidos finalmente polas voces
máis autorizadas do galeguismo
político que estaban presentes. E
nesto hai que constatar que o
home máis intransixente foi o senador nomeado polo Rei, Domingo
García-Sabell. O doctor compostelán sairía decindo «non se pode
transixir, que xa sei por onde veñen
os tiros». O ex-ministro de Obras
Públicas franquista e o médico aficionado 6 baloncesto tiveron que
facer augas coa door de ter que pasar por pedir que «no futuro sistema de autonomías e autogobernos
do Estado español non poderán
darse privilexios nin discriminacións. Pra iso recaban a solidaridade antre toda-las nacionalidades e
rexións de España».
En realidade, Couceiro Taboada
sería fiel á estratexia que se montara nunha reunión preparatoria do
Centro Democrático. Os homes que
a impulsarán foron Pío Cabanillas,
José Luis Meilán e David Pérez Puga. Pretendían · dar largas ó asunto
da constitución dunha Asamblea
Parlamentaria. Non querían de ningunha maneira que na declaración
de Santiago se pedise a autonomía.
Sería un tema da orde do día das
Cortes. Eles sabían que de constituirse en grupo parlamentario, os
situados máis á esquerda aproveitarían pra lanzar ó ruedo político a
tan temida -¿por quén?- autonomía e o tan demoníaco -¿pra
quén?- autogoberno. E moito menos querían nin siquera ouvir talar
do Estatuto plebiscitado no 36. Así

que o doctor aficionado ó baloncesto estaba dentro_ da lei prescrita.
Pro -e atención porque parece
que agora mesmo hai polémica antre
eles- un sector encabezado por Víctor Moro e o pontevedrés José Rivas aparecen na mesa como potenciadores da tese galeguista, triunfadora na reunión do día 4. Esto desbarátalle os plans ó Centro Democrático, que plegará velas desde o
momento en que Pío Cabanillas e
Meilán Gil abandonan pra tomar
camiño aéreo con dirección á Moncloa.
Os homes da redacción do comunicado non tiveron xa atrancos ..
González Seara sería intelixente periodista pra sintetizar ás ideas que
un García Sabell, un Víctor Moro e
o xoven posista Andrés Eguíbar lle
deron nun aparte que fixeron durante corenta e cinco minutos na
cafetería do Hostal de los Reyes
Católicos. Así quedaba aprobada
unha declaración que resulta máis
rica en contido do que todos esperaban. Os de Alianza Popular insistirían en que fara acordo por unanimidade. Os do Centro Democrático,
e principalmente o grupo de Ourense ou de Gómez Franqueira, non as
tiñan todas consigo e vixilaban as

andanzas dos informadores. Os Gatro do PSOE, tranquilos. Paz Andrade confesaría con satisfacción .por
poder facelo que a resistencia ás
palabras clave estivera principalmente nun home de AP. Iglesias
Corral pasaba duns pra outros con
surrisa inxenua a pesares de que lle
votaron por terra o que aquel Estatuto do 36 fose 6 arranque institucional gale.go. Máis que satisfeito o
doctor García Sabell, que lograra
poñer no papel con firma de corenta e cinco parlamentarios de marca
política tan heteroxénea o que os
partidos nacionalistas sempre proclamaron e reivindicaron, incluido
ese rechazo do Estatuto do 36.

Paz Andrade,
a medias
Paz Andrade viaxóu a Santiago
con unha pequena coartada. Ouixo
poñer nun dilema ós seus compañeiros de cámara e arrincóu de
papéis pra propoñer unha declaración na que desde a autonomía deica a reivindicación da · ensino obligatorio do galega, pasando pala
esixencia do dereito de voto dos
emigrantes e dos homes do mar,
fose o texto articulado pra asentar
doctrinariamente a Asamblea. Pro

os máis viron nela aspectos de futura discusión. E os menos tamén
teimaron en que non estaba claro o
texto. Máis ben confuso. Paz ' Andrade, posiblemente apoiado por
Víctor Moro, pedía a cooficialidade
do galega; talaba de ensino do galega e non «en galega»; que «ten
dereito a ser r.ecoñecida como naciona lidade, ou cando menos como
rexión autónoma», e outras afirmacións dubitosas. Sin embargo os redactores fixeron uso desta declaración e non da comunicación que o
aliancista por Lugo, Carro Martínez,
presentóu chea de tópicos.
Os senadores e diputados están
cazados nunha rede da que non poderán sair sen claudicar da declaración que algúns a estas horas pensarán que lles foi roubada. Polí·
ticamente, o roubo
non é tal.
Quizáis os do Centro de Ourense
talaron amplamente do tema no
xantar que celebraron aparte, fora
do Hostal, onde os socialistas, o senador Camilo José Cela -que non
lle sentóu moi ben o parlamentarismo de Paz Andrade ó parecer- e
algúns aliancistas, cos varios centristas, vían relocir a estrela do norte que se lles escapara do seu futuro político frente ás consecucións e
ós prantexamentos das outras nacionalidades do Estado. A primeira
victoria política dos ausentes -ise
pobo loitadi:>r perseguido durante
tantos anos- empezóu o día 4
polo feito de que nun noventa por
cento da reunión os parlamentarios
se expresaran en galego. Non se
sabe cál será a última. Pro sí cál
está senda a segunda: os parlamentarios galegos viven na incertidume e no medo a defraudar a un
pobo que está en esixencias moito
máis lonxe que a gran maioría deles.
Antes de rematar o mes, Bustelo
García, Fernández de la Mora, Couceiro Taboada, Vázquez Guillén,
Iglesias Corral e García Sabell presentarán un reglamento. Cando
sexa aprobado, quedará constituida
a Asamblea Parlamentaria Galega.
O demáis será historia a facer.

sucede no país
Unha nova ccexplotaeión» do río

Areeiros contra
peseadores,noMifio
Cáseque mil quinientas familias de pescadores
no Miño -entre Tui e Camposancos, na fronteiraven ameazado dun tempo a esta parte o que dende
hai tantos anos constitúe o seu principal e, ás veces,
único medio de vida.
Prós afectados non hai mais ca uns responsables: os areeiros.
Esa nova explotación do Miño
estase a facer dende perspectivas
absolutamente distintas e 6 servicio de intereses que non son, evidentemente, os dos homes que traballan as súas augas. «Cada día que
pasa hai mais atrancos pra pescar
no río e é mais difícil vivir disto»,
decfanno-los pescadores da ribeira
que viñeron á nosa redacción. O último conflito que estes homes veñen
mantendo pra salvaren a súa economía é coas areeiras, as empresas
que traballan os fondos do río pra
sacar area en grandes cantidades.
O conflito ven de vello. As areeiras
queren medrar, traballar mais, sacar mais area. Os pescadores, dende hai mais de dez anos, veñen denunciando mañas que son irregulares, unha actividade que vai contra

de arriba pra abaixo e mesmo fóra
dos límites que a lei lles marca?».

A LEIDO RIO
¿Quen dita a leido río Miño? Hai
un regramento do ano 1968. «As
areeiras non fan caso de regramento ningún -seguen os homes da
pesca-, desfán os portos e os
bancos de desove. Nós, non obstante, ternos xa problemas moi graves pra amplia-las nosas embarcacións e agora mesmo se alguén lle
quere poñer motor á súa barca xa
non pode. Non deixan. As empresas da area traballan cada día
mais, mesmo fóra dos límites legais. e ninguén lles di nada. A cousa chegou xa a situacións intolerables».

¿Quen fai as concesións? A Xefatura de Costas da Coruña logo
dun informe da Comandancia de
Mariña de Tui. «Non cumplir coas
concesións supón unha multa de
dez mil pesetas, pro compénsalles
pagalas. Amais, as multas veñen
moi de cando en vez e logo de nos
cansar de denuncia-las desfeitas
que fan. Traballan día e noite, sen
acougo», din os pescadores. Dende
Eiras a Tui é a zona de desove. Non
se pode sacar area según a lei. Pro
sácana, e dabondo. «Nós, os pescadores, ternos vedas. Eles non. Eles
desfán todo o ano. ¿Onde está a autoridade? Agachada, porque estamos fartos de mandar denuncias e
instancias. As areeiras traballan na
ilegalidade á vista xa de todo o
mundo».

CANSOS DE PROTESTAR
Están cansos de protestar. Pro
os intereses que explotan o río non
veñen pola banda destes homes. <<A
cousa empezou cando o salto de
Frieiras, que xa foi unha desfeita
pra moitas especies (anque non prá
lamprea, as cousas como son). O
salto está mesmo onde remata a
zona internacional do río. Logo xa

talaron do salto de Sela, que está
ahí, coma unha pantasma, e se vai
adiante vai se-la desfeita definitiva.
Logo a Celulosa que querían chantar perto de Ponteareas e que botaría todo o refugallo no río. ¿Que vai
ser do Miño? ¿A quen lle interesa
isto ?».
Dende hai certo tempo os pescadores da ribeira veñen xuntándose en asambleas pra trataren o problema. ¡Están a· desface-lo Miño 1
As areeiras, coas que veñen loitando, teima que teima, dun tempo pra
acá, son unha parte mais desta historia. O razoamento dos pescadores poida que non vaia tampouco
moi desencarreirado:
«Preguntamos só diante de todos estes proxectos que se anuncian, ¿a quen beneficia todo isto?

,

ccNós somos máis rentables»
(os areeiros)

«NOS SOMOS MAIS RENTABLES» (OS

AREEIROS)

dos seus intereses, mandan escritos ás autoridades, uns detrás dos
outros, e non teñen resposta.

Son dez empresas en total as
que traballan o río. Mais dunha vez
tense dito que o lugar pra traballaren, pra sacaren area é a barra, a
mesma desembocadura, onde non
só non estragarf an a cría senón que
favorecerían a pesca. Pro élles mais
rentable traballar de riba pra baixo,
aproveitando a corrente e as distancias menores da bases. Amurín, Eiras, Tui, Goián, Torrón, Carregal, .
San Miguel. .. son algunhas das parroquias afectadas polo problema.

«0 certo é -din eles- que vemos unha merma xeral no río dende que traballan estas empresas.
Antes collíase unha chea de sábalo
e lamprea. Agora nada. Prohibfronnos artes como a fisga ou a xacada
.q- porque decían que movían o fondo
-... e mataban a cría do peixe. ¿Que fan
" logo eses barcos traballando o río

O conflito entre pescadores e areeiras non ven de agora. Nos últimos días os pescadores tiñan pedida unha nova entrevista co gobernador civil da provincia pra falarlle do tema e denunciar unha vez mais as
irregularidades das areeiras, que nin siquera se axustan ás concesións.
!CONA advirte que está disposta a poñer sancións se se traballa fóra
dos límites. e concretamente fóra da barra do río. A Comandancia de
Mariña de Tui, con todo, dí que ICONA non ten nada que decir neste asunto
négase a da-los límites oficiáis das concesións porque se trata
de límites moi cambiantes, segundo un escrito que recibiron os pescadores.
·«De calquera xeito compre entender -decía á nosa revista un
voceiro das areeiras- que a industria é a industria e que o noso traballo sempre será mais rentable prá comunidade que unha pesca artesanal e cativa de medios como a que se faino río». Naturalmente negan
que eles non cumplan as concesións oficiáis.
Son 10 ·empresas adicadas a sacar area do Miño pola banda galega.
Pola portuguesa hai dúas e ó parecer a autoridade daquel país estaría
disposta a retíralas sempre e cando denantes saían do río as desta banda. «Non se trata de mante-las vellas estruturas non rentables e
anacrónicas -teiman os areeiros- senón de industrializar tamén o
río, fa celo rentable cos novos tempos».
~

~

sucede no país
La Voz de Galieia

Algo mais ea un
eámbeo de direeeión
¿Qué pasou no xornal coruñés La
Voz de Galicia? De súpeto, saltóu da

((AS AREEIRAS ESTANNOS ESTRAGANDO O R/OJJ

Dun tempo pra acá as areeiras traballan mais ca nunca e os atrancos
que nos poñen, mesmo legalmente,
pra que nós non poidamos pescar
coma noutro tempo, son moi grandes. As areeiras non teñen veda.
Nós si. Inventamos unha rede prá
angula e non no-la queren regramentar. Estamos cansos de protestar pola desfeita».
A última instancia que nós coñecemos vai dirixida ó Instituto Nacional de Conservación da Natureza de Pontevedra. Denantes houbo
instancias e denuncias nos axuntamentos, contra da Celulosa (que
aínda ameaza), diante de ICONA.
Este organismo dixo que efectivamente os areeiros tiñan que traballar na barra, que ese era o seu sitio
pra non estragaren a cría. Pro os
areeiros seguen, a pesares das denuncias. Son os poderosos.

NON HAI ZONAS PROHIBIDAS
«Coma un exemplo -decían os
pescadores na última instanciapodemos suliñar que unha das concesionarias traballa na confluencia
do río Esteiro co Miño, pesie 6 regramento de pesca do 68 que fala
de que esta zona é zona protexida
porque é onde desovan as especies».
E seguen coas denuncias: « A
cría está a ser destruida toda polos
poderosos métodos de absorción
empregados nos barcos. As empresas areeiras desvían as canles do
río e fan cambia-las correntes, quiAS BARCAS EN PARO

(OS PESCADORES)

tan o lastre e matan o desove da
angula, troita, robalo, solla, lamprea ... ». Sempre segundo as denuncias dos pescadores (denuncias por
escrito presentadas mais dunha vez
en organismos oficiais e axuntamentos, amais da Comandancia de
Mariña de Tui) en 1975 colléronse
100 mil lampreas. En 1976 a mit~
de, e este ano arredor das 25 mil.
Ningún dos organismos onde foron
presentadas as denuncias respondeu. E deste traballo vivía e aínda
vive unha chea de xente.
«¿Que queren? ¿Botarnos a todos do ría, atranca-la nosa economía
pesqueira pra que marchemos todos e poidan eles facer do Miño o
que queiran, poñe-los seus saltos,
as súas celulosas, as súas industrias?». Os ánimos andan quentes e
alporizados. De feito houbo xente
que xa deixou o traballo porque non
poden seguir. Moderniza-la explotación da pesca tampouco lles é
posible porque non dan os permisos pra novas artes nin pra poñer
motor ós barcos... «Pro as das
areeiras ben que van e veñen polo
río, ben que andan nos fondos, remexen e estrágano todo. E a eses,
que son os amos, ninguén lles mete
man».

A DESFEITA
¿E a desfeita do río, das familias
e as xentes que viviron e viven do
río pra dar entrada a un novo sistema; os saltos, as celulosas, etc.?
Non é mais ca unha pregunta. O
Miño ven ameazado dun tempo pra
acá, e cada día mais. ¿E a quen beneficia ese novo sistema? ¿Ouen o
trae?
Dende Portugal non din . nada,
polo de agora. Pro a paisaxe deste
país está a cambiar arreo, ou ameazada de cambio súpeto, imparable,
e a resposta está sempre en a quen
beneficia o cambio, a desfeita.

súa dirección un dos mellares xornalistas que tivo a Galicia da postguerra,
Francisco Pillado Rivadulla, e, segundo
a nota editorial publicada polo propio
periódico, debido a que a Pillado concedéuselle a xubilación anticipada, a
petición propia, «en atención ós moitos
anos de servicio». Hasta aquí, todo claro. Se un traballador dunha empresa,
sexa director ou non, quer xubilarse antes de tempo e o seu patrón está de
acorde, todos contentos. Aínda que
non é moi habitual cos patróns non fagan suda-la tinta até a última hora, as
veces pasan cousas así.
Pro, segundo poido averiguar TElMA, a cousa non é tan sinxela. Resulta
que a línea informativa do periódico
non convencía demasiado a certos
patróns da empresa que chegaron mesmo a decir que se estaba indinando
claramente hacia tendencias
«marxistas-leninistas». E xa se sabe que
detrás destas tendencias está sempre o
demo con cen cabezas. ¡Abofé, La Voz
marxista-leninista! Este
de Galicia
mundo non hai quen o entenda pois
mentras a U PG e outros sectores da
esquerda galega non se cansaban de
calificar este periódico como medio de
comunicación burgués españoleiro, resulta que unha parte dos seus donos
coidaban que estaba ó servicio das
causas marxista-leninistas. Hai que vivir pra poder crer no que se escoita.
O caso foi que, a raíz do tratamento
que lle deu a dirección da Voz (Pillado)
ós artigas da primeiro candidato ó Congreso por Alianza Popular, Victoria Armesto, e de certas diferencias de criterio xurdidas por un artigo do anticomunista recalcitrante Augusto Assía atacando a Santiago Carrillo, así como da
referencia que deu o periódico dun mitin coruñés de Alianza Popular e que
Victoria Armesto non dudóu en denunciar mesmo diante do periódico da
competencia, El Ideal Gallego, as cou;as chegaron ó seu máis alto grado de
:;onflictividade.

UNHA GARANTIA
Celebrouse unha xuntanza extraordinaria do consello de administración pra
trata-la situación e ganaron os dereitistas por cinco votos contra catro. A tesis
era que «esto hai que cambealo e
poñerlle freno» e as consecuencias remataron por tumba-lo director que foi
sustituido por Xoan Ramón Díaz García, hasta entón redactor-xefe de local.
Esto é, ·máis ou menos, o que pasóu na
Voz. A xubilación anticipada de Francisco Pillado -quedábanlle aínda 15
meses antes da edade reglamentaria- .
foi realmente un relevo imposto por ·
unha parte do accionariado do periódico,
aquel que se sitúa máis á dereita e que
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podería estar encabezado por Victoria
Armesto e polo seu home Augusto Assía que, segundo parece, chegaron
mesmo a propoñer prá dirección dous
he.m es de xornalistas moi ligados ó que
foi até hai pouco tempo a prensa do
Movimento (Alexandro Armesto e Fernando Onega, director do diario Arriba
o primeiro, e xefe de prensa da Presidencia do Goberno o segundo, lugueses os dous).
Tamén parece ser certo que o grupo
dereitista tiña como alternativa prá dirección do periódico a outro home da
casa, o periodista Anxel Padín a quen
se deu como sucesor de Pillado hasta
ás derradeiras horas do cámbeo. Finalmente, triunfóu unha posición seguramente intermedia da que saíu nomeado
director un rapaz de 35 anos, fillo do
esgrevio xornalista galego e poeta Xosé
Díaz Yácome que actualmente dirixe o
diario asturiano La Voz de Asturias.
Xoan Ramón Díaz máis parece ser un
home da escola de Pillado que de Augusto Assía e o seu nome na cabeceira
do periódico pode ser, dalgunha maneira, unha garantía de que non vai crebar
totalmente a línea liberal e de compromiso informativo que . veu seguindo a
Voz xa dende os tempos de Bocelo e
sabiamente desenrolada por Pillado.
O propio Díaz declaróu a TEIMA que
«o xornal seguirá a súa línea independente e liberal». «Trátase - aseguróu o
novo director - dun troque na dirección pro non nos contidos. A Voz non
variará os seus vellos obxetivos de servicio á sociedade galega». Engadíu que
calquera mellara que se poda introducir
no periódico noí:l "ªi .se '6.posible mostra la da hoite-pr' ~añá. • /
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Este e o seo diputado (e 111)
Conclúe, con esta terceira entrega, o noso ·informe
sobre os representantes galegas nestas primeiras
Cortes da democracia. Problemas de espacio e dificultades de localización obrígannos a non poder presentar homes como Meilán Gil -pola Coruña- e
Rosón Pérez, González Vázquez, Carro Martínez,
Harguindey-Banet, Sánchez Castiñeiras, Ulloa Vence

Pío Cabanillas Gallas:
Cesado dunha 01irada
O líder dos congresistas por Ourense do Centro naceu en Pontevedra hai 54 anos. Está casado, ten
un tillo e é abogado, notario e rexistra dor da propiedade. Económicamente, é un home moi unido ó sector inmobiliario - amigo do constructor pontevedrés Pío Malvar, foi
presidente do consello de administración do complexo turísticodeportivo «Manzaneda S.A.»- dise
que conta co total apoio do grupo
Barrié -foi president e ·de Consejo
de Administración de «Gran Hotel
.de la Toja» S.A.»- e do grupo Barreiros - despois de lle leva-los
asuntos legais, pasou a presidente
de CI FE, unha das financi eiras do
gru po autommiilístico- .
Hoxe é mi11istm de Cultura y
Bienestar, piro di;s,que quería se-lo
presidente, do Congreso: pensando
en ser, al gún día, p1riesiid ente do goberno, contan ,q ue1non aceptaría un
carg10 ministerial1 qu e puidera
queima-lo seu futuro.
Pío Cabanillas entrou na política
da man de Solís Ruiz, como xefe
nacional dos servici os xuríd icos da
Organización Sindical. Con Fraga
ascendería a subsecret ario de Info rmación y Tu rismo, gañando sona
de home liberal ó ser considerado
autor da Leir de Prensa do 66. No
69, coa caída de Fraga -trala denuncia do asunt o Matesa - pasaría
uns anos un pouco grises nos que
co foi procurador en Cortes por Ponte. . . vedra, secreta rio do Consejo del
I' Reino e presidente da Tabacalera
1

1

1

1

S.A. con Arias Navarro, no 7 4, pasa
a ser ministro de Información,
abrindo unha etapa de sorprendente liberalismo, que remataría por
provoca-la súa destitución e maila
dimisión solidaria do vicepresidente
Barrera de lrimo. Dáse por certo
que a causa directa foi a película
«Prima Angélica»: chamado ó_ P[r-:do, Cabanillas explicou a Franco
que o film xa estaba autorizado; o
xeneral miróuno, non abrf u boca
pro, á volta dun viaxe por Egipto,
don Pío atopouse cesado. Na súa
actual resurreción política conta
coa axuda de Juan Carlos, agradecido pola intervención do político
pontevedrés -no ano 75- nun
acto público no que plantexóu a necesidade da renuncia de Franco en
favor do Príncipe.
Con Fraga e Areílza, tiña fundada unha sociedade de estudios
-«Fedisa»-, verdadeira tapadeira
política na que se traballaba pra
crear unha alternativa de poder
-con nomes e apelidos- ós derradeiros días do franquismo. Nun
primeiro momento, Fraga e Areílza,
nomeados ministros á morte de
Franco, deixaron na Cl,meta a Pío.
Hoxendía, as cousas cambearon
dabondo: Fraga queimou o seu futuro meténdose en Alianza Popular
e a Areílza queimouno Suárez, que
non aceptaba a súa presencia nun
mesmo partido; mentres, Cabanillas ten nas mans o mais popular e o
~
o mais vistoso dos ministerios.
~
Defínese partidario da concesión IIl

e Cacharro Pardo -por Lugo-. De tódolos xeitos,
coidamos que esta ausencia non é un feito moi preocupante: pra ben ou pra mal, estes 43 homes van
centrar n~s súas figuras boa parte da actualidade galega. Con segui-lo seu traballo darannos, de seguro,
material informativo dabondo.

da autonomía a Galicia, pro non lle
gusta que, antes de discutirse a
constitución xa se fagan reivindica-

cións e propostas concretas que o
ministro interpreta como formas de
presión cara ós debates futuros.

sucede no país
Euloxio Gólllez Franqueira:
Vivir do ealllpo

dos 200 millóns de pesetas. Amigo
de Martín Esperanza, dimitido de
director da Caixa de Aforros, cando
fora daquel famoso «affaire», o gobernador civil promovera unha investigación da contabilidade das
empresas de Franqueira, que deu
por resultado a mais absoluta normalidade financieira.
Defensor da autonomía de Galicia, insiste na necesidade de que

non haxa privilexios nin discriminacións nos futuros e$tatutos. Nas
Cortes, este home -a quen hastra
os seus enemigos recoñecen ter
feito moito pola economía da provincia- quere defender, sobre todo, unha lexislación que provoque o
desenvolvemento do agro, «cousa
que é imposible se non se favorece
a agricultura de grupo, as solucións
cooperativistas».

Carlos Sueiro Pieo:
Un obreiro no Centro
Vigués, 37 anos, casado con
María Cardoso García, é pai de tres
tillos. Traballa como técnico de organización en Construcciones de
Elementos Normalizados SA. (Censa), unha das millores fábricas do
estado de materiais de alta tecnoloxía. Home de certo prestixio entre
os traballa.dores, na propaganda da
UCD talaban del .como «O representante proletario» dunha coalición
chea de funcionarios públicos e importantes homes da industria privada.
O número cinco dos diputados

pontevedreses da UCD é partidario
de loitar por unha autonomía plena
e consolidada. «E cando digo isto,
digo que o noso témolo que gobernar nós e na nosa terra. Por exemplo, non se pode seguir permitindo
que os cartos dos emigrantes saian
pra outras rexións».
Respecto do seu traballo nas
Cortes afirmou que «como traballador que son e que sinte de corazón
os problemas da miña clase, será
na defensa das reivindicacións
obreiras onde vou centra-lo meu
traballo parlamentario».

Xosé Rodrí.g uez Reza:
Todos xuntos, xuntos todos
Nado en Cenlle-Ourense no
1917, está casado e ten dous fil los.
O número dous dos diputados do
Centro foi mestre e conceMal de
Castrelos do Miño nos seus comenzos como home público. Hoxe, tras
vinte anos de xerencia conxunta en
UTECO e na Caixa Rural, manexa
os principais centros económicos
da provincia: comercialización dameirande parte dos produtos das
granxas de polos e vacuno; comercialización dos viños da Cooperati-

va do Ribeiro; controlada polos
seus homes está a fábrica de piensos e mailo matadeiro da provincia,
e tamén a Cámara Oficial Sindical
Agraria. Por se fora pouco, dende a
Caixa Rural move os cartos precisos pra manter en pé este emporio
comercial, que, aínda por riba, ten o
respaldo ideolóxico e publicitario
da «Región», o periódico da cidade.
A súa fortuna ninguén a coñece
pro, tranquilamente, pode pasar

O segundo dos senadores ourensáns do Centro naceu na capital
da provincia hai 55 anos. Licenciado en Dereito, é dono de dúas
granxas de vacuno, leva a dirección
do «Hotel Sila» e tamén é
conselleiro-delegado de «Cervezas
San Martín». Como diputado provincial, foi presidente das comisións de «Agricultura» e «Vías,
obras y planes».
«As peculiaridades de Galicia
precisan dun estatuto que recollendo estas diferencias nos permita o

necesario grado de autonomía rexional, pra podermos dar un trata. mento propio e axeitado ás características sociais e económicas dos
nosos problemas».
Cara 6 traballo parlamentario,
preocúpanlle os temas da reforma
e da autonomía, pro afirma que
pouco se adiantará se non se acada
unha acción conxunta de tódolos
parlamentarios galegos, que permita · a defensa da rexión en cada
unha das ponencias de traballo que ~
se creen nas Cortes.
O

sucede no país
Estanislao Reverter Sequeiros:

Xosé María Pardo Montero:

ntéritos deportivos

a ntan esquerda do centro
Naceu en Vilalba-Lugo no ano
25, está casado e ten dous tillos xa
mozos. Adicado exclusivamente o
exercicio da abogada, é diputado
da xunta de Goberno do colexio de
abogados e vocal do Patronato da
Universidade de Santiago.
Entrou na UCD como independente e -segundo din- pasa por
ser un dos homes mais a esquerda
do Centro. Pensa que son mais as
cousas que unen ós parlamentarios
ca que os separan; e afirma que o
pobo galego -sen deixar de ser radical na defensa do seu- é mais
ben moderado e que, polo tanto.
precisábase unha opción que superara a tensión tan forte entre AP e a

De Ourense, 4 7 anos, casado e
con cinco tillos -entre 20 e 11
anos-, os seus ingresos económicos véñenlle dunha empresa construtora e das representacións da
«Land Rover» e da «Ford». No 75,
logo de vinte anos de adicación intensiva, retirouse do deporte do automóvil, no que gañóu máis de 50
carreiras -rallies e subidas-. Presidente da Escuderla Orense, presidente de Federación Gallega de
Automovilismo e vocal da Nacional, posee unha medalla ó mérito
deportivo.
Considérase un home da «xeración do silencio», «dos que, aínda
que sentiámo-la política, non podiamos traballar por falla de cau-

ces». Define a socialdemocracia
como o punto óptimo do estado
moderno, xa que garantiza, millor
ca naide, o equilibrio entre traballo
e capital.
«Anque hoxe ~stá superado,
reclama-lo estatuto do 36 é o millar punto de arranque prá reivindicación do lexítimo dereito histórico
de Galicia a que se lle recoñeza a
súa personalidade».
O primeiro que o cuarto diputado da UCD quixera defender nas
Cortes sería «un ambicioso plan de
carreteras e comunicacións como
motor do desenvolvemento económico e un plan de vivendas populares como motor do benestar social».

Antonio Díaz Fuentes:
un rexionalista
O número tres dos diputados lugueses é un abogado de Sarria. de
35 anos. casado e con cinco tillos
-entre nove e tres anos-. Vive do
seu traballo como xurista e do pouco que lle dá -polo momentounha granxa porcina. asociada a
UTECO. Non ocupou ningún cargo
político hastra agora.
E considerado un dos homes
claves dun partido de acción rexional que. antes das eleccións. pre,~ tendía cubri-lo espacio político que
I' había entre Alianza Popular e a es-

querda. Car.tdo foi da constitución
da UCD. foron invitados á integración, que aceptaron baixo a condición de que recolleran os seus programas de acción rexional.
«0 meu esquema de traballo
váise centrar no pular pola urxencia
dunha constitución que defenda a
idea de autonomías rexionais; tamén vexo vital unha nova lei municipal. No terreo económico, penso
que é hora de reclamar solucións
pró agro. de loitar porque agricultura e gandeiría empecen a ser rentables».

esquerda. Di. tamén, que a candidatura do Centro por Lugo é unha
das máis rexionalistas.

«Pra min non hai dúbida de que
Galicia -por cultura, tradición, fala
e asentamento- é unha comunidade
nacional que debe ter dereito ó autogoberno e a definir, aqui as solucións ós seus problemas. Persoalmente. son partidario. hoxe, dunha
fonda autonomía e non descarto.
pra mais adiante. o federalismo».
O recoñecemento da peculiari dade. histórica de Galicia e a corrección de tódalas inxusticias que padece o agro, serán os aspectos fundamentais do seu traballo parlamentario.

NINCUÉN MILLOR
CATIPRA
EXPOÑE·LOS
TEUS PROBLEMAS
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Xuán Antonio Graíño Antarelle:

Victoria Armesto:

11nhas cantas accións

morriña da dereita

Nacido no Bosque-Cabana (Coruña) hai 56 anos. Estudióu nos
Xesuftas, cos que marchóu a Portugal cando foron expulsados en
1 931. Licenciado en Dereito por
Santiago en 1945, retiróuse dunha
oposición a Xudicatura pra se adicar
ós negocios que tiñan abandonados os seus pais -barcos e madeira-. Durante quince anos foi xuez
de paz de Cabana e. dende 1971,
ostenta a presidencia da Cámara
Sindical Oficial Agraria. Este foi o
único cargo político que tivo no
franquismo.

tomóvil. Eu son un home da clase
media. nunha palabra: que un día
teño cen mil pesetas no banco e
pró outro quinientas mil en números roxos. O número tres dos sena-.
dores coruñeses da UCD mostróu a
TEIMA moito interés en desmentila súa participación no capital social da empresa «Playa Grande de
Miño SA>>, a que quere urbanizar
unha marisma frente á resistencia
dos veciños. «Non teño nada que
ver con ese proxecto -dixo- nin
me pertenece unha soa peseta
desa empresa».

«Vivo case única e exclusivamente do campo que herdéi dos
meus pais. Os meus ingresos veñen
dunha granxa de porCino que teño
en Cabana, dunha explotación de
fresas e dos produtos forestais que
dan os montes que eu mesmo repoblei desde que tiña 15 anos.
Teño algunhas accións en varias
sociedades galegas de pouca categoría. onde a miña non chega, en
ningún caso. ás 500.000 pesetas;
tamén son propietario dunha pequena sociedade do ramo do au-

Está casado con Marisol Ferreiro
Hurtado de Mendoza e ten sete tillos, entre 29 e 21 anos.
«Gustaríame defender antes de
nada a autonomía de Galicia. non
como separatismo nin como rexionalismo antiguo e tampouco como
unha fórmula federalista que resultaría moi cara pra nós. Tería de ser
algo que, partindo do estatuto do
36. pasara pola conveniente actualización que permitira ós galegas
face-las súas propias leis por Galicia e pra Galicia».

María Victoria FernándezEspaña e Fernández Armesto é o
nome do único representante de
Alianza Popular pola Coruña, onde
naceu hai 52 anos. Descende, por
vía paterna, dunha vella familia de
militares;· por vía materna, é neta
de Juan Fernández Latorre, político
liberal, diputado nas Cortes na 1 República e fundador do diario «La
Voz de Galicia». Titulada en periodismo pola Escala Oficial, casou
con Felipe Fernández Armesto
(«Augusto Assía») e ten un tillo. Residíu máis de quince anos no extranxeiro (Nova York e Bonn, sobre
todo). Autora de varios libros
-Dos gallegos, Feijoo y Sarmiento, Galícía Feudal, Verbas Galegas,
Hermínía- foille concedido, no
1970, o Pedrón · de Ouro.
En principio, sorprendéu un pou.,.
co a aparición do seu nome encabezando a candidatura pró Congreso de Alianza Popular na Coruña,
pro despóis, andando xa a campaña
electoral, mostróuse como unha recalcitrante aliancista: tras inicia-los .
discursos talando de ser unha liberal de toda a vida, pasaba a facer
feroces ataques dereitistas a todo
quisque.
«As miñas aficións foron cambeando no curso da vida -declaróu Victoria Armesto-. De rapaza
gustábame montar a cabalo e aínda
tomei parte de moitas competicións hípic~s. Constantes miñas de
sempre foron a lectura, a conversa
cos amigos escolleitos e viaxar. A

miña alma galega está sempre aterida ó desexo de fuxir pra ficar logo,
cando me sinto lonxe da terra, atormentada pola morriña».
Tamén informou que quere defender nas Cortes <<tódolos intereses galegas en xeral, pro moi particularmente os dos pescadores».
Non quixo canta-los seus ingresos
económicos nin tampouco decir cales son as súas propiedades.

Baldomero Fernández Calviño:
preocupación pola pesca
O número un dos senadores da
UCD pola Coruña ten 50 anos e
leva xa 34 traballando pró axuntamento do Porto do Son. Naceu pola
parte de Narón (Coruña). está casado e non ten tillos.
Foi procurador en Cortes polo
tercio sindical e, dende hai tres meses. é o presidente da Cofradía Nacional de Pescadores. Vive do seu
soldo como funcionario municipal
-é técnico administrativo- e das
asignacións correspondentes polos
dous cargos oficiáis que ocupa.
«Porque penso que a defensa de
Galicia ten que ser obra dos propios galegas. vexo urxente a aprobación dun estatuto de autonomía
que recoñeza a nosa persoalidade

como rexión . Entón. dispoñendo xa
dun marco constitucional. poderemos ir dando solucións concretas
ós problemas galegas».
O sector primario vai se-lo centro do seu traballo nas Cortes. «Sobre todo. hai un punto que non
pode agardar mais: a comercialización dos produtos do campo e do
mar. porque non hai causa máis lamentable que quen menos gañe
sexa precisamente o que puxo o
traballo principal. E dentro do sector primario. adicarei atención preferente á organización dunha política pesqueira, causa que hastra
agora non houbo. que defenda e
potencie os nasos caladeiros e, tamén. as posibilidades de faenar nos
outros».
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O Corpiño

Clínica psiquiátrica do
mundo rural
--

Chegaron, coa primavera antes e co vran despois, as romaxes de Galicia. Hasta
que remate setembro, non haberá practicamente unha soa semana sen elas. Van
vi-lo San Benitiño .de Lérez e de Cava de Lobo, a Santa Marta de Ribarteme, a
Virxe da Lanzada, a Franqueira, os Milagros en varios sitios, a procesión das Mortallas, o San Andrés de Teixido.
TEIMA quixo contar como son estas romaxes e escolleu a do Corpiño. PERFECTO CON DE escribíu a reportaxe.
Medianoite do xoves 23 de xuño
na carballeira do Corpiño, Silleda
(Pontevedra). Unha orquesta vilega
atrona o lugar con interpretacións
«metálicas» que comprenden mesmo o Himno Galega como se fora
un bailable mais. Cando o escoitan,
tres ou catro mozos erguen o puño
pechado e repiten de Breogán sen
moita convición. O seu carón, unha
rapaza di que os músicos tocan o
himno igualiño que se fora a Internacional que soou pola Televisión
cando saía o Partido Comunista na
campaña electoral. «Dunha maneira desvaída», apunta a moza. A verbena do Corpiño está concurrida .
Hai quizais dúas mil persoas no víspora do día dos milagres.
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Nas tabernas do lugar toquean
varias ducias de romeiros que chegaron nas derradeiras horas da tarde dende sitios lonxanos e diversos.
«Nós vimos de oito kilómetros mais
praló de Ordes -informou a TEI-

MA un matrimonio vello que vai tódolos anos ó Corpiño dende hai
mais de vinte-. Case sempre chegamos no víspora pra poder entrar
cediño na igrexa e asistir ás misas.
Se se ven tarde, logo non hai quen
poida entrar e quedaste fóra sen
poder toca-la Virxe». A señora, case
totalmente xorda, tenta de axustar
un aparello deses de oir que remata
por non funcionarlle. «Non lle tale
-di o seu home-, que non lle
ouve case nada». Sen embargo, ela
non para de talar, quer leria pra
axudarlle a pasa-lo tempo. Da faltriqueira saca unhas cartas da baralla e convida ó xornalista de TEIMA
a bota-la partida pra ir matando o
tempo. Remata por conta-lo seu
caso axudada polo seu marido.

O MAL EXTREMEÑO
«Eu tiña unha enfermedade moi
mala, hai xa mais de vinte anos (un
mal extremeño, puntualiza o home

da informante), que non me deixaba vivir. Doíame todo e dábanme
ataques que facían ferver todo o
meu corpo. Fun ve-lo médico que
non me acertou no que me pasaba
e despois vin aquí ofrecida á Nosa
Señora do Corpiño e prom·e tinlle
que, se me sanaba, viría tódolos
anos mentres viva ou mentres me

queden folgos pra tace-la romaxe.
E así foi, curei e, dende entón, non
faltei nunca. Vin sempre, ou en
marzo ou agora polo San Xoán.
Prefiro vir agora, nesta época». Na
súa casa queda un tillo casado. Outros tres están traballando en Francia e unha tilla na Coruña. Os dous
vellos viaxaron en autobús, que lles
cobrou 225 pesetas por levalos e
traguelos. Coma eles, centos de romeiros chegaron dende as catro
provincias e moitos deles viaxaron
xa na tarde do día 23 pra pasa- la
noite no Corpiño. Son restos do vello costume que facfa chegar ós romeiros varios días antes pra tace- la
novena nos tempos nos que se fa ó
Corpiño a pé ou dacabalo e se tardaba varios dfas en chegar. <<Vin a
pé varios anos - contou o home de
Ordes-. Daquela facfanme falta
dous días pra anda-lo camiño. E tamén vin a cabalo, en día e medio.
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Agora a xente ven toda en coches
que se amontoan aquí na chaira.
Ven moita mais xente agora ca antes pro a min paréceme que hai
menos romeiros con devoción». O
informante ten 68 anos, labrador.
No víspora é mais doado talar
coa xente. Andan palas tabernas
bebendo unha cunea de viño ou tomando un café e poñen menos reparos pra entablar conversa. Cada
un canta o seu caso, sen ningunha
preocupación nin demasiadas suspicacias, causa que resulta moito
mais difícil de conseguir ó día seguinte polo rebumbio que se forma
con milleiros de persoas, misas, curas e festa.
w

¿QUE E O CORPIÑO
REALMENTE?
Nos derradeiros anos, etnógrafos e antropólogos (Risco, Taboada
Chivite, Xaquín Lourenzo, Lis Quibén, etc.) téñense ocupado do tema
do Corpiño. Agora mesmo están
sobre del Carmelo Lisón, Chao
Rego e algún profesor da Universidade de Santiago. Televisións
coma a francesa ou a inglesa (BBC)
están interesadas en trata-lo tema
a fondo e radios, coma a danesa,
trouxeron este ano os seus equipos
ó Corpiño que xa non é, dende hai
moito tempo, unha romaxe descoñecida.
Sobre da súa historia, a tradición
canta que había, a mediados do
século VIII, un ermitaño moi devoto
da Virxe que vivía nunha cova do
monte Carrio. Acostumaba a botar
pláticas en loubanza da Virxe e, por
iso, escoitábano decote os paisanos. Morréu santamente un bon día
e, pouco despois, xente da bisbarra
atopou o seu carpo incorrupto e
ninguén se astreveu a movelo do
sitio. Por esta razón, fixéronlle alí
mesmo unha capela que ben logo
tivo nome, a capela do Corpiño,
aludindo sen dúbida ó carpo do ermitaño.
Aconteceu mais tarde a invasión
dos alarbios, segundo Risco, e os
cristiáns tiveron que fuxir abandonando a capela que empezou axiña
a derrubarse hasta que non quedou
dela mais ca unhas pedras que rapidamente se cubriron de silvas e
de estrugas. Mediado o século XI 1,
somentes os pastores sabían onde
estaban os restos da capela e un
día, polo San Xoán, uns rapaces
que andaban co gando viran como
se cubría de súpeto o ceo. Pra gardarse do trebón metéronse no que
quedaba da ermida e, namais en-
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A PROCESION
trar, cegounos unha claridade «que
mor ardente. Os paisanos ·chámanlles, en xeral, males extremeños
non parecía deste mundo» (Risco).
que non é outra cousa ca enfermeSeguidamente, aparecéulle-la Virxe
Este ano, con todo o que pesan
co Neno Xesús no colo e cun ramo
dades extrañas. O mal cativo, por
os tempos da civilización da cocade flores na man dereita. Repetíuse
exemplo, cae máis no campo da
cola, presenciáronse escenas ima aparición varias veces e, andando
moderna psiquiatría ca noutro eido
presionantes. Houbo misas dende as
o tempo, ergueuse alí un santuario
calquera da Medicina pois trátase
seis da mañá e ás doce e media embaixo a advocación da Madre de
dun mal de histeria que padecen as
pezou a solemne, seguida pola proDios do Corpiño que acadou axiña
mozas labradoras por estar posesas
cesión. A Misa Maior foron enmeigrande sona en toda Galicia. A roou por te-lo demo no corpo, segungados e endiañados que se fixeron
maxe, que se celebra os día 23 e do reza a tradición popular. Cando
pasar por diante do altar maior, le24 de xuño e tamén nos últimos
lles dá o mal, retórcense e revolven
vados ás veces á forza por familiadías de marzo, acude moita xente
os olios engarabitando os dedos e
res. O sancristán estivo todo o día
que vai dende as terras de Melide,
botando escuma pola boca, menpoñendo no santo que consiste en
Becerreá, Chantada, Monforte, Lutres gritan e berran causas que a
aplicar sobre os romeiros unha religo, Ourense, Amoeiro, Ribadavia, O ortodoxia católica considera blasfequia e ameazou a un redactor de
Carballiño, A Coruña, Santiago, O
mas. Son escenas que aínda hoxe
TEI MA con romperlle a máquina se
Ferro!, Ordes, Pontevedra, etc.,
se poden ver no Corpiño e hai tesse empeñaba en seguir facendo foEste ano había centos e centos de
temuñas grabadas e filmadas que
tos. Antigamente, hai quen di que
coches e podíanse ver matrículas
lle tan ferve-lo sangue a calquera. A
non tan antigamente, o sancristán
de Madrid, Bilbao, Canarias, Barcegota, o meiga/lo, o endiañamento e
metíalles pola gorxa ós enfermos
lona e tamén as francesas, alemás
outras enfermedades dos nervios
un hisope mollado en aceite da
e suizas dos emigrantes. Van pra
rematan hoxe ainda mais veces
lámpara da igrexa pra que botaran
diante da Virxe do Corpiño que na · o diablillo ou o meiga/lo e, mentres
curaren enfermedades mais máxiconsulta do médico.
tanto, os familiares ou acompañancas ca outra cousa e por iso alguén
chamou, con humor, ó Corpiño a ·
tes batíanlles no lombo e decían
«Bótao fóra! ¡86tao fóra! Mediante
«clínica psiquiátrica do subdesenroestas prácticas, remataba por sair e
lo rural». O Corpiño cura dende o
facíao en forma dun nuvelo de pemal cativo hasta a caída da paletilla, pasando polas be/idas ou polo
los ou de ourizo cacho.
O enfermo ía despois á procesión que, segundo recolleu Vicente
Risco de información directa, ordenábase antes deste xeito: Di ante ía
un pendón branca e azul con cenefa marela; despois, o San Nicolás
levado por rapaces; detrás, os gaiteiros e logo un estandarte; logo, a
Virxe portada por mozas, algunhas
delas marchando debaixo das andas; outro estandarte e a Inmaculada que era levada palas Fillas de
María vestidas con mantos rectangulares azul-ceo e escapularios.
Detrás de todo isto, a Virxe do Corpiño, con manto de festa, derriba
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de andas que levan sempre homes
con medallas colgadas por lazos
bermellos, arrodeada polos devotos
que procuran toca-la Virxe con panos, chapeus, pucha ou co que poidan e tentan como· tolos de pasar
por debaixo das andas. Finalmente,
ía a Cruzalzada con ciriais e curas e,
detrás de todo, a banda de música
tocando.
Disto xa non queda todo pro
queda ben claramente a procesión
coa Virxe e coa xente que se amontoa ó seu paso. A Guardia Civil ten
que intervir pra que non se atropellen os devotos empurrándoos pra
que pasen axiña e deixen sitio ós
seguintes.
Antes de todo isto, cando che-:
gan os enfermos, xa empeza a maxia. Os parentes, que teñen que ter
bos brazos, levan como poden o
ofrecido que, cando avista xa a ermida, comenza moitas veces a berrar e a retorcerse. Non quer acer-

zada, en Amil, en San Benitiño da
Cova do Lobo e en poucos sitios
máis. Rematada a procesión, cada
un vaise prá súa casa e os mozos
da parroquia bailan outra vez na
festa até a medianoite do 24.
Nos arredores da igrexa, unha
manchea de moinantes (paralíticos,
xitanos, etc.) pide esmola e vende
estampiñas e obxectos insospeitados. Existe unha clara industria do
subdesenrolo que fai que se vendan
estampas collidas dos almanaques
enmarcadas con cristal e cinta
illante a 75. pesetas. Na mesma
igrexa hai un posto oficial no que se
venden estampas da Virxe a corenta pesetas, escapularios, rosarios e
outros obxectos de devoción maria na. Fóra do santuario, pódese
comprar de case tudo. Un prato de
pulpo, viño, churros, a castaña da
envidia, amuletos, cera bendita, o
que sexa, e tamén subirás lanchas,
tirar ás cintas ou mercar -un rollo de
cinta illante nuns pintorescos postos que atendían este ano os xitanos.

e

ESCAPARATE MILAGREIRO

carse e hai que arrastralo á forza. «E
como se viran o demo», contou
este ano a TEI MA un ha pulpeira
que leva dúas décadas vendo o que
pasa no Corpiño. Cando pasa a pro-.
cesión hai que tremar da Virxe con
coidadiño pra que non caia todo
nunha pila polo chan. Son escenas
impresionantes que non teñen comparanza mais que co que sucede en
Santa Marta de Ribarteme, na Lan-

Dentro da igrexa quedan hoxe
testemuñas (fotografías e declaración escritas) de enfermos que se
consideraron curados no Corpiño.
Cóntase nelas que un neno de nove
anos, Maxín González Montoto, enfermou en xaneiro de 1943 de suma gravedade quedando paralítico
hastra o extremo de non poder
move-la cabeza nin as pernas. A
súa nai, viuda, levouno a varios médicos de Merza, Cruces e Santiago
(alí aparecen os nomes) e, cando lle
recomendaron hospitalizar ó rapaz
por 18 meses pra inmovilizalo, pensou que era millor levalo ó Corpiño.
Ofreceulle á Virxe as 400 pesetas
que lle ía costa-la primeira operación e unha cantidade de millo
equivalente ó peso do rapaz, se curaba antes dos 15 días. Segundo o
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escrito que agora está pegado na
se pode considerar este fenómeno
igrexa, ós trece días da promesa,
como se fora unha festa illada.
«case repentinamente, o rapaz re«Forma parte -declarou- dun feicuperou os movementos dos seus
xe de santuarios que responden á
membros e da cabeza quedando
necesidade que vive o campesiño
completamente san». Outro caso é
que aínda permanece en esquemas
o de María Bermúdez Liste, 23
sociais precientíficos. Cando o
anos, natural de Numide, Tordoia
cristianismo chegou a Galicia ato(A Coruña). «Padecía ataques de ínpou unha serie de crencias relixiosas que intentou cristianizar pro
dole nerviosa e un continuo malesnon puido evitar que os galegos
tar cheo do mais raro aburrimento
e desesperación». Estaba tamén
vestiran de cristián os seus vellos
desauciada. polos médicos de Sanesquemas relixiosos mantendo o
tiago e curou no Corpiño. Igual lles
esencial, polo que resultou superfipasou a Agustín Montoto Rivas, Elcial a cristianización nesta terra.
Vira Cabaleiro Fernández, Xesusa
Hoxe perviven no campo crencias
que responden ós interrogantes e
Suárez, Edelmira Brandariz, Milanecesidades que precisan resposta
gros Rodríguez, Manuela Borracientífica e que non a teñen. O Corgu ei ros, Dorinda Mayo, Divina
piño atrae de toda Galicia xente
Fuentes Godoy, María Teresa Forque está afectada polo mal misteno Río e Anxel Rouco. Todos eles
teñen testemuña do seu milagre
rioso que lle chaman o meigallo e que
nas paredes da ermida. O caso de
non é outra cousa ca unha serie de
Anxel Rouco aparece mesmo docudoenzas de tipo neurolóxico ás que
mentado polo cura da súa parroa ciencia aínda hoxe non lles dá
quia, Alfredo Pardo Neira quen «ten
resposta total. Por iso o paisano séa honra de informar que na parroguelle dando unha explicación de
orde extramundano e buscando en
quia de San Xián de Bocamaior,
anexa de Meilán, vive un rapaz de
Deus, ou millor nos santos, o remedio do mal. Trátase dunha forma
sete anos que padecía dende a súa
precristiá, de relixiosidade primitineneza as consecuencias dunha
va, con roupas dos personaxes crisenfermedade de meninxite con atatiáns».
ques periódicos epilépticos». EngaSon cousas que quedan nesta
de o párroco que, «despois de facer
toda clase de curas, apelou á proGalicia xa tocada pola civilización
tección maternal da Santísima Virdo plástico e pola galaxia televisiva.
xe do Corpiño e parece que neste
Perdeuse unha parte das súas manifestacións. Agora os romeiros,
momento atópase moi milloradm>.
por exemplo, xa non paran como
Este escrito está datado o 24 de
paraban antes en Anzo, onde «está
Nadal de 1964.
outra Virxe que é milagreira porque
Os enfermos son case sempre
é curmá da do Corpiño» como dixo
mulleres e o ma.I ten sempre algo
que ver coa epilepsia ou con outros · este ano un ofrecido a TEI MA. Pro
seguen aínda moitas cousas dos
desequilibrios nerviosos. Xoán
Xosé Cebrián, cura e sociólogo que
vellos tempos.
vai decote estudia-lo que pasa no
Corpiño, explicou a TEIMA que non

tiago Alva

ígoehoeq,
tigo de ~xeep
<rE, UN DIA, <rMUNDO OBRERO»
CA/U NAS MIÑAS MANS ... »

Don Santiago, Santiago Alvarez, secretario xeral do Partido Comunista Galego, di que vive as vintecatro horas do día
prá política. ¿Quen o diría? As veces semella que saca forzas
dos mesmos ollos, cando ríe. Semella, outras, que reprime
conscientemente a gargallada, inútil tentativa cando as alegrías se lle escapan polos ollos de antigo neno labrego de Vilamartín de Valdeorras: «Claro que hai momentos -salienta- nos que un non pode mais. A miña capacidade, a

miña imaxinación ten límites e, entón, adícome a ler historia ou un poco de literatura». ¿Volver a ler, outra vez don
Santiago, os libros de Santa Teresa? «Non, home, non ... Os
libros de Santa Teresa xa non volvín dende aquela. Terías
que atoparte na mesma situación ... O certo ·é que aquelas
lecturas de cadea, a lectura dos místicos españois, serviume pra entende-lo problema cando se fniciou o díálogo
entre os comunistas e os cristiáns». ¿Quen o diría? Un artigo
del en Problemas de la Paz y del Socialismo está pra confirmalo. Eran os anos da reconciliación nacional e Santiago Alvarez seguíase sentindo campesiño, quizais un campesiño cun
pouco .mais de mundo ... Pro nunca un home de mundo, como
se entende vulgarmente. Todo o contrario, por forza, 6 mellor
certo aire místico e louzán.

XAVIER NAVAZA
«GAL/CIA, UNHA MEZ MAIS
DESFASADA ...»

¿Que vai facer Santiago Alvarez agora, despois das eleccións?
A pregunta, seguramente, sobraba. Don Santiago atópase con
folgos:
«Pois o que -vou facer eu é, supoño, o que van facer tódolos comunistas en xeral. Primeiro,
analiza-las razóns desa votación:
hai que tirar dela as conclusións
políticas adecuadas. Segundo,
aproveitar, de tódalas maneiras, diriamos que o éxito que en certos
aspectos tivo o Partido, como foi o
de chegar a zonas da poboación ás
que nunca chegara até agora. A
partires de ahí hai que tratar de se
implantar mais na sociedade. O
caso é que o Partido fixo mitins
bastante numerosos se o miramos
en proporción co que é Galicia. Entrou en relación con xente á que
non chegara denantes, fortaleceu a
súa organización, duplicouse ou tri.~ plicouse o seu número de militan- ~
~ tes ... ».
~

unha verdadeira conmoción en tódolos pobos. Pro mais tarde, claro,
chegaron as decepcións porque a
república en Galicia -aínda que
posibilitou a organización política e
o nacemento de sociedades e sindicatos mesmo nos pobos e aldeasnon chegou, de tódolos xeitos, a
cambia-lo poder efectivo, o poder
real, que quedou nas mans dos de
sempre, nas mans dos caciques ...
As cousas cambiaron pouco pró
campesiño, pró traballador labrego
en Galicia. E foi moi grande a desilusión porque non era aquilo o que
se agardaba da república. Así que
tiña que chegar unha toma de postura cara a posicións mais redicais.
Nós, en San Miguel (Vilamartín de
Valdeorras), tíñamos xa un círculo
cultural e ocasión pra ler moitas
cousas, de maneira que eu pronto
optaría pola solución federal».

E tamén o federalismo:
«0 PCG TIÑA QUE NACER»

ccUn libro
~ axuda a triunfar»
Francamente optimista:
«... Agora, todo iso, hai que desenrolalo e consolidalo, hai que lle
dar unha orientación ó Partido pra
correxi-los erros e as dificultades
que houbo, hai que mirar agora
cara adiante, cara ó porvir. .. E hai
que tratar de incidir pra que Galicia
conquira a súa autonomía».

Nembargantes, nós estabamos empeñados en falar do pasado. Non por nada, non; por falar e coñecelo a el persoalm'ente
fóra do aparato.

~
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«As miñas orixes son as dun rapaz fillo dunha familia campesiña,
cativos propietarios que, ó mesmo
tempo, traballaban algúns días de
xornaleiros; un rapaz coa experien-:cia do que vive nunha aldea e vai á
escola hastra os doce anos, alternando o estudio coa axuda no campo .-como pasa . aínda hoxe- e
que tiña unha grande afición á lectura... Lía todo o que caía nas
miñas mans dende que souben, de
maneira que -ós trece ou catorce
anos- un xa falaba de cousas que
pasaban fóra do entorno da aldea.
Claro. eu vivín a final da monarquía:
fa á escola cando a ditadura de
Primo de Rivera, cunha enorme
acentuación da política centralista
do Estado e cuns intentos patrioteiros que, evidentemente, se reflexaban tamén na escola, así que a malleira mais grande que levei na
miña vida escolar, propicioumª-., o
mestre por lle contestar en galego

a certa pregunta que xa non me
lembro cal era».

Os quince anos, Alvarez escomenzaba a determinar conscientemente a súa postura política
«cando lin un libro chamado La Revolución Española del Siglo XIX,
de Blasco lbáñez. Era un libro que
denunciaba á monarquía daquel
entón, un sistema moi corrompido
e con enormes inconvenientes no
sistema de Goberno ... Era a final da
monarquía e, cun sistema parlamentario, había certas libertades,
de maneira que o libro circulaba

«Pro, vaia, daquela a cuestión federal estaba dirixida por elementos
pequeno-burgueses radicais e tampouco me chegou a satisfacer. De
maneira que, rapidamente, solicitei
o meu ingreso no Partido Socialista. E soliciteino a través do Comité
Nacional, en Madrid, porque me
parecía que a xente do Partido Socialista naquela zona de Ourense
non era como eu concebía que debía se-la xente que loitaba por unha
transformación. Era xente moi vencellada ós caGiques e, nalgúns casos, eran os cadiques mesmos os
que construiran as agrupacións socialistas. De tódolos xeitos, aquilo
tampouco me ía dar satisfacción».

normalmente. Polo demáis xa había
A sorte de Santiago Alvarez
moitas inquedanzas, sobor de todo
cambiaba cando «pouco tempo
na prensa liberal e na de carácter . despois, cqía nas miñas mans un
republicano, falábase xa da monar- número de Mundo Obrero. Con el
quía con espírito crítico e de que atopaba o periódico que, realmenhabía outras alternativas, etcétera. te, reflexaba as miñas inquedanEu coido, agora que o penso, que zas ... No ano de 1931, pois, eu inaqu~I libro tivo unha grande i~~or- e gresaba no Partido Comunista de
tanc1a pró meu despertar pollt1co.
España logo de escribirá redacción
Claro que eu xa era dunha aldea á de Mundo Obrero en Madrid e de
que chegaba o ferrocarril e os pe- que me dixeran que me puxera en
riódicos, e máis tarde houbo teléfo- contacto co centro rexional dos cono ... , de maneira que a posibilidade munistas en Galicia, que se atopade ler periódicos de Madrid e mais ba en Vigo e onde estaban Garrote,
de Galicia foi tamén un elemento Araujo e outros que, despois, co 1 8
importante na !'Tliña evolución pos- de xullo, serían fusilados. O pouco
terior».
tempo mandáronme a dirección de
Benigno Alvarez, en Ourense, que
xa escomenzaba a dirixir ó Partido
Comunista na provincia e que tamén morrerfa no ano 37».

Non é iso,
non é iso ...

O caso é que a Segunda República o decepcionóu:

Mil douseentos
milicianos

No primeiro momento cheguei a
tomar partido polas ideas republicanas, parecíame que a república
era a solución. Despois triunfou a
república e, ó principio, aquilo foi

Diseque, con Benigno Alvarez,
se inaugura unha certa posición
galeguista no seo do Partido Co-

~onv1rao)
munista de España ó mesmo
tempo que o Partido escomenza
a amplia-la súa base na realidade galega, pro Santiago Alvarez
comenta que «xa oin outras veces
ese criterio e dudo que, historicamente, teña ningunha base». Mes-

mo se di que houbo unha forte
oposición, na dirección central do
PCE, á creación do Partido Comunista Galego: «Mira -asegura
Santiago Alvarez-, daquela había
un comité rexional pra Galicia que
radicaba en Vigo. O mellor pode
haber cousas que a min se me escapen porque, entón, eu xogaba un
papel local primeiro e, logo, outro a
nivel comarcal, afnda que Benigno
fixo moito pra que eu xogara un papel a nivel provincial, pro o que pasaba era que o Partido se estaba
ensanchando e aínda non collera
forza dabondo pra se transformar
nunha organización de carácter nacional galego».
«Eu dudo desa tese -afirma
agora con forza- que fala da
oposición á formación do PCG en
1932. O que ocurre é que o PCE
aínda non madurara e, en relación
con Galicia, figúrome que habería o
criterio de que en canto se deran as
condicións sería creado xa o PCG.
Pro cando, realmente, escomenzaron a madura-las condicións foi a
raíz do Frente Popular. Pro, tamén,
a raíz do Frente Popular -chegou a
Guerra Civil e o corte radical. Denantes, a loita polo Frente Popular
fora un elemento importante do
crecemento do Partido en toda España e, tamén, mais tarde, a campaña polo Estatuto de Autonomía.
Coido que non habería ningunha
oposición a unha actitude galeguista nacional xa que o Partido loitou
moito, en toda Galicia, en relación
co Estatuto... O que pasa é que,
despois, o chamado Alzamiento
Nacional e a sublevación de Franco rompen con todo».

E as primeiras metrallas, a caída de Galicia colleu a Santiago
Alvarez en Madrid, onde «tomei
baixo da miña responsabilidade, diriamos así, baixo da miña preocupación organizar ós galegos. Cando
escomenzou o Alzamiento Nacional cada sindicato, cada partido,
cada sector nacional ou rexional
dispúxose pra resistir pola causa
democrática. En Madrid, claro,
entón había bastantes galegos e
abrimos un banderín de enganche
nun cuartel da rúa de Juan Montalvo 28, en Catrocamiños. Alí organizouse un centro de instrución e a
primeira saída destas milicias sería
no frente de Toledo... Esa sería,

realmente, a miña maior aportación
á resistencia: organizar ós gal egos
que se atopaban fóra de Galicia.
Era un batallón de mil douscentos
homes no primeiro intre e que, cando pasamos a Francia, non tiña
mais de cento cincuenta ou douscentos. A maioría morrera durante
a loita».

E ehegou

Santa Teresa •••
Falando das guerrillas da postguerra, o secretario xeral do PCG
non participaría directamente
nelas «porque non tiven ocasión diso. A nosa guerra rematou en marzo e estiven, hastra que embarquei,
varios meses en Francia. O estalala Guerra Mundial tomáronse medidas pra que puideramos sair dalí
porque, xa ves, nós estabamos sen
un permiso legal de estancia no
país que, ademais, pronto foi ocupado polos nazis. Así que, o vintecinco de outono de 1939, embarquei camiño de América. Camiño
de Santo Domingo. Logo pasei a
Cuba, onde estiven até o 1 8 de xullo de 1 944 e, despois, a través de
varios países americanos voltei
clandestinamente a España. O vintecinco de agosto de 1 945 eu era
detido en Madrid».
¿Que traballo lle encomendara o Partido?
«Estaba previsto que eu viñera a
facerme cargo do Partido en Galicia. Había algunha xente dispersa
polo monte que mesmo se chegou
a convertir nun movemento de guerrillas, pro moitos xa foran fusilados
e, certamente, non había moita
xente en Galicia daquela... Coa
miña detención en agosto fun levado á Dirección Xeral de .Seguridade
e torturado durante varios días; logo, á cadea. Así que, os anos do
movemento guerrilleiro, eu paseinos na cadea. Hasta 1954».
E, claro, entón chega Santa
Teresa: «Na cárcere, os libros
tíñanse que ler con tapadeiras que
disimulasen o seu contido. Eu lin,
cheguei a ler na cadea El Capital e
mailas obras completas de Santa
Teresa de Jesús. Xa me dirás ... Había que estar na situación. Logo de
ser condenado en consello de guerra fun levado á prisión de Logroño,
onde estiven seis anos nunha celda
de illamento. Entón, naturalmente,
unha de .d úas: ou me volvía tolo ou
distribuía o tempo e me organizaba
pra non sucumbir. Eu tiña a idea de
que aq_uilo era unha etapa moi dura
pro que había que pasala e, home,
había que pasa la o · mellor posible.
Así que o meu entretenemento fundamental foron as lecturas, e escri-

bir e facer notas ... Lin toda a biblioteca da prisión e, polo tanto, sendo
unha biblioteca depurada, lin os libros de tódolos místicos entre outros. Mais tarde, cando me pasaron
ó penal de Burgos, xa todo foi distinto porque alí xa funcionaba unha
organización do Partido, xa tiven a
posibilidade de atoparme con material marxista aínda que tamén había libros relixiosos: na celda do penal de Burgos foi onde rematei de
ler, precisamente, as obras completas de Santa Teresa».

creación do PCG. Sobor da base do
meu informe decidiuse a creación
do PCG. Logo, o que pasou foi un
pouco de tempo pra chegar á constitución efectiva e darlle unha base
programática».

Entón, vai,
e fixen o PCG •••

Galieia
dos meus amores
En 1954, indulto. Santiago Alvarez era levado directamente ó
aeroporto camiño de Cuba novamente. Por pouco tempo, Alvarez
voltaría a Francia pra, dende alí,
«seguir loitando contra Franco».
¿Cantas veces entrou, até a
volta definitiva, clandestinamente en España? ¿Cantas veces
chegou a entrar en Galicia neses
anos?
«Ja, ja, ja... lso aínda é secreto
do sumario. Coido que aínda non
convén fatar di so ¿non? Galicia, home, estivo sempre pra min na preocupación central. Entón é lóxico
que, se eu viña a España, me ache- r;:i
gara a Galicia. O 18 de xullo do 36 ·~
tora un corte radical con Galicia e >sen eu agardalo, un corte xigantesco non somentes dende o punto de
vista político senón humano, dende
o punto de vista das miñas raíces
galegas e do meu afecto, do meu
sentimento ... Galicia, pra min, foi
sempre pra min algo asi como un
amor que nunca lograba conquerirn. ¿Conqueriuno agora? «Ja, ja,
ja, agora, polo menos, estou xa en
Galicia e insertado na súa vida».
Insertado, si, efectivamente, o
secretario xeral di que «O PCG
fundouse sobre unha base obxectiva, cando as condicións se deron
novamente. En 1954, cando eu
sain da cadea, xa se discutiu a nivel
da dirección do PCE a posibilidade
real de crea-lo PCG. Eu era membro da dirección do PCE dende a
guerra civil, dende 1937, pro en
1954 consideramos que aínda as
condicións non se daban pra fundalo PCG porque se se fundaba ía ser,
sobor de todo, basado nun grupo
de xente que nos atopabamos no
exilio. Semellábanos que iso non
era o mellor e que había que agardar a que o Partido se desenvolvera
mais no país. A oportunidade chegou anos mais tarde, en 1965, cando o VI 1 Congreso do PCE. Eu fixen
un informe sobre a situación en Galicia e plantexando xa o problema da

«E a UPG pra quen queda? A
presencia da Unión do Pobo Galego ...
«¡A presencia da U PG non tivo
nada que ver coa creación do PCG !
Eu son o testigo de maior excepción e podo afirmalo. Nós eramos
conscientes de que, en Galicia,
coma noutras partes de España,
tiñan que xurdir outros grupos políticos e outras alternativas. A UPG e
o PCG teñen dous campos, son
dous partidos que teñen, cada un, o
seu campo e en certo modo poden
ter a súa actuación complementaria, mais ou menos ... Noutro senso,
non; PCG e UPG diverxen. Hai
campo de acción prós dous grupos
e coido que, definitivamente, non é
verdade iso que algúns din de que o
PCG xurdiu polas presións exercidas coa presencia da UPG. Non é
certo iso. O PCG xurdiu porque tiña
que xurdir: no momento en que hai

PCG queda constituido xa denantes
da guerra».
Quere rematar coa cuestión,
mais engade que «cando se tala
desa presión da presencia da UPG,
fálase gratuitamente. Pra nós está
claro que no espacio palítico galego
hai sitio prós comunistas e tamén
pra outras forzas... lndependentemente deses factores, creouse o
PCG. Daquela, algúns amigos
aconselláronme que millor era
crear outra cousa e non o PCG, pro
eu estaba moi convencido -e digo
eu porque a miña participación ahí
foi moi directa e determinante- de
que, aínda que houbera outras forzas políticas, o PCG sería un grande
dinamizador da loita democrática
en Galicia. Cumpría crealo e, sobor
de todo, · en función das necesidades da sociedade galega.
O secretario xeral, don Santiago, comentaba logo que o problema é que Galicia, unha vez
mais, vai quedar desfasada
como xa pasou nos anos trinta.
Desfasada dunha dinámica
histórica na que debería estar inserta e que «pode agora non estala. Catalunya e mailo País Vasco
van ter autonomía, Galicia xa vere-

«AGORA, POLO MENOS,
XA ESTOU EN GALICIA»

un PC de España que recoñece a
personalidade. nacional de Galicia
nun Estado plurinacional, no momento ~n que ese PCE recoñece o
dereito á autodeterminación de Ga- ·
licia, o PCG tiña que nacer. E o retraso na súa creación non foi mais
ca un problema de circunstancias
históricas concretas. Eu estou seguro de que, se a guerra civil se retrasa uns meses, probablemente o

mos ... Claro que tamén pode ser
-remata- que algunha xente do
Centro Democrático cumpla agora
as súas promesas, as que fixo durante a campaña electoral. Pro iso
está por ver ... » Na sede do PCG
había certo barullo de militantes
agardando non sei que cando
marchabamos.

pobos
ibéricos
O novo goberno, terceiro da monarquia, dado a conocer dazaoito dfas despois das primeiras eleccións xerais en corenta
anos, é monocolor e, polo tanto, de centrodereita, mentras os
. feitos non demostren o contrario. Dende Madrid, ROXELIO
MARTINEZ, corresponsal de TEIMA, envióu unha crónica que
recolle algúns datos significativos como os vencellamentos
dalgúns membros co capitalismo español. Trátase dun análise
de urxencia preparado denantes de .que se dera a conocer o
programa que o goberno tratará de impoñer

máxima prós intereses do capitalismo español. Nesta tarea serán, de
seguro, peóns fundamentais, homes como Fernández Ordóñez (Facenda) e Jiménez de Parga (Traballo), os dous con contactos previos
coas centrais sindicais e con membros dos partidos da oposición.
Estes homes, xunto con Fuentes
Quintana, e García Díez, representarían a ala mais avanzada, a situada mais á esquerda nun goberno
dereitoso.

Novo Goberno en Madrid

A dereita hereda

á outra dereita

Tal e como quedou o mapa político post-electoral, este parece selo o único goberno posible prá defensa dos intereses da dereita. Porque este, a opinión dos comentaristas políticos é rigurosamente coincidente, é un goberno de centrodereita e, pra algúns, de dereita a
secas. Un goberno xurdido despois
das dificultades e conflitos pra
forma-lo partido do «centro», as dificultades cos grupos de carácter
mais independente, a reforma administrativa e os problemas que rodearon a formadón do equipo
económico.
As primeiras declaracións do
novo ministro da Presidencia, Otero
Novás, sinalaban que o novo goberno, no que permanecen cinco
ministros do anterior, tiña moito
que ver coa composición da Unión
de Centro Democrático (UCD). «A
composición do novo goberno
-dixo- recolle o amplio abano
dos partidos integrados na UCD e
por conseguinte non creo que houbese tensións na súa formación». O
asunto non parece estar tan claro.

OS HOMES
DO PRESIDENTE
Unha primeira lectura da lista
fala xa dunha marxinación do Partido Demócrata Cristián de Fernando
Alvarez de Miranda, aínda que deste se fala como probable presidente
do Congreso de Diputados. Habería
tarnén, segundo outros observadores, problemas coa. carteira a asignar a Pío Cabanillas, que finalmen<0
te iría a parar ó que parece ser un
~ Superministerio de Cultura e Benes0 tar.

De tódolos xeitos, o que está
claro é o intento de fortalecemento
da posición política do Presidente
do Goberno e da UCD, Adolfo Suárez, que soubo e poido rodearse
dos seus homes, de colaboradores
que, ademais, non ofrecen ·perigo
de facerlle moita sombra. Suárez
gaña unha vez mais. Ahí está ese
cargo de vicepresidente terceiro pra
asuntos políticos, preparado pró
anterior Ministro de Agricultura,
Fernando Abril Martorell, definido
polos expertos como home gris e
incondicional do Presidente. Nesa
liña habería que situar tamén ó ministro da Presidencia, Xosé Manuel
Otero Novás, vencellado ós Tácitos,
a Martín Villa, que seguirá ocupándose do «interiorn, a Enrique Sánchez de León, ministro de Sanidade
e Seguridade Social, e José Enrique Martínez Genique, ministro de
Agricultura. Serían os homes de
posición mais clara neste aspecto.

FINANCIEIROS
DABONDO
Outra cara é a da presencia e representación das finanzas. Homes
como Oliart Saussol (Industria e
Enerxía) -vencellado ós bancos
Hispanoamericano e Urquijo e conselleiro da Renfe e outras sociedades; Lladó (Transportes e Comunicacións) -colaborador no 1 Plan
de Desarrollo e ligado á industria
química e da construción-, e Garriques Walker (Obras Públicas e Urbanismo) -dignísimo representante das multinacionais en España.
Estes nomes, non ·están tódolos
que son, sen dúbida, revélanse
como pezas de confianza pró capi-

TODOS ESPERAN
talismo español en xeral e o chamado neocapitalismo en particular.
Os facedores de listas sabían moi
ben .o que estaban a facer.
Lémbranse tamén as conexións
de· García Dfez (Comercio e Turismo) coa Renfe e as de Clavero Arévalo (ministro adxunto prás relacións coas rexións) coa ala dinámica do capitalismo andaluz e coa

Sociedade de Desarrollo Industrial
de Andalucía (SODIAN). En fin, outro ministro, como Sánchez de
León estaría vencellado a Bankunión., Ensidesa e Bazán. Hai pra
todos.

ECONOMIA
E PACTO SOCIAL
Punto forte, no que todos se fixaron, foi na composición do equipo económico. Fuentes Quintana
será o encargado da política monetaria e Fernández Ordóñez, da reforma fiscal. Un indicativo do ideario do vicepresidente segundo pra
asuntos económicos puidera se-lo
traballo publicado no boletín das
Caixas de Aforras. Se iso sirve de
orientación pró programa, poderíamos atoparnos con medidas encamiñadas ó saneamento financieiro
e á loita contra a inflación, que podería incluir unha devaluación da
peseta -algúns falan de que o dólar USA podería venderse a cen pesetas-, o fomento das exportacións e a moderación das importacións, especialmente nos sectores
agrícola e enerxético. Dentro trataríase de sanea-lo sector público,
revisa-lo crédito oficial e os tipos
de interés e extende-la competencia e a libertade económica. E probable que a declaración programática do goberno recolla, no aspecto
económico, algúns destes puntos.
Deberá recoller·tamén o obxectivo dun pacto social, seguridade

Non se sabe moi ben qué é o
que pode dar de sí nin cómo levará
as súas relacións co parlamento,
coa oposición «leal». As impresións
primeiras falan dunha certa decepción por falta de caras novas, pola
ausencia de homes, diríamos, máis
progresistas. Tamén é certo que
non se esperaba moito mais e xa
dixemos ó empezar que este parecía o único goberno posible.
Polo demáis, os partidos políticos resérvanse sabiamente a súa
impresión hastra conoce-la declaración de intencións e proxectos, o
programa. Eso é o que conta fundamentalmente e ainda non se conoce no intre de redactar esta crónica
de urxencia. Non parece, de tódolos
xeitos que sexa éste un goberno capaz de arrebatar moitas metas ós
partidos da esquerda.

RUMORES PROS MILITARES
E mentras se fan estas cábalas e
os ministros falan vagamente de
«reformas», algúns rumores, cecais
especialmente interesados, recollen a suposta reacción dos tres
exércitos diante da reforma militar.
Segundo eses rumores, sin confirmación algunha, o exército do Aire
estaría completamente a favor da
creación do Ministerio de Defensa.
O exército de Terra manteríase entre o si e o non e a Marina, que parece se-la máis perxudicada,
mostraríase especialmente reticente. Son rumores. O Ministerio de
Defensa, que ocupa o teniente xeral
Gutiérrez Mellado, con categoría de
vicepresidente primeiro, aglutina os
tres antigos Ministerios de · Exército,
Marina e Aire. As declaracións oficia is xustifican esfo «pola necesidade de moderniza-las Forzas Armadas e unifica-la cadea de mando
político».

SARGADELOS, ·
UN CENTRO DE INVESTIGACION E
INDUSTRIA NETAMENTE GALEGO
A PLANIFICACION IN'DUSTRIAL COMO . TRADICION INAUGURADA FAI 200
ANOS POR ANTONIO RAIMUNDO IBAREZ NA SIDERURXIA E NA CERAMICA

7 RAZOS SOCIO-ECONOMICAS DO NOVO SARGADELOS
1 -

TRANSFORMA MATERIAS PRIMAS DA MESMA BISBARRA ...
2 - ... QUE MANUFACTURADAS ADEQUIREN 200 VECES MAIS VALOR QUE VENDENDOAS SOIO
BENEFICIADAS.
3 - A MAN DE OBRA E NUN 100 % DA MESMA BISBARRA.
4 - UBICADA EN MONTE BAIXO NON ELIMINOU CULTIVOS APROVEITABLES, NIN TROUXO
COMPLICACIOS ECOLOXICAS.
5 _:_ A INVERSION POR POSTO DE TRABALLO FOI DE 300~000 PESETAS.
6
O DESIÑO E A TECNICA QUE UTILIZA PERTENECE A INSTITUCIOS REIVINDICADORAS DA NOSA
CULTURA DIFERENCIAL COMA SON

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA@
SEMINARIO DE ESTUDIOS. CERAMICOS (§)
7 -

AS POSIBILIDADES
COMENZOS.

DA

EVOLUCION

DE

SARGADELOS ATÓPANSE APENAS

NOS SEUS

complexo de industria, investigación e formación que agrama en sargadelos

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

Libros

-PROBLEMAS DA CULTURA GALEGA, en galego ou en galego/castelán.
-PROBLEMAS DE DESIÑO, COMÜNICACION, ARTE E INDUSTRIA, en galego e en castelán.
-PROBLEMAS TECNICOS PARTICULARES DA CERAMICA, en castelán

Cadernos -do LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA
-dó SEMINARIO DE ESTUDIOS CERAMICOS
-do DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
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Dous vocalistas
Xesús Vega, dirixente e public relations do
Movemento Comunista de Galicia, e E/vira Souto, secretario xeral da Unión do Pobo Galego.
Dous bos vocalistas dibuxados
por Siro pra un
tempo con algunha que outra verbena política. El, cunha
voz tranquila,
melodiosa, doce, pro un pouco lene, ás veces dubitativa.
Ela, cunha voz
enérxica, forte,
que de cando
en cando perde
eficacia por
unha pronunciación atropellada, non mediSi ro
da.

Ambolos dous teñen un repertorio e uns
fans eminentemente populares. Os dous declararon que de
haber unha loita
ou regueia musical Elvira Souto cantaríalle a
Vega iso de
Qué viva España ó que este
respondería cun
ledo La Caravana. Se as cous as van por
onde teñen que
ir os dous novos
políticos -agora en serioterán moito que
facer neste país
con máis problemas que verbenas.
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¡Ei Carballeira!
Con nada máis e nada menos que
sesenta alumnos escomenzóu a traballar na súa Escala de Gaitas en
Ortigueira o mestre Xavier Garrote
Cobelo. Foi en 1975 e agora a agrupación pode considerarse do millorciño que hai no país. Son corenta

gaitas tocando ó mesmo tempo e
ten que ser moita farra. Aproveitando o intre: ¿por qué non se invita a
tóda/as agrupacións de gaitas pra
que o Día da Patria Galega participen. da celebración en Santiago?

Naturalismo
bíblico
Irnos camiño da perdición.
Non é, como poidan pensar,.
unha das primeiras tentativas
porno . daqueles adiantados
golfos do modernismo. E a
portada dun libriño editado
recentemente e escrito por
un crego, o padre Rubinos,
coñecido na Coruña polas
súas posturas integristas e
conservadoras. Visto que a
xente anda desmadrada con,
tanto p/ayboyladybaby o «Leyendo la Biblia» ten unha portada de circunstancias. Din
que o padre Rubinos anda tarareando o A vec les temps do
anarquista Ferré.

cultura
Ben-Cho-Shey

Galieia no eorazón
Galicia no corazón é o títul-0 dun libro coque se quere

homenaxear a un home que adicou toda a súa vida a
pensar e sentir ó seu país. En Madrid, ós seus 81
anos, a pesares dos anos e as doenzas, Ben-ChoShey segue de perta o acontecer diario de Galicia.
XOAN M. CARREIRA
«Xa vedes. Os meus anos e tendo que adeprender a escribir outra
vez)). Móstranos algúns cuadernos
onde fai prácticas de escritura e
onde hai tamén algúns dibuxiños
de relós e de cando en cando enfádase porque a lingua e os dedos
non sempre respostan. Todo veu
por unha grave doenza, pro BenCho-Shey, a pesares das dificultades pra falar, mantén completamente a lucidez e segue día a día
todo canto pasa en Galicia. Sempre, enriba da mesa, as publicacións máis recentes, os títulos mais
actuais.
Cando Xosé Ramón e
Fernández-Oxea escomenzou a escribir crónicas dende Africa -onde
facía o servicio militar- pró xornal _
La Zarpa veulle cair un castigo e
entón mirou de firmar con seudónimo. De ahí o Ben-Cho-Shey. E hastra hoxe, toda unha vida con Galicia
no corazón: mestre rural, colaborador da revista Nós e compañeiro de
toda a Xeneración (contábanos
como coñeceu a Castelao en Madrid: «Foi nunha festa galega. Eu

bailaba moi ben a muiñeira e xa o
Castelao decía que había que bailar en galega ... Ainda que el bailaba así, así. Erache moi longo))), a piques de ser fusilado no 37 polo seu
compromiso co Partido Galeguista,
desterrado a Cáceres neste mesmo
ano, autor de numerosos traballos,
conferencias, divulgador incansable
da cultura nacional galega, e, engadiría el sorrindo, Gran Cruz de Mon-

tealegre, Colector do B aral/ete, Preboste do Tangaraño.

MESTRE RURAL
o

~
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Dos seus tempos de mestre no
agro data o traballo «Santa Marta

de Moreiras: estudo dunha parroquia galega», fermoso libro que
hoxe lese de corrido coma as millares narracións de aventuras. «Cuando él se ponía malo -decía a súa
dona, Isabel- les daba yo clase a

los. chicos. ¿Sabéis lo que pasaba?:
como yo les hablaba en castellano,
oues el día que yo les daba clase
los chiquillos estaban embobados
escuchándome. Cuando acaba la
clase les preguntaba. ¡Imposible!,
no se enteraban de nada porque
me contestaban todo al revés. No
entendían. Y me venía un chiquillo:
señora maestra, aquel rapaz botó

tempo por conferencias, exposicións, e tertulias. De tódolos xeitos,
é un ser extraño nestas rúas cada
vez máis abafantes, inhumanas.
Despois de cada visita, o primeiro
que pensa un e que fai este home
na cidade-moloch, por que non ...

((Non perdo un 25 de xullo en Santiago; todos, tódolos días de Galicia)).

A HOMENAXE
Dende hai algún tempo un fato
de galegas veñen dando voltas á
idea dunha homenaxe. O libro «Galicia no corazón» (Edicións do Castro), qu_e está a ser espallado agora,
é unha parte do mesmo. En marzo
do ano pasado, Ben-Cho-Shey
mostrounos un manuscrito que
nos deixou impresionados. Era un
proxecto de esquela: «0 señor D.

Xosé Ramón e Fernández Oxea,
Ben-Cho-Shey, Gran Curz de Montealegre, Colector do Barallete, Pre-

GAL/CIA ESTA LONXE

un pecado. Y tampoco les entendía
yo... decía, ¿que será (<botó>>?. O
«Catón Galega» é outro interesante
libro resultado das súas experiencias pedagóxicas.
Nesta súa casa de Madrid -na
grande biblioteca- moitos mozos
galegas se introduciron no galeguismo, un deles fo¡ Xesús Alonso
Montero. Ben-Cho-Shey non fallaba a ningún acto de carácter galego
e ainda agora ven de tempo en

baste do Tangaraño. Ten o gusto
de /les ofrecer aos seus amigos
novo domicilio no camiño do Cementerio de Ourense onde.os agardará até que o boten dalí os ediles
de turno. A súa dona e a súa fil/a
préganlles encomenden a Deus a
súa ánima. Nota. Quedan suprimidos tódolos homenaxes post morten, porque as causas ou se tan 6
seu tempo ou non se tan)). Se cadra
esta vez non se fan a destempo.

«Ofalar de popular referímonos ó pobo que non só participa da evolución, senón que
se apodera dela, impona,
condicionaa. Pensamos nun
MANUEL RIVAS
Tense dito que o drama da poesía, da literatura, da arte, e, en xeral, da cultura que leva diante o calificativo -non sempre merecido- de social, popular ou obreira,
foi cáseque sempre o non poder
chegar, espallarse e ser obxecto de
crítica na propia sociedade, pobo
ou proletariado que eran o seu hipotético destinatario. De ahí moitas
fustracións. A vella polémica non
sempre estivo, ó meu entender, ben
plantexada. Nos últimos anos, en
Galicia, centrouse en cuestións que
non sempre eran o celme ou a
esencia do problema e plantexáronse contraposicións erróneas como
sucedéu cos termos ética-estética.
Pensóuse que a definición de popular viña dada por linguaxe común,
doado de entender, e que era preciso fuxir da complexidade, da experimentación, dos novos xeitos artísticos, que se consideraban -como
Brecht prós obreristas, como Maiakovski prós stalinistas- mostras
da arte burguesa.
A cultura de taita foi moitas veces de laio, de sublimación. Cambeóuse o contido pro conservóuse
a estrutura da vella obra artística.
Sustituíse o heroi burgués por un
heroi popular, pro tamén individual,
non colectivo. E iso non é cultura
popular, é populismo.
Habería que replantexa-la cuestión porque a historia mais recente,
a realidade cotiá, reflexan que as
estruturas de dominación cultural
están practicamente intactas. Agora hai que centrarse tanto no feíto
cultural como nas claves internas
da obra artística. E urxente analizar
e desfarela-las canles e as condicións nas que se produce a dominación. Coñecer ben a realidade pra
rematar coa mesma opresión cultural. E isto supón construir unha infraestrutura cultural, supón posibilitar un acceso maioritario á cultura
que se está a facer, supón crear un
novo xeito de recepción dos bens
. culturais e tamén de resposta e de
crítica do pobo a eses produtos.
Supón tamén, como decía Matterlat, ~encella-la loita cultural coas

cultura
pobo que fai historia, que
transforma o mundo e se
transforma a si mesmo».

Música en Cotllpostela

(Bertolt Brecht)

Pasando pola Comisaría

outras loitas das clases populares,
porque o contrario é valeirala de
todo contido.
Ou faise así, ou será millor axudar a enterrar definitivamente a
cultura -anque lle chamen popular- e deixala prós cenáculos dun
ou outro signo. Falar de congreso
de cultura pode supoñer mimetismo e dende logo non é inventar
nada novo. Un proxecto deste tipo
só ten senso se se entande como
proceso e non como acontecemento de tempo limitado, se non fica
nas cantes clásicas e nos sectores
intelectualizados.
O autocoñecemento das clases
populares, como sinalaba Luckás,
é ó mesmo tempo un coñecemento
recto da enteira sociedade. O debate tería que abrirse ós eidos tradicionais da cultura pro tamén habería que inclui-lo debate político, os
temas ecolóxicos... Particular importancia tería o estudia-los medios de comunicación de masas
-elementos decisivos da actual
dominación- e o papel dos mesmos ó servicio de distintos intereses que os de agora, coñecer que
ten de verdade esa afirmación de O·
periódico representarla prÓ proletariado o que o libro representóu prá
burguesía ascendente.
Pro o que definiría ó congreso
sería que os suxeitos que o levaran
adiante foran aqueles núcleos onde
o pobo ten consciencia de sel o:
asociacións culturais, sindicatos,
movemento cidadán ...
A teoría non ten senso se morre
en si mesma. Pro hai que lembrar
tamén que o (!Ctivismo e o voluntarismo non va a ningures se non se
teñen os pés no chan, se a vontade
de transformación non vai vencellada a un coñecemento da realidade.
E aquilo que expresaban tan fermosamente os versos do obreiro Gabor: ¡Non abonda con querer!/Aqul
está a chaira/Pra construir aquí
unha ciudade tedes que adeprender
primeiro a soster.vos sobor das pernas/cando funga o vento.

tentes entre trinta e cincuenta (os
Na madrileña Plaza de la Opera,
no edificio do Teatro Real, ten a . días que tocou a Orquesta mais
sede un organismo chamado Comi- pois ten noventa e tres mestres,
maila solista e o director) na ·súa
saria Nacional de la Música. A súa
misión é a de coordina-la vida mu- meirande parte representantes do
sical española. Pra isto o presupos- Axuntamento, Cabildo e Universito vaise distribuir deste xeito: 75 % dade. O presuposto foi de tres
pra Madrid, 1 5 % pra Barcelona e o millóns e medio de pesetas. Pro nin
1O % restante a espallar do xeito La Voz de Galicia nin El Ideal Gallemais xeneroso polo resto do Esta- go comulgaron con rodas de muiño
do... na forma dunhas Semanas,
e a revista Ritmo (revista de espeDecenas ou Festivales de Música
cialidade musical que dende a súa
organizados totalmente no despa- fundación en 1929 dá mostras de
cho de Antonio Iglesias, Subcomi- ser ateo-marxista-xudeu-masónica)
sario Nacional de la Música, crftico denunciou os feitos. ¡ Miña naiciña 1
de Informaciones, Director do Cur- Na Comisarfa choveron chuzos.
so Internacional de Música en
Comprfa atopar unha boa solución.
Compostela ...
Non podía admitirse outro fracaso
A organización dunha Semana semellante. A solución xenial foi
de Música (Española, Mediterrátraslada-la VII SEMANA DE MUSlnea, Relixiosa, Cámara, Corpus LuCA ESPAÑOLA ó mes de Agosto
cense) responde sempre ó mesmo coincidindo co Curso Internacional
esquema capaz a facer palidecer de
de Música en Compostela. Din as
envexa ós burócratas das novelas malas linguas que o presuposto
de Kafka. A elección dos intérpre- ronda os cinco millóns de pesetas.
tes, selección .das obras, impresión
O Curso Internacional de Música
dos carteis e programas, elección
en Compostela é un invento direcdos locais, calendario, ... fanse en
Madrid. Dalf traen as azafatas, aco- tamente encamiñado a prestixiar a
modadores, e... crfticos. Os prota- · Dna. Margarita Pastor de Jessens.
O Curso conta con subvencións da
gonistas mimados son estes crfticos madrileños e algún catalán de
Comisarfa, de Embaixadas, de Banconfianza (El Alcázar, Arriba, Infor- cos ... , e a figura promotora de Dona
maciones, ABC, La Vanguardia, El
Margarita. O Director do Curso é
Pafs ... ) Dalf nuns días, estes xornais . Antonio Iglesias, tamén profesor de
publican aitigos altamente eloxio- piano, inda que nas súas clases non
sos das devanditas semanas.
o toque nunca e se limite a berrarlles ós alumnos que se trabucan
A VI SEMANA DE MUSICA ESminimamente na lectura. TradicioPAÑOLA, celebrouse en Santiago
nalmente ó longo do Curso hai unha
do 15 ó 21 de Marzo do 1976.
serie de actuacións de mestres do
Pola banda organizativa, todo foi
Curso e artistas españois invitados.
normal, é decir; non houbo propaTamén un encargo de composición a
ganda, do 18 ó 22 de Marzo habfa
un incondicional da Comisarfa.
«ponte», os locais (San Paio, Santo
Domingo, o Auditorio Municipal)
Non é moi diffcil tirar consenon tiñan acústica, pro facía unha
da unificación Semanacuencias
friolencia que ninguén se lembraba
Curso.
A
figura
central serfa novade cousa semellante, os .crfticos
mente Antonio Iglesias, o prestixio
(Lerdo de Tejada, Sánchez Pedrote,
Montsalvatge, ... ) vivindo no Hostal do Curso aumentaría, o quorum
asegurarían o os becarios, os inde los Reyes Católicos, os músicos
condicionais
de Antonio Iglesias teda Orquesta Ciudad de Barcelona
rán asegurados encargos d~ comvivindo no Burgo sen calefacción
nin auga quente, o número de asis- posición e actuacións, e como sem-

pre, a participación de Pepe Ferreiro, contribuinte, será paga-la festa.
A alternativa é ben sinxela: Disolución da Comisaria Nacional de la
Música e reparto do presuposto
musical do Estado eh base ás necesidades, segundo os informes dos
equipos de especialistas de cada
nación ou país. E aquf e agora, a
non celebración da VII Semana de
Música Española e a concesión immediata dos cinco millóns pra Galicia. O Cancioneiro Xeral de Galicia,
o Conservatorio Central de Galicia,
a Orquesta e Coros Sinfónicos Galegos, o Estudio Electroacústico
Galego, e tantas e tantas cousas,
nentramentes, seguen como proxectos no caixón das mesas de profesionais galegos.
En España a música, como calquera cidadán, pasa demasia.do a
miudo pola Comisada. A democracia non se mostra somentes cunhas
eleccións «libres».

cultura
Circo

ecos muehaehos>> xa
son grandes
LUIS POUSA
Hai agora dez anos, na «Nación dos Muchachos» de Ourense xurdfa unha
idea artística pouco aproveitada entre os produtores artísticos e os promotores da
cultura. Aquel que fora denominado «O maior espectáculo do mundo» -e así puidera seguir sendo-, o circo, pasaría a ser un ha das principais actividades da «cidade» de Bemposta, a tres kilómetros de Ourense.
Xesús Silva, o cura, como se lle chama na primeira cidade do Estado que tivo
un alcalde democráticamente elexido nos últimos corenta anos, convertíase no director de circo e pouco despois da Escola circense mais nova do mundo. Xa lle viña
de familia.
Espectáculo e xuventude vencellaríanse pra erguer unha primeira carpa que
alegrou a vida de tantas cidades da península en festas maiores e acontecementos
culturais. Aquela carpa ardeu un mal día -algúns dín que non tan malo- e cáseque desde entón, o circo «Os Muchachos» preséntase baixo as luces de pabellóns
de deportes, de auditoriums culturais ou de famosos espacios escénicos como o
do «Madison Squard Gardem> de New York. Xapón, Australia, Francia, Alemania e
tantos outros pobos do mundo. Pro isto será tema de conversa co seu creador, o
padre Silva, que prometeu falar pra TEIMA largo e contado.

ISTO E CIRCO
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O Circo dos Muchachos presentouse unha vez mais ó público galego. Remataron a súa xira en Ourense, aproveitando a celebración das festas do Corpus. Sempre se dixo que ninguén é _profeta na súa terra. O mesmo padre Silva tivo motivos
pra mostra-lo seu pesimismo en bastantes ocasións. Pro fallou nos cálculos esta
vez. Os ourensáns encheron en tódalas funcións o aforo do Pabellón dos Deportes,
no que se puido ver un dos millares espectáculos que pasaron pola cidade das Burguas nos últimos anos.
Agora xa non se trata da novedade porque sexan rapaces que van desde os
oito ós vinte anos os que se moven no alambre ou se enganchan ó portor pra se
convertir nunha pina humana de grande corido. Agora hai que talar de douscentos
artistas que saben o seu oficio e o viven sobor da pista. Neste caso da triple pista.
Estamos tan afeitas a que se nos presente o circo entre «paiasadas» -e xa
entanden todos que non me retiro ós paiasos, plantel artístico imprescindibleque sorprendeu e incluso emocionou a elegante soltura de toda unha «troupe» movéndose e recreando sempre os respectivos papeis que lle correspondeu representar segúndo o mandato do coreógrafo.
Sempre abre o circo con explosión de corido e de luces, mentres a orquesta
da o seu maior sonido a unísono de trompetas, saxons e platillos. O ~spectador
ponse a tono. Non obstante todo soe convertirse nun «paseo» de estrelas lucindo
xoias de bisutería e plumas de falsa elegancia. Mais ben a montaxe de presentación semella a agonía do propio circo. Coido que no de «Os Muchachos» a entrada
que fan nas pistas é xa o augurio da viveza e do ritmo circense que non decairán
hastra que se apaguen os focos e todo volva á realidade dunhas paredes frías e de
catro ferros fixados por cordas e tornillos. Resulta todo un cuadro de creación colectiva que non pode fallar porque os actores perden nestes momentos a súa conciencia artística individual -penso que é a diferencia pola que os outros circos tan
presentacións de nocturnidade- e convirten a pista nunha escolma de expresións
e comunicacións. Vibra o público en aplausos e ¡en silencios 1 Ningún outro espectáculo festivo é capaz de provoca-lo silencio no respetable.
Trapecistas, acróbatas, ximnastas, músicos, xinetes e clowns artellan o espacio circense aproveitando tódolos currunchos e enfiando os números -por argot- sen traumas rítmicos, sen tempos mortos. Cóidase igualmente a plástica
corporal. As estatuas humanas poñen a nota poética e os rapaces-rulo, a lúdica
sensación do auténtico circo. Movemento, corpos e luz son o misterio do circo «Os
Muchachos», baixo o denominador común dunha colectividade artística que ten
conciencia da súa historia e da súa vida en comunidade.
A mesma parodia da «festa nacional» está aproveitada ó máximo. E un exemplo de como se engrandece a risa. E aquel Pancracio-paiaso que agora medrou ten
un sustituto de categoría. Non sei se pasará dos dez anos, pro sabe selo clown inxenuo e humano, de grandes posibilidades expresivas, que necesita o circo. Sabe
conduci-la imaxinación do espectador- pra lle facer vivi-la arte que os seus compañeiros mentres tanto conseguen crear sobor do~ rulos, do trapecio, da maxia ou
na parodia .
O condutor da acción, con orquesta que soa moi ben, sabe estar. Todo o espectáculo foi presentado en galego.
Lástima que nesas cancións haxa un moito de melodrama. Soa a forzada
cristianización. A mensaxe cristiá que o padre Silva quere levar polo mundo é: o
propio espectáculo.
As bandeiras da internacionalidade -a do País Galego vaina dianteira- pecharon unha noite de circo.

XAVIER MARIÑO
LUIS SOTO regresou a México
cunha idea no peto ou na maleta do
avión: voltar en setembro e trae-la
revista «VIEIROS» pra Galicia. Trátase de inaugurar aquí unha segunda etapa do que foi un dos primeiros voceiros políticos da emigración
galega en América. lso por unha
banda. Por outra, o mesmo SOTO
ten a piques de levar ó prelo un libro sobre CASTELAO que se titulará CASTELAO SOCIALISTA. Podaría estar na rúa en tres meses.
Este tempo de vran foi tempo de
novas discográficas. Safu o de EMILIO CAO e a cousa vai moi ben en
ventas. FUXAN OS VENTOS botaron a andar hai pouco. O seu segundo álbum e dous discos grandes en
tan pouco tempo é un éxito a suliñar. Cando saian estas líneas, se
cadra xa estará fóra o de BENEDICTO que leva por tftuio POI-A UNION
(falla que fai). Seguimos agardando
polo álbum de XERARDO MOSCOSO que ten agora problemas coa
portada que lle fixo AR MAN DO
GUERRA. Safa cunha caricatura de
FRANCISCO FRANCO e a censura
quere que se quite ou que polo menos se desimule a cousa. BIBIANO
grabou xa o seu programa de TVE e
traballa no seu segundo álb_
u m que
poderf a estar na rúa no mes de Nadal. «Os temas están cáseque todos
escolleitos -di o cantante- pro
quero atopar un senso de unidade
temática, un pretexto actualizador e
político que lle dea eficacia popular».
E mentres tanto, ¿cantos libros
van sair sobor das eleccións en Galicia? Segundo as nosas noticias,
hai dous ou tres grupos traballando
no tema: unha recolleita dos resultados municipio por municipio, vila
a vila, aldea por aldea. Os autores,
individualmente ou por grupo, visitan ós nosos políticos, ós presidentes das mesas, ós gobernos civfs, ás
xuntas do censo, pra recolleren materiais de traballo e cunha pergunta
sempre no peto: ¿que vai pasar nas
municipais?
Seguen as protestas sobre de
como se utiliza o galego nos últimos tempos. Hai un en~migo cáseque mais importante có castelán
pró futuro do idioma: o galegofalante que chegou á lingua hai catro días e non se preocupou de estudiala, adeprendela, conocela. Eiq uf todos talamos de orella,
reivindicámo-lo seu uso, pro mais
nada. Resultado: unha desfeita que
vai desde os comunicados dos partidos políticos ós grupos de teatro,
libros, artigas no xornal, cartas, notas de asociacións de veciños ...
RICARDO CARBALLO CALERO
sae nun artigo, na revista GRIAL en
defensa do idioma e denuncia esta
desfeita, XOAN-XOSE MORALEJO
no seu último libro tala tamén do
tema. Os nosos compañeiros CHARO ALVAREZ e FRANCISCO F. REI
teiman na idea. Son cousas da fala
de escalas, da marxinación, dos
atrancos, secuestros e persecucións. Todos somos vftimas. ¿Pra
cando o galego na escala?

cultura
Pie araña
Comunica-la poesía parece se-la
intención do colectivo poético, integrado por universitarios galegos en
Madrid, que leva editados tres números da revista LOIA. Prensa
amanuense, claro, porque Galicia
non deu financiado deica hoxe e
nos últimos tempos unha revista
poética a ofsset. Por ahí anda Nordés, cheo de fame e de posibilidades. A imaxe acolle ós poemas facendo do conxunto unha linguaxe
aberta ós contidos e elementos da
vida real, da vida corporal. Versos
sonoros de tristeza á beira de caras
de muller camp. O grafismo remedando o esperma social, rudamente
escenificado en cómic. O escravismo das necesidades de salón. A
mitoloxía desde a realidade. Colle
así significacións a poesía nova galega. Manolo Rivas, Lois Pereiro,
Delfín Mariño, Fermín Bouza, Manuel G. Casas, Antón Patiño, Xosé

Manuel S. Pereiro. Nomes pra un
colectivo que abre páxinas.

• • •

-Eseolma/TEIMAEquipo RESEÑA. «La cultura española durante el franquismo».
Edicións Mensajero. Madrid.
O chamado «Equipo Reseña»
(persoas que levan adiante mes a
mes a revista cultural do mesmo
nome) acaba de publicar un libro
que, baixo o título La cultura española durante el franquismo)), presenta unha panorámica de acontecementos e feitos da inmediata historia
cultural protagonizada desde o poder
por unha estreita vixilancia e control.
Coordinados por Norberto Alcover,
director da publicación, trinta e dous
autores especializados nos diferentes
campos da comunicación cultural, fixeron en 396 páxinas un procesoxuicio ás literaturas, á música, artes e
expresións audiovisuais (radio, cine,
TVE). Cultura española «intramuros»,
nacionalidades e exilio, a cultura dos
«chaquetas». Lago disto, e como din
no limiar «sorprende que o franquismo non conseguira abata-la voz da
cultura independente».
No que se refire a Galicia, unicamente a narrativa e a poesía tiveron
lugar no libro. Erro posiblemente non
suficientemente calculado, pensando
ademais en que tampouco se sitúa o
proceso de opresión e colonización

Coa creación dun Patronato de Cine Galega aparece unha esperanza
mais pra ese cine que forza por sair como unh'a necesidade pra unha cultura abafada de palabras e non de imaxes. Terá a súa sede na Coruña, en
«Lume». Xa contan con películas estrenadas nas Xornadas do cine en Ourense. Están á disposición de quen programa actividades culturais contando co cine. Películas como «Fendetestas», «0 Pai de Migueliño», «llla», «A
ponte de Verea Vella», «0 Cadaleito» e «0 Herdeiro». Antre os promotores
deste Patronato, atópanse Víctor Rupen, Manolo Caamaño, Manoel Lourenzo e Nicolás Gómez.

•

*

*

Aquel Festival do Miño, que morreu ben morrido nun ano de gracia e
de sensatez, vai ter agora -miren vostedes por donde- un continuador,
iso si, mais internacional, e'n Pontevedra. Xa están por ahí as cancións hisponoamericanas, que aproveitan a «dios y a su madre». E grave que os
erros dos demais ~s veces caian en saco roto. En tempos de sequías
económicas, en tempos de identificacións necesarias pra que o País Galego recobre a súa personalidade histórica, un Festival de la Canción desta
clase soa a provocación ó cabreo. Por nós xa o conseguiron.

*

*

*

Co gallo da primeira Festa do Emigrante, o Mesón do Labrego da
Merca (Ourense) convoca o Premio anual de Relato Corto, que non poderá
levar menos de dez folios nin máis de vintecinco a doble espacio. O prazo
remata o 5 de agosto deste ano. O fallo daráse a coñecer o 21 do mesmo
mes. Premio de seis mil pesetas e a publicación da obra na serie LIMBO.
Esíxese orixinalidade do traballo en lingua galega.

*

*

*

«¿Pra qué a poesía nos tempos de miseria?», preguntábase Holderlin.
Días atrás, na facultade de Filoloxía de Santiago, tres mozos, Xurxo Cuña,
Manuel Xiao e Antón Lamazares, mostraron que nos tempos de miseria a
poesía· ten moito que facer. Foi a súa unha chamada á revalorización da
obra artística -o que non ten que ver coa doutrina da arte pala arte-, á
reconsideración do poder creativo da linguaxe, da palabra ... Foi tamén
unha chamada vital, a ese humor -tal coma o entendían os surrealistas-, a alejría, que diría o La mazares. Dende o público recitáronse espontáneamente varios poemas e hastra Bernardino Graña improvisou unhas
·
estrofas contra tanta máquina abafante.

sufrido palas nacionalidades e condicionante en gran medida desa «cultura española» que se fixo nestes corenta anos. Neste senso, parece mesmo
que en Galicia o sangrante e martirizado vivir cultural todo se reducíu a
unhas cantas obras, a uns cantos
poetas.
E interesante a defensa que tai de
autores que estiveron «boicoteados»
polo silencio que eles gardaban de si
mesmos, e tamén hai que decilo, polos intelectuais que un día comprenderon a traxedia dun pobo e coidaron
que a literatura nese momento debería ser antes que nada comunicación
provocadorada. Falo dos imaxinistas
e os «neotrovadores», como Dieste,
Cunqueiro e Bauza Brey, en narrativa
e poesía respectivamente. Pro C.A.
Malina, que segue pautas de prexuicios políticos, a pesares de ter razón
na análise que tai da chamada poesía

social, en ningún momento innovadora nas súas formas de expresión, enxuicia a obra poética de Méndez Ferrín inxustamente. Porque tanto en
Voce na néboa como e sobar de todo,
en Pólvora e magnolia si hai evolución con respecto a outros poetas e
por suposto non vive neste último li·bro «de rutina», en contra do que di o
novo crítico. Curiosamente, pró comentarista, Méndez Ferrín «en algunas publicaciones no gallegas como
la revista La ilustración poética puede
que intente nuevos derroteros, siempre coartados por su vinculación política». ¿Qué pasa? ¿E metafísicamente
repelente militar nun partido nacionalista e á vez construir unha obra coherente coa realidade do País Galega
e coas avangardas estético-poéticas?
Polo demais, é recomendable este
libro cheo de datos e valoracións moi
acertadas sabor de corenta longos
anos de cultura centralista. Mais aínda, será un libro necesario pra unha
biblioteca de traballador da cultura e
de acompañante activo.
L.P.

ENCRUCILLADA, revista galega
de pensamento cristián. NúQ'lero 3.
Maio-Xuño. Ferro!.
Saiu do prelo o número tres da revista ENCRUCILLADA, tendo como
esquelete central a interrogante
«¿Un ha igrexa galega?» A aportación
mais interesante está na transcripción dunha mesa redonda, na que
participaron Bruno Fuentes (Ourense)
Teolindo F. Gómez (Lugo), Andrés Torres Oueiruga (Santiago), Xulio Andión (Vigo), Maricruz Carballido (Coruña), Hermelinda Dapena (Pontevedra), Segundo Pérez (Ferrol) e obispo
auxiliar de Santiago, Rauco Varela.
Francisco C. Carballo escribe sobar
da «Aproximación á historia da lgrexia
Galega (1939-1975)». Xoán-Xosé
Cebrián Franco tala dos «Movementos de apostolado seglar nos últimos
anos» e Bernardo Regal escribe sabor
de «As outras igrexas galegas».
Segue a tónica dos primeiros números. Bótase en falla unha crónica
do acontecer socio-político en Galicia.

cartas a
dirección
A CACICADA
E UNHA FRAGA

Sr. Director': Son unha labrega miñorana. Compréi a revista TEI MA do 16
de xuño por curiosidade e debo decirlle
que me gusta muito. Das eleciós estóu
un pouco triste, pois nunca pensei que
na nosa Galiza quedaba tanta cacicada
«é unha fraga que sempre tivemos e
nunca sairá da nosa terra». A todas as
mulleres dos vintedóus pobos de
Miñor, o «Centro» mandóunos cartas
por correo -creo que o fixeron por
toda España-. Despois, o día 14 andiveron a repartir cartas polas casas os
de Alianza Popular. Fomos varias as
personas que tratamos de falarlle ós
veciños de outros partidos e decirlles
que na escola onde se votaba había papeis pra escoller ó gusto do votante e
que non tiñamos por qué votar ós que
os chupóns e manquebeteiros nos traguían. A verdade é que non nos deron
creto. Paréceme que no Miñor houbo máis de trece mil votantes e
houbo unha gran maioría polo «Centro».
En moitos pobos, e no naso tamén, o
P.S.O.E. quedóu en segundo lugar, a
pesares de que pola tardiña, onde non
había representantes da esquerda, a
cacicada retiróu as papeletas deste
partido, pois era ó que lle tiñan máis
medo.
Debo decir que entre as personas de
eiqur hai poucos analfabetos e eu non
poido chegar a comprender certas causas. Lémbrome de outras elecións na
República, cando gañóu o Frente Popular. Os meus recordados pais votaron
esa candida,tura. Non estóu fixa se foron oito ou dez os diputados elexidos.
Recordo algúns nomes: D. Alfonso R.
Castelao, D. Amancio Camaño Cimadevilla (médico de Santiago), D. Telmo
Bernárdez Santomé (médico de Redondela), D. Ignacio Seoane, (filio dun panadeiro de Baiona). ¡Ben caro se pagóu
ese trunfo ! ¡De boa se salvó u Castelao !
Os outros tres foron salvaxamente asesiñados polos que se dedan mui católicos. Ten razón D. Luis Soto. ¡ Muita
xente mataron 1 Aquf, no val do Miñor,
houbo máis de cincuenta mortos inocentemente. Dende estas liñas teño un
emocionado recordo pra todas esas
victimas, recordo que endexamáis se
borrará .
Perdoe as miñas faltas. Teña en conta que sóio teño os estudos primarios
en castelán. Aproveito a ocasión pra lle
saudar moi atentamente.
Rosa G. Nandin
Ramallosa. Teo
Coruña

q-

A TRAICION DA BURGUESIA

!:?

~

Sr. Director: Na derradeira revista

que recibín, número 27, despois do celebramento das eleccións xenerales e
cos primeiros resultados xa na rúa,
vexo unha serie de artigas nos que se
laian dos cativos resultados outidos polos partidos rexionalistas galegas.
Falan de desinformación, falta de
medios económicos, votos vellos, centralismo, etc. Eu coido co problema é
moito máis fondo. Penso que unha vez
máis a burguesía galega traicionóu ó
pobo, e non me retiro sóio á alta burguesra, senón á burguesía media tamén.
Mentres cas minorías que dominan
en Galicia os medios económicos e culturais, vivan de costas á xente e sirvan
a outros intreses, non hai ren que facer
e non vale vencellar tódo-los males ós
corenta ·anos longos di dictadura ou ó
centralismo fero, pois tamén foron padecidos por Euskadi, Catalunya, Pars
Valenciá, etc.
Estas traicións son por malafada,
históricas na nosa ferida terra, pro deste lerio poucos se lembran.
1 Galicia

necesita un berro de liberta-

de I
Atentamente.
Eugenio Cabana Garcfa
Suscriptor.
José Antonio, 1, 9.° C drta. Torre 2
Parque Lisboa . Alcorcón
Madrid

OS NACIONALISTAS DEBEN
SEGUIR LOIT ANDO

Sr. Director: O dazaseis, á mañán cedo,
espabileime o que puden pra mercar un xornal onde foran adiantando os resultados das
eleccións por rexións, pra conocer a situación en que iba quedando Galicia. E cál non
foi a miña decepción, tanto moral como patriota, ó ver que a capital de Galicia volvla
outra vez cara ós «Madriles» e sóio me preguntaba ¿qué pasóu en Galicia? ¿hastra tal
punto somos inferiores?, ¿qué fixeron ca
miña xente?
Aquela mesma tarde baixéi hastra o centro de Barcelona en busca de algún exemplar de TEIMA, onde encontrar algunha resposta ó meu sentimento, máis apagado ainda, pois na oficina onde traballo todos nos
felicitamos con moita euforia e satisfacción
polo terreu que iban adiantando os socialistas de Catalunya e tamén os Psuquista (Partit Socialista Unificat de Catalunya). Eu estaba contenta, xa o creo, de verme nun pals
como iste, pro a miña ialma !base ensombrecendo cada vez máis. Cando vla o triunfo
socialista pro eiqul consolábame pensando:
tivo que sela ignorancia ou o pouco amor á
terra porque eu conozco que todos os partidos galegos reivindicaban: unha cooficialidade pra nosa lingua, unha autonomla rexional e a defensa en xeneral dos nosos direitos
naclonais.
¿E isto pouco prós galegos? ¿merécenlles
máis confianza un equipo de xente que
poñen o seu principio de base na familia,
cando na nosa Galicia desfixeron tantas?
Sóio ternos que mirar cántos tillos se criaron
lonxe dos pais, cántos maridos separados
das mulleres (e non precisamente polo divorcio); eu sóio sei que familias como a

miña de escagalladas tópanse a patadas por .
Galicia (teño un hirmán que o coñecln ós
vinteseis anos e unha boa parte de sobreiños que non viviron cos pais hastra os
sete anos). ¡Vaia base familiar! O millor agora pensan xuntarnos a todos.
Bueno, as respostas ás miñas lucubracións encontreinas, si, na súa revista (número 26) nos artlculos «especial eleccións» que
me chegaron á ialma e vin o fondo da cuestión.
De todas maneiras, anque os nosos grupos nacionalistas señan unha resposta minoritaria, eu querlalles facer un chama mento
ou, máis que nada, darlles un golpe de ánimo e decirlles que non se consideren perdedores, que sigan loitando, que un pobo firme
e responsable non se fai en seis meses, as
loitas teñen que seguir. Esl os que veñen
atrás terán unha escaleira menos pra subir.
Vós e todos sabemos que vai ser unha tarea moi dificil porque todos sabemos que as
cousas teñen que empezar de raiz e sentilas
de verdá, porque ¿cómo vai sentir a defensa
do idioma unha persona que dende que nacéu a enseñaron a espresarse en castelán?
Segundo as encuestas do señor Xosé Pérez
Vilariño, na devandita revista saen uns porcentaxes verdadeiramente baixos de galegoparlantes. Se non tora polos que nacemos
nas aldeas, seguro que hoxendla esta lingua
seria sóio unha historia. Por ei parece que ·
falar o castelán dé unha certa categorla á
persona. Eu slntome máis desplazada nunha
capital galega casi que en Catalunya. Será
un problema duro e moita culpa deso foi do
pouco que nos deron a conocer a nosa historia e o pouco realce da nosa cultura.

pals, sabe ·que estas votacións non reflexan
o sentir do pobo. Non reflexan nada.
Nas ciudades, con seren os sitios donde a
xente está máis formada pollticamente, as
votacións por propio convencimento foron
as menos. Esto, calquer o pode constatar,
pois frases como éstas déronse ás mareas:
-¿Ti por quén vas votar?
- Eu que sei. Por calquera, total é o mesmo.
Si esto pasa nas ciudades, no campo xa
se pode un dar unha idea. Habla que convencer á xente. Habla que facerlles ver que o
que lles conviña era que votasen ós partidos
galegas.
Ben sei que non se podla loita con eficacia contra do aparello propagandlstico do
Centro, nin contra do caciquismo da dereita.
Ben sei tamén que non houbo tempo dabondo pra preparar as eleccións. Pero si todo
esto é certo, é certo tamén que os partidos
pollticos non tiveron orad9res, verdadeiros
oradores que tiveran o don de chegar realmente á alma dos galegas como chegaba un
Basilio Alvarez, un Bóveda, un Castelao ...
Pero, claro, destes homes nace un cada cen
anos.
Hai que conocer a psicoloxla do pobo, do
labrego, do mariñeiro. Eles non queren saber
nada de folgas, nin llos laboralistas, nin de

A min non me queda .máis que darlles a
estas grupos o meu sincero voto de confianza e unha forte consolidación, en nome de
moitos galegos de Catalunya, que dende
logo tamén fan algo pola causa.

nada que lles cheira a «malo». Eles o que

Quero tamén enviar a miña felicitación a
Vlctor F. Freixanes polos articulas do citado
número da revista e por outros anteriores; e
que non lle fagan mella os «elogios» do
señor «da Casa Grande de Xanceda» (léase
Felipe Fernández Armesto) que se tivera a
concencia ben tranquila, seguro que non se
esgallarfa desa maneira, que non hai pra tanto. Asimesmo, vaia a miña felicitación pró
resto dos colaboradores da nosa revista. E a
vostede, señor Director, pedirlle unhas páxinas máis na revista que falen un pouqulño
da historia da nosa terra, xiquera do ano
trinta pra acó. Penso que poderla ser interesante, pois prá miña xeneración, tanto esta
parte da historia como a cultura estlvonos
vedada.

tremismos, nin lle gustan os comunistas
(a inda pensan que teñen rabo, orellas verdes

Espero non haber sido moi pesada e merecer un cachiño de papel prá pubricación
deste probe sentimento. Disculpen o meu
mal galego, espero millorar.
Mol atentamente.

queren é traballar (outra causa non fixeron
hasta agora) e vivir millar.
Si o galega non est á preparado prós es-

e causas desas) somentes un partido nacionalista galega tif'la posibilidades: o P.S.G.
Pero ¿qué fixo o PSG?
Cando o PSOE fixo negociacións co PSG
pra aliárense nas eleccións, os socialistas de
Beiras quixeron ter a súa autonomla como
partido, e por eso non se asociaron. Sablan
que eles solos non tif'lan forza prás eleccións, pero non lles importóu.
Pero, entón, ¿qué era o máis importante:
G<ilicia ou o partido? Os cataláns e os vascos souperon o que lles conviña . Os galegas ...
Os resultados das eleccións están ahl.
Galicia poido ter a misma importancia relativa que Cataluña e Euzkadi, poido ter es-

Maria Dina Garcla
San Antonio María Claret, 115; 2 .0 , 1.•
Barcelona

caños nacionalistas no Congreso, pero en
cambio ten os de Alianza Popular.
Os que nos sentimos galegas de corazón
choramos polos resultados da votación e

FALTA UN PARTIDO
NACIONALISTA GALEGO

Sr. Director: Os votos dos vascos e dos
cataláns demostran que astes dous pobos
son nacionalistas.
Os votos dos galegas ¿demostran que

non somos nacionalistas? Coido que non.
Coido que o único que demostran é que a Ignorancia e o medo siguen imperando en Ga-

botamos de menos un partido ceibe de prexuicios e de ideoloxlas, un partido que tivera
unha única misión: servir os intereses de
Galicia por riba dos do propio partido, que
non tora violento na súa maneira de actuar e
que non estivera esclavizado a determinadas
ldeoloxlas. Un partido que fose auténticamente nacionalista galego.
Penso tamén que dispois deste fracaso os
partidos recapacitarán. Xa virán novas elec-

licia. Somentes os non galegas poden interpretar o resultado das eleccións como que
os galegas non son nacionalistas. Pero un

Celso Rodrlguez Rocha

galega, conocedor da situación social do

Casiano Martlnez, 44, 3. 0

cións. Moitas gracias.

Se quere seguir tendo

b&imQ

unha

independente,

¡ ¡ suscríbase! !

---------------------NOME - -DOMICILIO

-- ---

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA

POBOACION _
PROVINCIA

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

PAIS

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

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA
(Semanal)

Axencia ................... .. .............. . ....... .
SEMESTRAL

ANUAL
. . 1.872 Ptas.

936 Ptas .

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

1.040 Ptas.

CORREO AEREO .

1.560 Ptas.

PENINSULA IBERICA .
EUROPA:

. 3.120 Ptas.

SEÑORES:

1

RESTO DO MUNDO
CORREO ORDINARIO

.. 2.080 Ptas.

1.040 Ptas.

CORREO AEREO .............. 4.500 Ptas.

2.250 Ptas.

O TALON ADXUNTO N.0 - - - - -

_

-

0

XEITO DE PAGO:

O XIRO POSTAL N. - - - - - - - - ·
IMPOSTO EN _ ____ _ _
_DATA
O CONTRA REEMBOLSO

- - -

Agradecerla/les que con cárrego á -miña ccmta--ifbreta
n. º................................. atendan o recibo que anualmentesemestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publicacións, S. A. pró pago da miña suscrición á revista TEIMA.
A tent{1mente,

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

---------------------NOME ____ -·--

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA

DOMICILIO
POBOACION
PAIS

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

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA

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

PROVINCIA

(Semanal)

ANUAL
PENINSULA IBERICA

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

SEMESTRAL

. . ..... 1.872 Ptas.

936 Ptas.

. . . ... 2.080 Ptas.

1.040 Ptas .

. 3.120 Ptas.

1.560 Ptas.

EUROPA:
CORREO ORDINARIO .
CORREO AEREO
RESTO DO MUNDO
. . 2.080 Ptas.

1.040 Ptas.

CORREO AEREO . . .. .......... 4.500 Ptas.

2.250 Ptas .

CORREO ORDINARIO .

O TALON ADXUNTO N.º
XEITO DE PAGO :

O XIRO POSTAL N.º ····-··-··-·-·
IMPOSTO EN _ ---·- ..
O CONTRA REEMBOLSO

_
DATA

SEÑORES:

!

---·- ---- ------- ---- --

- - -

Agradecería/les que cor'I cárrego á miña canta-libreta
n. º................................. atendan o recibo que anualmentesemestralmente presentáral/es Sociedade Galega de Publicacións, S. A. pró pago da miña suscrición á revista TE/MA.
Atentamente,

a
eos.
Neste intre, a única saída "'11~ Na súa man está o indulto.
pra 900 millóns de nenos é morrer.
~J Unicef sóio conta con diñeiro dos seus so_cios.
1
900 millóns de nenos están condenados
Fá9ase socio de Unicef.
pola fame, as doenzas '
Nunca terá empregado millor
e a falla total de cultura.
~ ~
un pouco de diñeiro .

!1..1

1

r/

...----unicef-Fondo das Nacións Unidas prá Infancia
Apartado 12021
MADRID
Rogo me remitan maior información sobor de Unicef.
Nome ....... .... ... ... ... ... ... .. ...... .. . : ..... .... ..... ..... ...... .
Dirección
Cidade .. .. .... .. .. ....... ....... .... ...... ..... Distrito .... ..... .
Teléfono

