


OS LIBROS·TEIMA 
<Ou como conseguir de balde 

unha completa 
. biblioteca galega> 

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

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

----------------------
NOME --------------------·--·--·------·- ·-· -·- ----···-··--··------·-----·· 
DOMICILIO ___________________ . ______ ----··----------- _ 

POBOACION -------· ---- --· - --
PROVINCIA___________ _ __ PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

ANUAL SEMESTRAL 

PENINSULA IBERICA ... . . . 1.872 Ptas. 936 Ptas . 

EUROPA: 

CORREO ORDINARIO .. 2.080 Ptas. 1.040 Ptas . 

CORREO AEREO .. . . . . . . 3. 120 Ptas. 1.560 Ptas. 

RESTO DO MUNDO 

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

CORREO AEREO . . . . .. 4.500 Ptas. 2.250 Ptas. 

O TALON ADXUNTO N.º _ 

2) Remítano-las tres suscripcións. 

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

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

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

XEITO DE PAGO: o XIRO POST AL N.o - - A 
IMPOSTO EN DATA 

O CONTRA REEMBOLSO 

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

Departamento de Suscripcións. 
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Pro arrastre 
Non podemos dar un peso nin polo mismísimo vento do Norte. Todo iso que de xeito cursi 

chamamos centralismo, e que ten nomes moito mais clarificadores, amosa a súa inoperancia e negli
xencia cando problemas coma o recentemente plantexado coa frota pesqueira non merecen nin o 
tempo que os novos -¿non será moitÓ decir?- gobernantes tardan en pentearse a perrera ou 
axustarse o traxe pra lucir no parlamento. 

Poñérmonos a discutir agora a oportunidade dos patrón ó voltaren á terra, divagarmos so
bre se Irlanda vai ser mala ou boa, e mesmo estamos pendiente de se Oreja encontra por fin a porta 
dos despachos en Bruselas, é, sinxelamente, espanta-lo fume e esquencer-lo lume. 

A frivolidade con que se está tratando o tema é só comparable . á irracionalidade da política 
pesqueira marcada polo poder central -e con esta democracia non parecen cambiar moito as cou
sas- e hai que deixar claro continuamente que o problema das 200 millas é só un aspecto dunha 
crise total no sistema pesqueiro . E a partir da comprensión da realidade de onde poden vir solucións. 

E talando de parlamento, é incomprensible a falla de resposta de diputados e senadores ga
legas anque só fara pra pedir trámite de urxencia ó problema concreto do Grande Sol. E na vida real 
onde hai que facer política e non perde-lo tempo en xogos de salón. 

Nas asambleas de patróns e mariñeiros -ós que se tentou dividir neste conflito e que deben 
facer forza conxuntamente- puxéronse mais os pés no chan:-isto non se amaña en dous ou tres días 
e haberá que ir pensando en poñe-los cimentos dun novo sistema de explotación da riqueza maríti
ma. Agora mesmo hai que esixir do goberno -e ahí están de acordo armadores e traballadores
unha política exterior que solucione a corto prazo o problema do Grande Sol. Agora mesmo hai que 
plantexar, asimesmo, solucións a unha situación laboral inhumana e ahí é precisa a unidade dos tra
balladores. Pro, sobre todo, non esquencer que é preciso ir cara a unha profunda reforma pesqueira 
-elaborada dende e pra Galicia- pra saír dunha vez de tanta mala rede que nos botaron enriba . 
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DO VIÑO 
A TEMPERATURA 

Entón, tentando fuxir do folleto 
de Información e Turismo, irnos 
mete-lo pllo polo buraco da porta, 
sabendo de antemán que gran par
te da r·ealidade fica 6 marxe duns 
apuntes de urxencia pra este tempo 
de vran. «¿ Hai causa mais fermosa 
que un pobo en festas?», pregunta
base o Rousseau. Pois ben, entrar 
ou non na roda vital e festiva deste 
noso pobo será causa de conqueri
la mistura xusta. Festas e romaxes 
que van mais aló do relixioso ou do 
bailongo (festas dos mortos: Os Mi
lagros de Amil, o Nazazeno en Pue
bla do Caramiñal, Santa Marta de 
Ribarteme; as rapas de Sabucedo, 
Barbanza, Capelada, etc.; Santia
guiño do Monte; O Corpiño; San 
Benitiño; Naseiro; Santa Cruz, en 
Ribadeo; Festa do Pulpo en Carba
lliño; As San Lucas, en Mondoñe
do; San Froilán, Os Caneiros en Be
tanzos ... ) viñas pra facer brinca-lo 
carpo ou chegar á esencia do pen
samento (Ribeiro, o Condado, o 
Amandi, Albariño, o Rosal, Valdeo
rras, o do Ulla ... ), augardente ou 
herba pra repinicar (Portomarín ... ) e 
últimamente o xa famoso licor de 
toxo. 

Pra alternar troula coa merca 
dos regalos mais baratiños e boniti

~ ños do mundo non hai mais que 
O achegarse a calquera feira de sona 

Tense dita que as postais ou estampas turísticas chegan a ser mais reais 
cá propia paisaxe ou lugar que reproducen. A forza de repetirse, a forza de 
idealizar esa realidade. Os traballos que seguen non afondan na problemá
tica socio-eco.nómica de Galicia. Nin siquera son unha descripción somera 
da nosa xeografía. Son olladas de esguello en parcelas da nosa Terra, cha
madas a camiñar por un país descoñecido pra moitos dos seus tillos. Des
coñecido a pesares das estampas turísticas que frivolizan o que pode ha
ber de expresión auténtica. Poñerse a andar, bebe-lo viño que todos be
ben, ~anta-las cántigas de todos ... Axiña virá o demais: coñece-lo que so
mos e o que queremos ser. 

«Se no abrente deste dfa poideramos voar sobor da nosa Terra e per
correla en todas direcci6ns, asistiríamos ó maravilla dunha mañón 
única. Dende as planuras de Lugo inzadas de bidueiros, até as rfas de 
Pontevedra, oureladas de piñeiraies; dende as serras nutricias do 
Miño e a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de Ourense, onde se 
peitean as augas d-entreambos rios; Qu dende os cabos da costa bra
va da Cruña, onde o mar tece encaixes de· Camariñas, até o curuto do 
monte de Santa legra, que vence coa súa sombra os montes de Portu
gal, por todas partes xurde unha alborada de groria ... » (Otero Pe
draio). 

-auténticos rastros populares- e 
alcontrar produtos de coiro, follade
lata, madeira (zocos e zocas, etc.) 
ferro, cestería, bimbio, cerámica, 
mantas farrapeiras ... ou tamén nas 
tendas de Efectos Navales (a roupa 
de mariñeiro que tanto se leva en
tre a progresía, lámparas, etc.) de 
cerámica (ainda se fai cerámica po
pular, con selo propio, en Bonxe, 
Mondoñedo, Lestrove, Puxeiros, 
Niñodaguía, Buño, Salvaterra e 
Outo de Conxo; ademais da elabo
rada por medio de industrias, coma 
Sargadelos ou o Castro de Sacia, 
cerámica que xa traspasou, mereci
damente, fronteiras ... ). 

E, como non, ten certo interés 

coñece-los barrios de putas das ci
dades galegas (Na Coruña, o cáse
que desaparecido Orzán, o Papa
gaio, bastante esmorecido tamén, o 
Florida é a zona final; no Ferrol 
houbo un -o do Esteiro- pro o 
tempo e as autoridades da Mariña 
fórono matando; con clientela fun
damentalmente labrega están os 
barrios galantes de Ourense, tras 
da praza Maior e xunto á igrexa da 
Trinidade, e Lugo, chamada a Tine
ría, con empresarias de grandes in
fluencias e boas amistades; en 
Santiago, o Pombal anda de capa 
caída; Vigo, en troques, ten unha 
Ferrería acugulada de obreiros e 
mariñeiros, o que fai dela unha ba-

Q.nforme) 

rriada eminentemente popular). E 
que conste que é unha invitación 
sociolóxica. 

Interesantes, co seu aire deca
dente, son os balnearios. Moitos 
deles xa non existen pro os que 
quedan son testemuña fiel dunha 
época. Arteixo, Brión, Carballo, na 
Coruña; Guitiriz, lncio, Lugo e Célti
gos, en Lugo; Baños de Molgas, 
Carballiño, Cortegada, Riocaldo 
(Lovios), As Caldas, Cabreiroá, Fon
tenova, Sousas, Requeixo-Vilaza e 
Caldeliñas -Verín-, en Ourense; 
Caldas de Reis, Cuntis, A Toxa, 
Mondariz e Tui, en Pontevedra. 

Pra aforrar hotel - con perdón 
dos hoteleiros- e poñe-lo coiro 
duro teñen campings de bon ver en 
A Parada, Reinante, Viveiro ( Lugo), 
Valdoviño, Lauro e Santiago (Coru
ña), Leiro (Ourense); A freixa
Ponteareas, lilas Cies, Paxariñas
Sanxenxo, Pedra Rubia-Mougas, 
Oia, Praia de. Patos-Panxón, Samil 
e San Antoniño (Pontevedra). 

Dos monumentos non talamos 
porque desas causas ou se tala ben 
ou cala un. ¡Ah! comunican que a 
temperatura media anual vai dende 
11,9 en Lugo hastra 15 en Vigo. 
Pontevedra ten o máximo de días 
despexados por ano ( 125) frente á 
coruña que ocupa o derradeiro lu
gar con 44. Esquenceunos decir 
que aquí, · de cando en cando, cho
v~. 

• 
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Unha ruta na montaña 
Cando se tala de montaña un pensa en Lugo, e non porque non haxa montaña abondo e pra 
todos moitos mais pra acó. Pro o caso e que un pensa en Lugo e pensa ben, sobre todo se pen
sa na parte mais oriental da provincia. Se nos situamos en Ribadeo podemos recorrer en senti
do lonxitudinal o val do Eo. Dá a impresión de que, a pesar da nota civilizadora do asfalto, nin
guén antes pisou por alí. Lugares pra acampar e adicarse á pesca non fallan, e quen venda un 
cabrito que un mesmo pode asar, tampouco. 
Dende a Pontenova hai unha boa pista -como hai poucas- que nos leva montaña arriba, 
polo Trabo cara á Fonsagrada, alá no curuto; un pasa do fondo do val a unha altura de arredor 
de mil metros sobre o nivel do mar. Está nun dos puntos do naso itinerario, nunha masa mon
tañosa auténticamente impresionante, que divisa dende arriba, sobresaindo uns cu mes xigan
tescos de cor azulada e neves temperás, que contrastan coas inmensas fragas que medran nas 
súas abas. 

GRANITO E PIZARRA 

Hai que baixar a Negueira de 
Muñiz. Despois de compenetrarse 
coa paisaxe de alta montaña que
dará asombrado ó atopar un pobo 
mesto, feito de granito e pizarra, e 
coas parras de viño diante das por
tas. Ninguén esperaría atopar aquí 
viño, pro haino, e bo. 

De Negueira hai que volver á 
Fonsagrada, pra seguir cara ó Sur 
hastra Navia de Suarna, a onde 

a Cervantes. Un sempre ten presa 
por se atopar nos Aneares que em
pezan a tentarnos coa súa impo
nencia xa dende Rao. Pro antes de 
seguir por Pontes de Gatín cara á 
Ponte Doiras é millor desviarse á 
esquerda e ir a San Román, capital 
do concello que comprende a parte 
meirande dos Aneares; a carretera 
hastra o lugar xa paga a pena, e o 
val no que se atopa pode ser un lu
gar moi agarimoso pra unha acam
pada. Logo seguir hastra a Ponte 
Doiras, e se é un amante dos Cas
telos atopará bastantes que admi-

aconsellamos a todos que vaian e rar; e a comprobación de que os 
canto antes. Ir, porque a vila é unha antigos casteláns de parvos non 

tiñan un pelo, porque todos se ato-
# ·;.:;;t~{-_;• ~~."' • • _ --.~~-:·;.' ,, ·· ·<;;. 

pan en sitios dun beleza increible, 
aparte de estratéxicos. 

O que sexa amante da natureza 
ou ande á percura de celtas mon
taña arriba, debe subir pola carrete
ra que dende Doiras leva ós Anea
res, polo Campo da Baña hastra 
Donis e Piorneda, hastra hai moi 
pouco illado e hoxe declarado mo
numento nacional, polas pallozas 
en que están por decreto condena
dos a vivir de por vida; seica lles 
prometeron outro pobo ó lado, 
pro ... Desde eiquí e desde Rao case 
se alcanza Balouta, aldea galega de 
León, á que hai que irá andar, e por 
este lado, que polo outro a cousa 

maravilla, escondida en medio da 
montaña, coma nun buraco, daca
balo do río, e chea de arbres, pare
ce como si tivera especial empeño 
de estará sombra. Na.via de Suarna 
está ameazada dende hai moito 
tempo de ser tragada por un novo 
embalse, e agora parece que vai en 
serio. E seguindo pola ruta ás escu
ras ir hastra Rao, por unha pista 
chea de pó; alí non hai mais ca un 
bar onde se pode xantar e dormir 
por case nada, amais de xoga-la 
partida e facer parte na tertulia que 
se forma alí despois da cea, á luz 
dunha lámpara de gas, que o pro
greso non chegou alf namais que 
en forma dalgún que outro televisor 
de batería. E non esquenza a gaso
lina, que o surtidor mais perto está 
en Becerreá. Esta zona, a carón 
mesmo de Asturias e León, non 
coñece nin o piñeiro nin o eucalip
to. Boa cousa. 

¡QUE V/ÑO SON SAIRA DE SUCALCOS TAN CO/DADOS! 

PRA MONTAÑA, LUGO 

'.t' 

OS ANCARES 

Seguindo a nosa ruta, pasamos 

aínda está peor. Pro indo pola ca
rretera non se ve nada dos Aneares. 
Hai que collera alguén que saiba e 
que nos leve por alí; aventurarse 
pola conta dun pode ser perigoso. 
Hai que chegar polo menos a Tres 
Obispos, penedo enorme que sinala 
a c.onfluencia de tres dióceses; cun 
Land Rover pódese chegar á súa 
vista. Logo hai que ir a andar, pro a 
excursión vale a pena: a nosa vista 
alárgase polas enrugas da mon
taña, da que vemos sai-las vacas e 
égoas veciñais, que quedan todo o 
ano no monte en magote; ó lonxe 
adiviñamos a Donis, Piorneda, Ce
la, Cereixedo ... Nin que decir ten 
que non se. poden levar pretensión 
de adicarse á caza, que iso é de moi 
altos voos. ¡Ah! Adema is da tenda 
de campaña, hai un albergue moi 
barato no Campo da Baña e pen
sións en Ponte Doiras. 

LO 

-~ 



0-nform~ AS . OUTRAS BIAS 

Forza salvaxe da 
O mar do norte ten sana de 

ser pouco amigo dos visi
tantes e hai quen di, tamén, que 

te~a primidva 
non hai causa mellar cás Rías Bai- !iJ 

:'.i xas. O certo é que as rías do norte, .:x: 

cáseque descoñecidas, son unha 

ruta impresionante e feiticeira. Na

quelas praias, a mistura de cores e 

o aire atlántico fan do peito 1:1n pan

deiro. Sabeno aqueles que coñecen 

o mar. 

A PRAIA DOS CASTELOS 

Dende Ribadeo - na raía de As

turias - hastra Estaca de Bares 

- o punto mais septentrional de 

Iberia - a carretera pedagiña de 

todo ó mar. Pérdase, se quere, po-

"" · ' ... . ' 

los montes da esquerda que, tanto PRAIA DE BARRE/RO, ENTRE RIBADEO E FOZ 

se entra hastra o val de Mondoñe

do coma polo do Ouro verá aldeas 

e vilas fermosas, perdidas do mun

do; coas súas tabernas-tendas de 

ultramarinos, grises de pizarra por 

fóra e por dentro, tan bonitiñas de 

cores, que mesmo parecen as ca

sas ou as barcas dos mariñeiros; 

entre - ¡por quen queira !- nos 

montes e siga a . pista ós esquivos 

polo rastro das pinas rilladas, ós 

gaviláns ou ós mouchos e non teña 

medo da néboa -aínda que baixe 

ben mesta- , que malo será non 

dea a atopado cun bo cabalo salva

xe que queira levalo. 

Se non quere perderse pala es

querda, tire cara ó mar por calquera 

dos camiños: hainos asfaltados, 

que son os que van parar ás· praias 

mais abertas e claras; hainos de te

rra , que paran en calas con pouca 

area e hastra poida que cómodas. 

Pro - poden estar seguros- que 

nestes lugares van sentarse diante 

dun mar abraguente e máxico. Se 

hai ma rea alta, vostedes estarán a 

quince metros de altura , no borde 

do acantilado, e sentirán mil ana

cos de mar, vestidiños de escuma, 

bicarlle na cara ou mollalos por en

teiro. Se hai marea baixa, báñese e 

nade perdo dos cons e, cando vexa 

os acantilados abrírense en cavas 

~ grandes como casas, entre, que 

~ pode se- la única vez da súa vida 

que vexa a tremenda batalla dun 

polbo defendendo a súa guarida 

contra un congrio, atraido polo bes

tial estralar das ondas. Se ten sorte 

hastra pode que dean coa Praia dos 
Castelos, das paixases mais feiti

ceiras da nasa terra. Tanto, que un 

vello historiador, absolutamente 

fascinado polo que vía, non tivo 

mellar idea que dar en decir que 

«por aquí, tiveron que entra-los cel

tas». E, abofé, que a causa non é 

pra menos: hai cavas que teñen o 

teito furado e, dende abaixo, son 

coma catedrais iluminadas por un 

rosetón, posta aló no alto. Hai cavas 

que teñen piscinas dentro de si; hai 

covas que se comunican unhas con 

outras e hastra hai cavas que se 

abren nun patio central do que 

saen outras covechas mais cativas. 

Como comprenderán, tal xoia non 

se pode ir pregoando ó vento. 

No caso de que non gustan de an

dar de cabras polo monte ou de 

gaivotas polos acantilados, non 

teñan pena, que esta terra dá pra 

todos e de xeito abondoso: tire pala 

carretera moi despacio e mire can

to pazo modernista hai -deses po

los que un cáseque empeñaría me

dia vida - , canta casa de vivas co

res ou esas prazas cativas que mes

mo parecen de chiculate ou cantos 

de fadas, tan feitiñas e pintadiñas. 

UNHA VOLTA 
POR SAN ANDRES 

Polo camiño a Estaca de Bares 

non deixe de parar unha migalliña 

en Viveiro, xunto coa Coruña e Be

tanzos, dos sitios onde mais e me

llares galerías teñen as casas; non 

deixe de mirar aquí algunha capela, 

desas que estan cheas de figuras 

de cera, exvotos pra pedir da Virxe 

a curación das persoas e animais 

queridos. En Estaca de Bares, boni

ta vila cun malecón considerado fe

nicio, é dos poucos sitios nos que, 

hoxe, se pode comer un marisco 

caralludo e noñ por moitos cartas. 

E, no caso que lle dean un cravo a 

conta da súa cara de turista, non 

leve a súa desesperación ó borde 

do mar: alí, a pouco aire que faga e 

un pouco que o axude a súa gabar

dina . extendida, xúrolle -a expe

riencia é propia- que vai parar 

quince metros dentro dun mar no 

que na vida quixera andar. Mais pra 

adiante, O Barqueiro, con praias 

das mais fermosas, doces e solita

rias de Galicia e parte do extranxei

ro. Logo, Santa Marta de Ortiguei
ra, na ría onde desemboca o Mera e 

xusto polo frente, a península da 

Capelada, monte duro e bravo que 

remata nun.s imponentes aguillóns. 

Nunha ensenada, o porto de Ca-

riño, feito ·sobre cons e perta dunha 

enorme praia. Mirando ó Atlántico, 

San Andrés de Teixido, onde vai de 

marta o que non quixo ir de vivo. E 

xa sabe : canto animaliño atope no 

seu camiño, ten que poñelo de cara 

ó santuario, pois trátase dunha 

alma en peregrinaxe, que - segun

do a clase de animal que sexa 

ben pode adiviña- la vida que levou 

na terra . Di Pedraio que foi centro 

San Andrés do culto naturalista dos 

celtas. Alí hai dúas causas que nin

guén pode esquencer: calle- la her

ba de namorar e tirar cadansúa pe

dra, que disque é así como se for

maron os impresionantes milladoi

ros. A tiro de pedra de San Andrés 

esta Chímpara, onde fan as figu 

riñas de masa de fariña. Mais abai 

xo, Cedeira, con praias de mandar 

chover na Habana, cheas de dunas 

e grandes cons con fumas. Lago 

Valdoviño, cunha praia tan fermosa 

coma fría é a súa auga e Doniños, 
que por ter, hastra ten unha lagoiña 

na que as aves migratorias fan pa

rada e fonda. Pasado Ferrol -de 

Pablo Iglesias-, Pontedeume, on

de, non lle fara ningún mal ó seu 

corpo, se tira cara ó interior. Alá 

dentro, dous mosteiros de película: 

Montero e Caaveiro. Non permita 

ílUe lle talen deles sen coñecelos 

antes. 
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RIA DE PONTEVEDRA 

Do bo xantar e das 
boas praias 

Comer barato en Pontevedra (vi
la) non é nada doado. Outra cousa 
será comer axeitado, é decir, con
querir un equilibrio calidade/precio. 
Neste senso o que queira comer 
unha pescadilla fresca e bos produ
tos naturais (sempre) terá que ir 
polo bar Manolo, tamén coñecido 
polo Mexilón, na rúa Charino. Ben 
perta o Tapa fai honor 6 seu nome 
con variación e sen cravar. Tam
pouco hai queixa da Cepa: maris
cos baratos, calamares, empana
da... Pra xantar arregladiño tam
pouco hai que esquence-lo Lareira. 
Xa metidos na cociña tradicional o 
Castaño que segue coma sempre 
(normalmente hai que come-lo que 
o dono quere). 

Pódese comer ben a base de 
cartos en sitios xa típicos e descu
bertos coma o Calixto e o Solla. Pra 
tomar moi bo café o Lar e se hai 
que acompañalo cun naipe o Cara
bela. Pra alternar con viño e pra co
mer unha tapa ben cociñada hai 
que ir a Titón. No Ju/is, xente agari
mosa, teñen un albariño que se 
bebe de corrido e un pasa-palo pra 
andar camiño. 

E xa que estamos talando de 
viños, os entendidos distinguen en 
Pontevedra dúas zonas importan
tes. Da Ferrería e cara 6 Museo es
tán o Chiruca, o Rianxo, e o Corra
les, entre outros, nos que se pode 
beber ribeiro, rioxa e mais país. Pra 

pasar a outra zona importante hai 
unhas estacións coma as do vía 
crucis pra chegar ledos: os Maris
tas e o Cañiza. Xa na outra zona 
forte de Charino e Isabel 11 e rúas 
veciñas hai pra escoller entre os ri
beiros do Dirección General (Jan 
moitos polis) ou os paises do 8 a
rrantes, pasando polos castillas do 
Navarra. E cáseque imposible no
mear todo o rosario de tascas, ade
mais que sobre estes camiños é 
mellor andalos e non teorizar sobre 
eles. Noutras zonas da cidade está 
a famosa Porcona ou Bodegón da 
baixada de San Roque, onde xa
mais falla o xamón bo. 

Nos arredores de Pontevedra, as 
preferencias pra xantar están nos 
restaurantes de Lourido, no Carran
ca en Lérez, no Otilio, e Villaverde o 
Codillo en Campelo, ou ir hastra o 
Taller na Lanzada (non esquence-lo 
bo chourizo e o churrasco no Pazo 
en Vilanoviña). 

AS PRAIAS 

Hai que decir que pola gran es
peculación nas Rías Baixas difícil
mente se poden atopar hoxe zonas 
onde o pene capitalista non lle qui
tara a virxinidade ó tinglado. Hai 
que descartar sobre todo a ribeira 
da zona de Sanxenxo dende Ponte
vedra ó Grove (moita alambrada, 
moito cimento e moita natureza ca-

PRA/A DE ANCORADO/RO, EN PUNTA UDRA 
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GUILLERMO CAMPOS 

pada polos ricachóns). Quizais a 
outra zona, sobre todo entre Bueu e 
Cangas, sexa menos coñecida e 
aínda quedan algunhas praias pou
co frecuentadas onde molla-lo coi
ro. 

O pasa-las calas de Beluso ché
gase a Punta Udra. Alí están as 
praias de Ancora d'Ouro e Mourisca. 
Logo a costa está salpicada de pe
quenos areais que conforman un 
todo coñecido por praias de Lagos, 
despois das que se entra na ría de 
Aldán. Aquí hai que diferenciar en
tre as da zona de lo e propiamente 
Aldán: en lo están Ameles, Xerra 
de Laxe, Castiñeiras, Areabrava (a 
mais grande) e Estripeiro. Xa no lí
mite coa ría de Vigo hai outro rosa
rio de pequenas pn;iias de non doa
do acceso que tanto poden servir 
pra lúas de mel lonxe do mundanal 
ruido ou pra facer xoga de abondo. 
Son moi fermosas. Na banda de Al
dán ternos Areabou, Redentóns e 
Lajuelas, Francón (xa se chamaba 

· as'i denantes do 36) e Areacova. As 
demais xa son coñecidas e mais ou 
menos visitadas polo «homus turis
ticus». 

A ría de Vigo está, coma parte 
da de Pontevedra, semidesfeita 
polo cabalo de Atila da especula
ción. Agora ben, hai unha zona, a 
que vai de ca'ngas ó estreito de 
Rande, con boas praias: é decir, fer
mosas e con pouco persoal. 
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Señores 

Parlamentarios ... 

Señores parlamentarios ... 
Xa sei que están vostedes preo

cupados pola pesca, pola autono
mía de Galicia e da universidade, 
pola autopista do Atlántico e seica 
teñen intención de preocuparse por 
todo. Noraboa. E unha bendición ter 
xente ó quite, capeando o touro en 
canto entra na praza. Fai pouquisi
mo tempo algúns dos que o día 30 
se sentaron no sillón do Palacio de 
Raxoi estaban preocupados por 
contentar o xeral Franco. O aplauso 
era o utensilio das suas bolsas de 
viaxe. O tren so corría pra Madrid e · 
a palabra autonomía tácharana, 
pensaron que pra sempre, dos seus 
diccionarios de particulares. Miren. 
por onde tiveron vostedes que .gar
dar o aplauso con alcanfor no baúl 
hastra que de novo lles cumpra e ti
veron que mercar un diccionario 
novo pra que ninguén notase a ta
chadura. Hai que ver. 

Pro esquenceronse dunha cousa. 
A canallesca. Non matinaron ben e 
sen darse conta entraron vostedes 
no día 30 en pecado informativo, do 
que esforan bos creentes na demo
cracia terían que confesarse. Pensa
ron que con dar apariencia de auto
nomistas e de preocupados pola 
pesca, xa abondaba. Pois non. 

O pobo necesita saber con certe
za a que carta quedarse con voste
des. O pobo necesita controlar quen 
está con el e quen en contra. Nece
sita coñecer que Fernández de la 
Mora urxiu a reanudación dos tra
ballos da autopista do Atlántico, por 
exemplo. Que os catro socialistas 
do P.S.0.E. presionaron pra que no 
asunto da pesca se fixera mención 
os traballadores, porque non todos 
tiñan intención de sairse do terreo 
da patronal, terreo por outra banda 
no que tan ben se saben desenvol
ver. 

¿ Foi por isto polo que preferiron 
que a pjensa canallesca, os perio
distas que agardames na porta 
mais de hora e media, non entrara 
na sala da reunión? Señores parla
mentarios, estas prevencións recor
danme tempos tristes, nos que era 
obligada a elipsis, as metáforas, os 
silencios, as corcheas e semicor
cheas ... da política de botafumeiro. 

Non deprenderon moitos de vos
tedes o novo rito da democracia. 
Pois non estaría mal que se adica
sen a ilo. Os periodistas, que vota
mos man das firmas pra solicitar e 
pedir -miren por onde ademais 
construimos a virtude da humilda
de-- que nos deixen colaborar a 
que a sociedade, os lectores ou os 
electores -pra vostedes e posible 
que conten so así- consiga encher 
o dereito que teñen a estar infor
mados, estes periodistas repito so
mos traballadores primeiro, cida
dans despois, galegos sempre e 
polo tanto vostedes, señores dipu
tados, cidadans despois, galegos 
sempre e polo tanto vostedes, se
ñores diputados e senadores, non 
deberán despreciarnos como o fixe
ron, sen resposta oficial, sen que 
durante esa hora e media alguen 
saíra a porta pra ofrecer disculpas. 
Os do P.S.0.E., o senador real 
García-Sabell e algún outro demos
traron unha vez mais que están 
mais capacitados pra esquence-las 
liturxias de fai so uns meses. Será 
porque nunca chegaron a vestirse 
de sacerdotes -con perdón pra 
Celso Montero-. 
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Urbanismo en Santiago 

Oaffai dos 
trinta n1illóns 
Moitísimos cartiños de noso señor estánse xogando no último affaire urbanístico de Santiago 
de Compostela. Os protagonistas -e rivais- da película son un ·construtor e setenta familias. 
Con todo, e aínda que non dea a cara, o auténtico responsable da acción é o axuntamento da 
cidade que, cunha manifesta alegría nas súas actuacións, non para de botar leña 6 lume do 
conflito. 

No axun,tamenta compostelán non 
queren saber nada do conflito urbanís
tico da rúa ' de Fernando 111 El Santo, 
polo menos, hastra que os tribunais 
non fallen o caso. Pro nada de mais fa
rfan en ir botando contas do que lles 
pode cafr enriba. Por unha parte, están 
uns veciños que ben demostrado teñen 
non andar con moitas gaitas á hora de 
lle saltaren ó lombo a quen sexa pra 
impedir que atenten contra o que con
sideran os seus dereitos; poden contar, 
na corporación municipal, que o millón 
de pesetas que gastarán defendendo as 
súas razóns non o deixarán ir sen pasar 
factura. Por outra parte, está o constru
tor que, de non poder edificar, vai pedir 
-coa Lei do Chan na man- unhas 
fortísimas indemnizacións, xa que a 
obra ten as licencias municipais en re
gra. 1 Bo porvir espera ó pobo de San
tiago como haxa que quita-los cartos 
desta indemnización dos presupostos 
da cidadel 

ACUSACIONS DE IDA E VOLT A 

A disputa céntrana uns veciños, que 
non admiten a construción dun bloque 
de sete pisos nos mesmos fuciños das 
súas fiestras, e mais un construtor que 
di ter licencia e terreas en regra e que, 
polo tanto, canto faga, ben feito está. 

«Hai razóns humanas e legais pra 
impedí-la obra -din os da comunidade 
de afectados-. O fondo da edificación 
ten 25 metros, sendo que, nesta área, o 
límite está nos 22 metros, procedendo, 
por tanto, á anulación da licencia. Tam
pouco podemos consentir que o afán 
de lucro dun home deixe sen luz e vis
tas ás setenta familias que viven nos 
cinco inmuebles afectados». 

«De sobra saben os veciños -afir
ma Luis Lugo, xerente da construtura 
«Ouzande S.L.»- que. anque o tope 
sexa 22 metros, é lei xa aceptada que 
no Ensanche a tódalas casas se lles dá 
un fondo de 25 metros. Se por min to
ra, agora mesmo paraba a obra, pro 
teño. detrás os donos de apartamentos 

~ vendidos xa hai ano e medio. E esta 
l' xente non quere diñeiro senón piso, 

porque saben que co que adiantaron, 
hoxe, non compran nada. ¿Que proble
ma social é mais grave: o dunhas fami
lias que xa teñen casa pro que poden 
perde-la vista da fachada posterior ou a 
deses homes que nin siquera casa 
teñen ?». 

Nesta discusión non hai castañazo 
sen resposta. Os veciños demostran, 
cos planos por diante, que «Ouzande 
S.L.» variou a posición dos pilares e que 
abríu dous espacios por debaixo dos 
sotanas, cousas as dúas prás que non 
tiña permiso. O construtor replica, ta
mén con planos na man, que tampouco 
están autorizados os balcóns posterio
res das casas afectadas e que, por 
exemplo, os do inmueble 14 nin sique
ra gardan as distancias mínimas. Enga
de, aínda, Luis Lugo: «tanto talar de le
galidade e resulta que a casa colindan
te coa que eu constrúo se fixo coa 
apropiación de metro e medio dun ca
miño público -anque xa desafectado 
de tal uso- polo que non pagaron un 
triste peso». Cornada que capearon con 
grande estilo os veciños: «Resulta que 
ese camiño público tiña cinco metros e 
a Luis Lugo vendéronllo no axuntamen
to, despóis de xa ter dada a licencia de 
obra. como se s6 medira medio me
tro». Entre unha cousa e outra, así as 
contas. o camiño dá unha anchura de 
dous metros, faltando nas contas ou
tros tres. Os veciños din que esta ope
ración se fixo estando de tenente alcal
de o señor Ramón Pais Ferrín -diri
xente máximo do Parti·do Demócrata 
Galego-, «por casualidade», abogado 
do construtor. 

Postos xa a contar trapos sucios, 
contan os veciños que foi precisamente 

o pai do xerente de «Ouzande S.L.» 
quen construiu parte dos inmuebles 
que agora van quedar tapiados. <<i Xa 
vou entendendo eu ós veciños !, replica 
Lugo Otero. O que queren eles é disfru
tar, nun patrio interior, de dereitos de 
luz e vistas como se se tratara dun pa
tio de mazá». 

HISTORIA DO AFFAIRE 

O conflito urbanístico da rúa Fernari-

do 111 El Santo iníciase cando. en outu
bro do 75, Luis Lugo Otero, xerente de 
«Construcciones Ouzande S.L.», ponse 
a edificar unha casa _.:....dous sótanos, 
baixo e sete pisos- no solar que viría 
se-lo número 12 da rúa. Tempo des-· 
pois, os veciños de cinco casas colin
dantes levarían a sorpresa da súa vida: 
o edificio do 12, tras cubri-los seus 25 
metros de fondo, viraba á man esquer
da e extendíase por diante da parte tra
seira desas vivencias, a uns tres metros 
de separación, co que as cegaría case 
por· completo. 

Mans á obra puxéronse os veciños 
pra esixi-la anulación da licencia e, tras 
agardar dous meses por unha certifica
ción da corporación municipal sobre 

18 

contido e condicións da obra de «Ou
zande S.L.», impugnaron tal edificación. 
Había unha razón de fondo que era a de 
sobrepasa-lo fondo máximo edificable 
e tamén un ha causa formal: o axunta
mento no publicou, no seu propio bole
tín informativo, as características da li
cencia solicitada, tal como manda a Lei 
do Chan. 

A 24 de febreiro do 76, a Comisión 
Municipal de Urbanismo emite un in
forme no que, xustificado o fondo con
cedido -25 metros é o fondo real desa 
área, anque o .tope legal sexa 22-, di 
textualmente: «a reforma e a amplia
ción solicitada implica a colocación 
dunha mole de sete pisos a escasísi
mos metros da parede posterior da edi-

Os veciños non 
aceptan que esta 
obra 
suba sete pisos 
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A ZONA DO CONFUTO, VISTA DENDE FERNANDO 111 

ficación preexistente, mole edificada 
precisamente no exceso de profundida
de concedida polo axuntamento». Tres 
días mais i"~rde, a Comisión Municipal 
Permanente acorda paraliza-las obras 
-estaba xa construida a armazón dos 
sotanas e da planta baixa- en evita
ción de maiores prexuicios. Por se hou
bera dudas, un informe do arquitecto 
municipal sinala días adiante dúas in
novacións non autorizadas na licencia: 
move-los pilares e abrir dous espacios 
debaixo dos sótanos. 

A paralización municipal das obras é 
recurrida -oito de marzo- polo cons
trutor Lugo Otero que nega á presunta 
infracción a gravedade atribuida; di, ta
mén, que, en todo caso, a suspensión 
debería limitarse ós puntos cuestiona
dos da obra pro nunca a toda a edifica
ción. Afirma, aínda, que a medida mu
nicipal non protexe intereses comunita
rios senón os privados das familias co
lindantes. 

O 15 de maio dese ano do 76 será 
unha data negra prá comunidade de 
afectados: un informe do letrado
asesor xurídico municipal pronúnciase 
por acepta-la versión do construtor e 
pide a nulidade da orde de paralización 
de obra. A partires deste momento os 
veciños recibirán dúas graves derrotas 
-no axuntamento e na audiencia do 
contencioso administrativo-. 21-11-
77: Un acordo da Comisión de Urbanis
mo, co voto en contra do membro de 
Alianza Popular, Francisco Puy, da vía 
libre prá continuación da obra. 11-5-
77: a sala do contencioso administrati
vo da Coruña, revocando un anterior 
acordo seu polo que anulaba a decisión 
da Comisión de Urbanismo, decide, ta
mén, permiti-la continuación da obra. 

Foron duros paus que non puideron 
amolar ó persoal. Cantáronlle, primeiro, 
as corenta ó axuntamento, denuncian
do que, no mesmo día de anula-la para
lización, recibiron un escrito pra 
contestalas alegacións de «Ouzande 
S.L», cousa inútil ó xa se ter autorizada 
a continuación da obra. Tamén saltaron 
á chepa da Audiencia, negandolle o po
der pra revoca-la súa primeira decisión: 
o pleito está xa personado no Tribunal 

Supremo, co que os tribuna is de menor . 
instancia non teñen poder de decisión. 
E non parou ahí a cousa: o daza nove de 
xullo, un fato de veciños ocupaba a 
obra pra impedí-los traballos e demos
trar que, se a leí non chega a tempo, 
coa súa acción directa defenderá o que 
consideren os seus lexítimos dereitos. 

O DESPISTE MUNICIPAL 

No urbanismo de Santiago mesmo 
parece que se xuntaron a fame e as ga
nas de comer, que senón non se explica 
tal desastre como hai. No axuntamento 
non teñen nin normas claras nin vixian
cia que se faga respetar, xusto o que 
precisa a especulación pra andar coma 
peixe na auga. No caso da rúa Fernan
do 111 el Santo, ó non haber unha lei de 
reparcelación que abrigara á constru
ción total da zona edificable, os inmue
bles 14-16-18-20 construironse hastra 
onde se mercaran os terreas -dazano
ve metros-. Como o total edificable 
eran 22 metros, os veciños coidaron 
que ninguén ía ocupar tres metros pra 
construción. Pasou, logo, que -permi
tindo a corporación sumar ilegalidade á 
ilegalidade- o tope deixou de ser 22 
metros pra ser 25. Resulta agora que 
«Construcións Ouzande» quere igualar 
de vivencias o único anaco de mazá que 
non cobre o tope edificable. E legal
mente, como pouco, pode eidificar has
tra os 22 metros. Cousa esta a que se 
opoñen con tódalas súas forzas os ve
ciños que, despois de pagar un piso con 
dereito a dúas fachadas, non están dis
postos a pandar coa falla de planifica
ción urbanística das autoridades muni
cipais. 

Disque polo Palacio de Rajoy andan 
negros pois non saben que será peor ou 
enfrentarense ós veciños -se os tribu
nais aceptan as razóns do construtor
ou cargaren con 30 millóns de pesetas . 
que tranquilamente «Ouzande S.L.» 
pode pedir de indemnizacións por ter 
que retirar unha obra de 28 apartamen
tos, prá que lle deron licencia munici
pal. 

• 

19 de xullo 

A ocupación 
Hastra cinco pleitos pode plantexar 
Luis Lugo Otero, xerente de «Ou
zande S.L.», contra as dúas dece
nas de personas que, na maña do 
19 de xullo, ocuparon e paralizaron 
as obras da finca número 12 de 
Fernando 111 el Santo. Segundo acta 
notarial os dous puntos mais gra
ves son os destrozos materiais cau-

sados -261.861 pesetas- e os 
insultos e ameazas dirixidas 6 
construtor -«cara de porco», «he 
de cortarte el pescozo»-. 
As fotografías, incluidas no dossier 
do notario. mostran unha secuencia 
do derribo. con posterior lanzamen
to 6 patio, de encofrados e apunta
lamentos pra trabes e pilares. 



os 
e idos 
Cara a unha 
filosofía ·do 

Unha interrogante (cuestión ca
pital) encol do sexo podería se-la 
seguinte: ¿por que o sexo existe? 
Pra todos aqueles que o enxuician 
dende unha perspectiva «relixiosa» 
ou «metafísica» da vida, a cuestión 
é obvia: ... a partición dos seres hu
manos en dous sexos non pode ser 
atribuida mais ca a un ser supremo 
e creador. Pra perspectiva «biolóxi
ca» ou «xenética» a resposta sería 
outra :... a división dos seres en 
dous sexos permitiría ·unha combi
nación cromosómica, que polo feíto 
de vir de dúas orixes diferentes, 
procuraríalle ó novo ser un patrimo
nio hereditario rico e variado, dota
do de características orixinais. 

Nunha óptica «psicolóxica», o ser 
humano masculino ou femenino si
túanse nunha dialéctica extremada
mente fecunda en relación ó fenó
meno da vida. Cada home non é 
home o cen por cen. Nas súas es
tructuras masculinas existen com
poñentes que representarían ó sexo 
contrario. O home ten mais alá do 
seu rol social unha moi importante 
dose de feminidade (Jung) ou, 
como di Melanie Klein, partes fe
meninas na súa estrutura psico
dinámica masculina. A muller pola 
súa banda tería fraccións non se
mentes de tipo hormonal masculi
no (andróxenos), senón tendencias 
psico-afectivas masculinas, hastra 
chegar así ó concepto de «animus», 
serte de identidade masculina no 
conxunto femenino e partes mas
culinas inevitables na súa estrutura 
psicodinámica e psico-afectiva. 

Prá ciencia «anatómica» a fór
mula esencial que diferencia ó 
home da muller é o feito, ben evi
dente, de que no primeiro os órga
nos sexuais ou xenitais están situa
dos ó exterior do corpo (apéndices), 
e na muller, pola contra, atópanse 
interiorizados e integrados, no mes
mo centro da súa persoa física. Prá 
psicoloxía , esta fórmula de base 

~ anatómica diferencial é mais difícil 
O de atopa r, polo feito de sufrir inevi-

tablemente, influencias culturais 
masivas, con roles sociais atribui
dos e funcións tradicionais na es
trutura familiar. 

Atopámonos, pois, por unha 
banda, moitos elementos que fan 
do home e da muller dous seres 
case idénticos ou, en calquera ca
so, moi similares ou próximos, fun
damentais pra poder realiza-la 
unión íntima da maneira mais forte 
e intensa posible. Paralelamente a 
esta identidade, que permite unha 
comprensión recíproca e inmediata , 
ábrese unha diferencia profunda 
ou, se queremos, unha oposición tí
pica. E aquí onde nace o mecanis
mo dialéctico entre o m asculino e o 
femenino que son , ó mesmo t em
po, o símbolo do mais próximo e 
mais lonxano. Os dous sexos pasan 
así a súa existencia a t ratar de 
comprendérense, de amárense, 6 
tempo que desconfían un do outro , 
gardándose as correspondentes 
distancias protectoras, hastra che
gar incluso en certas circunstancias 
(as de hoxe, en Galicia, por exem
plo) o que se dá en chamar <<a loita 
dos sexos». Estóume referindo, ob
viamente, á movilización das mulle
res galegas. E como se houbera un 
ir e vir entre o desexo de fusión to
tal, que deu lugar, sobor da forma 
do mito, á pantasma colectiva do 
«hermafroditismo» e, por outra ban
da, un desexo autonómico que qui
xera aínda acentua-las distancias 
entre os dous sexos. Se a verba 
sexo parece derivar do latín «seca
re» (separar), Eros estaría disposto 
a anular toda separación, todo dis
tanciamento, dentro dun contexto 
unificador. 

E xustamente no sexo onde a 
vida social atopa, en calquera caso, 
unha das suas coordenadas funda :.. 
mentais. O modelo típico de pracer, 
do que a sociedade dispón, está en
volto igualmente pola sexualidade, 
é decir, polo mecanismo dunha 
tensión extraordinaria que remata 
nunha descarga psicomotriz. Co'a 
inserción no contexto social desta 

CIPRIANO JIMENEZ CASAS 

forza sexual entran outros elemen
tos extra-eróticos susceptibles de 
enriquecela ou deformala. Sería di
fícil, pois, atopa-la enerxía sexual 
no seu estado mais puro. No neno, 
por exemplo, a aparición da sexua
lidade confúndese sempre co des
cubrimento do seu propio corpo e, 
por consecuencia, da súa propia 
progresiva individualización. Na 
adolescencia, a manifestación se-

. xual colle forma dunha verdadeira 
obriga, liada á identidade e ó de
sexo de auto-afirmación. Na edade 
adu lta o sexo aparece como un 
símbolo de eficiencia e adaptación 
social, namentres que nunha edade 
mais ava nzada o sexo pode ser un 
sinal de sobrevivencia, de vitalida
de ó tempo que unha vía perigosa 
ou incluso mortal. 

A sociedade toma entón posi
ción diante da real idade sexual dos 
individuos. A súa reacción mais evi
den te é tratar de regramenta-lo fei
t o sexual. Deste xeito, a codifica
ción do comportamento sexual 
existe en tódalas civi lizacións e co
munidades, unhas veces con leis 
xuzgadas como racionais e outras 
irracionais e apasionadas. O código 
é ás veces prohibitivo e meticuloso 
ou sementes restritivo ou con limi
tacions simbólicas. Pode traducir
se, así, unha ritualización da sexua
lidade, camuflada tanto no dominio 
relixioso, xurídico, matrimonial ou 
educativo. A sociedade pon en 
marcha, paralelamente e según as 
circunstancias, múltiples mecanis
mos e procesos de transformación 
e utilización da enerxía sexual. O 
que fixo que Marcuse falara de que 
só un corpo que non fora mais utili
zado como instrumento de traballo 
a pleno tempo, poder!a chegar a 
«resexualizarse» realmente. A co
mercialización de moitós obxectos 
de consumo pola utilización do se
xo, queiramolo ou non, é un feito 
apabullante. Outra cousa sería a 
transformación individual da ener
xía sexual libidinal, a que Freud 
chamou «sublimación>>. 

Os días da 
semana 
XAVIER ALCALA 

Desque TEI MA ofrece u palestra 
aberta pra todos opinarmos e xulgar
mos acerca do idioma que tentamos 
normalizar e normativizar, hai un 
asunto que me anda a dar voltas na 
cabeza e que lago quererfa quitar 6 
público: os nomes galegas dos días 
da semana: 

Pra min, unha das atrocidades co
múns que contra a lingua do pobo se 
cometen agora é a introdución dos 
nemes dos días da semana traduci
dos á brava do castelán. Dise en 
galega-recuperado luns, martes, 
mércoles-mércores, xoves, vernes
venres, sábado e domingo. 

Do que eu teño escoitado de boca 
da xente que pensa en galega, andan
do por boa parte do país, o que me 
soa é : luns (non lunes), martes, miér
coles, jueves, viernes, sábado e do
mingo. Da nenez, ó tempo, venme a 
lembranza dunha cantiga que di así : 
«Hoxe é luns, mañán é martes, 
cuarta feira lago ven , 
quinta feira , sesta feira 
e o sábado tamén». 

E de pescudar pala miña canta en
t re ve llos cansos de papa- la raiola á 
porta da casa , puiden entender que 
«iso c=is feiras era como se decfa an
tes»- antes de que cregos alienados 
e escribanos asoballadores foran im
poñendo o calendario oficial , caste
lán. 

¿Cales son as formas realmente 
galegas dos días da semá? Ouizais 
que en principio foran , coma as por
t uguesas, as correspontes 6 calenda
rio eclesiástico, ou sexa: segunda , 
terceira (ou terza), cuarta , quinta e 
sexta feira , sábado e domingo. Oui
zais as formas romanas de luns e 
martes superv1v1ran naturalmente 
como pode demostra- lo feíto de se 
decir luns e non lunes por regra xeral 
e de apareceren ámba- las dúas na 
cántiga a que me referín . De calquera 
xeito, 6 meu entender é sintomática 
a presencia de miércoles, jueves e 
viernes na fala vulgar: son unha susti
tución directa , sen amaños, das for
mas propias palas alleas. 

¿Que validez real teñen mércores, 
xoves e vernes? Ouixera deixar prós 
expertos do idioma a resposta a esta 
pergunta que non semente eu me fa
go. Coid_o que, antes de que no 

·galega-recuperado se poidan enquis
tar definitivamente eses -ó meu pa

. recer tal vez errado - carpos ex
traños, ben pagaría a pena 
reconsiderármo-lo que son, de onde 
proveñen e o que a súa presencia no 
rnoso falar significa de concesión in
necesaria e falta de cultura. 
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Galego de eidade na prensa 
Se no TEIMA número 28 (páx. 

31) fixemos unha análise superfi
cial de como se emprega o galego 
na prensa que se edita en Galicia, 
agora irnos analiza-la calidade da 
lingua empregada; non polo fei
to concreto de ser de prensa, 
senón como mostra doada de re
coller do galego de cultura , que 
cada día, é evidente, se afasta 
máis do que fala o pobo. O da 
prensa non é nin mellor nin peor 
có doutros medios e vale como 
mostra pra chama-la atención so
bre erros de lingua dos que non 
se libra ninguén, nin os que face
mos esta chamada. 

Tódolos exemplos que apare
zan en maiúsculas están tirados 
dos textos citados no devandito 
número de TEIMA. 

MORFOSINTAXE 

En galego non existen os tem
pos compostos con haber, polo 
que deben rexeitarse totalmente 
os HABIA FEITO, HABIA PRO
POSTO, SE HABIAN CONFABU
LADO, HABIA RESOLTO HABER 
SIDO, HABER PEDIDO e tantas 
outras formas semellantes que se 
ahí se len, en vez das galegas fi
xera, propuxera, conf abuláranse, 
resolvera, ser, pedir. Tampouco se 
debe caír no erro de considerar 
que en galego non hai máis que 
tempos compostos con ter (unha 
nota pequeniña está chea de fra
ses como TEN SIDO INAUGURA
DA unha exposición -por. inau
guróuse ou foi inaugurada- pra 
se referir a un feíto do día ante
rior: ter como auxiliar indica xeral
mente repetición dun feito) 

Grave pró galego é a chea de 
posesivos sen artigos (TEU GO
BERNO, SEUS VALDEIROS, FA
CER VALER SEUS DEREITOS), o 
mesmo que os moitos QUENES, 
CUIOS, ESTOS, castelanismos 
todos (a forma ISTOS é un cruce 
da dialectal istes e o castelán es
tos). 

Os textos que consultamos es
tán inzadiños de frases como non 

CHARO ALVAREZ e F. FERNANDEZ REI 

teño intervención ALGUNHA, nin
guén fai xestión ALGUNHA, non 
cobran atraso ALG UN, sen ter en 
conta que nestes casos en galego 
hai que negar dúas veces (non 
teño intervención NINGUNHA, 
etc.). 

Prácticamente na totalidade 
dos casos, úsase facer-se cadra 
por influxo do castelán- en 
construcións como FAI TEMPO, 
FACIA POUCO, FAI XA UN ANO, 
etc., en lugar das claramente ga
legas hai tempo, había pouco, hai 
xa un ano, nas que hai que usar 
haber e non facer. 

Hai que evita-los PRODUXO, 
TRADUXO, DESTRUIEN, INCLU
YEN, adaptacións das correspon
dentes formas castelás que apa
recen en vez do galego producfu, 
traducíu, destrúen, inclúen; e o 
mesmo os VIRTU, AITIVIDA, 
REAL/DA (en vez de virtude, acti
vidade, realidacfe). En galego dise 
o mar e non A MAR, as orixes e 
non AS ORIXENES. 

En titulares lemos castelanis
mos como CO M 1 ENZA hoxe a V 
Mostra, PRIMER mitin do ... (en 
vez de comenza e primeiro). 

Non deixa de ser curiosa a 
morfosintaxe ca~toló de mvica 
xcnte que escribe en galego, can
do o castelán falado en Galicia 
está inzadiño de construcións cla
ramente galegas. 

E no que respecta á colocación 
do pronome, se ben atopamos 
poucos erros do tipo de se habían 
confabulado (por confabuláran
SE), son moitas as construcións 
introducidas por un que ou por un 
cando nas que se hipergaleguiza 
a colocación do pronome pos
poñéndoo, cando debía preceder 
ó verbo: na que se atopa ningún 
membro que háxaSE identificado, 
que fóronO, cando unha persoa 
atópeSE. En todas estas frases o 
pronome debe ir diante do verbo 

(na que SE atopan, ningún mem
bro que SE IDENTIFICARA, etc.) 

Anque non se trata de ningún 
castelanismo compre salientar ta
mén as frases tipo TODOLO DI
TO, que non é raro ler: o I de tó
doLos días, tódaLas noites proce
de do s final de todos, todas que 
se asimila ó primitivo artigo Lo 
(s), la(s) dando lugar a unha va
riante que conocemos como se
gunda forma do artigo galego, 
LO(S), LA(S) (cfr. a segunda for
ma do pronome en recol/eLO(S), 
tiraLA(S), pro neste caso é un ro 
asimilado). Se se escribe ou se di 
tódolos días, non se pode decir 
nin escribir nunca tódolo día ou 
tódala xente, porque na forma 
singular todo, -a non hai o -s do 
plural que se asimile 6 artigo e 
axude a mante-lo L. 

LEXICO: ORGAISMOS, 
CRAROS E AITOS 

No que se retire ó léxico, non 
queda unha verba con n i1ntervo
cá lico, xa que ou se el imina, e de 
ahí a morea de ORGAISMO, OR
GAIZADORES, ORGAIZAN, ES
CEAS (en v,ez do o:;ilcgu organis
mos. oryanizadores, organizan, 
escenas), ou pasa automática
mente o ñ das OFICfÑA, ASE
SIÑAR, DETERMIÑAR (por ofici
na, asesinar, determinar). O mes
mo habería que decir do I en for
mas como PENINSUA (por penín
sula). 

Convírtese todo I de bl, el, pi 
nun r, e ahí os PUBRICACION, 
CRARO, ESCRARECER, INCRU
SO, APRICAR, (por publicación, 
claros, etc.) mentres en formas 
que sí deberían leva-lo r non apa
rece (PLAZO por prazo). 

Cadaquén dá unha solución dis
tinta ós grupos cultos, aplicando 
algúns leis fonéticas que hai moi
tos séculos deixaron de ter rende
mento. E así, os SIÑIFICARIA, 

DIÑA, ADOUTADO (por significa
ría, digna, adoptado); mentres 
moi poucos escriben DEFEUTOS, 
SEUTOR, AUTUACION (a vocali
zación do .c implosivo en u é un ha 
das solucións do galego vivo), o 
ra, direchor ou elechricidade nun 
texto castelán. Xente hai que en 
galego usa as primeiras, pro en 
castelán nunca empregaría as se
gundas porque en la lengua del 
imperio serían verdadeiros dispa
rates. O que pasa é que a lingua 
do pobo galego é pra algúns, polo 
visto, unha leira sen dono, da que 
hai quen bota man sen antes 
preocuparse de aprendela. 

ENSINO DO GALEGO 
PRA «PRENSA», 
CANTO ANTES 

Na nosa opinión, é urxente a 
programación de cursos de lien
gua galega tanto prós periodistas 
que xa empregan o galego como 
fe rra menta de traballo, coma 
prós que non dominan máis có 
castelán e desean contribuir á 
normalización da lingua do pobo.- --
pró que traballan. ___. 

E tamén pra quen y._-ddi~ue á 
publicidade e _bpt-c man da lmgua 
do pobo ó que lle dirixe a súa 
men;:;axe, pra ver se nunca máis 
ternos que ler cousas como A 
BOA LEITE (anuncio a media pá
x i m a, El Ideal Gallego, 
15/V/77),-iso ha ser galego can
do el buen leche sexa castelán-, 
ou ese anuncio que desde hai un 
par de meses aparece na Voz de 
Galicia falando das excelencias 
dun produto feíto de PURA LEITE; 
e tamén pra que vaian desapare
cendo as LIBREIRIAS e PAPELEl
R IAS (en vez de librería ou pape
lería, ou todo máis, o lusismo li
braría, papelaría) que aparecían 
no TEIMA número 22. 

Falernos e escribamos un gale
go CADA VEZ MELLOR; contri
buamos á NORMALIZACION da 
lingua do noso pobo, non axude
mos á súa CASTELANIZACION. 



N 

' 

sucede 
no país 

Don Basilio Castro, señor alcalde de 
Ribadumia, parroquia enclavada no corazón 

da comarca pontevedresa do Salnés, ten sana 
de ser un cacique de moito raio, dos de antes. 

E non lle ía mal: os seus aditos 
traballan no axuntamento, no que o seu 

tillo é primeiro oficial e o cuñado, 
xuez de paz. Ultimamente deulle polo moderno 

e botouse a potencia-la industria, causa que 
pareceu moi esaxerada ós vecinos. GU 1 LLERMO 
CAMPOS escribe do «xa está ben» que os seus 

parroquiáns espetaron 6 señor Castro. 

Ribadumia ( Salnés) 

Un cacique de meter m 
A chispa do enfrentamento entre 

veciños e alcaldía saltou cando a 
empresa «Raymundo VázqueZ» se 
puxo a explotar unha canteira de 
granito, no lugar de Cabanela , en 
terras que de sempre foran monte 
"' -..,., unal. Afondou e esnaquizou no 
monte c. .. ql empresa e tal era o re
bumbio armao"' nor descargas e 
explosións que as xentn~ marcha
ban espantadas das fincas dayuQla 
zona. Pro destas molestias axiña se 
esquenceron os veciños 6 saber 
que «Raymundo VázqueZ» quería 

O AXUNTAMENTO DI QUE NON VE NADA 

meter na propia canteira unha plan
ta de «aglomerado asfáltico en 
quente» e mais un muiño prá pedra. 
Con estas obras viría unha ruina ta
ta 1 pra toda a ribei ra do U m ia: os 
gases da planta asfáltica e o pó da 
pedra muda chegarían hastra as ca
sas dos lugares de Cabanela, Ma
nuola . Rabadeiro, Coruto, Freixo e 
as parroquias de Vilariño e Ouviña; 
pastos, piñeiros e viñedos qu~ima
ríanse e os animais domésticos non 
tardarían en morrer. 

Ante tanta causa como lles viña 
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enriba, os veciños decidiron xuntar
se, poñer unha denuncia polo legal, 
amais de contarlle-las súas preocu
pacións 6 gobernador e alcalde. 
Non houbo moita sorte con estes 
escritos: no goberno civil levan xa 
oito meses dando a calada por res
posta e do axuntamento dixeron 
que non tiñan coñecemento de tal 
perigo, «así que tranquiliños, por
que a empresa non solicitara per
mbo pra monta-la planta nin os 
muiños». Nembargantes os veciños 

vían que as obras de infraestrutura 
ían pra adiante co que decidiron 
presentar recurso de reposición. O 
alcalde, mentres, teimaba en non 
saber nada dos perxuicios e mais 
en asegura-la legalidade da empre
sa. 

Estando así de negro o asunto, a 
expulsión do axuntamento do se
cretario paría nas mans dos veciños 
uns datos explosivos: non había do
cumento ningún no que constase 
que a explotación da canteira tivera 
permiso do Ministerio de Industria 
e que, por se fara pouco, as licen
cias do axuntamento de Ribadumia 
non teñen carácter de licencias mu
nicipais. Dixo tamén o secretario 

llORA D E UNIDADE E ACCION 

-a súa venganza da expulsión foi 
ben cumplida - que, co regramen
to de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas e Perigosas na man, 
debíase suspende-la actividade da 
empresa. 

-«Tendes razón -seica dixo 
o alcalde-, pro eu teño que 
salva-lo meu». 

-«iE como o defende! -din 
os veciños-. A unha muller de 
Cabanela arreoulle un criado de 
don Basilio uns sacholazos que a 
tiveron hospitalizada tres me
s~s». 

Tralos fracasos das reclama-



sucede no país 

cións legais e das visitas ás autori
dades, homes e mulleres de Riba
dumia vanse quentando e, polo 
pouco, xa armaron algunha mani
festación de protesta e pararon, ta
mén, algún camión do «Raymundo 
Vázquez» que traía materiais prás 
construcións. 

E que as obras da canteira non 
só ameazan á saúde das xentes e á 
riqueza hortícola e gandeira, senón 
que hastra poden ser mortais: a cen 
metros do lugar da canteira no que 
se tan as explosións hai un depósi
to de gas butano. 

San Martiño de Laxe-Moraña 

A polo lombo do alcalde 
Pelas boas quitáronlle, hai 40 

anos, ós veciños de San Martiño de 
Laxe, no municipio pontevedrés de 
Moraña, dous montes que sempre 
foron de seu. Pelas boas -escritos 
e peticións coa lei por diante e, 
polo arredor, o estreito marcaxe da 
Guardia Civil- teimaron os ve
ciños por recupera-lo usufruto dos 
montes da Fontenla e Pena Grande 
e como nada acadaban remataron, 
pra poñe-los puntos sobre os is, por 
mete-lo asunto no xuzgado. 

MOi CURIOSAS 
CONTRADICIONS 

Dende hai mais de dóuscentos 
anos, un conde moi rico deixou, á 
súa morte, os montes prós veciños 
en agradecemento ó ben que llos 
cuidaban. Unha parte destes te
rrees parcelouse e, dende aquela, 
cada veciño de San Martiño de 
Laxe tiña a súa leira, que disfrutaba 
tanto pra esquilme coma pra corta 
das arbres. O resto do monte, o non 
parcelado, usufrutuábase pola co
munidade. 

E así andaban as cousas hastra 
que hai algo mais de corenta anos 
ás autoridades municipais deulles 
por nome-ar un garda, pronibi-las 
cortas ós veciños pra pasar a face
las eles e quedárense cos cartos. 

GUILLERMO CAMPOS -

Hai pouco, por exemplo, fíxose 
unha venda e aínda que non se 
sabe canto cobrou o axuntamento 
-fálase de nove millóns de pese
tas- polo total do monte, os piñei
ros das parcelas deron arredor de 
780.000 pesetas. Mentres tanto e 
segundo conta unha velliña que 
aínda lembra outros tempos «se un 
probe cortaba un piñeiro, pra cubrir 
unha necesidade, poñíanlle unha 
multa de dez mil pesetas». 

Hoxendía o conflito está que ar
de. Os veciños saben que o monte 
era deles e esixen o control do pro
duto. Nestes días pasados, fixeron 
unha xuntanza no teleclub, na que 
o cura aconsellou que, por esta vez, 
«deixaran ó axuntamento leva-los 
piñeiros». 

A nota mais curiosa desde caso 
é que os mesmos usurpadores - a 
corporación municipal- son os 
primeiros en recoñecer que o mon
te é da parroquia, anque o alcalde, 
por seguir tendo a cuxa das arbres 
ben amarrada, prefire esquencer 
quen son os verdadeiros propieta
rios. En xuntanzas do nove de xuño 
do ¡ 1958 ! e catro de febreiro do 
ano seguinte, a corporación muni
cipal de Maraña renunciaba ó apro
veitamento das parcelas en favor 

. dos veciños, previa reparcelación 
dos terrees dando preferencia os 
vellos propietarios e deixando as 

parcelas sobrantes reservadas prós 
posibles noves veciños. Por se isto 
fora pouco, a catorce de marzo do 
1959, o inxeñeiro xefe do distrito 
forestal de Pontevedra comunicaba 
ó axuntamento de Moraña que non 
había inconveniente pra que os 
aproveitamentos dos montes da 
Fontenla e Pena Grande os decidi
ra n os veciños. 

Con estas probas baixo do bra
zo, o doce de xaneiro deste 
ano, pedíuse permiso a ICONA pra 
corta-la madeira e aínda están a 
agardar pola resposta. Ouen si se 
deu prisa - por se acaso era a súa 
derradeira oportunidade- a face
la subasta foron os do axuntamen
to. Díxoselle, entón, ó alcalde que 
entregara os cartos á xunta de ve
ciños, pro o señor Folgar Hervés 
(don Xosé), de dárlle-los cartiños ós 
veciños, nada. 

A pesares dos atrancos, os ve
ciños seguen firmes na reclamación 
dos seus dereitos. Pra eles a cousa 
está clara: «No cerrado de Pena 
Grande e no monte comunal non 
ten que se meter ninguén. 
Ouerémo-los piñeiros e vendelos 
nós directamente, como foi de 
sempre. Nada de que nolos vendan 
no axuntamento porque xa sabe
mos de sobra o que pasa logo: as ("') 
obras aparecen diante das casas , 
dos caciques». O 
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En Brens (Cee), o proxecto de instalación de dúas liñas 
do tendido eléctrico pode ser un eslabón mais dunha cadea de 

asoballamentos por parte de « Electra del Jallas SA». Poi a 
contra, pode ser, tamén, a pinga que faga reverque-lo vaso 

da paciencia dun pobo que leva mais de catro anos loitando ,. 
contra unha empresa que lle expropia as terras pra, logo, 1 

poñerlles cables de ·alta tensión por riba das casas. 

XOSE MANUEL S. PEREIRO estivo alí. 

Brens (Cee) 

Electrificados 
e apaleados 

E, . como din nas novelas de 
amor, unha historia vulgar. A vella 

historia de sempre na que unica
mente varían as circunstancias ou 
os actores. A historia de Castrelos, 
Campobecerros, As Encrobas ... 

Trátase, esta vez, dunhas parro
quias dos axuntamentos de Cee, 
Dumbría e Muxía, afectadas por 
dúas liñas de tendido eléctrico que 
«Electra del Jallas S.A.» tenta insta
lar nos seus terreos. Os perxudica
dos, veciños e propietarios das te
rras, tiveron as primeiras noticias o 
13 de xuño, polas citacións pró le
vantamento das actas previas á 
ocupación das terras, e non, como 
sería normal, por medio do precep
tivo periodo de información públi
ca, periodo que non existíu ou do 
que non tiveron coñecemento. 

Polo que se foron enterando os 
veciños, despois de agardar inutil
mente información da Administra
ción ou da «Electra», o proxecto 
-incluido no Plan Provincial de 

: Electrificación Rural , o que supón 
:> unha subvención da Administración 

a «Electra del Jallas»-, conta dun
ha liña de alta tensión de 20 Kv., de 
Pontella-Brens (Cee) a Alivia (Mu-

A SEGURIDADE 

DE rrELECTRA DEL JALLAS» 
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ros), que afecta ás parroquias de 
Brens, Ameixenda e Gures (todas 
no axuntamento de Cee) e doutra, 
de igual potencia, de Pontella ós 
Muños (Muxía), que pasará polos 
lugares de Brens, Cee, Toba, Perei
riña, Caberta, Salgueiro, Coucieiro 
e Moraime. 

Os tendidos fan, así, uns traza
dos cos que os veciños destes si- . 
tios non están moi de acordo. As 
razóns deste rechazo veñen expli
cadas nun escrito ó delegado de In
dustria da Coruña, no que se di, en
tre outras cousas: <mós sabemos 

que este servicio é necesario, pro 
tamén sabemos e defendemos que 

debe trazarse de forma que cause o 
menor dano». Os firmantes non se 
explican como o proxecto de liña 
cruza catro veces a carretera en 

· seis kilómetros, no traxecto 
Pontellas-Gures; ou como, nunha 
mesma finca, o tendido fai dúas 
curvas sen xustificación ningunha. 

VELLOS COÑECIDOS 

A loita da xente de Brens contra 

«Electra del Jallas S.A.» -empresa 
ligada ó parecer á «Sociedade Es
pañola de Carburos Metálicos», da 

que xa talamos no número 4 - ven 
de vello: hai catro anos a devandita 
empresa instalou unha subestación 

de enerxía no medio do pobo. Apar

te dos perigos que isto conleva 
(liñas de alta tensión atravesando 
núcleos urbanos), a instalación e 

as circunstancias que a arrodearon 
non estiveron do todo claras: en oca
sións, nin siquera houbo expediente 
de expropiación. A maioría dos pro

pietarios viu ocupadas as súas te
rras sen o seu consentimento; in

cluso a un home, pai de seis tillos 
emigrantes, expropiáronlle os te

rreos que tiña destiñados a solares, 
a pesares de que ofreceu cambialos 
por outros. Tampouco restauraron 
os camiños e pasos que cortaron. 

Por se isto fora po~co, resulta que 
aínda non cobraron as expropia

cións feitas o que, non obstante, 
non impide que teñan que seguir 

pagando a contribución por esas 
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fincas. Dise tamén que había sitios 
mais axeitados pra construi-la su
bestación, e a elección dese con
creto non foi allea ós intereses de 
«Carburos Metálicos», que fixo pre
sións de todo tipo coa baza dos 
postes de traballo. No seu escrito 
os veciños din, tamén, que as liñas 

de alta tensión que atravesan a vila 
deberíanse retirar a medio ou un 
kilómetro da poboación. 

OS INTENTOS 
DE OCUPACION 

Así as cousas, o 20 de xullo ten
taron de ocupa-las fincas na parro
quia de Brens -39 familias afec

tadas- pra levanta-las actas pre

vias. Cando os veciños foron impe
dilo, un home, con bastón ferrado, 
preguntoulles se viñan dispostos a 
matar, que el estaba disposto a fa
celo, se facía falla, declarando logo, 
extrañamente, que era da CNT (?). 

Tanto ese día coma o seguinte, nun 
novo intento de ocupación, o pobo, 
que tiña un servicio de vixiancia e 
aviso, impediu o levantamento das 

actas. A Guardia Civil permaneceu 
neutral, a pesares incluso de que 
unha señora tentou disuadir a un 
funcionario do Ministerio de Indus
tria coa axuda dun pau. «Vella son, 
pro aínda o levei ben metros de re

cú», diría logo. 
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«HABIA SITIOS MAIS AXEITADOS ... » 

«OVE FAGAN UN NOVO TRAZADO». 

Mentres tanto, os intentos de ta
lar co gobernador foron fallidos. Hai 
multitude de presión$ pra firmar e 
as explicacións pedidas chegaron 
-é decir, non chegaron- a través 
dunha carta que o carteiro de Brens 
nega ter recibido ou devolto. Amais 
disto, as maneiras e razoamentos 
do delegado de Industria da Coruña 

señor Escartí, motivaron a redac
ción doutro escrito ó ministro de In
dustria, no que se acusa ó delegado 
de incompetencia e abuso de po
der, pedindo amais a súa dimisión. 

Os veciños queren unicamente 
poder talar con claridade coa em
presa, ter conversas serias pra po
der expoñe-las súas reivindica
cións: un trazado mais recto de 

liñas que evite que os cables pasen 

por riba das vivencias; cobra-los 
cartos dos terrees expropiados hai 
xa catro anos e aínda non pagados 
e, naturalmente, curándose en saú
de, os correspondentes ás terras 
afectadas polo novo tendido (terras 
que, nalgúns casos aparecen clasi

ficadas como monte raso en vez de 
labradío). Gustaríalle, tamén, saber 
por onde terán que andar cando es
tean feitas tódalas liñas, sobre todo 
cando .caen os cables, que xa hai un 
que leva doce meses emiba dun te
llado. 

«Se nos opoñemos é porque 
consideramos que nos rouban. Nós 
o qu.e queremos é que se nos ocu
pan, que nos paguen, e non o que 
queiran eles, senón o que vale». 
Non é moito pedir. 
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Nun corto espacio de tempo 
unha mesma empresa foi motivo 
de loita prós sectores populares da 
costa de Lugo. Uns labregos -ós 
que se lles expropiaron e malpaga
ron as leiras-, uns pescadores 
-que viron inutilizado o seu pe
queno porto, que temen polo peixe 
cando a industria empece a funcio
nar - foron os primeiros en medir
se coa Alúmina de San Ciprián. 

Agora, dende hai aproximadamente 
tres semanas, arredor de dous mil 
obreiros das contratas que cons
trúen a industria (Auxini, Dragados 
y Construcciones, Horminosa, C. 
Internacional, MZOV, Cubiertas y 

Tejados, Huarte y Cia., Euroenergía, 
lsolux Galicia, Entrecanales, Ferro
vial, Obrascón, Agromán, Agrupa
ción del Puerto ... (mantivéronse en 
folga por unhas mellores condi
cións de traballo. 

AS REIVINDICACIONS 

«Hai dous datos que poden dar
vos unha imaxe da nasa situación: 

DESPO/S DOS LABREGOS 
E MARIÑEIROS, A «ALUMINA» 
ENFRENTASE, AGORA, OS OBRE/ROS 

non hai unha atención médica mí
nima en toda a zona, s6 unha em
presa ten botiquín; o outro dato é 
que a maioría dos trabal/adores 
veñen de lonxe (Mondoñedo, Lou
renzá, Ribadeo, Foz, Burela, Ferrei
ra do Valadouro, Vi/alba, Muras, 
Oro/, Viveiro, Vicedo ... ) e tardan 
moito tempo en ir e vir, pois ben, 

~ non cobran unha cadela por ese 
1) tempo de transporte, que ás veces 

Alúmina-San Ciprián 

Unha folga esqueneida 
é de tres ou catro horas)). Na táboa 
reivindicativa que se plantexóu ás 
empresas contémplanse -ade
mais da petición dun hospitalillo ó 
servicio dos traballadores do Com
plexo e de tempo de viaxes pagado como 
horas extras- un aumento lineal de 
8.000 pesetas en tódalas catego
rías, 1 RTP e Seguridade Social a 
conta da empresa, comedores 
económicos rias empresas ou sub
vencións pra comida, pluses de al
tura, nocturnidade, toxicidade e pe
nosidade cun 50 por 100 sobre o 
salario, un millón de pesetas en 
caso de invalidez ou mortalidade, 
comités de seguridade e hixiene es
colleitos polos traballadores, revo
cables e executivos, equipo mínimo 
de asistencia sanitaria en cada em
presa, dereito a libre asamblea du
rante a xornada laboral, xornada la
boral de 40 horas e supresión do 
despido libre. 

Foi pouco antes das eleccións 
cando se lanzaron as primeiras tá
boas reivindicativas. Fixérono, cá
seque ó mesmo tempo, as Comi
sións Obreiras (CC.00.) e o Sindi
cato Obreiro Galego (S.O.G.). As 
empresas deran xa antes un aviso 
de cal podía se-la súa resposta: o 
despido do membro do SOG, Xesús 
Arrizado -gañóu o xuicio, pro a 
empresa nono admitíu e prefiríu in
demnizalo. 

LOITA 
ENTRE CENTRAIS 

As táboas das CC.00. e do SOG 
tiñan moitos puntos coincidentes e, 
de feíto, a táboa reinvidicativa defi
nitiva foi presentada conxuntamen
te polos dous sindicatos. Fixéronse 
asambleas e nomeáronse represen
tantes pra negociar ante a patronal. 
O martes 12 de xullo celébrase 
unha asamblea na que se decide 
presenta-la táboa ás empresas, 
dándolles un plazo de 24 horas pra 
empezaren as negociacións. 

A patronal non acepta alegando 
-como fará unha e outra vez
que hai que agardar á revisión do 
convenio provincial no mes de ou
tubro. Na asamblea do mércores 
decídese un camiño ó que a xente 
se sumará masivamente: ir á folga. 
Ante a proba de forza, as empresas 
tentarán negociar por separado ó 
que os traballadores responderán 
que toda negociación ha facerse 
conxuntamente, a traveso da comi
sión negociadora. O venres 15 hai 
un feíto que dará un novo aspecto á 
folga: Comisións Obreiras anuncia 
que abandona a súa participación 
na folga por considerala moi preci
pitada. Dende entón a loita dialécti-

w ca SOG-CC.00. -tanto nas asam
º ~ bleas coma na prensa- vai ser 
u continua. Os do SOG acusarán ós a.: 

de Comisións de querer negociar 
coa patronal ás costas da asamblea 
de traballadores e de aceptar na 
práctica o pacto social. Os de Co
misións din que é unha folga mal 
levada e que pode terminar en de
rrota prós traballadores. Serán fre
cuentes os intercambios de alcu
mes: traidores e vendidos, por unha 
parte, aventurieristas, pola outra. 

Ademais da comisión negocia
dora -formada por doce membros 
do SOG, despois do mutis de Comi
sións- funcionará durante a folga 
unha comisión técnica composta 

de caixa de resistencia, comité de 
prensa, piquetes e negociadora de 
transporte. Tóda 1 as máquinas 
-a_gás un xenerador- permane
ceron paradas e a tarde na que re
dactores de TEI MA recorreron o 
Complexo xunto cun membro do 
piquete de vixilancia, toda a chaira 
-chea de tubos e chemineas a 
medio facer- tiña un aspecto fan
tasmagórico. «As empresas non 
queren ceder nada -explicaba o 
traballador- namentres hai diques 
que se están a desfacer ó esta-las 
obras paradas, polo que están per
dendo millóns de pesetas, moitos 
cartas ... ». 

Despois dalgúns contactos a 
única concesión da empresa era 
-na semana que vai do 18 o 23 
de xullo- montar un hospitalillo a 
menos de tres kilómetros. Do sala
rio e do resto, nada. «0 salario ape
nas nos chega pra comer, e que 
non se entenda isto como tópico: 
¿ Pra qué chegan dazasete mil pe
setas entre tanta carestía?». Logo 
viría a suspensión de empleo e sol
do durante unha semana. A empre
sa retira os autobuses e as asam
bleas serán minoritarias. O alcalde 
de Cerbo afrécese como home bo e 
cando se lle pregunta pola súa opi
nión procura garda-/a roupa: «A 
empresa debía ser mais aberta e os 
traballadores menos esixentes». 
Namentres chaman a Madrid pra 
que veña alguén negociar con po
der efectivo, as empresas arneazan 
con novas suspensións de empleo 
e soldo. Nas pensións de San Ci
prián ou Viveiro hai moitos traballa
dores cos petos valeiros. As CC.00. 
queren que se faga unha votación 
secreta. O SOG plantexa nas asam
bleas que hai que seguir adiante: 
«Non podemos voltar sen conseguir 
ningunha reivindicación, non pode
mos voltar pra seguir nas mesmas 
condicións». 

• 
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Estaca de ·nares 

A base yankee 
parece secreta 

non 

Perto de Viveiro hai unha base americana da que se ten dito que albergaba secretos de guerra 
e mesmo armamento bélico. PERFECTO CONDE foi aló pensando que habería que vestirse de 
axente da KG B pra saber algo e quedou sorprendido cando comprobou que o mesmo coman
dante da base respondía a tódalas preguntas que lle fixo e o autorizaba ademais e ver e foto
grafiar todo o que quixera. 

Na mesma puntiña da Estaca de Ba
ras, a medio kilómetro de distancia do 
edificio que alberga o faro , hai unha 
base americana. Non é, como alguén 
pode pensar, territorio americano 
senón español e non ondea ningunha 
bandeira oficial en todo o conxunto. A 
dereita, instalacións que comprenden 
un tecnificado sistema de emisión e re
cepción de sinais mediante impulsos 
electrónicos. A esquerda , instalacións 
artelladas pra que nelas poida vivir 
unha comunidade de vinte homes en 
réxime de campamento militar. Hai co
medor colectivo, sala de cine, de televi
sión, salón de estar cunha cheminea 
que se está construindo e dormitorios. 

Ninguén sae ó paso cando entra no 
recinto o coche de TEIMA. Non se ve 
tampouco a ninguén e hai que petar 
nunha porta pra conseguir falar cos da 
base. Tampouco se pide identificación 
ningunha e, en poucos minutos, atópa
se un falando co mister Jhon Anthony 
Wcislo, tenente da Marina USA, 25 
anos, comandante da Base de Estaca 
de Bares. TEI MA foi alf pra saber que 
pasa nesta instalación militar dos USA. 
A xente fala e fala de secretos militares, . 
de submarinos, e armas atómicas, de 
defensa do Occidente. 

SO UNHA BASE TECNICA 

«Aquí non hai nada extraño -co
menzou decindo o tenente Wcislo que 
pertence ó Servicio de Gardacostas dos 
Estados Unidos-. Non ternos nada 
agachado. O que facemos nós é manter 
en funcionamento unha base técnica 
que serve pra ordena-lo tráfico maríti
mo e _aéreo facilitándolles ós pilotos e 
ós capitáns dos barcos e mesmo ós 
patróns de pesca o seu tráfico. lsto é ~ 
mesmo válido prá pesca de baixura e a 0 
min dábame moita alegría o outro día ~ 
que subían a un pesqueiro en Celeiro 6 

- ouvir ó patrón contarme que eles se ~ 

guiaban por nós tanto coma por outros 
sistemas cando ían ó marn. 

Unha cousa é certa e é que o co
mandante da base non pon pega nin
gunha pra que os periodistas visiten as 
instalacións. O que se pode ver, a sim
ple vista , nelas non resulta dende logo 
sospeitoso e trátase sinxelamente de 
aparellos electrónicos dos que abondan 
en calquera emisora de radio ou de te
levisión. 

«Xa sei -di o comandante da ba
se - que circularon e circulan aínda ru
mores sobre se isto pode ou non ser 
algo de importancia prá defensa de Oc
cidente. Falouse de que aquí había 
unha base de submarinos escondida 
debaixo da montaña. E iso é totalmente 
imposible por dúas razóns. Unha, por
que non é esa a intención dos Estados 
Unidos e outra porque, aínda que o fo
ra , non podería ter esa base debaixo 
desta punta pois a constitución do te
rreo aquí non permitiría cava-las covas 
que farían falta pra esconder e garda
los submarinos». ¿Por que entón tanta 
fábula? «Vailles parecer moi pavero pro 
a min contoume un nativo que traba
llou aquí hastra hai tres anos que el es
taba canso das preguntas superficiais 
que lle facía a xente cando aquí se es
taba a cavar un pozo que actualmente 

é a fosa séptica do campamento. Un 
día este señor, cansado das preguntas, 
respondeu que era o túnel dos submari
nos e, dalí a pouco, nos periódicos saiu 
algo así como que aquí tiñamos unha 
base de tales barcos. Non hai nin hou
bo endexamais nada de todo iso». 

ALGO DE GALEGO 

Polo menos, aparentemente, a vida 
transcurre na base de Estaca de Bares 
tranquilamente. Funciona dende hai 
quince anos e este tempo foi abondo 
pra que varios americanos casaran xa 
con rapazas da zona. O mesmo tenente 
Wcislo ten moza en Celeiro e rise can
do se lle pregunta se tamén será el ou
tro casado nesta terra. Di que «segura
mente». Nembargantes, a base vai de
saparecer. «Cando remate este ano, iré
monos -informa o comandante-. 
lsto xa quedou anticuado e faise inne
cesario hoxe. Parece ser que as instala
cións poderíanlle interesar á Aviación 
dos USA pro non se sabe aínda nada 
sobre o seu futuro. «0 que si está claro 
-salienta aínda o xefe da base- é 
que nós aquí prestamos servicios á na
vegación e non facemos nada doutras 
causas». 

O Servicio de Gardacostas dos Esta-

BASE U.SA., APARENTEMENTE INOFENSIVA 
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JHON ANTHONY WCISLO, XEFE DA BASE 

dos Unidos é, como en tódolos países, 
un corpo militar que fai a policía do 
mar, a vixilia e garda das costas. «Oue 
ninguén pense que somos un destaca
mento militar mais dese suposto impe
rialismo americano do que se fala tan
tas veces. O noso traballo ten mais que 
ver coa paz que coa guerra». 

John Anthony Wcislo fala moi ben 
dos galegas. Di que son mellares cás 
xentes que coñeceu até agora . «A min 
góstame moito -asegura- este ca
rácter persoal que ten a xente de aquí. 
Emociónase aínda polas pequenas cau
sas, ponlle moita pasión á vida e isto a 
min resúltame grato. Teño bos amigos 
na rodeada e o día que me vaia doera
me deixar esta xente e esta terra>>. De 
feito, nun ano que leva na Estaca de 
Bares aprendeu a falar algo o galego e 
esfórzase por contestar sempre nesta 
lingua. 

Un amigo, de volta xa en Viveiro, 
matouse de risa cando se lle dixo que 
parecía que non había submarinos en 
Bares.«¿ E logo pra que traballaron tan
to ó instala-la base, pra que furaron no 
monte?», preguntou. Se hai algo oculto 
na base, TEIMA non puido dar con el, 
esa é a verdade. 

• 
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INST/TUC/ONS ANCESTRAIS BOMBARDEADAS POLO CAPITALISMO 

«0 nivel de conflitividade matri
monial que chega ós tribunais 
-comenta Manuel Calvo Tojo, 
xuez eclesiástico de Santiago e, 
polo tanto, presidente do tribunal 
da mesma diócese- é moi unifor
me en toda Galicia. O maior núme
ro de causas na diócese santiague
sa non significa, precisamente, que 
sexa a mais problematizada neste 
orde de causas senón que a ela lle 
afecta, case, a mitade da poboa
ción de Galicia. A diócese de San
tiago abrangue tres cidades das 
mais importantes: A Coruña, San
tiago e mais Pcntevedra, aparte 
dunha serie de vilas moi poboadas 
como Vilagarcía e as da costa ... As 
cifras (ver cuadro adxunto), relati
vamente tomadas, en realidade dan 
referencia de menos problemas na 
nosa diócese ca nas outras». 

A ESPERA 
DO PETRUCIO 

Manuel Calvo, profesor de derei
to no seminario compostelán e 
abogado da Rota - Tribunal Supre
mo, pra España, na especialidade 
de Dereito Matrimonial-, preside 
os pleitos que se tramitan en San
tiago en primeira instancia ademais 
das apelacións -segunda instan-

co cia- recibidas dos outros catro tri-
' l' bunais galegas: Os de Mondoñedo-

Ferrol, Lugo, Ourense e Tui-Vigo. 
Cinco dióceses prás catro provin
cias galegas, o que -de por sf
ocasiona frecuentes interferencias 
entre os problemas da Administra
ción Civil e maila Eclesiástica. 

Nas cidades tramítanse o seten
ta por cento das causas, polo me
nos, «aínda que eu diría -di o 
señor Calvo- que hastra o oitenta 
por cento. Cando mais industriali
zadas, mais cantidade de procesos. 
Neste senso, A Coruña, Ferrol e 
mais Vigo son as mais problemati
zadaS». Non obstante, se ben até o 
ano 1968 eran practicamente des
coñecidos, desde ·aquela aparecen 
-cunha clara tendencia a me
drar- os conflitos matrimoniais n'O 
agro. Un dos factores desenca
deantes tería, segundo Manuel Cal
vo, referencias lonxanas, históricas, 
«O mesmo asentamento da familia 
rural na nosa terra». 

«Trátase, concretamente, da en
tidade xurídica da «Compañía fami
liar» galega, do sistema dos «millo
rados» ... Neste senso, a institución 
familiar chega a comprende-la ca
sa, os bens do patrimonio, o propie
tario (o vello), o petrucio (que é o 
«casado prá casa»), os irmáns sol
teiros do petrucio e, mesmo, os ir
máns do vello e os filias do petru
cio ... A todo isa vai xunguido o de-

reito de millora do petrucio que, 
unha vez niorto o vello, é o herdeiro 
normal da maior parte dos bens da 
casa. No petrucio está a obrigación 
de atender a toda esta xente pro, 
até que morra, o vello seguirá a se
lo qmo da casa. E, ás veces, aínda o 
vello deixa á vella como usufrutua-

· ria dos bens, o que alonga a espera 
do petrucio». 

O CASADO CASA QUERE 

«Casado casa quere» ... Mais nes
ta situación, a vida chega a se facer 
insoportable pró petrucio e maila 
m~ller: agardando pola herdanza 
chega, ás veces, ós cincuenta ou 
sesenta anos namentres a muller, 
as mulleres en xeral, convf rtense 
-amais do traballo cotián- en 
verdadeiras parideras de filias 
como case única función. «Neste 
contexto ancestral -canta Manuel 
Calvo Tojo- xurdfu a nova vida 
económica e as ideas liberadoras 
chegaron ó campesiñado. Chegou, 
sobre de todo, a emigración ós paí
ses europeus ... A outra emigración, 
a das Américas -engade- senda 
tan lonxana non chegou a producir 
dificultades á familia como institu
ción». 

Coa emigración europea e as no
vas ideas, despertouse a conciencia 
da .xente do agro. Hoxe, a muller xa 

o 

Douscentos cincuenta procesos -en 
no ano 1976 polos tribunais eclesiás 
medran de ano en ano e, nos primei 
introducidos polas mesmas razóns ne 
tradicionais sistemas de vida de moi1 
por mor dunha industrialización irraci 
país está a bombardea-las mais anee 
poñer nada no seu lugar. A familia 
e na emigración atoparíase un dos p 

XAVIER NAVAZA 

• er1se 
2: non admite o sistema tradicional do 

(<Casado prá casa». A situación 
:<produce conflitos entre os matri-
monios cando a muller plantexa a 
súa negativa a seguir vivindo na 
mesma casa cos outros familiares. 
Ouere vivir con seu marido, só con 
él e mailos tillos ... Mais o petrucio 
agarda e agarda e pasan os anos. 
Entón chega a ruptura e, con ela, o 
proceso. O estebelecemento legal 
do pleito proporciónalle seguridade 
á muller xa que. en caso contrario. 
o home pode chegar a acusala de 
abandono da casa». 

«0 Dereito Canónico e o Dereito 
Civil español determinan que, nin a 
muller nin o marido, teñen obliga
ción de vivir con outras persoas dis-
tintas do consorte. O Canónico pri
va sobar do Dereito Foral galega 
porque aquel é universal. O Dereito 
Civil, nas apreciacións do proceso 
matrimonial e eneal de cuestións 
de domicilio, priva tamén sobar do 
Foral. No nomento en que o tillo 
millorado -o petrucio- agardan-
do pola herdanza, non quere 
abandona-la casa ... hai xa razóns 
xurídicas dabondo pra estabelecer 
un proceso». 

NACE UNHA PROSTITUTA 

De acordo con Manuel Calvo, «a 
emigración mesma é un elemenfo 
disgregador e xa leva causado 
grande cantidade de estragos na 
estabilidade familiar galega. O 
quince por cento dos pleitos, eu di-
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1tre separacións e nulidades matrimoniais- foron sancionados 
:;ticos en Galicia. O caso é que as cifras 
iros catro meses deste 1977, os procesos 
os tribunais galegos elevábanse a cento dez. Os 
tas familias galegas estánse vindo abaixo e, 
ional e desencaixada, o proceso capitalista no noso 
3strais institucións galegas sen, en troques, 
~ maila casa rural son das máis afectadas 
1ricipais factores desencadeantes da desfeita. 

da familia 
ría hastra o vinte, teñen unha orixe 
clara na emigración. E isto non so 
no que se refire á aldea senón, ta
mén, polo que respecta ás cidades. 
Tanto a emigración ós países de 
Europa como a emigración interior 
española son importantes factores 
desencadeantes da crise da familia . 
No caso do home emigrante, fun
damentalmente, a creba escomen
za co esquencemento da muller le
xftima e das obrigacións conxugais 
pra se xuntar con outra mullen>. 

«A iniciativa dos procesos aber
tos tena, nun oitenta e cinco por 
cento dos casos, a muller. E iso 
tendo en conta que, xeralmente, a 
muller é mais fiel ó matrimonio có 

home. Nembargantes, eu diría 
mais: Nos casos en que a muller 
sae infiel, ela chega mais lonxe có 
marido. A muller que abandona 
-comenta o señor Calvo-, aban
dona de verdade ... Son contados os 
casos mais, nalgúns, a muller che
gará a se adicar integramente á 
prostitución». E a cidade ábrese 
prós campesiños como unha desin
tegración ... Un novo proceso -es
te con singulares connotacións nos 
primeiros tempos- escomenza 
prós labregos na emigración. Atrás 
van quedando, mudas e amortaUa
das, as vellas institucións ... No seu 
lugar, o mercado do capital. O tra
ballo nunha nova dimensión. 

FORON POUCO MAIS QUE PAR/DORAS 
DE FILLOS 

A FAMILIA TRADICIONAL VENSE ABAIXO 

As eontas don casorio 
As cifras que seguen retírense, até o ano 1976, á dió

cese de Santiago. Os datos de 1976 e os dos primeiros 
meses de 1977 - hastra o vinte de maio- abranguen xa a 
tódalas dióceses de Galicia. 

SANTIAGO 
En 1973 foron sentenciados 75 procesos de separa

ción matrimonial. 1 O deles tramitáronse en segunda ins
tancia, é decir, tras da apelación doutras dióceses de Gali
cia. En 1974 sentenciáronse 85 procesos de separación 
dos que 8 foron de apelación. Sentenciouse, tamén, 1 cau
sa de nulidade. En 19 7 5 tiveron lugar 96 separacións das 
que 14 foron de apelación e 3 de nulidade de matrimonio. 

GALICIA 
-1976 en tódalas dióceses 

Mondoñedo-Ferrol: 25 separacións e 4 nulidades. 
Lugo: 1 O separacións e 6 nulidades. 
Ourense: 36 separacións e 6 nulidades. 
Tui-Vigo: 35 separacións e 9 nulidades. 
Santiago: 92 separacións en primeira instancia e 11 en 

segunda instancia. 1 O nulidades en primeira instancia e 4 
en segunda instancia. 

-1977 en tódalas dióceses (até o 20 de maio): tráta
se de pleitos introducidos pro af nda non sentenciados no 
intre de redactar estas liñas: 

Lugo (11 separacións, 3 nulidades). Mondoñedo-Ferrol 
( 14 separacións, 1 nulidade). Ourense ( 12 separacións, 3 
nulidades). Tui-Vigo (16 separacións, 1 nulidade). Santiago 
de Compostela (38 separacións en primeira instancia, 1 en 
segunda; 3 nulidades en primeira instancia, 7 en segunda). 
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OS DEZ DA FAMA 

«Expedición Breogán» é o nome coque se bautismou unha co
bizosa experiencia científica que tentará demostrar, sobre o 
propio mar, a capacidade de maniObra e navegación dos ve
llos barcos de coiro e bimio, cos que os nosos antepasados 
atravesaban o Atlántico. O obxectivo son as ribeiras irlande
sas, seguindo a mesma ruta que deberon segui-los tillos do 
héroe Breogán que, partindo do norte de Galicia cunha nume
rosa frota, conseguiran conquistala verde Irlanda, moitos 
séculas antes do nacemento de Cristo. 

Dende xa cinco mil anos antes de 
Cristo hai probas da existencia de rela
cións marítimas entre os pobos celtas 
de Galicia, Bretaña, Gales e Irlanda, 
pois é nesta época cando principia o 
comercio do sílex na área atlántica. 
Arredor do 2.000 a.C. é cando chega a 
Irlanda, vía Galicia, a cultura das ala
bardas e no 1. 700 a arte rupestre gale
ga espallábase polo sudoeste de Irlan
da 6 mesmo tempo que chegaban a 
Galicia os primeiros discos solares. Ma-

0 zos trilobulares, machetes de combate 
~ e puñais -todos de procedencia 
~ centro-europea - chegan, aló polo 

1 .500, a Galicia dende a Bretaña e 
pouco despois é cando -segundo 
Adolf Mahr, estamos no 1.200- xen
tes megalíticas de Galicia acadan Irlan
da, pasando antes pelas costas breto
nas de Cornuelles. E polo ano mil a.c. 
cando as machadas galegas de talón, 
de unha e dúas asas, pasan ás ribeiras 
irlandesas e cando, tamén, se empezan 
a empregar en Galicia as machadas de 
cubo procedentes da Bretaña. Vindo 
por mar, polo canal da Mancha, desem
barcan en Galicia -ano 800 antes de 
Cristo - as lexendarias xentes do pobo 
chamado «Espadas da Lingua de Arpa». 
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«EXPEDICION BREOGA~ 

Os celtas navega 
Por diversos achados arqueolóxicos, 

suponse que as embarcacións destes 
pobos se fixeron con toros de arbre, 
que, anque non eran de grande enver
gadura, permitían realizar longos via
xes. David Weed, experto en supervi
vencia, ex-comando británico e un dos 
homes da «Expedición Breogárn>, de
mostrou a posibilidade destes viaxes 
navegando dende Bretaña o alfoz do 
Miño nunha pequena canoa de toro de 
arbre -valéndose só dos seus propios 
medios - . 

Outros descubrimentos amosan a 
existencia de barcas de coiro, feitas con 
peles cosidas, modelo que seguirá a 
«Expedición Breogárn>. Estas barcas de 
coiro noméanse, por exemplo, no «Le
bor Gábala Erenn» (Libro das lnva-

sións), recopilación escrita polos irlan
deses no ano 600 despois de Cristo. 
Neste libro fálase de que a travesía 
Galicia-lrlanda duraba nove días e que 
se facía na Festa dos Maios ou na de 
Santos. Este libro conta, tamén, que na 
cuarta invasión, un tal Poréc levou den
de Galicia a chamada «Pedra do Desti
no», sobor da que, dende entón, se co
rcaban os reis celtas. Esta pedra está 
hoxe na abadía de Westminster, colo
cada no trono real dos monarcas ingle
ses. 

ANTECEDENTES DA EXPEDICION 

A
1 

pesares de todos estes datos 
históricos, en Galida non se coñecían 
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ONCE METROS DE BIMBIO E COIRO 

representacións de barcos nas numero
sas insculturas e petroglíficos da arte 
rupestre hastra que, no 1973, o profe
sor Alonso Romero - inspirador da ex
pedición - descobre o petroglifo de 
Barna, en Meira, frente ó mar de Vigo. 
Nel , amais das insculturas humanas, 
aparecen trece embarcacións prehistó
ricas. O profesor Alonso viaxou, entón, 
ás lllas Británicas onde, tras estudia-los 
modelos das naves mais antigas, tirou 

a conclusión de que as nasas gamelas 
e os «curraghs» proceden dun mesmo 
deseño de embarcación de coiro e que 
teñen, tamén, o mesmo sistema de re
mos. Foi, así, de onde saíu a decisión 
de dar un paso decisivo: construir unha 
barca de peles cosidas que, o seis de 
agosto de 1975, facía o seu primeiro 

. vi axe pala ría de Vigo. Tiña esta barca 
5'5 metros de eslora por 2 de manga. 

Pra desbotar toda dúbida racional e 
pra que a investigación sobre o tema 
fara completa quedaba só unha causa 
por facer: repetir un dos viaxes dos na
sos antepasados. Había que facer unha 
embarcación mais capaz e artella-lo 
complexo mundo que arrodea a monta
xe dunha expedición, utilizando somen
tes os medios de hai catro mil anos. E 
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este o valeiro que quere enche- la 
«Breogárn>. 

No río do Porto, Noia , nun pequeno 
alboio situado a poucos metros dunha 
mina de estaño, das moitas existentes 
na antiga Galicia, principiouse a cons
trución dun barco de 11 '5 metros de 
eslora ,tres de manga e un con vinte de 
puntal. O seu esquelete, de bimio teci
do, foi recuberto con peles curtidas con 
codia de carballo, laboura feita a man 
- desinteresadamente - por dous dos 
zapateiros de mais sana de Noia , os 
señores Eligio e Rei. As velas confec
cionáronse de liño e coiro e hastra os 
oleiros de Buño, copiando dos mais ve
llos modelos deixados pala arqueoloxía , 
fixeron a cerámica precisa pró viaxe. 
Nin un só crave, grapo ou elemento 
metálico moderno se utilizou na súa 
construción . 

COMO HAI CATRO MIL ANOS 

Bautizada con nome de «Breogárn> 
esta nave partirá, a primeiros do mes 
entrante do porto da Coruña, con dez 
tripulantes ó mando do capitán Reiriz 
Basoco, profesor da Escala de Náutica 
da Coruña. Pra completa-lo carácter 
simbólico, amais do científico, buscá
ronse tripulantes dos países directa
mente .relacionados coas antigas nave
gacións atlánticas. Catro serán os ex
tranxeiros que formarán parte da expe
dición: o británico David Weed, de 35 
anos; Jeremy Sanders, 25 anos e pro
fesor de castelán na universidade ingle-

EXPEDICION 
BREOGAN 

DERROTAS POSiñLES 

Oº 

GALICIA 

Mapa da Expedición Breogán. As flechas sinalan as direcci6ns dos ventas dominantes, .e as 
liñas de puntos as posibles rutas que puido seguí-la flota enviada por Breogán. 

sa de Leeds ; o bretón Jacques Arnaly, 
de 28 anos, funcionario do ministerio 
francés de Turismo ; e o irlandés David 
Sheely, estudiante de Historia , que, con 
vinte anos, é o mais novo dos tripulan
tes. 

Toda a tripulación leva xa un mes 
coidando a súa posta a punto con exer
cicios físicos, ademais do entreno con 
remo na ría de Noia . A bordo da «Breo
gárn> irá toda clase de elementos indis
pensables pra asegura- la integridade fí
sica dos navegantes: balsas, chaleques 
salvavidas, bengalas e radio, materiais 
que só se utilizarán en caso de perigo, 
xa que o obxetivo e face-lo viaxe sen 
mais medios cós da antigüedade. A fa
cultada de Medicina de Santiago é a 
encargada dos estudios antropométri
cos, bioquímicos, sicométricos e de 
conduta así como de valora-lo poder 
calorífico das comidas. A dieta elabora
da prós navegantes, a base dos produ
tos utilizados hai tres mil e catro mil 
anos no país, consistirá en cecina 
-carne seca-, carne afumada, peixe, 
pulpo seco, mariscos, queixos, mel, 

amaras, morotes, landras, castañas, 
ovos, pan de maínzo, trigo e c~nteo, 
xamón e chourizos. Parrulos e gaivotas 
serán compañeiros da bordo, como au
xiliares de navegación e como fonte de 
estudio das migracións destas aves a 
través do mar. Estudiaranse, tamén, as 
correntes mariñas, o comportamento 
do barco, a pesca, a climatoloxía e as 
condicións de navegación. 

A «Expedición Breogán» representa 
unha decisiva e importante aportación 
pró coñecemento do naso pasado e un 
cobizoso estudio eneal de problemas e 
incógnitas que preocupan ós historia
dores de todo tempo e lugar. Os viaxei
ros levarán a bordo unha reprodución 
a escala da famosa «Pedra do Destino», 
levada por Paree hai tres mil anos. Ne
la, escrita en galega e irlandés, irá gra
bada a coñee ida estrofa do U ltreia: 
«¡ Ei, Armónica , Cornubia e Cambria, 
Escocia, Erinn , Galicia e lila de Man! 
Son as sete nazóns celtas 
filias do rei Breogán». 
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UN PE NO BARCO, OUTRO EN TERRA 

Volta do Grande Sol 

As 200 apoealipses 
Nos peiraos da Coruña e Vigo fa

lábase jdo estoupido dunha bomba 
retardada. A volta decidida polos 
patróns de pesca e a chegada im
prevista das mais de duascentas 
bacas galegas que faenaban no 
Grande Sol trouxo un longo ronsel 
de problemas e amosou a verdadei
ra faciana da crise. Xa non se trata
ban, por moito que se empeñaran 
algúns, dunha mera clarificación de 
responsabilidades entre patróns e 
armadores. «Ü problema desbórda
nos -díxose nunha das asambleas 
celebrada na Casa do Mar de Co
ruña-, hai unha crise de fondo que 
só se poderá solucionar cun trata
mento global, con solucións políti
cas». 

Cando os patróns poñen proa ós 
portos, hai un primeiro intre de sor
presa - sorpresa que reflexa o ne
glixente esquencemento dunha 
gravísima crise posta de manifesto 
dende hai anos- e entre os laios e 
esconxuros dos armadores coruñe
ses- os de Vigo tomaron con mais 

8 serenidade a cousa- que alcuma-
0 ban de traidores e cobardes ós 

patróns, non se deron a coñecer ni
diamente as circunstancias que 
motivaron a volta. 

ARMADORES E PATRONS, 
X UNTOS 

«Se va/tamos -explicounos xa con 
certa perspectiva un dos membros 
da comisión de patróns que nego
ciou cos armadores- foi porque 
escoitamos perfectamente a trave
so da costeira de Valentía que non 
era ningún bulo o apresamento do 
barco de Ondárroa e que había ca
tro lanchas preparadas dependen
tes das autoridades de Bruselas 
pra actuar. Esta advertencia fíxono
/a Cornelius (un señor particular 
que levaba os asuntos dos pesquei
ros galegas en Irlanda) tanto o ven
res coma o sábado e o domingo e 
polo tanto nós estabamos asusta
dos. Os armadwes non o interpre
taron así e a nós parécenos que 
non nos tiveron debidamente infor
mados. Cando hai uns meses saí
mos pró mar non dixeron nada. 
Cornelius, en troques, informounos 

ben lago das condicións que había 
que reunir pra poder pescan>. 

Nunha primeira parte do confli
to, patróns e armadores pareceron 
poñerse de acordo pra que aquilo 
se resolvera, permanecendo ó mar
xe os mariñeiros. Mesmo nalgunha 
asamblea chegou a expulsarse 
pola forza a mariñeiros que querían 
intervir. As discusións entre arma
dores e patróns foron mais tensas, 
como xa dixemos, na Coruña que 
en Vigo; nembargantes, uns e ou
tros coincidiron en facer frente co
mún ante o Goberno denunciando 
a súa pasividade ante o problema e 
chegando a pedi-la creación dun 
ministerio da Pesca pró que incluso 
buscaron titular: o ex-director xeral 
da Pesca e hoxendía diputado, Víc
tor Moro. Na Coruña, os patróns 
negociarion seis puntos reivindica
tivos cos armadores que -despois 
dun duro tira e afrouxa- aceptáro
nos nun principio. Os puntos sobre 
os que nos puxemos de acordo 
-explica un membro da comi
s1on - son os de que non haberá 
represalias, que tóda/as responsa-

bilidades que poidan derivarse de 
sancións polos apresamentos irán a 
costas do armador, que no caso de 
que o barco teña que parar garanti
zárase o salario da tripulación. Non 
é totalmente satisfactorio o acordo. 
Algúns puntos non quedaron moi 
claros, por exemplo, os salarios. 
Eles acol/éronse á lexis/ación oficial 
que prevé o pago do salario mínimo 
cando o barco ten que estar sen 
faenar». 

MARIÑEIROS, EN LOIT A 

Namentres armadores e patróns 
chegaban a un acordo, os mariñei
ros, que esta vez non se resignaron 
a ser comparsas, poñían en marcha 
un dos principais movementos que 
se deron nos nosos peiraos nos úl
timos anos. Conseguir facer asam
bleas de cinco centos traballadores 
é un éxito pra un sector cunhas non 
moi doadas condicións prá unidade 
e a loita. Comisións Mariñeiras, 
Sindicato Galega de Trabal/adores 
do Mar e Sindicato da Pesca Ga/e
go serán os motores dun move
mento que ó tempo que plantexa 
unha presión ante. o goberno -e 
ahí converxe con patróns e arma
dores- pra buscar unha saída ó 
problema das duascentas millas 
presenta tamén unha táboa -na 
que en moitos puntos poden con
verxer cos patróns- en que con
templan reivindicacións como son: 
esixir unha información por parte 
do goberno sobre o estado das ne
gociacións, que os armadores infor
men tamén da súa verdadeira pos
tura (porque neste aspecto os ma
riñeiros non as teñen todas consigo 
e pensan que moitos armadores 
poden estar buscando o desguace 
ou a venda das bacas), seguridade 
que no caso de apresamento se in
crementará en dez mil pesetas o 
salario, que os armadores non obli
guen a saír ó día porque irá en per
xuicio da frota de baixura e que se 
empece a negociar un convenio do 
sector. 

Un ha cousa está clara: o sector 
fai auga por tódalas partes. A (in)
política pesqueira levada hastra 
agora está deixando deshauciada 
unha riqueza que debía estar ó ser
vicio da sociedade. Segue a haber 
unha incomprensión absoluta da 
natureza da crise. TVE, por exem
plo, <<lucíase» reproducindo nos días 
do conflito un chiste ben pouco 
graci0so: unha sardiña asustou á 
frota pesqueira. 



Milleiros de galegos 
como vostede. 
están lendo 
este anuncio. 

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

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

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

· Pfdaas á súa axencia habitual ou ó noso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do . Hórreo, 94 Santiago. 



pobos 
ibéricos 

Os medios de comunicación portugueses ocúpanse do euro
comunismo, a Asamblea debate a lei de Reforma Agraria e, 
mentres, a atención dos que seguen o latexar da política cén
trase nos ditas e nos feitos do partido que goberna, o socialis
ta. CARLOS PORTO comenta dende Lisboa estes temas con
cretos, así como as repercusións en Portugal dunha frase pro
nunciada no congreso do PS. francés. 

Portugal 

O PS. preocúpalle 
a traición 

Unha pequena frase pronuncia
da por Jean Pierre Chévenement 
no último congreso do Partido So
cialista Francés chegóu a ter unha 
repercusión mais grande en Portu
gal ca na mesma Francia. Hai que 
ter en conta que Chévenement é o 
principal dirixente da CERES, aso
ciación que agrupa no interior do 
PSF as correntes situadas mais á 
esquerda no partido de Franc;ois 
Miterrand. 

No seu discurso de Nantes, Ché
venement apelóu ós seus camara
das e, fundamentalmente ós diri
xentes do P.S. a «non perecer como 
en Chile nin traicionar como en 
Portugal». Frente a unha afirmación 
tan perentoria e clara, a delegación 
do Partido Socialista Portugués 
-encabezada por unha das figuras 
mais prominentes do partido de 
Mario Soares -o poeta Manuel 
Alegr:e- abandonóu a sala do Con-

Aragón 

greso, manifestando deste xeito o 
seu desagrado. 

VENDAS E DEPENDENCIAS 

Se o incidente tivo unha fonda 
repercusión en Portugal, tanto nos 
medios de comunicación social 
coma nas discusións políticas, dé
bese ó feito de que a afirmación de 
Chévenement, lonxe de ser unha 
calumnia, traducía en termos ine
quívocos aquilo que moitos portu
gueses interesados pola cousa pú
blica, incluidos moitos socialistas, 
pensan en relación coa maneira de 
gobernar do Partido Socialista. 

Reivindicando un papel de eixo 
no campo das forzas políticas en 
que se divide o noso espectro parti
dario, o P.S. fixo durante este pri
meiro ano de responsabilidade gu
bernamental, unha política ambi
gua que non pode deixar de levan-

Carpetazo ós proieetos 
nucleares 

En Aragón non deixa de 
preocupa -lo tema das centráis 
nucleares. Non hai moitos días 
que a Asociación de Defensa dos 
Intereses do Baixo Aragón (DEl
BA) convocou unha concentra
ción de protesta contra o proxec
to de instalación dunha delas en 
Escatrón á beira do Ebro. Tratába-

se de sensibiliza-la opinión públi
ca en relación cos riscos socioe

conóm icos, políticos e ecolóxicos 
que supoñen as nucleares. Outras 

concentracións de protesta 
téñense feito en Lemóniz ( Biz
caia) e Xove ( Lugo). 

A preocupación aragonesa é 

tar fortes sospeitas incluso entre os 
· seus simpatizantes, polo menos en
tre os mais lúcidos. 

Necesitando a Asamblea da Re
pública tanto os votos das forzas si
tuadas á súa dereita -PSD e 
CDS-as do PC, o PS puxo en marcha 
un proxecto político de continuas 
cesións que están conducindo ó 
país a unha situación de total de
pendencia do apoio capitalista ex
tranxeiro, dende o punto de vista 
económico, e de subordinación ás 
forzas dereitistas representativas 
dese capitalismo internacional, 
dende o punto de vista político. 
Todo isto non pode deixar de levar 
implícita unha grande desviación 
en relación co seu propio progra
ma. 

CAMBIOS ·NO PROGRAMA 

Neste contexto xorde a chamada 
«converxencia democrática» P.S.D. 
- C.D.S., que pretende impoñer ó 
P.S. unha alianza ou, polo menos, 
un frente abertamente contrarrevo
lucionario que este non acepta. As 
eleccións nalgúns importantes sin
dicatos nos que as forzas unitarias 
da esquerda (con inclusión de mili
tantes do PS.) saíron vencedoras 
con diferencia, as grandiosas mani
festacións populares en todo o país 
por iniciativa da Confederación Xe
ral dos Traballadores Portugueses 
-que levaron ó Goberno á lamen
table actitude de suspende-las ne
gociacións coa única Federación de 
Traballadores; o encontro da «Fra
ternidade Operaria», asociación cul
tural e política á que están ligados 
algúns elementos do P.S., entre 
eles o diputado e antigo ministro de 
Agricultura, Lópes Cardoso e prin-

aínda mais comprensible se se 

ten en conta que a Junta de Ener
gía Nuclear ten previsto instalar 
sete reactores ó longo do curso 
do Ebro. Súmese a isto todo o· 

asunto do trasvase, detrás do que 
se acochan os grandes intereses 
económicos cataláns e calcúlese 
despóis o nivel de sensibilización 

e desconfianza pra cos «grandes» 
proxectos bendecidos pola admi
nistración. 

Dito isto, compréndese tamén 
a sensación de alivio que causa
ron as palabras do ministro de ln·

dustria e Enerxía, dirixidas ós Par
lamentarios de Aragón e a unha 

cipal dirixente da F.O. Foi precisa
mente no discurso de clausura do 
Encontro -que, por outra parte, foi 
un éxito tanto pola cantidade como 
pola calidade dos participantes
onde Lópes Cardoso se veu atopar 
con Chévenement ó demostrar, de 

. maneira irrefutable, que a práctica 
de Goberno do P.S. supón mais que 
un problema de ritmo, un cambio 
de rumbo no programa do partido. 

TRAICIONAR 
OU NON TRAICIONAR 

Traicionar ou non traicionar. Esa 
é a cuestión principal que se plan
texa neste intre ó Partido Socialis
ta. As importantes leis en discusión 
agora mesmo na Asamblea da Re
pública -entre elas unha funda
mental: a lei de Reforma Agraria
permitiránnos verificar cál será a 
opción do P.S. 

Mentres tanto, a prensa, a radio 
e a televisión seguen discutindo 
ampliamente o problema do euro
comunismo e ignoran, cunha acti
tude que non podemos deixar de 
considerar como puro boicot, o En
contro organizado polo Partido Co
munista, durante o cal centos de 
traballadores debatiron -nunha 
manifestación de auténtica demo
cracia- os graves problemas 
económicos que Portugal vive, me
diante plans coidadosamente estu
diados de solucións pra eses pro
blemas. E unha realización única 
que representa un notable esforzo 
.de organización e unha aplicación 6 
real concreto dos principios marxis
tas. Dela talaremos mais amplia
mente nunha próxima crónica. 

comisión representativa das pro
vincias de Zaragoza e Teruel. O 

señor Oliart aseguróu que xa tiña 
dado ordes de que foran retirados 
tódolos expedientes de autoriza
ción previa prá instalación de cen

tráis nucleares en Aragón e, o que 

quizáis é mais importante, que se
rían as Cortes as encargadas de 
tratar do plan xeral de instala
cións nucleares. 

Era hora xa que a Administra
ción pensara dúas veces polo me
nos nos riscos destas instalacións 
e mesmo na dependencia, enor
me, que conlevan. Dependencia e 
colonización. 
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pobos ibéricos 

Ingreso na C.E.E. 

Tres anos de 
espera 
polo menos 

X.P. 

O Goberno español presentou por medio do 
ministro de Asuntos Exteriores a solicitude de 
ingreso nas Comunidades Europeas, a saber, 
Comunidade Económica Europea (CEE) ou Mer
c~do Común, Comunidade Europea do Carbón e 
do Aceiro (CECA), e a Comunidade Europea da 
Enerxía Atómica (CEEA ou EURATOM). O pasa
do 28 de xullo ramataba unha primeira ronda de 
xestións e esperas ás portas dos organismos con 
sede en Bruselas. Haberá moi posiblemente 
unha segunda ronda. Xa se fala de que hastra o 
ano 1980 España non podería pasar a ser mem
bro de ple~o dereito. A ampliaGión das comuni
dades, ademais, non pasa só por Madrid, senón 
tamén por Atenas e Lisboa e aparece nun mo
mento difícil, especialmente agravado pola crise 
económica que os países da CEE viven tamén a 
fondo. Dela poderían dar testemuña os traballa
dores emigrantes, -non poucos abandonarán 
neste mesmo ano os seus pastos de traballo con 
carácter definitivo. 

O proteccionismo empeza pola agricultura , 
deacordo cos plantexamentos de franceses e 
italianos. Os primeiros falan claramente da refor
ma da política agraria que «deberá ser parella ás 
negociacións con Grecia» - o primeiro dos tres 
países mediterráneos que está a negocia-la ad
hesión- e polo tanto, previa ás negociacións 
con Portugal e España. 

Eliminados os obstáculos políticos que fa
cían inviable o ingreso na década dos sesenta, 
- Castiella empezará as negociacións en 
1962 - aparecen claramente agora os proble
mas de tipo económico. Os socios da CEE que
rerían sentirse ben seguros denantes de meterse 
nunha nova ampliación da Comunidade. Por iso 
haberá que agardar. 

Quedan, ademais, as voces -hastra agora, 
o PSOE e o mesmo Partido Socialista de Anda
lucía- que critican a decisión ·e precipitación do 
Goberno. Pró PSA trátase do intento de lixitimar 
de feito «unha democracia aínda en constru
ción». A verdade é que queda moito camiño por 
recorrer e moitos viaxes que facer a Bruselas e 
outras capitais comunitarias. O Presidente do 
Goberno prepara xa os seus. 

Catalunya 

Unha carta 
de Jiménez 
de Parga 

Hai dende logo documentos que dan que fa
lar e fan pensar seriamente. O señor Manuel Ji
ménez de Parga, hoxe ministro de Traballo, é o 
autor dunha carta dirixida a Leopoldo Calvo
Sotelo Bustelo o día 18 de maio de 1977, cando 
únicamente preocupaban as eleccións e os dous 
estaban xa subidos no carro da Unión de Centro 
Democrático. A carta apareceu no número 18 
de «Servei Confidencial. Informe. Dossier. Prem
sa» e recoll_émola sen traducir pra que non seper
da matiz ningún. «Üuerido Leopoldo: Te agra
dezco mucho «el cable» que me echaste en la 
reunión del lunes. A mi regreso, he reunido a to
dos los campañeros y creo que he conseguido 
que Carlos no haga más declaraciones por aho
ra. Con Juan de Dios que es de confianza espero 
que animemos a los demás y le echemos imagi
nación al asunto en estas próximas semanas, 
para que la burocracia de Espinet no nos aho
gue. 

Confío en que pronto nos resuelvas el tema 
económico, para que podamos cumplir la pro
mesa de conseguir el 40% de votos. 

Aunque arrecie estos días la campaña cata
lanista no creo que haya motivos para tomar el 
asunto en serio. Se trata de una finta electoral. 
Veinte años aquí me han enseñado que estos 
catalanes hablan más que hacen. Ya sabes que 
tuve que ser yo quien estableciese la cooficiali
dad de idiomas en la Universidad. Lo mismo 
puede ocurrir después con el Consejo General. 
Celebro que le haya gustado al Presidente el dic
tamen de mis colegas. Ramírez lo hizo encanta
do cuando se lo pedí. Supongo que con Ollero y 
Morado os resultaría también fácil. 

Me tienes a tu completa disposición. Un 
gran abrazo. 

Manuel Jiménez de Parga». 

A carta aforra os comentarios. O seu autor é 
granadino, abogado e catedrático da Facultade 
de Dereito na cidade Condal. Causou no seu mo
mento sorpresa o feito de que se enrolase na 
tropa de Suárez. O que non se sabía era que pro
metera o 40% de votos. 

Agora é ministro de Traballo e anuncia pró
ximas medidas laborais. A ver se hai sorte. 

Andalueía 

Entre o campo 
e a 
construción 

A. RAMOS 

Unha vez mais o sector da construción en 
Granada está paralizado por unha folga que 
afecta a toda a provincia. O paro empezou o día 
21 de xullo e as perspectivas de amaño son 
practicamente inexistentes. Os empresarios em
pezaron a despedir xente, nalgunhas empresas 
ós mais antigos e loitadores, e atéñense unica
mente ó 14 por cento do laudo fixado pola dele
gación de traballo. Os traballadores, pola súa 
parte, piden o 33 por cento, pro estarían dispos
tos a baixar hastra o 20 por cento. 

O paro canta co apoio de tódalas centrais 
sindicais, a excepción de U.S.O., que non ten in
cidencia no sector, e ven suceder no tempo ós 
peches dos xornaleiros de Osuna (Sevilla) -un
ha concentración foi disolta pola Guardia Civil e 
houbo algúns contusionados- descontentos 
polos elevados índices de paro, e ó plante dos 
agricultores de Zafarraya (Granada). 

NON OS 
INTERMEDIARIOS 

Nesta vila que vive case enteira mente do 
cultivo da leituga, da súa venda en Málaga de 
maio a setembro (25 millóns de lei tugas}i, a xen
te cansouse dos intermediarios. Cada peza era 
cobrada polos produtores de 0 ,30 a 1 ¡peseta 'ª 
vendida lago ó consumidor a 20 pesetas. Asi 
que, cunha organización asamblearia compro
bouse a forza dabondo pra facer boicot ós inter
mediarios. Durante catro días non saíu de Zafa
rraya unha soa le.ituga. O quinto houbo un tras
lado a Málaga onde esperaron hastra ser recibi
dos palas autoridades. Só voltaron coa segurida
de de que en diante se lles pagará cada leituga a 
catro pesetas, rebaixando tamén á mitade o pre
cio pró consumidor. Ademais, os agricultores de 
Zafarraya, no caso de que os señores interme
diarios non cumplan, teñen autorización pra 
montar postas de venda en Málaga e atender di
rectamente ós clientes. 

Un cura do Partido Socialista de Andafucía 
(PSA), Elías Alcalde, o mais multado de Grana
da, tivo moito que ver coa organización dos tra
balladores dun pobo, que foi dos poucos que 
puxo por diante ó PCE nas eleccións xerais do 
15 de xuño. 

Son, todos, problemas ben concretos que 
enlazan directamente coas preocupacións pola 
autonomía, na que agora queren toma-lo relevo Ll'I 

algúns senadores independentes, despois do ~ 
non facer do PSOE e de UCD. f' 



resto 
do mundo 

A nac1on friulana: perta dun millón 
de habitantes, unha lingua, unha superficie 
de 7.485 kilómetros cuadrados ... O Friul 
é tamén un pobo asoballado 
polo estado italiano e é tamén un ha esperanza: 
«0 Friul -dixo Sartre- pode ser 
un puñal pra Italia coma Euskadi 
o é pra España». Xosé Lois García escribe 
sobre a historia e a realidade 
actual deste pobo. 

FRIUL 

Un puñal nacionalista Italia 
A historia de Friul pode comen

za r no século 111, cando o proselitis
mo cristián, en loita contra do im
perio romano, fai unifica- los tres 
grupos étnicos (latinos, celtas e 
alemáns), convertíndose Friul, des
te xeito, nun feudo dos cristiáns até 
o século XI no que se constituie 
coma un estado independiente ca 
unificación dos territorios polo pa
triarca de Aquilea. Esta situación, 
nembargantes, non vai durar moito 
tempo. Desde o primer momento 
este novo estado vaise atopar cun 
poderoso enemigo en Venecia, 
quen consigue, despóis dunha forte 
resistencia, a rendición total dos 
friulanos ante o veneciano Tristán 
Saoorgán. Escomenza, entón, unha 
criminosa represalia contra dos 
friulanos, chegándose o 27 de fe
breiro de 1 511 a unha masacre de 
strumiers (nacionalistas), matanza 
que será comparada á noite de San 
B artaloméu. Coa desarticulación 
nacionalista, hai un trasvase de ve
necianos que pasan a ocupar a ad
ministración do Friul é deste xeito 
Venecia implanta unha burocracia 
colonialista a tódolos nivéis. 

Dende entón - entre moitos 
avata res históricos - a italianiza
ción da escola e a potenciación de 
emigrantes está no programa da 
<midade» e a única «recompensa» 
que da Italia 6 Friul será unha me
dalla de honor polo gran índice de 
mortos na guerra de 1 91 5- 1 91 8. 

E neste ambiente de represión 
onde un fato de intelectuáis esco
menza unha nova xeira pola inde
pendencia lingüística 6 redor da 

<0 Soci'edade Filolóxica friulana, que 
~ reivindicará o autonomismo admi
~ nistrativo hastra que en 1943, ano 

da invasión do Friul, organizanse os 
friulanos en dúas fraccións: u.nha 
apoiada polos comunistas e outra 
polo clero nacionalista que tradicio
nalmente foi o primeiro que tivo 
conciencia nacional. Estes poten
cian asociacións. culturáis por me
dio do xornal «Patria del Friul». Nun 
dos documentos da xerarquía ecle
sial matízase sobor de todo a indivi
dualidade étnica (elemento primor
dial dos friulanos), facendo constar 
que se por algo se distinguen dos 
italiano~ é pola etnia. Este move
mento cleriacal pasa logo a formar 
parte da Democracia Cristián. 

A lingua friulana contará con 
certa influciencia do italiano, do oc
citano, do dialecto lombardo e do 
veneto-istriamo, pro sempre garda 
a súa independencia. 

A literatura friulana conta, a par
tir do século XVI, co apoio literario 
promovido polos poetas Josef 
Strassott, Nicolau Muarlupín, Jaro
ni Blancon e Zuan Bautiste Conat, 
que son os que inician unha poesía 
satírica de lirismo popular e da que 
o compoñente mais grande será o 

poeta Ermes di Colonet. Inda cando 
o friulano era bastante ignorado no 
exterior, o poeta Celestín Suz pre
séntase en 1878 ó concurso litera
rio de Montepellier, organizado por 
occitáns, sendo el o gañador. 

Neste século, o Friul contará 
cunha literatura non sementes de 
protesta, senón política como é a 
poesía do militante comunista Zuan 
Minut. No 1945, a literatura friula
na pasa por un intre de toma de 
conciencia xeral, da que o promotor 
será Pier Paolo Pasolini. Este, a pe
sares de necer en Boloña, desde 
1943 ó 1949 vive no Friul, xa que a 
súa nai era friulana. A súa carreira 
literaria escomenza precisamente 
en lingua friulana. 

A economía do Friul é unha rea
lidade que se diferencia dos esta
dos limítrofes, emporiso a nación 
friulana está nun enclave de privile
xio no ámbito agrícola. O capitalis
mo italiano manten ó Friul como 
«rexión» de reservas de man · de 
obra que se manifesta nun gran ín
dice de emigrantes en Europa. A 
enerxía hidroeléctrica que se pro-

7 DE XUÑO: MAN/FESTAC/ON NO DIA DA PATRIA 

duce no Friul é exportada a todo 
Italia a baixo precio sin beneficio 
ningún prós friulanos. 

A loita nacional no Friul é bas
tante recente dado que as súas rei
vindicacións eran sobre todo de ca
rácter' cultural e non político. No 
1966 dase unha alternativa política 
ó crearse o M.F. (Moviment Friul). 
Este partido político escomenza 
unha campaña de movilización de 
masas; con estas accións crea unha 
conciencia política nos sectores 
mais oprimidos. O seu programa 
político pon de manifesto que loita 
por unha patria socialista, pola ofi
cia lidade da lingua e pola restaura 
ción dunha economía ó servicio do 
pobo. 

O M.F. presentó use na última 
campaña electoral con moitas difi
cultades: por unha banda por falta 
de cadros que cubrisen un traballo 
organizado en todo o territorio; por 
outra, pola tradición que teñen o 
PSI e máilo PSOI. Pese a selo feu-

. do deste grandes partidos, o M.F. 
logróu un 5 por cento de votos, un 
resultado honroso. 

Doadamente, o M.F. promove 
loitas, como a do día nacional da pa
tria Friulana (7 de xuño) e o 1 O de 
agosto de 1972 no que, con gran 
capacidade de convocatoria, prota
gonizóu unha loita de masas contra 
das bases militares italianas; outra 
e quizáves a máis importante, foi co 
gallo do terremoto de 1976, no que 
dado que o Friul carecía de axuda 
italiana, o M.F. centróu a súa pro
paganda nestes feítos e isto ocasio
nóu o avance do movemento tan 
to a nivel de universitarios como de 
campesiños. 
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opinión 

¿Cómo vivíu vostede o 18 de xu
llo do 1936 e os días inmediatos, 
pergúntame TEIMA? 

Mais axeitado sería pescudar 
como padecín aqueles longos e ne
fastos días. Certo que padecer é ta
mén unha forma avencellada ás 
realidades do vivir cotián, máis na
quela treboada non lucía para nós 
os galegas nin un lampo de espe
ranza. 

As miñas tribulacións non tive
ron, emporiso, un xorne meramente 
persoal,- nin siquera éste foi o mais 
importante. Non era o derrubo dos 
meus sentimentos liberáis manti
dos a nativitate e alimentados no 
exercicio das léis e da xusticia, que 
eu profesaba. A fulminación e o 
empuxe daquela alevosa treboada, 
representóu pra mín, de socato, o 
afundimento da Xusticia mesma, 
daquela «raigada virtud que dura 
ennos corazones de los homes jus
tos». Por entón administrábaa eu 
nun partido xudicial de Galicia. Re
presentóu, mais afnda, a creba da 
miña fe no prevalecemento do de
reito por riba da forza. Ffxome re
cordar, con tristeza, un dito pesi
mista daquelas miñas xentes labre
gas: ¡Contra da forza pouco val a 
xusticia». 

Esta principal vivencia conta na 
miña cativa historia persoal con 
moitas mostras anecdóticas e al
gúns documentos que conservo. 
Evocareinos ad exef!1plum, como 
compre á medida da miña resposta. 

Un daqueles días sombrizos es
taba eu presidindo na sa'la de xusti- . 
cia do Xusgado o xuicio oral dun 
·proceso civil. No punto de informar 
un dos letrados, achegóuse a mín 
mainamente o o meu alguacil -ci
fra de celo e fidelidade- e deitóu
me no ouvido -«Señor, anda na 
rúa o rumor de que o Exército su
blevóuse, e as tropas da capital ad
heríronse á revolta». Abraiado pola 
punxente nova, mais forzado pola 
exigencia ritual do momento resol
vín: «Se suspende la vista por unos 

o meo 
18 de xullo 

SEBASTIAN MARTINEZ-RISCO 

minutos. Despejen la Sala». Xuntos 
en grupo cantos acoupabámo-lo 
estrado, transmitinlle-la noticia. Pe
rante o abraio xeral un dos letrados 
espetóu me a pregunta: «E vostede 
que vai facer agora»? «¿ Eu? -res
pondin lle - ? Administrar como 
sempre a Xusticia, servindo ó go- . 
berno lexítimo que me investíu do 
cárrego». Advertín nos máis mos
tras de aprobación tácita. Mais aín
da o letrado interrogante, engadíu, 
ufanioso -«Pois eu tamén adopta
réi postura semellante». Foi, en 
troques, aquel letrado un dos máis 
activos colaboradores da xuricidade 
da rebelión. 

Días despóis, un telegrama ur
xente chamábame a comparecer 
perante o presidente da Audiencia 
provincial. Reconvíñame por non 
ter acudido a cumplimentará única 
e nova autoridade: «O comandante 
militar do meu partido». O que era 
certo. E imputábame a firma dun 
acta opoñéndome ó que principiaba 
a chamarse movimiento nacional. 
o que non era certo. 

-«Tenga ciudado -rematóu
ándese con prudencia (¡a prudencia 
conculcando á xusticia !). Ya sabe 
que los militares están dispuestos a 
llegar al fusilamiento para el triunfo 
de su alzamiento». Ateina 6 dedo, e 
salín da sala, sentíndome collido do 
brazo de outro maxistrado, ponde
rado e docto, do que sinto non po
der da-lo nome, que poñendo o es
trambote á esperpéntica entrevista, 
á que estivera presente, rubricóuna 
coeste asisado consello: -«Non lle 
fagas caso. Está cheo dun medo 
comunicante». 

Non moi andado o tempo recibín 
un oficio no que o comandante mi
litar me comunicaba ter disposto a 
libertade de dous presos na cárcere 
do partido, que nela estaban deti
dos á miña disposición. Correspon-

dínlle con outro prevíndolle que se 
abstivera de adoptar tal medida, 
que invadía gravemente o meu te
rreo xurisdicional. (Veleiquí o oficio 
meu, que sen dúbida fixera corre-la 
especie da firma da acta «opoñén
dome a acata-lo alzamento mili
tan>). Non fará falla decir que aque
les dous presos eran suxeitos deti
dos pola Guardia Civil por ocupár
selles acadansúa arma corta sen li
cencia que portaban pola soa con
dición de fascistas, como entón 
aínda se lles chamaba, e postos ó 
meu dispor baixo do corresponden
te atestado. Edificante exemplo pra 
unha antoloxía da autoridade, de 
subversión do poder, mais ben de 
anarquía no reconocemento dun 
orde social xerárquico, ó que logo, 
consumado o seu dominio autorita
rio, renderon esixente e riguroso 
culto os rebeldes. E non menos edi
ficante é este outro exemplo de 
subversión do orde deica entón es
tablecido. 

Polos mesmos días, dous falan
xistas -o termo principiaba a ca
llar-, armados de candanseu fu
sil, presentáronse na Casa Xurzga
do, e pesie a terlles eu advertido 
que a acción que ían cometer cons
tituiría un delito de roubo en casa 
habitada, apoderáronse do meu 
aparato radio-receptor. 

Na vila en que eu servía non 
houbo asesinatos; máis en troques, 
escuadras da capital e vilas veciñas 
importaban os cadávres a terreo 
xurisdicional do meu partido, onde 
eu tiña que cumpli-la magoante 
obriga de formación de causas, que 
no arquivo daquel meu Xuzgado 
deben obrar... ¿Pode ninguén 
imaxina-lo dramatismo a que da
ban lugar estas dilixencias xudi
ciáis?. Endexamáis esquecerei o 
desconsolo e dor profunda que pro
ducíu a uns probes pais a dilixencia 

de identificación do fillo asesinado 
e xa sepulto, diante dunhas pren
das de vertir da súa pertencia. ¡Con 
cánta verdade, con qué forza de 
agoiro relemos hoxe a glosa que a 
estas tráxicas escenas puxo Caste
lao naque la súa soanada estampa: 
«Non enterran cadávres; enterran 
semente!>>. 

Non quedóu, porén, a miña vila 
limpa de culpas. lncurriu en feitos 
coma os de inferir maltratos de 
obra ma"llando nos sospeitosos de 
memiga ó rexime, doque a primeira 
pedra estaba tinguida de sangue; 
ou os de facer inxerir grandes tra
gos de aceite de ricino ós que tiñan 
por tais ou ousaban irse do bico ne
gando a súa lexitimidade. 

Xúsguese o fondo abatimento 
moral, a sensación de impotencia 
que experimentaría un xuez, abriga
do ó cumplimento da lei, que ou
vindo ás veces os laios das inocen
tes vítimas, non podía valerlles por 
falla de medios coactivos pra libe
ralas. 

Así, e protagonizando · oütros 
lances semellantes vivín eu o 18 de 
xullo do 1936 e días aledañós. Así 
os vivín como xuez. Repito que dei
xo arreciados graves episodios de 
orde meramente persoal e familiar, 
que non coido axeitado facer públi
cos agora. 

* * * 

Cando ás veces furgo nos meus 
recordos ou remexo vellos pepéis, 
penso que millor que torna-los ollos 
da memoria deica aquelas tráxicas 
xornadas, é dirixir doranavante os 
nasos teimudos esforzos até con
querir unha Galicia libre e autóno
ma, da qu·e se entón houbesemos 
gozado, quizáis as houbese escon
xurado da Nasa Terra, impedindo 
que chegasen a ela as asañadas 
augas daquela dramática chea. 
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As Marías 
Coma as anduriñas, saen á rúa 

coas primeiras raiolas da primave
ra . 

As Marías, que foron bordadoras 
e foron tres (6 persoal recordáballe 
aquilo da « Relixión, a Política e a 
Ximnasia »), chámanlles agora «as 
dúas en punto», porque a esa hora 
estes personaxes inmutables da 
vida santiaguesa están inescusa
blemente na casa. 

Hai quen rí cando as ve por San-

tiago, collidas do brazo, ollando pra 
todos. coas caras empolvadas e 
traxeadas coma volvoretas. Pro 
elas reivindican un xeito de vivir, de . 
vestir e de ollar distinto, non habi
tual ; as Marías pódense considerar 
precursoras deses rapaces que, 
considerando que a vida xa é o sufi
ciente gris e uniforme, non quere.n 
colaborar co agrisallamento e urn
formidade do mundo vestindo e vi
vindo de maneira uniformemente 
gris. 

Algunha xente rise porque non 
entende - nin entenderá- como, 
María e Coralia , ós seus anos ... 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 

Os homes de 
Suarelson 

Veleiquí un fascinante e revelador 
documento gráfico que amasa un epi
sodio -inédito- da vida e obra dun 
dos candidatos electos da UCD pala 
provincia de Lugo, Luis González Váz
quez (poderán non crelo, pro Dios e 
Suárez saben que ternos razón) . 

Observen a maxestuosidade do airo
so porte ; as mans firmes aferrando o 
paraugas labrego, fiel compañeiro co
tián; a mirada decidida, rexa, sen vaci
lacións, confiada no porvir, asexando 
menceres gloriosos que se adiviñan 
nun mañá próximo. E lago a pucha , ne
gra. sufrida, homÍldosa, co perillo ergui
do, levada como só a sabe leva-lo pobo 
traballador galega. 

En conxunto, a fina e marchosa es
tampa do diputado, do cabeleiro es
pañol que, por riba de todo e de todos, 
sabe que o futuro é seu . 

O país necesita homes así, con pres
tancia popular, que dean a imaxe ade
cuada nas Cortes, a imaxe dunha Gali
cia nova . ¡E que aínda haxa xente que 
dí que non a defenden ! 

A., ¡ i., a 
infancia 

Ahí vai unha desas cartas que son 
unha praia deserta e luminosa no me
dio do rebumbio cotián, da grea de te
levisores cretinizantes e da mediocrida
de imperante. 

María Begoña, que Seguramente ten 
que aturar preguntas do tipo de «¿a 
quién quieres más, neniña, a papá o a 
mamá?» , non perde por isa o espírito 
crítico, rexeita -coma nós- a un 
Marco maniqueo, chorón e busca-nais, 
e pide unha escala en galega pra que 
tódolos nenas saiban escribi-lo idioma 
tan ben coma ela . 

María Begoña, ós seus oito anos, 
dáse canta de causas que os homes 
grandes, importantes, que teñen em
presas .. votan ou os votan e saen nos 
papeis, non son capaces de ver. A Ma
ría Begoña, meniña dunha Galicia nova, 
se non existira habería que inventala . 
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MIRO CASABELLA, DE GALIC!A 

Música 

O Galeusea, a . """ e amino XOAN M. CARREIRA 

«Na música, o que é político é o 
que non é musical», iso está claro, 
pro tamén o está que os políticos 
non van deixar de utilizar unha 
arma tan boa prá comunicación 
emotiva como é a música. Pódense 
dar entón dúas situacións, que a 
música sexa cómplice do político 
-caso «Concierto de AranjueZ»
ou que a música sexa vítima do po
lítico -caso Shostakovicht-. Di
gan vostedes cal é a situación da 
chamada «cántiga social». Eu inda 

RAFAEL SUBIRACHS, DE CATALUNYA 

o PUBLICO non o sei. Hai outra alternativa, 
música pró pobo ou música do po
bo. Eiquí teño claro que a primeira, 
por paternalista, é represiva; a se
gunda non sei o que é pro polo me
nos é real. 

lsto ven a conto porque non dei
xo de estar amoscado de que b2ixo 
o nome de Galeusca -é decir, fes
tival das nacionalidades- nos 
dean unhas actuacións duns seño-

ben claro que, pra mín, o ser de es
quedas e o ser nacionalista é condi
ción ética e non estética. Cando un 
señor sobe 6 escenario a cantar, 
cómpre exixirlle un mínimo estético 
e se non o conquire, terá mais 
razón ca un santo no texto, pro mu
sicalmente é nulo. Miro Casabella, 
hai tempo, era o mellor cantante 
galego. Ignoro as razóns, permitíu
se o luxo de manter innutábel un 
repertorio e vivir del por anos. A 
súa calidade é cada vez menor e o 

seu grado de profesionalismo mais 
mínimo. Despóis do seu Lp. - pra 
mín tan valdeiro coma o de Juan 
Pardo de valores musicáis- pare
ce sufrir unha mais fonda regresión 
artística e voltar ó panfleto puro ·e 
simpre. Segue cantando aquela 
cántiga castelá de: 
Era un castillo feudal 
con ciento dos torreones 
Era un . castillo feudal 

res immersos nunhas cadeas co- con mil pares de cojones ... 
merciáis -voluntaria ou involunta- Cunha letra axeitada ó intre so-
riamente- e que en principio non 
se representan mais que a si mes
mos. Como a miña misión como 
crítico de música é analiza-lo feito 
musical será o que faga, deixando 

ciopolítico, pro agora parece que 
nin capaz é a cantala ben. A zan
foña vaille servir pra facer desfeitas 
da Cántiga 166 de Santa María, de 
romances populares . e de todo 
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medio 

MIKEL !ABOA, DE EUZKADI 

aquilo que toca. Permítese tocar co 
bordón desafinado e de xeito desa
compasado coa voz. Engade o pan
deiro - particularmente penso que 
o papel que lle pide ó pandeiro é o 
propio dun timbal, pro este non é 
tan enxebre e o público progre é 
moi mirado - pro elixe un acom
pañante, Uxío Fernández, que ten a 
ben marcar un compás impar can
do Miro o fai en par e ó revés. Me
llar non talar do que parece ser 
«pandeirada» e do que quixo ser 
«aturuxo». Se o señor Miro Casabe
lla pretende ser un profesional da 
canción o menos que cómpre que 
faga é estudiar e ensaiar. Se non 
pretende tal cousa, paréceme ben 
que faga o que lle pete, pro que non 
tente subir ó escenario en plan ar
tístico. E se o que pretende é cantar 
ó pobo que vaia a xunto del, póis o 
pobo non asomóu os narices polo 
festival. A menos que o público 
asistente fora representante desa 
cousa da que tanto se fala e tan 
pouco se lle fai caso, chamada po
bo. 

Rafael Subirach, cantante cata
lán, sofre da mesma falta de calida
de. O seu entusiasmo pode resultar 
simpático pro non millora a súa ca
lidade. Cando canta música popular 
-auténtica, non remedos de- én
tralle unha presa inexplicábel por 
rematar, forzando os tempos, va
riando os ritmos e estragando o es-

tragábel. Mostra disto foi a inesta
bilidade tonal da que fixo gala no 
«Rossinyol». 

Miki Laboa, é pala canta un au
téntico profesional cunha calidade 
envexábel. Deixando de lado a súa 
calidade poética, no mais estrito 
senso musical, cómpre d.estaca-las 
características da súa voz. Cunha 
riquísima gama dinámica e cun am
plio ·rexistro, afonda nunha técnica 
vocal expresionista obtendo as imi
tacións mais variadas chegando ó 
emocionante na canción «Guerni
ca». Escoitándoo un recobra a fe 
nas posibilidades da canción. 

Resumindo, un festival que fra
casóu pala banda da asistencia e 
que fracasaría pola banda da cali
dade se non fora por Miki Laboa. 
Namentres, un queda pensando 
que unha das cousas prás que ser
virá isto que chaman democracia, é 
pra clarexar dunha vez a diferencia 
entre un mitin e un festival de mú
sica. E o demáis sonche contos. • 

Santiago: 

Certamen de .eor81es 
galegas 

Na compostelá Praza da Quin
tana, tivo lugar a final dun certa
me de canto coral galego que or
ganizóu unha entidade bancaria. 
Os estatutos do concurso parecé
ronme moi atinados e os factores 
a valorar, moi positivos. Por unha 
vez, un banco tivo unha boa idea 
e fixo algo pola cultura en vez de 
sortear preciosos televisores en 
coor «Washing-braim>, pra que os 
seus clientes ó quedar na casa 
aforren mais e axuden a super-la 
crise económica esa. 

O caso é que tras unha elimi
natoria na que se valoraron facto
res estritamente musicáis -es
tabilidade tonal, fidelidade ó tex
to, afinación ... - chegóuse á final 
con tres grupos de coráis. As po
lifónicas, as folclóricas e as infan
tís. Un grupo, tamén de polofonía 
popular, quedóu valdeiro. Pola 
banda das coráis folclóricas, so
mentes houbo unha finalista, 
«Cántigas e Agarimos» de Santia
go, que mostróu a súa coñecida 
calidade, se ben penso que pra 
esta coral xa chegóu a hora de se 
enfrentar con problemas serios de 
interpretación. Penso que é unha 
das nosas mellares coráis folclóri
cas, senón a mellor, e cómpre esi
xirlle un maior grado de perfec
ción. 

As coráis polifónicas concur
santes amasaron un grado de ca
lidade moi variable. Dende a fe
bleza da Coral do Liceo Marítimo 
de Noia, con serios defectos e 
pouca compenetración nas voces, 
- quizáis estean pagando o ser 
inda moviños e a crise interna 
inda recente- até· a perfección 
da Coral Casablanca de Vigo e o 
Centro Artístico Sportivo de Pon
teareas. Gañóu a primeira, penso 
que con xusticia, se ben houbo 
opinións pra tódolos gustos. As 
outras dúas coráis, a do Círculo 
Recreativo Cultural do Porriño e a 
de Labañou, mantiveron un status 
medio de calidade que ás veces 
baixou, especialmente na obra 
abrigada «Galiza esperta», de Ro
xelio Groba. Cómpre sinala-las 

X.M.C. 

serias dificultades que a obra 
plantexa e que a súa superación 
esixe certo grado de prófesionali
dade. 

Particularmente tiña mais inte
rés polo grupo infantil, -a pesa
res de non gustar das voce3 agu
das dos nenas-, por ser éstes os 
que van definí-lo futuro que espe
ra ó canto coral popular. Cómpre 
decir que non quedei desilusionado 
e síntome optimista neste senso. 
As concursantes -Froliñas No
vas de Villagarcía, Coro do Cole
xio Nasa Señora dos Remedios 
de Ponteareas, Coro Os Gaitei
riños da Coruña e Coro San Fran
cisco Javier dos PP Xesuitas de 
Santiago- mostraron un nivel 
sorprendente. Neste caso, non es
tóu de acordo coa decisión do xu
rado. Pra mín os gañadores eran 
os ponteareáns, se ben non discu
to a decisión de darlle-lo premio 
ás meniñas da Arousa. 

Resumindo, que o nivel foi 
mais alto do que esperaba. Confe
sarei que non pensaba desprazar
me a Santiago e foi decisión de 
última horc:, e que non me arre
pentín. O certame afirmóume na 
miña idea de que o único xeito de 
levar adiante un labor de calidade, 
é a profesionalización dos directo
res de Coral. Pra iso cómp·re for
malos e pra que haxa estudiantes 
cómpre que existan pastos de tra
ballo. Un director, decíame Gro
ba, poderíase encarregar de mais 
dunha coral sempre que nono 
cargaran cun traballo esaxerado. 
Falaréilles disto un día, de mo
mento quede a idea e a ver se a 
recolle alguén. Namentres segui
remos dependendo do departa
mento de publicidade dun banco 
que no caso de estar benintencio
nado, nono estará como tal banco 
senón por ter un encargado de re
lacións públicas intelixente. Que o 
capital poderá ser moitas- causas 
pro non necesariamente analfa
beto. E a cultura popular é, cada 
vez mais, obxecto de interés para 
todo medio, organismo ou persoa 
que teña interés no Poder. 

C"') 
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Teatro 

Felipe 
Sánehez 
Arana (R.I.P.) 

Derradeira foto de Felipe, na Toxa horas 
antes da sua morte. 
Feíta polos seus compañeiros de 
Teatro Circo 

Nas últimas Xornadas de Ri
badavia, o grupo de teatro O Fa
cho propuxo o crear unha men
ción especial co seu nome, a un 
mes e pico da súa morte. Tiña 
dazasete anos. 

A súa vida queda vencellada 
á de Teatro-Circo, e á cultura 
galega de sempre. Era o escape 
do sistema, o punto sempre 
presto a ser humano aínda na 
mais difíciles condicións ás que 
obrigaba unha estrutura solida, 
plena e perfectamente coheren
te consigo mesma dentro da 
cultura galega, como e a de 
Teatro-Circo da Coruña. 

Felipe compuxo unha obra de 
teatro que lle costou mais dun 
crebadeiro de cabeza a «Vagalu
me» e que ó fin, ó ir cambeando 
os tempos, puido publicar. 

Recorreu cidades, vilas e al
deas de Galicia. «Entremés fa
moso sobor da pesca no Río 
Miñm>, «Zardigot», «Macbeth» e 
á fin, «Ü longo viaxe do capitán 
Zelta», esa que os seus com
pañeiros se negan agora a re
presentar sen a súa presencia. 

Vivo pra facer, pra superalo 
todo, pra saír unha vez mais vi
torioso, en cada minuto. Daza
sete anos cheos de pureza non 
barrida por unha cotidianeidade 
á que sobrepasaba e trascendía 
sempre. 

Felipe, somos moitos os que 
non poderemos esquencer. 

MANO EL 

Produeión literaria 

Po la normalización do 
euskera e do galego 

No marco da «1.ª Fira del Llibre 
de Barcelona», houbo unha mesa 
redonda-coloquio sobor de «Ü libro 
en Galego e en Euskera, hoxe». 

NORMATIVIZA-LO EUSKERA 

lniciou o acto Torrealday, escri
tor vasco, que como introdución re
feriuse «á imposición do Castelán» 
-lingua do imperio- ós nosos po
bos, xenerando neles o autoodio 
lingüístico. Pro a nosa presencia ei
quí, -dixo- é un exemplo claro 
do fracaso dese intento de 
extermina-las nosas culturas». 

Fixo un reconto do amplio pano
rama editorial en Euskadi. Libros, 
revistas, un xornal e outro a punto de 
saír, o que é moito mais meritorio 
se se ten en conta que so se dispón 
dun mercado potencial de 750.000 
persoas que fala Euskera, un 25 por 
cento da poboación. Os principais 
consumidores son «as lkastolas 
(Escola Vasca) e os militantes, tan
to políticos coma culturais». Rema
tou decindo que o rexurdir da cultu
ra vasca nos anos 60, débese, ade
mais dos factores devanditos, ó 
meritorio labor da Academia Vasca. 

lbon Sarasola considera que a li
teratura vasca actual é incluso «ex
cesivamente boa». «Nembargantes 
a loito do pobo Vasco nestes intres, 
pasa non tanto por facer literatura, 
senón pola rrormalización do Eus
kera como vehículo de cultura e en
sino». 

Joseba lntxausti, escritor e edi
tor, sinalou como características 
especiais da edición en Euzkadi que 
«os editores non teñen unha histo
ria empresarial previa, e os seus 
obxectivos non son o negocio, 
senón que coma o escritor, o lector [j 
e o suscriptor, el tamén é militante. ·~ 
A outra característica é a suscrip- >
cióm>. 

Enumerou as dificultades pr6 li
bro vasco, sendo a mais importante 
que «O potencial lector vasco está 
expresamente analfabetizado, prá 
lectura do idioma que tala. Esta é 
unha traxedia nacional do Pobo 
Vasco». 

OS GALEGOS TAMEN 
ANALIZARON 

Basilio Losada, director do De-

partamento de Filoloxía Galego
Portuguesa da Universidade de 
Barcelona, fixo un repaso da evolu
ción literaria galega, dende a tradi
ción lírica. 

Xustificou a tardanza do Rena
cemento literario ( 1863) en base a 
incidentes históricos catastróficos, 
como a creación dunha fronteira ar
tificial no Miño, a doma-castración 
de Galicia iniciada polos Reís Cató
licos, e unha planificada manioba 
de decapitación cultural na que tivo 
que ver «a traición histórica que lle 
fixo á lingua a lgrexa galega», ade
máis do abandono da lingua pola 
burguesía. 

Mais tarde salientou a falta de 
institucións actuais prá defensa da 
cultura, dada a inoperancia da Aca
demia Galega. As que funcionaban 
foron decapitadas despois da gue
rra. E pra rematar constatou o gran 
mercado potencial que ten o libro 
galego, xa que o 80 % da poboa
ción fala galego, aínda que o nú
cleo lector é moi reducido. «Hoxe o 
lector de libros en galego é un lec-

tor que recuperou a súa lingua. A 
creación deste núcleo amplísimo, é 
unha creac1on afortunadamente 
política». 

Despois foi Xavier Costa Clavel!, 
escritor galego, quen xustificou o 
escaso número de lectores en base 
a dúas razóns fundamentais: 

Unha, a castración lingüística, 
no intre en que o neno escomenza 
a ir á escola; e outra, o subdesen
volvemento xeral do país galego. 

EMILIO PRADO 

Segundo Costa Clavell aínda que 
as tiradas están puxando, é «insufi
ciente xa que, a colonización cultu
ral séguese exercendo en Galicia». 
«Sería mester -dixo- que Galicia 
collera o timón do seu destino, pra 
evitar que a súa identidade cultural 
seguira deteriorándose». 

Fixo despois un detallado rapaso 
do mundo editorial galego, dende o 
meritorio labor de Galaxia despois 
da guerra, hastra a aparición de 
TEIMA. 

Pra remata-la participación gale
ga, falou Alfonso Alfonso Bozzo, 
profesor, que despois de aludir ó 
caracter elitista do movemento lite
rario galego, -polo que cómpre un 
cambio na temática, e no público a 
quen se dirixe- dixo: «Eu son me
nos optimista cós vascos, porque o 
problema de Galicia está en loitar 
contra un aparello de Estado e de 
sociedade Civil, que impón dunha 
maneira diglósica unha cultura A (a 
invasora) a unha cultura B (a nosa), 
que non ten os instrumentos que lle 
fan falla, pra saír do estatus de Cul
tura B». 

No coloquio, os membros da 
mesa, deixaron ben sentado que en 
ningunha das dúas nacións se trata 
dun caso de Bilingüismo, senón de 
diglosia. Tamén vascos e galegos 
coincidiron en sinalar que a situa
ción actual se superaría no intre en 
que a escolarización en Galicia e 
Euskadi se faga nos seus idiomas. 
En resume, a solución está no Au
togoberno. 

1 

•• 
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Pie araña 
L.P. 

Boa idea a dos organizadores 
do Festival de Cine de Humor da 
Coruña. Aproveitarán as datas ci
nematográficas, desde o 28 de 
agosto, pra levar a cabo unha es
pecia de simposium sobar dos ci
nes nacionais. Resultará sen dúbi
da unha aportación importante 
feita polo Festival, que fora criti
cado en edicións anteriores preci
samente por non acercarse ós ci
nes das nacionalidades, especial
mente ó cine galego. O problema 
no noso caso estaba no escaso 
número de películas galegas, pro 
o que si é certo é que sexa como 
sexa, o Festival non pode manter 
ó marxe este cine que loita por 
abrirse camiño entre a indiferen
cia de moitos e as barreiras que 
lle impón a mesma administra
ción. Non estaría de mais pensar 
en que as sesións de traballo das 
«Xornadas do cine en Ourense» 
de cada ano -que seguirán adi
cadas ós cines nacionais, con es
pecial dedicación ó galego- re
matasen sempre nas datas en que 
se presenta o Festival da Coruña. 
Podería se-la presentación das 
conclusións de Ourense e a aper
tura dun novo programa de discu
sión e investigación cinematográ
fica nacionalista prás «Xornadas» 
de xaneiro na cidade das Burgas. 
Agora cómpre esperar que o tem
po, publicidade, medios e dedica
ción sexan os axeitados á impor
tancia da que será unha nova 
concentración dos estudiosos, 
realizadores e potenciadores dos 
cines nacionais. 

A FESTA 
DO CANTEIRO 

As festas populares teñen a 
súa propia dinámica. Nada vale se 
o que se desenrola é unha imposi
ción, posiblemente con toda a 
mellor boa fe, a ese pobo que 
soubo entrar en si mesmo e defi
nirse na súa historia, na súa litur
xia diaria, no seu traballo, cultura, 
tradicións. Velahí por que esa 
Festa do Canteiro que este ano se 
celebrou en Cerdedo (Pontevedra) 
por segunda vez, parecía mais 
ben unha festa de sociedade que 
popular. Porque ¿onde estaba o 
pobo? Un ha muller criticaba ós 

organizadores -parece ser que 
un estudiante de cura e un mes
tre- porque «o fixeron só entre 
eles», dixo. O resultado desde 
logo foi probe. Que eu vira, na ca
beceira dos asistentes, inmediata
mente despois do gaiteiro, ía o 
Delegado de Información e Turis
mo, algúns catedráticos coma o 
señor Baliñas e o señor Ogando, 
de Santiago e Ourense, e outras 
persoas relacionadas coa nosa 
cultura, coma o pintor Conde Cor
bal, autor do cartel anunciador. 
¿Onde estaban os canteiros? Pa
rece que o ano pasado si foran in
vitados. A non ser que a festa, de 
novo cuño, se queira aproveitar 
coma un motivo turístico mais. 
Entón apaga e ímonos. 

SARDIÑADA 
CONTRA A AUTOPISTA 

Festa popular, a celebrada no 
Lago Castiñeiras (Figueirido). Os 
afectados pola Autopista del At
lántico en Cecebre, Salcedo, Vila
bora, Vigo e outras zonas organi
zaron unha sardiñada, con pan de 
millo, cachelos e viño do país, 
vencellados todos eles pola loita 
que levan desde que a ausencia 
dunha planificación territorial pra 
Galicia permitiu un trazado es
pectacular, pro agora mesmo 
cuestionado polos técnicos e so
bor de todo polos veciños que ven 
no proxecto un nemigo prá súa 
propiedade. Tocou a gaita baixo 
dos pinos, á sombra fresquiña dun 
día 24, namentres coma o símbo
lo do día que entraba -«da Patria 
Galega»- ondeaba perto unha 
bandeira galega. Os intereses de 
Galicia tiñan nesa bandeira, ese 
día e a esa hora, unha razón po
derosa pra vencer por riba dos in
tereses capitalistas: alí estaban os 
veciños, o pobo traballador, o 
País Galego, nun acto de irman
dade na loita. Coa alegría, os bai
les e as cancións ó son da gaita, 
pro coa tristura, os agoiros e a 
desconfianza postos no inmenso 
mar dos que sempre levaron e 
nunca trouxeron, un mar que pra 
eles · non ten o sal da historia do 
pobo galego, un mar que a eles 
lles gustaría encher gota a gota. 
Mellor festa popular, imposible. 

Debate 

Cara un eongreso 
da eultura galega 

XAVIER ALCALA 

Brevemente, na brevedade que impón un folio a doble espacio, paso 
a expó-lo meu criterio acerca dun posíbel -e absolutamente necesario
congreso da cultura galega: 

Primeiro.- A el teñen que concorrer tódolos interesados na defensa 
e desenvolvemente da cultura , con conciencia de se-la cultura un feito 
transcendente, nacional, en canto a política é un feito conxuntural, mudá
bel, partidario. 

Segundo. - A fin do congreso debe ser fixar estratexias a corto e 
longo prazo pra convertir unha cultura supervivinte nunha cultura viva. 

Terceiro. - Pra que a cultura galega poida vivir, ten que competir 
coa cultura castelá, en moitos eidos subsidiaria da supercultura ianqui. Pra 
competir ha de se convertir nunha cultura integral, capaz de cubrir tódolos 
campos de expresión do pensamento e o sentimento. 

Cuarto.- Todo plantexamento estratéxico ten que partir do contexto 
complexo que Xeografía e Historia impuxeron á Galicia: 

a) A Galicia é un país na estructura do estado español 
b) A Galicia é unha nación minoritaria da Europa 
c) A Galicia é a ponte de unión entre a Europa latina e a Europa 

celta 
d) A Galicia é a orixe histórica da «cultura da saudade», ou sexa, 

da cultura galegoluso-brasileira. · 
Quinto.- A «liberación democrática» da cultura galega vaise produ

cir nun momento de falta de conciencia e desprestixio popular (o terríbel 
«niño, habla bien)) en plena vixencia). Ha ser, xa que logo, importante tira
lo máximo proveito da lección da Historia pra evitarmos unha «irlandesiza-
ción» do noso problema... M 

Cos mellores desexos pra que a idea do congreso se vai facendo rea- ~ 
lidade. l' 



cartas·a 
dirección 
CAMBADOS: 
A PISTOLA DO MUNICIPAL 

Sr. Director: O motivo primordial 
que me move a escribir istas liñas é 
que coido que os corresponsais de 
prensa (¿ ?) dista vila estarán con 
poucas ganas de decilo ou estarán 
en xexún en canto á información re
fírese. 

O feito é o seguinte: o pasado 
20 de xulio un home pasóu por 
Cambados (como tantos outros) e á 
vista dunha administración da Lo
tería, detuvo o seu automóvil pra 
mercar un décimo. Dase a casuali
dade que nisa banda da calzada 
non se pode aparcar, polo cal un 
guardia municipal acercóuse e pi
déulle o carnet de conducir. O 
home entregóullo pro díxolle que lle 
devoltara ó decimo que acaba de 
mercar e que metera xunto ao car
net. Niste forcexeo verbal: «Deme o 
décimo que está ahí» -«Non que
ro», ao guardia non se lle ocurre ou
tra idea que sacar de pistola (¿ quén 
armóu a ista xente que malamente 
sirve pra dirixir o tráfico?) e intimi
dóu ó probe home. En vista de todo 
isto acuden novos guardias munici
pais e tamén un señor vestido de 
paisano (os de Cambados sabemos 
que é. o xefe da policía municipal, 
pro os de tora non); iste último aga
rróu polas solapas ao mercador da 
lotería, que ao velo de paisano deu
lle un empuxón. Agora ven o meo
llo final: o municipal da pistoliña 
vendo que o seu xefeciño era em
puxado, en outra feliz idea como a 
anterior arreóulle un culatazo na 
testa (pra máis ilustración vide: «los 
hombres de Hárrelson»). Acto se
guido, o de sempre: señor levado 
ao depósito municipal · e aparición 
dun médico nise lugar. ¿ Cál era a 
actitude do público, preferente
mente infantil (eran as oito e media 
ou nove da tarde)? Houbo de todo : 
abucheos, aplausos,... pro o feíto 
que eu quero criticar é o que antici
pei antes e urxe correxir axiña: 
¿ quén arma a ista clase de xente?, 
¿que un ha persona que ira recobrar 
o seu décimo (ou aínda que non lle 
quixera dar o carnet, poñamos por 
caso) é motivo pra sacar a pistola?, 
¿non podía o guardia conformarse 
con tomar a matrícula e levalo polo 
brazo? 

Agradeceríalle, señor Director, 
que publicara ista cativa carta pra 

q- que moita xente comence a menta
~ lizarse de que siñifican feítos dista 
O índole. 

Dende equí quero tamén pedirlle 
perdón ó probe visitante (non o 
coñezo) en nome de moitos camba
deses que non nos vemos repre
sentados, nin moito menos, pola 
nosa (¿ ?) policía e que si algún que
re xuzgar a Cambados o faga en 
base aos seus traballadores e non 
ás súas autoridades. 

Agradecido. Un cambadés como 
moitos. 

X.P. 
Cambados (Pontevedra) 

INCENDIOS 
FORESTAIS 

* * * 

Saúde TEIMA e LECTORES: 
Aproveitando que TEI MA é un ha 
revista 

1

independente e aberta a cal
quer suxerencia dos seus lectores, 
eu como tal permítome mandar es
tas líneas, esperando que sexan pu
blicadas, en relación cos artígos 
aparescidos nos número 29 e 30 
que levan por título «OS INCEN
DIOS FORESTAIS» (1 e 11). 

Sobor distes incendios quería de
nunciar desde a revista dous feítos 
moi importantes: 

1) A complicidade dos de ICONA 
na localización dos incendios, pois 
os seus membros sóio se dan conta 
de qu.e arde o monte dalí a tres ou 
catro horas de verse xa as negras 
fumeiras, procedendo a atallalo 
cando xa é imposible salvar un ana
quiño. E a ser posible tratan sempre 
de atallalo pola noite «porque é 
máis fácil e máis seguro prós traba
l/adores». 

11) En segundo lugar, a intimida
ción que as forzas do orde, niste 
caso a Guardia Civil, fan sobre os 
campesiños, chegando a amenaza
los coas armas e recollendo os no
mes dos que non se deixan ame
drentar e non queren ir apaga-lo lu
me. Pois en moitos sitios, por 
exemplo no meu povo, van casa 
por casa eco fusil na man xunto co 
encargado de ICON'A, esgrimindo 
un fato de razois e o fusil pra lograr 
os seus fins. E me~mo levan ó lume 
toda a noite a calquer obreiro e 
pola mañán non o deixan voltar ó 
seu traballo. 6 por suposto, da sol
dada do día nin os forros. 

Moitas gracias. TEIMA adiante. 

Antón Núñez Iglesias 

Rubiana de Valdeorras 

Ourense 

r 

O «OMNIUN CULTURAL GALEGO» E OS POLITICOS 



Se quere seguir tendo 

unha t>&imQ independente, 

¡ ¡ suscríbase! ! 

----------------------
NOME -· _ 

DOMICILIO 

POBOACION 

PROVINCIA PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

PENINSULA IBERICA 

EUROPA: 

ANUAL 

. . . 1.872 Ptas. 

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

CORREO AEREO . 3.120 Ptas. 

RESTO DO MUNDO 

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

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

O TALON ADXUNTO N.0 _ _ _ _ 

SEMESTRAL 

936 Ptas . 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

1.040 Ptas. 

2.250 Ptas. 
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NOME 

DOMICILIO 

POBOACION 

PROVINCIA PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

PENINSULA IBERICA 

EUROPA: 

ANUAL 

..... 1.872 Ptas. 

CORREO ORDINARIO . . 2.080 Ptas. 

CORREO AEREO .............. 3.120 Ptas. 

RESTO DO MUNDO 

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

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

O TALON ADXUNTO N.0 
.... 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

1.040 Ptas. 

2.250 Ptas. 

XEITO DE PAGO: O ~~Rp~~~g~~L N.º ···--· _ -·· _DATA ! 
O CONTRA REEMBOLSO . 

----

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

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

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

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

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

A tentµmente, 

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

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

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

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

Atentamente, 



amo e. 

eos. 
pra 900 millóns de nenas é morrer. ~J Unicef sóio canta con diñeiro dos seus socios. 

Neste intre, a única saída tg\\ Na súa man está o indulto. 

900 millóns de nenas están condenados ~ (1 Fágase socio de Unicef. 
pala fame, as doenzas ' 1 Nunca terá empregado millar 

e a falla total de cultura. ~ ~ un pouco de diñeiro. 

__ unicef __ 
Fondo das Nacións Unidas pró Infancia 

Apartado 12021 
MADRID 

Rogo me remitan maior información sobar de Unicef. 

Nome ....... ............. .. ........ .. ..... . ....... ..... . ....... .... . . 

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

Cidade ............. ................... .. ... .... Distrito .... ... .. . 

Teléfono 
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