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Dll 
Frío do Noroeste, S. A. 

e Ventilación 
e. Aire acondicionado 
e Decoración industrial 
e Perfile ría lnox. 
e Almarios barras 
e Sotabancos hotel leros 

FABRICA: 

Coirados San Xulián 
Telts: 880450-880454 

MARIN 

VENDAS: 

Gran Vía, 82 
Telfs. 412255-412055 

VIGO 

e Espositores marisco vivo 
e Vitrinas 
e Frío industrial 
e Cámaras desmontábeis 
e Salmoiras refrixeradas 
e T uneis conxelación 

DELEGACIONS: 

Villa de Negreira, s/n. 

Telfs. 259462-259258 

A CORUÑA 

Avda. Generalísimo, 289 · 
Telf. 310315 

O FERROL 



~ 
.o 

1 

M 
C"4 

u.i 
Q) 

"'C 

a:i 
o 

"U 
o 
N 
·¡: 
o 
+-' 
::J 
<{ 

CAIXA RURAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

OFICINA CENTRAL: 

Plaza CalvoSotelo,3 
Teléfono 85 73 50 

CAIXA RURAL 
camiño a un futuro millar 



Unha industria 
galega a . nivel 

europeo 

• • 

Fabricación de módulos 
tridemensionáis de 
formigón lixeiro, en 
elementos totalmente 
rematados, de hastra 
37 m. 2 pra vivendas 
de unha a tres alturas 
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v1co1nsa 
Viven.das e Construci6ns Industrializadas, S. A. 

C./ Peregrina, 41 - Teléf. 853662 - PONTEVEDRA 
Fábrica en: A Picaraña-Padrón - A CORUÑA 



Dous bispos eon TEIMA 
«Ü proiecto paréceme oportuno e hastra necesario hoxe en Galiza. Ainda 

non teño unha idea abondo das características da revista, ·pro coido que daquelas 
depende sobor de todo que o seminario teña ou non unha boa acollida. 

Entendo que a revista debería ser rica en información, obxetiva, ceibe, sin 
presións nin personalismos, popular no senso millor da verba». 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
Arcebispo de Santiago de Compostela 

«Ü feíto e sacar hoxe á rua unha revista feita en galego, dende Galicia e pra 
Galicia, coas características que vostedes apuntan, paréceme un verdadeiro 
acontecemento histórico pra nosa terra, algo moi importante, un sinal mais desta 
galeguidade que está latexando por xurdir frorida e segura de sí mesma e que 
debe recibir o meirande apoio dende as páxinas que vostedes van imprentar cada 
semá. 

En canto á viabilidade e acollida que poida ter a devandita revista, non que
ro ser nin triunfalista nin tampouco pesimista, sinxelamente realista. Xulgo que 
debe ser viable e que, de feito, terá boa e quente acollida por parte de moitos ga
legas que estábamos a esperála cáseque con anguria de famentos. Pero tampou
co quero esquecer os atrancos e dificultades con que se van a atopar os pais da 
criatura. Por desgracia, ainda abondan os galegas que, por unha ou outra razón, 
se sinten alleos ás suas raíces. 

Eu non lle pediría a TEIMA mais que o que vostedes prometen, «unha alter
nativa galega á información», con todo o que esto leva consigo. En primeiro lu
gar, unha información obxetiva, non manipulada, crítica no bon sentido da pala
bra, que faga aos homes mais ceibes e, deste xeito, tamén á comunidade en que 
aqueles viven, que percure recoller todolos aspectos da vida galega, sin pecharse 
a un chauvinismo trasnoitado. En segundo lugar, que esta información leve sem
pre o selo da galeguidade, que non se reduza a decirnos en galego o que pode
mos leer en calquera revista castelám>. 

NECESARIA 
E OPORTUNA 

1) Considero necesaria e oportuna 
a sua aparición. A sua continui
dade depende da sua ourenta
ción. 

2) Coido que debe termar da nosa 
aitualidade política, que é a 
mais urxente, pero tamén a 
mais variable e fuxidía, á par 
das nosas mais permanentes 
angueiras culturais. Todo elo 
con tino intelixente e sin desni
ve 1 es nin acaparamentos 
ideolóxicos, concretos nin 
«simbólicos». Nun futuro, xa 
perto, a nosa aititude de oposi
ción, tense que ir trocando en 
laboura de sintesis. Sortindo 
dun compromiso cardinalmente 
democrático, hai que traballar 
pola criación i exercitamento 
dunha opinión galega superado
ra do esquema esquerda
direita, da política española. As 
esquerdas e direitas, no senso 
da sua operatividade e calisque
ra seña seu orixe doitrinal ou 
ideolóxico, han de sere segrega
das pola nosa realidade; progra
madas e praiticadas por nós, 
mais non como sumandos 
achegadizos das suas equiva
lencias e usos na terminoloxía 
política española, senón dende 
o cerne e perspeitiva da nosa 
concencia nacional galega, (Ga
liza como célula de universali
dade) entre as irmás ibéricas 
concertadas nun novo senso es
tatal de convivencia e solidari
dade mais aló do federalismo 
romántico e cantonal. Disto sí-

MIGUEL ANXO ARAUXO IGLESIAS 
Bispo de Mondoñedo-Ferrol 

guese que a aituación dos polí
ticos galegos en organizacións 
ou partidos de autodefinición 
española, teránse que acomo
dar a iste prantexamento previo, 
si queren aituar na Galiza, por 
enriba do seu centralismo a 
priori, ou serán rexeitados como 
intrusistas e colonialistas, de 
esquerda, de direitas, de centro 
ou das infindas e subtís man
ganchas do oportunismo e as 
demagoxias «de la sentimentali
da patriótica galacia» ou «del re
gionalismo sano y bien entendi
do» formas, sin esenzas, do ve
llo caciquismo turnante que non 
van sere consentidas pola nova 
concencia da cidadanía galega. 

3) Pensando «como leitorn, que é 
como nos convocadas niste in
quérito, istes serán alguns dos 
principios que arelamos ver de
senrolados en letra i en condu
ta, na vosa revista, nos aspeitos 
sociopolíticos cio vivir galego. 
Nos culturais, xa os teño ditos 
dabondo ao longo da miña tare
fa de escritor. E penso seguilos 
dicindo si me deixades un re
canto nisas pranas «de informa
ción xeral íntegramente en gale
go». Benvidas, que boa falla 
fan». 

EDUARDO BLANCO AMOR 

NOTA DA REDACCION.-Nin 
que decir ten que nos agrada moi 
especialmente acollar estes xuicios. 
Polo demais, nin que decir ten que 
estas páxinas abertas a todos, está
no tamén pra brilante pluma de 
Eduardo Blanco Amor. Alégranos 
moito este ofrecimento deste sem
pre novo valor da cultura galega. 

UN FEITO 
HISTORICO 

1) Como se trata dun vello soño e 
hoxe dunha verdadeira necesi
dade, estamos ante un feito 
histórico, ainda que a revista 
morrera axiña, xa de morte ma
rrida xa de morte matada. 

2) Non sei si é viable: hai que face
la viable. Por outra parte, a gran 
familia galeguista xa non ternos 
hoxe outra alternativa idiomáti
ca. 

3) Unha revista pra todos. Preciso: 
que sexa de esquerda e na que 
poidan opinar as esquerdas e a 
dereita civilizada cas outras de
reitas teñen plataformas dabon
do, bancos, etc.). 

Sería importante -esencial, di
ría- que se deixe opinar a quenes 
aínda discrepando da posible liña 
de fondo da revista (liña que non 
desaprobo), non teñen oportunida
des de opinar ou teñen moi poucas. 

Por outra parte, nada en Galicia 
nin no territorio do Estado español 
se poderá facer non contando con 
eles e, menos, estando contra 
eles». 

XESUS ALONSO MONTERO 
Catedrático de Lingua e Literatura. Vigo 

ESPECIAL A TENCION 
OS PROBLEMAS 
SOCIO-ECONOMICOS 

«0 proiecto paréceme magnífico. 
E algo que xa debería asistir, ainda 
que a ninguén se lle oculta que a 
empresa esixe valor, pois a sua ne
cesidade non constitue unha garan
tía de ésito económico. Porque si 
non cabe dúbida de que será recibi
da con agrado, permítome creer 
que soio será asequible a unha mi
noría. E sin dúbida moi elevado o 
número de galegos que talan habi
tualmente o noso idioma, pro é 
moito menor o número de galegos 
habituados a leelo. E ese hábito 
non se adquire fácilmente. Creo 
que a misión da revista está clara: 
defender con celo os nosos valores 
culturais e adicar unha atención 
másima ós nosos problemas so
cioeconómicos, industria, contami
nación, pesca, reforma agraria, 
educación, emigración, urbanis
mo ... ». 

PEDRO DE LLANO LOPEZ 
Director de <rEI Progreso». Lugo 

UNHA GARANTIA PRO 
FUTURO DIARIO 
EN GALEGO 

1) Coido que responde a unha ver
dadeira necesidade. A utiliza-

Carta~a 
miricdó'l 
c1on do galego escrito debe 
abranguer os medios de gran 
difusión popular. A revista se
manal é un paso intermedio en
tre o libro e o xornal. TEIMA vai 
dar ese paso, adoitando ao gran 
público a ler habitualmente en 
gal ego. O triunfo de TEI MA será 
a garantía pra o futuro diario en 
gal ego. 

2) Polas impresións que recollo no 
ambiente, considero que terá 
moi boa acollida. 

3) Unha revista que reflexe a reali
dade galega con veracidade, sin 
eludir a denuncia ben fundada. 
Informar aos galegos dos pro
blemas vivos de Galicia é unha 
necesidade fundamental. Cono
cer a nosa realidade desde o 
punto de vista dos intereses do 
país - e non desde o punto de 
vista dos intereses de grupo, 
económico ou ideolóxico - é un 
paso decisivo para a verdadeira 
democratización de Galicia». 

RAMON PIÑEIRO LOPEZ 
Escritor 

TEIMA someteu a aten
ción e consideración de di
versas persoas tres pregun
tas moi concretas pra contar 
cunha posibilidade mais de 
calibrar as suas posibilidades 
de entrada. Foron estas. 

1) ¿Qué opinión lle merece 
o proiecto de sacar hoxe 
á rúa unha revista destas 
características? 

2) ¿Cree que é viable e que 
pode ter unha acollida fa
vorable? 

3) ¿Cómo entende vostede 
que debería ser TEIMA e 
qué lle pediría como lec
tor? 

Estas foron algunhas das 
respostas chegadas. Repro
ducimos ademais unhas can
tas publicadas xa no número 
cero, por considera/as de es
pecia/ interés. 
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. (!) Referendum: votóu o medo. 

O gran protagonista do refe
rendum foi o medo. Un en
qu1sa realizada -por pri
meira vez en Galicia e en ga
lego- pra TEIMA demostra 
que esa foi a principal moti
vación dos votantes. Nas no
sas páxinas oito, nove, dez, 
once e doce, esplicámoslles 
por qué. 

(!) Alvarez·Barreras: a crisis das «familias». 

O fracaso dun modelo económico fóra do tempo. 

fí8\ Faseistas en Ourense: 
V non se ven pro traballan. 

Conversa eon 
Xosé A.fonso. 

U nha visión pesimista 

do Portugal de hoxe. 

@ Informe sobor de Quebee. 

Un país ó borde da independencia 

~FONTA.O: 

V un barrio proletario nun 



Referendum 

Votouomedo 
Con un Franco do que, a un ano da sua morte, xa ninguén 

se lembra, e con un Adolfo Suárez a quen moi poucos conce
den peso específico, catro de cada seis galegos estaban listos 
-a doce días do referéndum- pra irás urnas e decir que sí á 
Reforma, anque somentes un de cada nove sabía de certo que 
era o que se vendía naquela feira política. As claves dun voto 
de tan cativa calidade veñen dadas por unha enquisa que pre
paróu pra este semanario o departamento de Socioloxía da 
Facultade santiaguesa de Económicas. A 'partires dela, TEI
MA elaboróu o informe que sigue. 

Pola súa banda, o señor presi
dente non sal mellor parado: se
mentes un 5,48 apoia co seu voto a 
figura de Adolfo Suárez. 

O derredor dun 65 por cento dos 
galegos pensan que o referendum e 
o mellor camiño pra chegar a de
mocracia, considerándoo como 
unha posibilidade real de que o 
pobo tale e esprese a súa vontade. 
Así as cousas, este mesmo porcen
taxe pensaba votar -e votar sí- o 
pasado día tres, cando foi realizada 
a enquisa. A oposición, rotunda e 
dura, ó referendum -por ser unha 
forma máis de non deixar talar ó 
pobo- chegaba somentes hastra 
un 14, 11 por cento. Os responsa
bles do sondeo suliñan que namen
tras sobor dun 20 por cento non 
sabían que facer de cara á votación, 
esperábase unha afluencia sensi
blemente maior ás urnas. Como de
cía un paisano: «eiquí non vai vota·r 
ninguén, pro salerá o sí». A razón é 
que votar sentíase como algo obli
gatorio, coma unha imposición. 

O bloque reforma política
adhesión ó Rei-democracia, con 
máis do 65 % dos votos é o que os 
galegos queren afirmar, no que os N 

galegos poñen a súa esperanza. A .~ 
tan cativa lembranza que provoca <i: 

quen sementes fai un ano era todo >
neste país, da pé a afirmar sin 
medo que Franco esfúmase da me
moria dos galegos dun xeito, cando 
menos, sorprendente. 

PROPAGANDA ABSTENCIONISTA 
«Abstéñanse de tace/a)) 

VOTAR SIN SABER QUE 

CACIQUES: NI PODER NIN 
FIGURA 

Según a enquisa, nin ó cura, nin 
6 mestre flin 6 alcalde lles queda 
moito tempo pra comerse os bolos 
á conta do personal. Ningún deles 
chega a contar cun dez por cento 
de personas que irían onda eles pra 
pedirlles consello de cara a vota
ción. O médico non chega nin 6 
tres por cento de influencia. Neste 
apartado, co mesmo volumen de 
influencia co cura, o mestre i-o al-

calde, xurde unha figura nova: o re
presentante laboral. Sucede que 
mentres uns teñen relevancia nos 
medios ruráis, outro téñena nas cida-
des. 

E importante suliñar que a mei
rande parte do 60 % que non res
posta a pregunta «quen pensa vos
tede que lle pode axudar mellor a 
votan>, dí que non precisan a nin
guén. Dentro de casa, o home ten 
un craro peso nas decisións da mu
ller (31,32 %), baixando a influen
cia do pai a un 6,58 %. No home, 
os amigos teñen relativa forza 

o 
NOSO 

PAIS 

( 16 %), mentras que o cura, entre 
as mulleres, sigue sendo un dos 
amiores focos de presión. Por outra 
banda, os homes e os habitantes 
das cidades, polo seu máis outo ni
vel de información, están máis lon
xe de influencias alleas a eles mes
mos. 

UNHA ESPERANZA: 
UN PARTIDO GALEGO 

tes do referendum, soio un de cada 
cinco dos galegos soupese cal era a 
postura da oposición. 

Si a meirande parte dos galegos 
pensaban ir ás urnas, maior era o 
número deles que non sabían de 
qué iba o referendum (nin a lei de 
reforma política que se aprobaba, 
nin o sistema proporcional de elec
ción): soio un de cada nove sabía 
qué era o que se sometía a vota 
ción. O que sí sabía un sesenta e 
dous por cento dos enquisados era, 
curiosamente, un detalle non esen
cial: que o dereito 6 voto era pra os 
maiores de 21 anos. 

¿ENCOL DE QUE SE NOS PIDE QUE NOS PRONUNCIEMOS 

As claves que permiten com
prender por qué o pobo galego 
pensaba maioritariamente votar 
cando, por outra banda, eran moi 
poucos os que coñecían o tema so
metido a voto, veñen dadas polo 
que os galegos identifican como os 
eixos do referendum. Pró 21,57 por 
cento, o que se estaba a apoiar co 
voto afirmativo era «a democracia». 
Pró 19,97 por cento, o voto era 
unha adhesión 6 Rei Juan Carlos. 
Pró 25,63 por cento, era a reforma 
das leis políticas o que se tentaba. 

Os votos descubren o número de 
xente que pensa en Franco aínda. 
Os que coidaban que o «SÍ» era un 
sentimento de adhesión ao anterior 
Xefe de Estado alcanzan un 1,92 
na cidade; un 4,69 na. vila; un 4,71 
nos Axuntamentos e un 2,61 nas 
aldeas. 

RESIDENCIA 

CIDADE 

VILA 

AXUNTAMENTO 

ALDEA 

TOTALES 

NO REFERENDUM? (% s/ estrato urban- rural) 

FRAN ADOLFO LEI DE 
NS/ NC QUISMO SUAREZ REFORMA REI 

10,90 1,92 4,49 37, 18 19,23 

18,75 4,69 6,25 22,92 18,75 

31,76 4,71 4,71 22,35 15,29 

33,99 2,61 5,88 20,92 22,88 

24,09 3,23 5,48 25,63 19,97 

DEMO 
CRACIA TOTAIS 

26 ,28 100 

28,65 100 

21, 18 100 

13,73 100 

21,57 100 



UNA COMIS/ON C/DADA 
«Non votes» 

Sabor dos partidos políticos, hai 
dos asuntos moi siñificativos: pra 
un 23 % da poboación habería que 
excluir a algun deles do reconoci
mento legal e previo o referendum. 
Lante a pregunta «.¿qué partido eré 
vostede que defendería e mellar os 
seus intereses?»,asrespostasforon 
estas: 

Non saben ou non contestan 26,46% 
Un partido español - 26,09% 
Un partido galega - 47,43% 

ENTUSIASMO, POUCO 

E curioso constatar como men
tres a corto plazo un 52 % dos ga
legas está satisfeito do goberno ac
tual, senda os descontentos dun 
34 %, de cara o porvir do país e do 
Estado os porcentaxes trócanse: un 
35 % se sinte seguro e un 52 % ve 
a sua· situación pouco clara. 

O lanzar a enquisa pensabase 

que os que mirasen o futuro demo
crático como unha esixencia urxen
te, mostrarían rechazo ó referen
dum, namentras que quenes tive
ran a sensación de que, despois de 
Franco, Arias e Fraga, xa se tiña an
dado un bó anaco, estarían polo 
«SÍ». Por outra banda, contabase 
con que o grado de instrucción in
fluiría en que as causas se viran 
dende unha ou outra perspectiva. 
Tendo en canta que as posibilida
des de instrucción van xunguidas a 
erase social i a edade; tendo en 
canta que, en Galilcia, dun xeito es
pecial, a erase social vai parella ó 
lugar de residencia, as cantas que 
se botaban era que nos nucleos ru
ráis habería moitos «síes». 

Así as causas, un 4 7 % de gal e
gos din do referendum que é unha 
demostración aceptable de partici
pación política; como inaceptable e 
calificada po~ un· 32 %. 

Contrariamente o que se pensa
ba, o agro dá un dos índices máis 
outos de desconfianza política (soio 
un 52 % pensa que o referendum é 
o mellar camiño á democracia, 
frente ó 68 % das zonas urbans). 
Tamén é no agro donde se dan os 
índices maiores de preguntas non 
respostadas sabor da confianza no 
goberno e maior escepticismo sa
bor da reforma. A Razón e erara: 
dalgún xeito todo esto sí ntese 
como unha «causa urbám>. As suas 
teimas son outras: «Non saben que 
é a democracia, o referendum nin a 
oposición. Do único que saben e da 
emigración, dos seus tillos sin pos
tas de traballo e do censo (chaman
lle así a cotización da . seguridade so
cia I agraria). Ou como di un paisa
no: «¿O goberno ? ... Ainda non fixo 
nada. ¿Por qué irnos a estar des
contentos?». 

¿PENSA QUE PARA CHEGAR A DEMOCRACIA, O REFERENDUM 

E O MELLOR CAMIÑO? (% s/ estrato urbán-rural) 

RESIDENCIA NS/NC SI NON TOTAIS 

CIDADE 14, 10 67,31 18,57 100 

VILA 18,23 68,75 13,02 100 

AXUNTAMENTO 22,35 65,88 11,76 100 

ALDEA 38,56 52,29 9, 15 100 
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GALICIA, 
ANALIZADA 
POR SI 
MESMA 

Por encargo de TEIMA, o de
partamento de Socioloxía da 
Facultade de Ciencias Económi
cas de Santiago preparóu e rea
lizóu a primeira enquisa íntegra
mente feita en galega e con Ga-. 
licia como marco límite de ac
tuación na historia deste país. 
Antes que estimar o voto en tér
minos cuantitativos, tratábase 
de averígüar as motivacións últi
mas que levan a un home -o 
home galega- a escoller unha 
determinada oución. As conclu
sións -non tan sorprendentes 
como poideran parecer en prin
cipio- recóllense no traballo 
publicado nesta misma páxina. 

Baixo a dirección do profesor 
Vilariño, tres especialistas 
-Xoan Pérez Comide, Xenxo 
Fernández Nicolás, Isabel Sán
chez García-, dezasete entre
vistadores crearon unha mostra 
representativa de toda a poboa
ción galega, estratificada por 
catro nivéis urbano-ruráis. O tra
vés de seiscentas trintecatro en
trevistas celebradas en tódalas 
cidades galegas, nas cabeceiras 
de Axuntamento e bisbarra e 
nas zonas norte, sur, costa e in
terior, a poboación do país que
dóu totalmente cuberta. «Üs 
dous elementos máis novedo
sos que contén esta mostra -dí 
o profesor Vilariño- son o cu
brir a poboación galega en sí 
mesma e non como parte de ou
tro universo maior, e o conceder 
o seu peso específico á poboa
ción rural, normalmente es
quencida nos sondeos e enqui
sas realizadas por empresas co
merciáis, que limitan as suas 
mostras ás areas urbanas. 

A celebración do referendum 
servíu, pois, como xustificante 
pra primeira enquisa feita en, 
dende e pra Galicia. Que non se
rá, por suposto, a derradeira. 
Coma TEIMA. 



«Á reforma de Suárez 
xa non pode camiñar 
porque non ten 
porque lle falla_ 
o a poi o popular» 

(Cantada en Lugo con música da «Cucaracha») 

Prós que o organizaron foi un 
trámite máis no que chaman «unha 
evolución sin traumas», pra outros 
prós que defenderon a abstención, 
foi o derradeiro referéndum do 
franquismo. Do que non hai dúbida 
é de que foi unha loita importante 
con transcendencia futura: ceca is 
por vez primeira moitos galegas ve
ron na rua -repartindo octavillas, 
pegando carteles, esplicando op
ciós- a xentes de esquerda e de
catáronse que non tiñan rábo e non 
andaban a catro pernas nin con 
cornos na testa. 

A RUA ERA 

SAIDA DAS 
CATACUMBAS 

Foi unha saída multitudinaria 
das catacumbas, non sin antes mi
rar de reollo. A oposición tomóu 
postura abertamente, precisamente 
nun intre no que moito_s botaban en 
falla lucidez. Contaban os corres
ponsais de TEIMA nas distintas ci
dades galegas que cando a choiva 
tiraba abaixo os anuncios oficiais, 
brazos mozos colocaban no mesmo 
sitio os carteis con siglas ilegais. 
As froles do novo, decía T.W. Ador
no, nascerán entre as cinzas do que 
morre. 

A pesares das promesas do Go
berno, a pesares do que se dixo por 
persoeiros do sistema,. o certo é 
que moitos dos métodos dos ante
riores referéndums repetíronse nes
te. Radio e Prensa coaccionados, 
anque fora indirectamente. Centos 
de millóns da Hacienda pública 
gastados en propaganda parcial. 
Resultados cont:irollados por non 
sabe ben quen .. Mai1s a rua tiivo, as 
vegadas, coor iroxo e pedía absten
ción. 

A oposición, con moitos menos 
medios materiais e menor marxen 
de actuación, tivo que matinar pra, 
a traveso da orixinalidade, mesmo 
do humor, chegar do xeito máis fá
cil á xente. As frases: Dende as espli
cativas coma «Un referéndum sin li-

ROXA 
E PEDIA 

ABSTENCION 

bertades é un referéndum franquis
ta» hastra as sinxelas «Non votes»; 
dende as serias de (<Coarenta anos 
soio trouxeron fame» hastra as 
ácratas do tipo de «Si votas se che 
caen os collóns» ou «Ao bote, ao 
bote, maricón o que vote»; dende 
as que únicamente pedían a abs
tención por razós xerales hastra as 
concretas dos grupos nacionalistas 
-coma por exemplo, as de M.C.G., 
U.P.G., A.N.P.G., P.S.G., A.P.G.
nas que se insistía que a reforma 
non supoñía nada pra solucionar os 
problemas de Galicia. 

Os lugares: As zonas onde se es
pallóu máis propaganda foi nas 
máis concurridas, nas céntricas, 
nas de chateo, nas comerciais, etc. 
As saídas dos cines, ou mesmo as 
sesiós foron aproveitadas pra facer 
propaganda -en Vigo, Ferrol e Co
ruña foron abundantes as aciós 
deste tipo-, sin que se produxera 
incidentes importantes. Os partidos 
de fútbol non poideron fuxir dos ou
tros partidos e tamén apareceron 
varias pancartas -algunha delas 
xigante coma no partido Celta-
Barcelona - chamando a absten
ción. 

Outra esperiencia de interés prá 
oposición foi a das «Comisiós de ci
dadáns pro-abstención» na que 

participóu tanto xente vencellada a 
siglas coma independiente. As de 
Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, 
Santiago, Coruña e Ferrol chegaron 
a ter bastante actividade. Por 
exemplo, a de Coruña chegóu a edi
tar 120.000 octavillas e 5.000 car
teis. Foron tamén moitas as mesas 
colocadas -cando a autoridade 
competente tiña a ben- nas ruas 
máis populosas. 

PROIBICIOS DE ACTOS 

Onde os gobernadores civiles 
non abriron a man foi nos permisos 
prás conferencias ou táboas redon
das sobor do tema. Os actos orga
nizados por agrupaciós culturais 
nos que ía participar coñecidos na
cionalistas galegas foron cáseque 
sistemáticamente proibidos, por 
exemplo: o da Asociación de Ami
gos da Cultura de Vigo, club Valle
lnclán de Lugo, Alexandre Bóveda 
da Coruña ... Unha das poucas es
cepciós foi o acto autorizado ó Par
tido Socialista Galego no cine Disol 
de Vigo. Alí, nun mitin calificado de 
histórico, talaron os abogados Ro
dríguez Pardo e Alvarez Gándara, o 
obreiro Francisco Bustabad e o ca
tedrático Beiras Torrado. Neste acto 
repartíronse octavillas con depósito 

legal eco testo: «0 non é Girón, o si 
é Suárez, abstención é votar pola li
bertade». 

Os medios oficiais parecéulles 
pouca a propaganda que saía nos 
xornais, que estaba colocada nas 
vallas, e que nos abafaba polo tele
vexo e pola radio, e insistiron nos 
informativos pra que se fixera cam
paña a favor non soio pra votar 
senón tamén polo si. Por exemplo, 
foi proibido todo anuncio do acto 
do P.S.G. no cien Disol e nin lles 
do P.S.G. no cine Disol e nin lles 
Información e Turismo chegóu a in
fluir directamente sobor das emiso
ras de radio «invitándolles» a facer 
programas informativos sin citar 
procedencia. Parece que nalgunhas 
emisoras había certo «liberalismo» 
sobor do referéndum. 

Por outra banda, a propaganda 
oficial foi máis sutil. Os tempos 
obligaron. Non soio nas promesas 
-a democracia, a voz - senón ta
mén no tratamento -testos bilin
gües, canciós - . Nos xornais gale
gas apareceron anuncios en caste
lán e no noso idioma. Houbo algún 
«lapsus» moi celebrado polo per
soal: empregaron «noxo» por «no
so». Chegóuse á paranoia de tirar 
octavillas sin pé de imprenta e sin 
citar procedencia - polo que po
den catalogarse de «amarelas» ou 
«oficiosas» - nas, sobor dunha 
bandeira galega posta ó revés - re
producíán a frase: «Agora si que 
podes falar, caralla». 

E asi, máis ou menos, foi o en
saio. Ensaio que pra oposición re
matóu con alguns detidos. Nas pa
redes xacían os restos dunha loita 
desigoal, e na noite, coas ruas un 
pouquiño máis roxas, alguien cana
ba: «Abstención, abstención, é o 
viño da oposición». 
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Un., dous., tres: 

Que lle chamen «rojo», «espía» ou «axente do 
goherno»; que o vecindario avise a Guardia Civil; 
que lle den esmola, ou simplemente, que lle pechen 
a porta nas narices son algúns dos riscos que ha de 
corre r quen d ecida facer hoxe, en Galicia e en gale
go, unha enquisa de opinión. 

ENQUISAS 

Preguntar en galego 
, . 
e arr1searse 

Cousas así, entre outras moitas, 
houberon de padecer os dezasete 
entrevistadores que realizaron di
rectamente pra TEIMA - por pri
meira vez n.este país - o sondeo 
que publicamos nas páxinas oito e 
nove. En dous difíciles días de ven
to, neve e chuvia , o equipo socioló
xico da Facultade de Ec.onómicas 
compostelana recorréu toda a Gali
cia rural e urbana plantexando a 
xente de moi diversa condición pre
guntas non menos variadas. As res
postas poderían conformar -- amén 
do seu valor sociolóxico, que TEl
MA irá espoñendo en números su
cesivos - toda unha filosofía popu
lar feita de represións e medos. 

SABER DE POLITICA 

«A xente dí que de política non 
sabe nada, e ó remata-la enquisa e 
falar con eles resulta que todos 
teñen unha opinión formada e co
herente», apunta un dos entrevista
dores. «Nas aldeas, algunha xente 
tiña medo de que foramos axentes 
do goberno. Nembargantes, a xente 
e máis aberta que na cidade», en
gade outro. Un terceiro entrevistóu 
- segundo o seu propio relato- a 
«cinco zapateiros comunistas», e 
soio un deles espuxo a súa inten
ción de votar por partidos de esa 
tendencia. Os demáis -cecáis por
que lles pareda máis suave- incli
náronse polos socialistas. 

O mesmo caso repítese noutra 
vila de Galicia. Un dos enquisados, 
ó remata-la entrevista, pedíulle ó 
entrevistador que escomenzase de 
novo, porque él era comunista e 
hastra entón non tivera a confianza 
suficiente pra decilo. 

GALEGOS, COMUNISTAS 

Comunista chamáronlle tamén a 
máis dun enquisador polo simple 
feito de dirixirse ós entrevistados 
en galego. A utilización do noso 
idioma foi motivo dabondo pra que 
moitos veciños de diversas cidades 
e vilas -Lugo especialmente- lle 
pecharan a porta ó entrevistador. 
Esta norma máis ou menos xeral 
tivo a súa contrapartida na actitude 
dun redondelano que obligóu a 
quen lle preguntaba a facer a en
quisa en galego. 

O medo chega a ser hastra xeo
gráfico. Nas súas casas -onde se 
saben máis identificados- os gale
_gos mostranse moito máis satisfei
tos co goberno que na rúa. Nalgúns 
casos - Arcade- por exemplo, a 
visita domiciliaria do ent(evistador 
foi seguida de inmediata denuncia 
no posto da Guardia Civil. 

GANAS DE FALAR 

Abondaron tamén - como 
non - os casos pintorescos: dende 
un xuez que declaróu ter somentes 
estudios primarios («e outras des
caradas mentiras», segundo o en
trevistador) hastra a muller dun 
abogado que se negóu a falar sin 
previo permiso do seu home. Al
gúns pais prohibíronlle contestar ós 
seus tillos e non foron poucos os 
xefes que fixeron o mesmo cos 
seus empleados. 

A pesares de todo, a meirande 
parte dos entrevistadores remata
rían anotando nos seus blocs de 
notas que «a xente tiña moitas ga
nas de falarn. 

Despois de corenta anos de 
medo. 

REFERENDUM 
·ouTRA VEZ 

O referéndum coma institución 
ten lugar, por primeira vez no Esta
do español, baixo da dictadura do 
xeral Primo de Rivera. O chamado 
«Estatuto Municipal», tirado dunha 
serie de ideas e suxerencias recolli
das nos proiectos de reforma da 
Administración Local daqueles 
anos que foron do chamado «anti
guo réxime» (privaban institucións 
feudáis), viña a establecer a fórmu
la do referéndum pra solución dal
gúns asuntos municipáis. Nembar
gantes, as disposicións reguladoras 
da devandita institución, nunca 
chegaron a atopar unha aplicación 
real. 

Logo, na Segunda República, a 
Constitución chegóu tamén a ter en 
conta ó referéndum dun xeito insti
tucional. O carácter deste -xa era 
ben distinto ó que lle dera a dicta
dura de Primo. O artigo 66 da 
Constitución republicana, no seu 
párrafo primeiro, dispoñía: «Ü pobo 
poderá atraer á súa decisión, me
diante referéndum, as leises vota
das polas Cortes. Chegará, pra elo, 
que o solicite o 1 5 por cento do 
Corpo Electoral». Tratábase, xa que 
logó, dun referéndum de ámeto na
cional no municipal e máis no pro
vincial e, o seu obxetivo, era dar 
saida ó E;ixercicio directo da sobera
nía popular . .Ouedaban fora do al
cance do referéndum da Constitu
ción, con todo, as leises de ratifica
ción de Convenios lnternacionáis, 
os Estatutos Rexionáis e as Leises 
Tributarias. 

O devandito, denantes de Fran
co. Co «caudillo», no novo Estado 

FRAGA, CON TRICORNIOS O FONDO 
Aqueles referéndums ... 

que nacéu da guerra do 36 ó ganar 
o exército que se rebelóu contra da 
legalidad vixente naqueles días, vai 
desaparecer o recoñecimento da 
soberanía popular. Nas leises do 30 
de xaneiro de 1938 e do 8 de agos
to de 1939, o xeral Franco autoo
torgóuse o poder lexislativo, inclui
do o constituinte, e gardóuno pra sí 
deica a súa morte no pasado ano. 
As cousas deste xeito, a Lei do Re
feréndum otorgada por Franco o 2,2 
de outubro de 1945, non tivo coma 
fin permitirlle a tódolos españoles a 
posta en práctica dun poder que lle 
estaba -e prá oposición democrá
tica sigue a estar- negado consti
tucionalmente, é decir, atraerá súa 
decisión -nun réxime de liberta
des pra tódalas forzas políticas sin 
esclusións- as leises votadas po
las Cortes. 

Pola contra, con Franco, as fina
lidades do referéndum estiveron 
sempre encamiñadas cara ó exte-: 
rior e non, sin dúbida, cara as re
xións e nacionalidades do Estado es
pañol. Un obxetivo baseado, a fin 
de contas, na necesidade de facer 
menos aparente internacionalmente 
o absolutismo e a monocracia da 
era franquista. Tratábase de facer 
creer que, en España tamén, podía
se falar sin medo de «sufraxio uni
versal». Polo demáis, tratG>use sem
pre dun auténtico plebiscito e non 
dun verdadeiro referéndum: diante 
das leises estaba sempre a figura 
do mesmo home, o xeral Franco. 
Con Franco, decíase, «a patria, o 
pan e a xusticia». Sin Franco, «a 
morte roxa» ... 



«Vote el 14 si no quiere arrepentirse el 15». No ano 1966, a 
·propaganda pró referéndum da Leí Orgánica, non precisaba 
m.edios sutís: votar SI era votará PAZ, ó CAUDILLO; votar 

NO era seguirlle o xogo ó comunismo, ó enemigo. O 13 de 
N adal Franco falaha: HPor mi parte, permanezco al pie del 
cañón, con el espíritu de servicio de mis años mozos». 

Referendums 
pra despóis 
dunha guerra 

Menos complexos houbo aínda 
no referéndum do 194 7 pola Lei de 
Sucesión. O estudio da prensa ga
lega e da información que se deu 
naquel intre ponlle as orellas quen
tes a calquera paisano o que se lle 
ocurra botarlles unha ollada. Na 
primeira páxina dos xornáis apare
cían os seguintes testas: 

T AMEN OS TUBERCULOSOS 

«Dirán SI: Los católicos que re
cuerdan con honor la quema de 
iglesias, bibliotecas y conventos, y 
el sacrificio terrible de cerca de 
20.000 españoles por el solo he
cho de profesar la Religión de Cris
to; las familias que contemplaron 
cómo se envilecía el santo vínculo 
matrimonial con el divorcio y con la 
implantación del amor libre; los ar
tistas que atravesaron durante la ti
ranía roja la época más infamante y 
menospreciadora de su arte; los tu
berculosos, que han visto ascender 
a más de veinte mil las cuatro o 
cinco mil camas que antes existían 
en toda España (. .. ). 

Dirán NO: Los que permanecen 
esclavizados, sin posibilidad de li
beración, al yugo que sobre ellos 
han echado el comunismo, la ma
sonería y otros poderes extranjeros; 
los que añoran aquellas tiempos de 
escándalo e inmoralidad. Los men
tecatos, incapaces de darse cuenta 
de la realidad y de los peligros que 
supondría cualquier resquebraja
miento de la unidad entre los es
pañoles; los sobornados por el oro 
y la propaganda extranjera, que 
como siempre, persiguen la ruina 
de España; y, en fin, todo el detritus 
que aún perdura de quella etapa de 
infamia que fue barrida de nuestro 
suelo por el valor y el sacrificio de 
nuestros combatientes ( ... )» 

Se todo esto agardaba ós que 
votaban NO, pior sorte se lles pro
metía ós da abstención: 

«La Iglesia Católica por medio de 
sus jerarquías más altas, te dice, re
firiéndose al referéndum: ¡Vota! 

La masonería, por medio de sus 
agentes en las radios y prensa ex
trajera, te grita: ¡No votes! 

La España inmortal te pide: ¡ Vo
ta! 

La anti-España clama: ¡No ve
tes! 

Las emisoras de radio españolas 
te dicen: ¡Vota! 

Radio Moscú, Radio París, Radio 
Praga, te dicen: ¡No votes! 

El catolicismo te ordena: ¡Vota! 

El comunismo te exige: ¡No vo
tes! 

¿Qué hacer? .. Lo contrario de lo 
que digan los enemigos jurados de 
tu Fe, de tu Patria y del Caudillo, .. » 

Despóis de todo esto o quemáis 
asombra son os resultados: máis de 
seiscentos mil «noes» -o doble 
dos «noes» de 1966- e arredor de 
dous millóns de abstencións. 

¡UN CHATO 
DE «REFERENDUM»! 

A continua preocupación polo 
que pensaban no estranxeiro, unha 
campaña de postguerra na que se 
insistía no «arrepentimento» de 
moitos <<roxos» ... «Votaré «SÍ», nos 
dice un antiguo socialista», titulá
base un reportaxe publicado na Co
ruña. Mesmo aparecía algún chiste 
sobor do tema: 

«En esta taberna dan buen vino y 
lo acompañan con unas tapas riquí
simas, inverosímiles. Falta poco 
para la hora de comer y no se cabe. 

-¡Chico! -grita un habitual al 
verme entrar- ¡Un «referéndum» 
aquí para el señor! 

-¿Qué es eso de un referén
dum? -le pregunté extrañado. 

-Pues muy sencillo: un chato 
de blanco, porque no se admite rojo 
y además la sucesión es obligada. 
Después de ese viene otro». 

A derradeira frase, dende logo, 
resultóu profética. 

«El Caudillo -decían na pren
sa- reunió más votos que todos 
los partidos juntos en las eleccio
nes de 1936». En Baiona afundfuse 
o piso on.de estaba a urna, morren
do unha muller. Nunha das sec
cións de Santiago líase un SI cun 
soneto adicado «a la obra redentora 
del Caudillo». De Pontevedra su
liñaban a presencia de «grandes nú
cleos de productores poseídos de 
entusiasmo y animación ejempla
res». O gobernador civil de Ourense 
mostraba á prensa con ledicia unha 
papeleta depositada en Bande que 
tiña entre as dúas letras do «SI» a 
efixie de Franco e a frase «Sí, mil 
veces sí, por ti». 

O MAIS RECENTE 

No nadal de 1966, Franco so
metía a referéndum a Lei de Suce
sión. A preparación do plebiscito le
vóuna o Ministerio de Información, 
con Manuel Fraga lribarne ó frente 
quen días antes da consulta asegu
raba ó 95 por 100 de votos afirma
tivos. Algún slogan decía: «Vote us
ted el catorce -y diga usted que 
sí, por supuesto- para no tener 
que arrepentirse el quince». 

TODO /GOAL, PRO DOUTRO XEITO 

De tódolos xeitos, os que que
rían arrepentirse o quince tiveron 
poucas oportunidades: nalgúns po
bos as papeletas do NO había que 
solicitarlas na alcaldía ou no cuartel 
de Guarda Civil. 

Un titular: «Libertad absoluta 
para decir «SI» o «NO»: Franco nos 
pide que contestemos afirmativa
mente». 

O 9 de Nadal, nun acto pro
referéndu m, que logo tería tamén 
lugar noutras cidades galegas, Igle
sias de Souza decía: «Todos dicen SI, 
porque saben lo que significa decir 
Sí, y saben también lo que si_gnifica 
decir NO o adoptar la cobarde acti
tud de no decir nada. Todos deci
mos Sí a Franco, el hombre que 
protege y ama esta bendita tierra 
gallega». 

Unha noticia: «Miembros del 
partido comunista, que intentaban 
boicotear el referéndum, detenidos 
en Asturias. Quienes lo hacían des
conocían incluso el contenido 
-conveniencia o inconveniencia
de la LEy». 

Na Coruña as relixiosas Terciarias 
Franciscanas levaban as papeletas 
adornadas coas cores roxo e gual
da. Había moito interés en facer ver 
que os que votaban «no» facíano 
por leva-la contra á súa muller. Nal
gunhas seccións saían máis votos 
que votantes ... O 85,5 por 100 da 
poboación, segundo os organizado
res, votara afirmativamente. Fraga 
sorría satisfeito. 



Dun xeito simbólico, anque sig
nificativo, o 1N1 pagó u cada acción 
de «Hijos de J. Barreras» a unha pe
seta. O Estado facíase, desta ma
neira, cargo do 51 por cento das 
accións da empresa, unha das máis 
fortes de Galicia, con estaleiro e a 
segunda fábrica de motores ma
riños de España. Un dez por cento 
vai tamén pra un importante banco 
nacional,privado. O resto queda 
nas mans dos propietarios actuáis 
que, ó coñece-la decisión do Go
berno, viran cómo lle tiraban de en
riba do lombo unha canga xigantes
ca , a canga da súa propia incapaci
dade. 

Máis ou menos «Alvarez» ten a 
mesma historia, cunha grande rede 
de establecementos en toda Es
paña e fábricas de louza. Os gran
des exemplos da industria viguesa 
(e galega) derrúbanse diante de mi
lleiros de persoas que len os xor
náis sin entender ben o que está a 

pasar. Entre as dúas empresas hai 
arredor_ de 6.500 postas de traba
l lo. Indirectamente os afectados 
son máis. Algúns observadores 
teñen calculado que somentes na 
crises de «Hijos de J. Barreras», 
contando coas familias dos traba
lladores, as empresas ausiliares, 
etc. poderían resultar afectadas en
tre 1 5 e 16 mil personas. 

O ministro de Industria, Pérez de 
Bricio, deixóu moi claras as razóns: 
o Estado faise cargo das empresas 

O sector industrial vigués está a pasar por unha das crises 
máis grandes da súa historia. Alguén dixo que a morte do 
franquismo é moito máis cá morte dun réxime político. A 
problemática dun determinado xeito de entende-la empresa 
ten en «Hijos de J. Barreras» e máis en «Alvarez» dous exem
plos moi significativos. 

Barreras / Alvarez 

A crisis das ccf amilias>> 
porque éstas non teñen creta nin
gún, ningunha garantía de futuro, 
están absolutamente descapitaliza
das e compre darlle unha imaxe 
que lle poida garantiza-lo futuro la
boral a millerios de· traballadores. 
Detrás está o grande fracaso da 
burguesía. Poucas horas denantes 
da falar o ministro (namentes 
éste se entrevistaba cos empresa
rios) milleiros de obreiros eran di
soltos na rúa do Príncipe e na Plaza 
de José Antonio palas forzas da po
licía con porras, balas de goma, bo
tes de fume e mesmo gases la
crimóxenos. En Barreras tiñan sen 
cobra-las nóminas do primeiro de 
Outono. 

DA INDUSTRIA 
FAMILIAR 
OS MONOPOLIOS 

A crise das dúas empresas é a 
crise dun xeito de entende-la indus
tria: dende unha perspectiva fami-

liar, atrancada nuns sistemas de es
plotación, financiación e comercia-

lización de hai vinte ou trinta anos, 
impotente pra lle facer frente ás ne
cesidades, ritmo e competencia do 
mercado actual, acochada nuns 
círculos e nunhas posibilidades moi 
pequenas, unha crise que afecta en 
xeral a toda a industria galega, que 
ten os pés de barro e que na mei
rande parte dos casos está xa nas 
mans dos monopolios privados ou 
do Estado. 

Deica a década dos 60 as princi
páis industrias de Vigo son indus
trias de familias (Barreras, Vulcano, 
Alfageme, Alonso, Cerqueira, Albo, 
Alvarez, Freire, etc.). Algunhas de
las medraron sobar de todo lago da 
guerra civil, na postguerra, apoián
dose nunha conxuntura económica 
moi favorable, na especulación, 
etc., pro sin se preocupar pala mo
dernización dos seus procesos pro
ductivos. Os cartas entraban aban
do. ¿ Pra qué preguntarse polo futu
ro? 

Un empresario medio comenta
ba cun redactor de TEIMA: «0 em
presario crea postas de traballo, 
pro ten que tirar desto uns benefi
cios que compensen. Unha grande 
empresa supón unha grande plani
ficación. Na nasa circunstancia esa 
planificación tiña que facerse, ade
máis de cunha forte inversión fi
nancieira, cun réximen político que 
podía durar ou non, que podía ra
char en dous, tres, catro anos o 
mesmo que en dez ou quince. E 
nós, no intre de invertir a longo pra
zo, faciámonos sempre a mesma 
pregunta: ¿ Hastra cándo van durar 
estas condicións ?». 

Ou sexa: non se invertía, non se 
arriscaba, e procurábase tirar, pala 
contra, o másimo beneficio namen
tres houbera vacas gordas. A que 
semellaba ser ~nha grande indus
tria resulta agora unha mazá podre 
por dentro, e a podredume sae á 
superficie na crise xeral da econo
mía española. Non é un casual que 
Vigo sexa, de tódalas cidades do 
Estado, unha das que máis forte
mente (e mesmo dramáticamente) 
está sofrendo a situación. 

«Alvarez» e «Hijos de J. Barreras» 
non son un proceso novo. A gran 
industria galega ven senda progre
sivamente absorbida polos mono
polios públicos ou privados: FRIG
SA, BAZAN, ASTANO, PETROLl
BER, CELULOSAS DE PONTEVE
DRA, ALUMINIO ESPAÑOL, EN
DESA, LACTARIA ESPAÑOLA, 
etc., están xa controladas ou mes
mo foron promovidas polo Estado 
cáseque sempre ó traveso do INI. 
Os monopolios españoles como 

lberduero, Explosivos Río Tinto, Al
tos Hornos de Vizcaya, Duro
Felguera, etc., entran tamén con 
forza. Hoxendía somentes hai dúas 
empresas galegas que aínda resis
ten cunha certa independencia: o 
grupo FENOSA (co Banco Pastor) e 
máilos Fernández, anque se fala ta
mén de posibeis crise en Pescano
va. 

OS TRABALLADORES 
E AS VACAS FLACA.S 

Detrás de todo esto está o traba
llador. 6.500 familias viñeron ser 
«salvadas» por Pérez de Bricio na
mentres os empresarios poñían o 
letreiro de «non hai beneficios, aca
bóu o tempo das vacas gordas». 
Vigo, a grande cidade industrial de 
Galicia, cun crecemento sorpren
dente en pouquísimo tempo, dóese 
agora dunha burguesía que amasa 
os petos valeiros. Os traballadores, 
públicamente, preguntan que a 
quén se lle ten de pedir responsabi
lidades, no millar dos casos, dunha 
administración errada. ¿O Estado? 
¿Os empresarios? 

Non é sóio o caso de Barreras e 
Alvarez. E todo o sector industrial 
que sofre un problema que podería 
definirse, nunha meirande parte de 
casos, de estructural, anque eso 
non quite da responsabilidade ós 
danos das empresas. Estes, ó tra
veso de Antonio Ramilo, presidente 
do Consello de Empresarios Provin
cial de Pontevedra, din que a crise 
xeral da economía española ten a 
culpa, sin contar coas repercusións 
sabor da economía empresarial das 
loitas obreiras. O cabo, quen ten a 
culpa -segundo un sector dos em
presarios, polo menos- é a nova 
«democracia». Rematáronse os bos 
tempos do traballador manso ou 
amansado á forza, os tempos dos 
cretas estatáis que chegaban polo 
vieira da amistade ou da familia, os 
beneficios da especulación, as pri
mas de esportación (anque lago a 
esportación se disimulara), etc. 

A burguesía galega non foi a ca
talá ou vasca que soupo trocar to
das estas posibilidades nun certo 
poder económico, político e com
petitivo. Amáis de vivir de costas á 
realidade do país nin tan sequer 
houbo bos homes de negocios. 
Cando a conxuntura xeral da eco
nomía española e mundial pon a 
proba unha mínima capacidade de 
xestión industrial e financieira, a 
pouca industria galega perde o ca- ~ 

rro. "' 



Os ccpeixes>>, 
~ na roa 

O mesmo tempo que a f aciana sorrin
te de Santiago Carrillo aparecía na te
levisión francesa tendo coma fondo as 
principais ruas de Madrid e hastra o 
mesmo estadio de Chamartín, tódolos 
militantes do Partico Comunista, seguin
do o exemplo do seu secretario xeneral, 
botábanse á rua na que se deu en cha
mar «semá tola do P.C.». 

O referéndum promovido polo gabi
nete Suárez foi o motivo inmediato des
ta saída a pelo en peito, mais o certo é 
que a semá xa estaba planificada dende 
tempo atrás. A entrega de carnets, de 
diferente diseño pra Galicia, Catalunya, 
Euskadi e resto do Estado, a reivindica
ción que contén o berro «Sí, sí, sí, Dolo
res a Madrid», son algúns dos canles 
polos que o P.C. quere conquerir unha 
legalización de feíto. 

Nas cidades galegas fíxose a cousa 
sin aforrar medios, sobor de todo en Fe
rrol -onde se vendían exemplares do 
órgano local «En P»-, Coruña e Vigo. A 
propaganda pro-abstención no ref erén
dum, co lema central «Referéndum sin 
libertade, referéndum franquista», es
pallóuse, a traveso de pintadas e octa
vilas, dunha banda a outra das cidades. 

Na Coruña o mesmo Comité Local, 
que recentemente dérase a conocer 
nunha roda de prensa, foi ó frente dos 
grupos que espallaban a propaganda, 
non sóio entregando octavillas en man 
senón tamén dando esplicaciós sobor da 
postura da oposición ante o plebiscito. 

Cando xa recorreran as ruas do cen
tro da cidade, mesmo as de esmorga, 
coma Olmos e Estrela, un coche-patrulla 
da Policía Armada pedíulle a documen
tación ós compoñentes dun dos grupos 
-no que estaba maioritariamente xente 
do Comité Local- e, despois de consul
tar con Comisaría, tres dos policías con
duxeron, xardíns de Méndez Núñez 
adiante, a 17 persoas que logo firma
rían unha declaración afirmando que 
espallaban propaganda do Partido Co
munista de Galicia. O pouco tempo, 
,achegóuse a Comisaría Victoria Ca
·banela, tamén membro do Comité, quen 
declaróu que viña interesarse polos 
seus camaradas. Pasado un intre, e can
do xa os policías non daban creto ó 
asunto, aparecéu o arquitecto Dalda 
que se identificóu coma membro do 
P.C.G. e preguntóu pola situación dos 
seus compañeiros ... Axiña sairon todos 
e máis ledos que as pascuas. 

Alvarez e Barreras: 

ó capitalismo dependente 
e a lenta morte das 
empresas familiares 

XOAN ROUS 

Galicia padece unha situación de subdesenrolo e dependencia 
que se caracteriza polo desartellamento e fraxilidade do seu aparello 
industrial. O gran capital forasteiro establece eiquí enclaves, seudó
podos das multinacionáis, que non xeneran nin inducen a densa e 
sólida urdime industrial que o país precisa, senón que espolian os 
nosos recursos e botan ás costas do noso pobo elevados costes so
ciáis. Os ramos de actividade máis importantes son illas desprovis
tas das pontes que lles dean prolongación cara industrias galegas 
derivadas, e tamén de soportes que enraigañen en industrias gale
gas de base. Os grupos empresariáis indíxenas teñen un carácter 
oligárquico e unha orixe e un feitío familiares tradicionáis, que no 
século XIX estarían ó día na historia, máis que hoxe resultan anacró
nicos e crebadizos. 

O conxunto deses feitos, dunha banda, convirte ó noso sector 
industrial nun aparello transmisor e amplificador dun desenvolve
mento desigual nefasto prós traballadores galegos. E, doutra banda, 
faino enormemente vulnerabel ás crisis xeneradas fóra, como a que 
estamos a aturar. 

A nova da creba irreversibel do grupo de empresas Alvarez 
(4.000 traballadores, perto de 2.000 millóns anuáis de vendas, va
lor engadido bruto prósimo ós 1.500 millóns de ptas.), e máis dos 
estaleiros «Hijos de J. Barreras S. A.» (2.300 traballadores polo me
nos, vendas anuáis superiores ós 1.500 millóns de ptas.) pon no 
candieiro todos eses problemas, e máila rápida configuración dun 
sector público industrial en Galicia, da man do 1N1 en labor de «bom
beiros voluntarios», de quen haberá que cuestiona-las futuras fun
cións. 

O grupo Alvarez nace como tal no 1975, por concentración 
das empresas «Vidrios automáticos del Noroeste», «Alfares de Pon
tesampaim>, «Moisés Alvarez e Hijos», «Cerámicas Sanitarias de 
Pontesampaio», e máis «Manuel Alvarez e Hijos», anque a súa orixe 
estea ligada á biografía do «capitán de empresa» Moisés Alvarez, 
medrado á calor dunha protección oficial vencellada a intereses per
soáis nos mesmiños pericoutos do poder de antonte. 

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven da páxina anterior) 

Barreras é outra historia: a dunha familia de ascendencia cata
lá, das tantas afincadas nas rías polos XVIII e XIX, e incapaz hoxe de 
controlar unha actividade cada vez máis enfeudada ós grandes in
tereses extranxeiros (construcción de motores marinos con licencia 
Deutz, casteleiros de prestixio pra buques pequenos, construcción 
de plataformas prá prospección petrolífera), máis cunha estrutura 
xerencial e unha óptica pouco diferentes das que debía ter alá polo 
1928, cando adoptara a forma de S.A. 

A desf.eita non fai máis ca empezar. Fálase dende hai tempo 
das dificultades de Pesca nova e das súas conversas co 1N1 cara un 
eventual traspaso ó sector público. A historia é similar nos seus as
pectos aparentes: endeudamento agallopante, control progresivo 
pola gran Banca, imposibilidade do grupo privado xestor de atopar 
unha saída ós problemas amoreados, e venda final ó INI pra «salvar» 
o «problema social» -uns milleiros de traballadores enterados de 
súpeto de que xa non se gañan cartos-. Similar nos aspectos apa
rentes. En rigor compriría decir que os problemas do grupo Fernán
dez son en boa medida de distinta índole, como o é a ambición do 
seu plantexamento industrial galego. 

¿E agora qué? 
Nos talares: 51% do capital de Barreras ó INI , e repesca de Al

varez por catro grandes bancos, a Caixa viguesa e SODIGA -em
presa do 1N1 á súa vez, nun 53%. E cuestión dudosa que un ha So
ciedad e pró Desenrolo Industrial de Galicia deba facer de .bombeiro 
de empresas en crise. Dudosa polo menos: choqueira máis ben. 

Dúas cousas compre sinalar en todo caso. Primeira: a gran 
empresa galega -non os enclaves multinacionáis en Galicia , natu
ralmente- está a piques de mudar en empresa pública na súa 
maior parte. Segunda: preguntámonos quén, cómo e cándo vai 
marca-la estratexia da empresa pública «galega» car? un papel 
inescusable na consolidación dunha industria «galega» e na resolu
ción dos problemas «galegas» seculares: emigración e dependencia. 

O pobo galego aínda non foi informado, e inda menos consul
tado. ¿Será así por moito tempo? 

Necesaria TEIMA 

Non o decimos nós, senón os especialistas do Departa

mento sociolóxico dunha facultade universitaria: a de Cencias 

Económicas, de Santiago. Respondendo ás preguntas dun son

deo de opinión que tiña tanto deso como de estudio de merca

dos, unha amplia mostra de galegas de tódalas edades, condi

cións saciáis e nivéis de estudios coincidiron en afirmar que a 
creación dunha revista galega era «algo necesario e comenente». 
Somentes un cativo 0,6 por cento do total de enquisados coida

ron que a hipótetica revista era unha cousa «inoportuna». 
Por outra banda, máis da metá -56, 1 por cento- enten

deron que a revista debería ser publicada íntegramente en língua 
galega. Os partidarios do bilingüismo acadaron un 38, 1 por cen

to, e os do castelán únicamente un 5,2. A periodicidade semanal 

foi, por outra banda, a que parecéu máis axeitada á maior parte 

dos consultados. En canto ó precio (espoñíanse seis posibles: de, 
vinte, trinta, corenta, cincoenta ou máis) houbo coincidencia 
maioritaria nas trinta pesetas. 

Oeste xeito -i en principio- TE.IMA saile á rúa como res
posta a unha necesidade. Non deixa de ser unha esperanza . 

Nin pan, 
traballo, • DIO 

• DIO libertad e 

Estamos a asistir ás derradeiras 
medidas contra traballadores des
tacados na última folga da constru
cción e da pintura na provincia da 
Coruña. Cinco membros do Sindi
cato Obreiro da Construcción, 
constituído no Ferrol e na Coruña ó 
remate da folga, foron despedidos 
na cidade ferrolá recentemente, fei
to que tamén se deu en varias em
presas da Coruña «sempre cos ho
mes máis destacados na devandita 
folga». 

Dous despedidos ferroláns, Xosé 
Luis Vergara Rey e Ignacio López 
Rivera, iniciaron o martes 30 de 
novembro unha folga de fame ó 
tempo que se pechaban co permiso 
do párroco na igrexa de Santa Ma
riña. Antes redactaran un comuni·
cado no que decían, entre outras 
cousas, que «as disculpas que os 
empresarios veñen dando pra xusti
ficar estas actitudes están ben pen
scidas, incluso é posíbel que hastra 
sexan «legales» pro a parte de ser 
mentiras ou estar parcializadas, os 
traballadores coñecémo-lo que se 
esconde detrás destas cartas de 
despido: machacar ós que moles
tan, ós que denuncian as situacións 
inxustas que estamos padecendo, 
ós que están dispostos a chegar 
hastra as últimas consecuencias na 
loita por unhas millares condicións 
de vida». 

«COMA GANDHI» 

Os veciños do barrio de Santa 
Mariña leváronlles mantas e unha 
estufa, mostrando deste xeito a súa 
solidaridade. Máis a folga pouco 
poido durar. Os traballadores reci
biron unha primeira visita de ins
pectores de Policía, ós que dixeron 
que non pensaban desaloxa-lo tem
plo polo seu propio pé. Esplicaron 
tamén que non interrumpían as ce
remonias relixiosas. O mesmo pá
rroco dixo que «están no seu derei
to a quedar na igrexa e realiza-la 
folga de fame», relacionando a pos
tura con grandes figuras da historia 
«coma Gandhi» e mesmo con men
talidade cristiana». Os inspectores 
voltarían máis tarde, xunto con 
membros da Policía Armada que 
desaloxaron ós folguistas. Logo se
rían trasladados á Comisaría. 

O párroco, Vicente Couce, decla
raría á Prensa que . a Policía «non 
ten autorización da xerarquía, se
gún me manifestóu o vicario xeral 
da diócese». 

Por outra banda, organizacións 
obreiras solidarizáronse cos detidos 
e protestaron polo xeito con que se 
deu remate a esta acción coa que 
dous traballadores despedidos que- in 

rían chama-la atención da opinión ::: 
pública. ~ 



Na vil a onde ninguén «é forasteiro» o certo é que os seus 
h a bitantes foron durante rnoitos anos estranxeiros. A cidade 
fíxose , carnbeóu, rnedróu, esnaqu1zouse a arquitectura 
pop ular... Sin que os seus homes e mulleres tiveran outro 
d e r e ito có asombro. Pro coma as cousas son corno son hastra 
que d eixen de selo, os veciños, os cidadáns, recuperan a súa 
voz e nesta teirna xurden as asociacións de veciños. 
Asociac ións que nestes días están a facer unha forte campaña 
pola s úa legalización. 

A CORUÑA 

OMOVIMENTO 
CID ABAN 

PONSE ANDAR 

Moitos non dan creto. Doce ba
rrios organfzanse en menos dun 
ano: Labañóu, Os Castros - A Gai
teira , Os Maios, Bens, Riazor, Agra 
de Orzán, Atochas - Monte Alto, 
Barrio das Froles, Perillo, Culleredo, 
Elviña - Castro, Palavea. Namen
tras tanto, ¿qué fan os munícipes 
formados na época do franquismo? 

O alcalde Liaño, nunha decisión 
calificada como un dos meirandes 
erros cara unhas hipotéticas elec
cións nomeóu coma poñente de 
barrios ó concellal Peña. Home 
azul, lugarteniente da Guardia de 
Franco, e con algunhas relacións 
coa estrema - dereita, Peña dixo 
dende o seu nomeamento que 
como poñente de barrios estaba 
disposto a recibir a tódolos veciños. 
Agora ben, as asociacións, namen
tras non estiveran legalizadas, non 
serían recibidas. E que se querían 
ser legáis que fosen ás Juntas de 
Distrito del Movimiento. 

A resposta non tardóu en che
gar. Eran moitos os veciños que es
coitaban por primeira vez talar de 
tales organismos. Algún dixo o con
trario: «son moi coñecidos porque 
non funcionan». A cidade está divi
dida en dez distritos, e ó frente de 
cada Junta están persoas ligadas 
ou prósimas á ideoloxía falanxista. 

Barrios tan conflictivos e con 
tanta problemática, coma poden 
se-los das Froles, Os Castros e Os 
Maios, son todos eles dependentes 
dun soio señor: Honorio Jesús 
Campos Camarero, que non é 
coñecido popularmente en ningún 
deles. Un representante dunha das 
asociacións delimitóunos así a 
cuestión: <<As asociacións de ve
ciños nacen pola base, as Juntas de 
Distrito son unha creación artificial 
do poder político da postguerra». 

A CONTRADlCClON 
DE LIAÑO 

Peña, fiel ás súas declaracións 
na primeira visita coma ponente de 
barrios, concretamente ós Castros 
ía da man de Honorio Jesús Cam
pos. 

Hai ademáis unha contradicción 
entre a política que dí defender 
Liaño -quen recibíu ás asocia
cións coma tales- e a do home 
que leva todo o cárrego dos proble
mas dos barrios. 

A pesares de todo, o movemen
to cidadán, está pasto a andar «e 
non hai quén o pare». Cada día é 
meirande a súa implantación. Unha 
das asociacións, a do barrio das 
Froles, foi xa legalizada. Foi impor-

MOVEMENTO CIDADAN 
«Eu tiña unha chabola ... » 

tante a participación do movemento 
cidadán en accións como: manifes
tación das Atochas - Monte Alto 
pedindo millora no suministro da 
auga, manifestación contra o peche 
do Sanatorio de Oza, solidaridade 
coa manifestación dos parados, dos 
labregos das Encrobas... Elabora
ción de informes sobor do urbanis
mo -é moi interesante o feito po
los veciños do Agra- actos cultu
ráis -«Semán galega» da sección 
xuvenil das Froles, Teatro nos ba
rrios-, etc. 

Hai asociacións que teñen que 
tratar problemas específicos por ter 
aínda moita relación co agro -Cu
lleredo, Bens, Elviña - Castro, Pala
vea, Perillo-. Unha delas, a de Cu
lleredo, conqueríu a suspensión 
dun plan parcial de ordeación terri
torial e a particpación dos veciños 
na elaboración doutro. 

Aínda que teñen unhas caracte
rísticas comúns, aínda que xurden 
coma resposta a unhas necesida
des e a unhas arelas de control 
popular, o certo é que nestes pri
meiros pasos dentro das mesmas 
asociacións plantéxanse diferentes 
concepcións do que deben ser or
ganismos deste tipo. Hai quen que
re facer deles comisións esclusiva
mente reivindicativas, e quen quere 
que sexan xermolos dun poder ci
dadán. 

De tódolos xeitos, se as asocia
cións deciden participar nunhas hi
potéticas eleccións municipáies é 
cáseque seguro que farían pasa-los 

seus apuros a esa caste acostuma
da a medrar no mundo interior mu
nicipal e afeita ás súas reviravoltas. 

POLITICA DA BOA 

Neste punto habería que ta lar da 
debatida politización das asocia
cións de veciños. E evidente que é 
a xente con militancia ou con con
ciencia política a que dá o primeiro 
paso na constitución destes orga
nismos de base. O que é normal e 
lóxico prós cidadáns non o é tanto 
prás autoridades que utiliza este da 
politización coma un dos argumen
tos pra retarda-la legalización. 

As asociacións respostan a estas 
acusacións decindo que efectiva
mente, que queren facer política , 
pro unha política cidadán, de de
fensa dos seus intereses. O fin e ó 
cabo, din, os que agora nos poñen 
chatas veñen facendo política, pro 
pró seu aproveitamento, dende hai 
moitos anos. 

Como xa dixemos, as asocia
cións medran. Pro medran sobor de 
todo nos barrios, alí onde son máis 
graves os problemas. Dados os cri

terios capitalistas que determinan 
a actual estructura urbán, tamén 
hai que talar aquí de oposición 
CENTRO - PERIFERIA. De feito é 
curioso que no centro non nacera 
ningunha asociación e tampouco é 
estraño o que dixo un dos veciños 
nunha táboa redonda celebrada re
centemente sabor do tema: «A aso- e.o 

ciación de veciños do centro é o ~ 
Axuntamento». 



No capítulo das visitas de carácter 
político hai que incluir a do líder do P.S.P., 

a Carhallo, por máis señas. 
O señor Tierno veu empeñado en ofrecer os galegos 

consellos «autonómicos» 
e, naturalmente, armóuna. 

Un viaxe tierno 

Vir 
autonomizar 

~ e sa1r 
autodeterminado 

Tierno Galván veu a Galicia nun 
plan talador. Baixóu do avión en La
bacolla e sobróulle o tempo pra de
clarar en Santiago que o seu parti
do, o partido socialista popular 
(P.S.P.), é o único que no orde esta
tutario ten asumido o problema das 
nacionalidades (sic). «Estamo con
vencidos, dixo o eminente profesor, 
de que agora a autodeterminación 
non pode ir máis aló da autono
mía», e engadíu que ó que van os 
socialistas é a crear internacionalis
mos e no a facer fronteiras. 

Don Enrique aínda nori sabía, 
cando dixo esto, o que lle agardaba 
en Carballo, onde foi o mesmo día 
dar unha conferencia sobor do seu 
socialismo e onde escoitóu a uns 
cantos rapaces protestar polo uso 
do castelán na súa presentación. 
Hai quen dí que non lles gustóu 

nada o que alí dixeron algunhas 
persoas, que foran identificadas 
pola prensa como membros da 
Asamblea Nacional-Popular Galega 
(AN-PG), nin a él nin 6 seu presen
tador que tamén falóu de entrada 
en castelán. Pra decir verdade hai 
que sinalar incluso que TEI MA poi
do comprobar un certo cabreo polo 
que pasóu en Carballo, non somen
tes nas filas do Partido Socialista 
Popular, senón tamén noutros ob
servadores que asistiron á confe
rencia de Tierno. «Esto é tratar de 
impoñe-la lei da selva», dfxonos un 
político supostamente prósimo ó 
recén nado Partido Galego Inde
pendiente. 

¿QUEN SOÑA? 

«Non fai falla soñar, diría outra 
vez Tierno Galván. O máis que se 
pode chegar é a supostos que se
xan autonómicos de feíto, que son 
un avance pra conqueri-la persoali
dade étnica e os intereses de cada 
rexión». Este home que dí que o seu 
partido non é dos que reparten car
nets nos cafés, opina que o que el 
chama gran argumento de que a 
oposición estaba desunida, está a 
rachar. 

«A oposición, di Tierno, demos
tróu ter capacidade dabondo pra 
ofrecer un comité de negociación 
co goberno». 

Esto decíao catro días antes de 
que en Galicia saíra, despóis de 
moita discusión, o nome de Valen
tín Paz Andrade pra integrar tal co
mité. O de Tierno Galván foi un via
xe autonómico que topóu coa auto
determinación, pouco máis ou me
nos e pra decilo nunha soia frase. 

Maniobra «vertiealista» 

AS COFRADIAS 
E O CAMALEON 
A realización dun proxecto de 

reforma sindical empurrado po
las xerarquías da Organización 
Sindical, que tería coma remate 
unha hipotética libertade sindical, 
vai xunguida a unha campaña 
coordinada dos até agora verti 
calistas que ben podería ter 
coma lema «cambear a faciana 
pra que todo siga igoal». 

En Galicia a cousa xa ten no
mes e tamén feítos coñecidos. E 
sobor de todo en sectores con 
pouca tradición de loita, moi 
controlados polo caciquismo, e 
con unha mínima implantación 
dos sindicatos de clase, onde os 
verticalistas teñen o seu princi
pal campo de traballo. Oeste 
xeito, cofradías de mariñeiros e 
hermandades de labradores se
rían reestructuradas pro man
téndose nelas o control da buro
cracia do sindicato vertical er
guido polo franquismo. 

XUNTANZAS 
E CONVERSAS 

TEI MA poido saber que un 
procurador en Cortes polas co
fradías de Galicia, Baldomero 
Fernández Calviño, é unha das 
persoas que está a levar esta la
boura de reconversión das co
fradías. As conversas e xuntan
zas que se fan con este fin son 
moi frecuentes. Mesmo fálase 
da formación dunha Mancomu
nidad de Cofradías coma posible 
organismo pró futuro e que tra
taría de neutralizar a organiza
ción das xentes do mar nun sin
dicato ou xeitos de unión pro
pios. 

A creación de sindicatos 
amarelos faríase, pois, paralela
mente ó desmantelamento da 
O. S. Neste mesmo senso, xer
mes de sindicatos dos traballa
dores, ilegais no actual sistema, 
teñen denunciado algúns inten
tos reformistas no eido sindical, 
apoiados por unha situación de 
previlexio dentro da estructura 
sindical vixente, coma por 
exemplo a formación da chama
da «Conferencia Sindical Obre
ra» (C.S.O.) que recentemente 
foi presentada na Coruña e da 
que e membro destacado Lojo 
Fandiño. As malas lingoas dín 
que esta organización ben poi-

dera chegar a ser a futura Cen
tral Sindical de Alianza Popular. 

Seguindo co tema das cofra
días, hai que decir que Baldo
mero Fernández Calviño ten es
treitas relacións co grupo de Pé
rez Puga e Meilán Gil, tamén 
procuradores nas Cortes do 
franquismo. Con este mesmo 
grupo tamén tería relaciós Fran
queira, outro ceñecido vertica
lista de Ourense. 

NON TODOS 
DE ACORDO 

Ben é certo que as cofradías 
-a igoal que as hermandades 
de labregos- non son entes 
uniformes e que moitos dos que 
participaron nas mesmas son 
conscientes hoxe de que labre
gos e mariñeiros teñen que ter 
os seus organismos representa
tivos. De feíto, algunhas cofra
días mantiveron posturas pro
gresistas ante cuestiós tan vitais 
pra Galicia coma son: a indus
trialización contamiñante e de
pendente, a comercialización e 
o precio do peixe, etc. 

Neste senso, según poido sa
ber TEI MA moitos cofrades es
tarían máis dispostos a partici
par nun proceso de discusión 
dos propios mariñeiros pra che
gar a unha solución representa
tiva que a seguir as directrices 
da actual xerarquía. 

Por outra banda, de moi pou
co tempo pra aquí, xurdiron tan
to no mar coma no agro grupos 
sindicáis dos traballadores. Ain
da é moi pouca a implantación e 
son moi recentes as aciós leva
das a cabo, pro o medre dos 
mesmos é cada día meirande. 
Os máis coñecidos actualmente 
son: Sindicato Libre da Marina 
Mercante (S.L.M.M.), Sindicato 
Galego de Traballadores do Mar 
(S.G.T.M.), Comisiós Mariñeiras 
(CC.M M.), e o sector mariñeiro 
da Unión Xeral de Traballadores 
(U.X.T.). 

Neutralizar a ación destes 
xermes, impedir un posible 
acordo pra que os traballadores 
decidan democráticamente a 
formación dun organismo único 
que defenda os seus intereses, 
podería ser unha das intenciós 
da maniobra. 



Según noticias chegadas á nosa Redacción, contra do que 
se Liña pensado deica agora, as actividades de militantes da 
cslrema <lereita portuguesa utilizando o noso chan non desa
pareceron aínda nin rnoito menos. En todo caso, desaparecéu 
a evidencia e total impunidade con que viñan traballando até 
hai somentes uns poucos meses. O fascismo armado portu
gués, agora, móvese na clandestinidade. Pro móvese. 

Faseistas en Ourense: 

NON SE VEN., 
pro traballan 

Nos derradeiros meses do ano 
1975 e boa parte do presente, Ve
rín foi o principal centro de xuntan
zas e planificación de accións cara 
a subversión pola conta do Exército 
de Liberación Portuqués (E.L.P.) no 
norte do veciño país. Neste orde 
de cousas, o tráfico de armamento 
foi un importante elemento levado 
a cabo, sobor de todo, dende a lo
calidade ourensá de A Mezquita 
- ó sudeste da provincia - e den
de as cercanías da Padrenda, nos lí
mites coa provincia de Pontevedra. 

A cidade de Ourense, nalgún dos 
seus lugares, chegóu a ser tamén 

INTERNACIONAL NEGRA 

obxeto das atencións dos ultras 
portugueses. Neste senso, segundo o 
xornal «La Región» e datos do noso 
corresponsal nas Burgas, o día 25 
do mes de Santos do 75 -días de
nantes da última crise política por
tuguesa- o bispo de Braga, reli
xioso da estrema dereita, estivo no 
Hotel San Martín de conversa con 
destacados antidemócratas. 

MEDO AS REPRESALIAS 

Na localidade de A Cañiza, 
tamén, nos primeiros meses des. 
te ano, militantes do devandito 

Os cañóns non pasaron por eiquí 

E.L.P. mantiveron xuntanzas regu
lares namentres en Allariz, polos 
mesmos días, algúns veciños che
garon a ver cómo un Land Rover 
pasaba diarite deles cheo de armas 
lixeiras. Pouco despóis, a pista do 
auto perdíase deseguida. O seu 
destino, a fronteira. 

Noutras ocasións, os camións 
cheos de armamento chegaron a 
burlar ós mesmos contróis de 
aduanas. O caso máis frecuente ten 
sido. e é. nembarqantes, leva-lo 
material polos camiños veciñáis per
tas da fronteira pra, unha vez nela, 
pasalo en carros ou mesmo ó lom
bo das persoas. 

Os veciños dos pobos interesa
dos nunca quixeron talar da historia 
e, moito menos, facilita-la súa iden
tidade por medo ás represalias. Se
gún «La Región», hastra os redacto
res houberon de silencia-los nomes 
dos pobos xa que, polo reducido 
número de habitantes, os veciños 
implicados na axuda ós fascistas 
poderían ser fácilmente recoñeci
beis. Polo demáis, as pagas que re
cibiron estes semore foron boas e 
xenerosas: o E.L.P. ten cartos dabon
do. 

EMISORAS NA FRONTEIRA 

Semella que se trata, segundo 
as nosas informacións, da Interna
cional Negra, organizada neste 
caso polas necesidades subversivas 
do E.L.P. Como se sabe, a devandi
ta Internacional fascista está com
posta por qrupos da estrema derei
ta dalgúns países europeos, entre 
eles Portugal e España. 

Coma xa imformaron no seu día 
o «Diario 16» e máilo semanario 
italián «Expresso», estes grupos 

neofascistas dispoñen de distintos 
puntos de contacto e entrenamien
to no territorio da Península Ibérica, 
entre eles Ourense. Pesia todo, fon
tes policiáis desta cidade din que 
«nin oficial nin oficiosamente sabe
mos nada do asunto». As mesmas 
fontes engaden: «0 ambiente de 
Uurense non semella que sexa moi 
propicio pra eso. Pode ser que haxa 
algún ourensán que milite nestes 
grupos, pro podémoslle asegurar 
que non radica na nosa cidade». 

O que sí é ben certo, é que, nas 
dependencias de contrabando e de
fraudación da delegación ourensá 
de Facenda, hastra non hai moito 
estivo gardado un cativo cañón de 
65 milímetros. Logo, a fináis do 
mes de Santiago do pasado vran , o 
cañón era retirado de alí polas au
toridades militares. 

Os membros do E.L.P. teñen 
contactos con «guardinhas» da ou
tra banda da fronteira e máis con 
militantes políticos. Polo demáis, 
hai que ter en conta a destacada 
presencia das dereitas (o Centro 
Democrático Social, entre doutros) 
no norte de Portugal, todo o cal ven 
a facilitar sin dúbida as actividades 
da Internacional Negra . 

Segundo «La Región», chegóuse 
a detecta-la esistencia dunha emiso
ra de radio móvil trasladada nun 
Land Rover de matrícula ouresá e 
fabricac_ión española. Outras dúas 
emisoras veñen traballando inten
samente nas provincias de Badajoz 
e Huelva. A primeira, que camiñaba 
Galicia adiante sin maior perigo 
hastra hai pouco, estivo algún tem
po baixo do control do xeral Spíno-
la, hoxe no pleno uso dos seus de- 00 

reitos ciudadáns no interior de Por- :::: 
tu gal. l' 
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Intoxieaeións 

Mexilón perigoso ... 
e galego 

As intoxicacións por mexilón fo
ron o pesadelo no noso país no últi
mo mes e medio, e un forte golpe á 
economía do sector. 

Semellante crise estivo salpica
da por diferentes noticias e comen
tarios que non sempre botaron luz a 
unha situación moi grave tanto po
las repercusións xa suscitadas 
como polas que poida acarrexar no 
futuro. Hoxe - según afirmóu a 
TEI MA o xefe provincial de Sanida
de de Pontevedra - a depuración 
garantiza productos sin xermes 
patóxenos xa que ó entrar a depu
racións analízanse as partidas por 
se levan «bibrión colérico», que a 
depuración non elimina. A depura
ción mata os xermes usuais no me: 
xilón pro non garantiza que se ten 
algún tósico, o elimine. 

UN POUCO 
DE HISTORIA 

Recordémo-los feitos. O día 22 
do outono chegaron ó Hospital Xe
ral de Galicia 4 intosicados por 
consumo de mexilón. Tres días des
póis os casos cifrábanse en 100 en 
Francia e a culpa botóuselle a me
xilón orixinario das Rías Galegas. O 
26, e despóis de coñecerse un caso 
en Segovia, sabíase de 25 no Gro
ve, e o 29 do outono as noticias so
bor de casos de mitilismo chega
ban de varias cidades italiás e ta-

UNHA PRAIA DE AROUSA 
¿Qué contamina o mexilón? 

mén de Lérida e Vizcaya por culpa 
de mexilón das nosas rías. 

Entón Sanidade suspendéu a ac
tividade comercial, xa decaída po
las repercusións sabidas, e pasóu a 
traballar pra precisar-los nivéis de 
tosina nos moluscos que, como 
queda dito, quedan libres de xer
mes patóxenos po-la depuración, 
pro esta non lles elimina o vene
no. A immunidade tosicolóxica sóio 
a garantiza unha análise previa á 
depuración e aquela empezóuse a 
facer o 26 de outono. 

¿Por qué non se fixo antes? Sa
nidade de Pontevedra espón dúas 
razóns: porque nunca se prantexóu 
o problema; porque non é compe
tencia sanitaria a vixilancia dos 
cambios no placton marino, que 
corresponde a Dirección Xeral de 
Pesca Marítima. A prometida crea
ción do 1 nstituto de 1 nvestigacións 
Pesqueiras en Vigo, pode previr 
problemas como o deste ano. 

UNHA VERDADE 
MENTIREIRA 

Paróuse a actividade no comer
cio de molusco, ante a realidade. 
Un informe do Instituto Español de, 
Oceanografía armóu, de novo, a re
bumbia entre os empresarios. 

Firmado na Coruña a 5 de novem
bro por Miguel Torre Cervigón, e a 
petición da cofradía de pescadores 

da Póboa do Caramiñal, no informe 
dise que estudiadas mostras de 
placton en diversos punto da Ría de 
Arousa «se saca en conclusión que 
la población plactónica de dichas 
aguas no· presenta características 
de anormalidad. En dicha pobla
ción no se ha podido encentar Gon
yaulax agente causativo común
mente de la llamada purga de mar 
o marea roja». 

Co papeliño na mán e despóis 
da reunión de Rianxo o día 11 a 
xente do mexilón botóuse enriba de 
sanidade de Pontevedra que tiña 
pechado o mercado. Nunha xun
tanza celebrada na xefatura de 
Pontevedra á que asistiron os téc
nicos en oceanografía da Coruña 
señores González-Estrada e Caba
nas, o de Vigo señor Besada, o ins
pector rexional de Salubridade de 
Moluscos señor Leboreiro e o doc
tor Yuste, xefe de Sanidade de Pon
tevedra, chegóuse á conclusión de 
que seguía habendo «Gonyaulax» 
nas augas, a especie que produce a 
mitilotoxina, ou sexa, o veneno no 
mexilón e «parentela». As medidas 
tomadas polas autoridades sanita
rias foran necesarias. 

As probas de tosicidade descen
deron paulatinamente dende pri
meiros de novembro hastra chegar 
a límites tolerabais o 1 7. Así Sani
dade propuxo a reanudación dos 
.,actividades comerciáis o día 1 8. 

O fallo do informe o Ocenano
gráfico, comentóunos un especia
lista, estivo en que dun soio mos
treo sacóu unha conclusión xeral. 
Naque! intre non colleron «Gonyau
la><>> o que non significaba que an
tes ou despóis, ou uns metros máis 
alá o houbera. 

A INTERVENCION 
DA AXUDANTIA 
DE VILLAGARCIA 

Rematada a nivéis sanitarios a 
situación, inda se tivo que producir 
unha desafortunada intervención 
da Axundantía de Marina de Villa
garcía, feito, quizáis, menos coñeci
do. Tres depuradoras do Grove re
ciben o día 19 -ou sexa, o primei
ro día hábil- orde do citado orga
nismo de pechar basándose en que 
as augas seguían en malas condi
cións. Os mexiloneiros paran de 
traballar pro cursa o 19 un telegra
ma de protesta e piden responsabi
lidades polos perxuicios que a orde 
lles poidera causar. 

Celébrase a xa aludida xuntanza 
conxunta Sanidade-Oceanográfico 
o 24 a hai in intento de que os téc
nicos informen agora, despois de 
dalas de «alta», que as augas conti
núan contaminadas, única maneira 
de xustifica-lo peche das tres depu
radoras. 

Os reunidos non se prestaron ó 
manexo e as depuradoras do Grove 
voltaron a trabalar o 25. A onde 
chegue a demanda de perxuicios 
ou a defensa que poida espoñer-la 
Axundantía, se a ten, están por ver. 

MAIS PROBLEMAS 
PRA TV. DE GALICIA 

¿Qué vai pasar nos prósi
mos meses co centro rexio
nal de televisión de Santia
go? A pregunta xurdíu con 
especial forza nas últimas 
semás, cando se compro-· 
bóu unha vez máis que o 
previsto programa semanal 
íntegramente en lingua gale
ga -hai un programa piloto 
dende hai tres meses nalgún 
despacho de Prado del 
Rey- non sementes non 
saíu á antena, senón que non 
parece contar coas bendi
cións da burocracia televisi
va madrileña. 

Todo eso xunto coas limi
tacións da autonomía á hora 
de traballar, a escaseza de 
medios e personal e a defi
ciencia das instalacións 
preocupan fondamente a 
quen está máis ou menos re
lacionado co centro. 

Está. por se todo esto fora 
pouco, o feito de que non se 
sab·e moi ben o qué quere ou 
non Madrid, que recente
mente chegóu a conxuga-lo 
verbo «trasladar» citando a 
algún traballar. E así está 
polo de agora o «Panorama 
de Galicia». 

CORRENDO TRALO 
«CORREO» 

¿Sigue o grupo Garrigues 
interesado en merca-lo xor
nal EL CORREO GALLEGO, 
de Santiago? Parece que sí, 
aínda que nos últimos tem
pos as relacións téñense en
friado moito. Segundo as no
sas noticias, o equipo galego 
do grupo Garrigues, os ho
mes do Partido Demócrata 
Galego (P.D.G.) interesáron
se polo xornal compostelán, 
que, como ben saben os lec
tores, pertence prácticamente 
a un home, FELICIA
NO BARRERA, vencellado 
ós CARLISTAS (non ós de 
Carlos Hugo) máis tradicio
náis. Os propietarios do xor
nal pediron no seu día, ó pa
recer, unhas cantidades que 
os posibeis marcadores non 
están dispostos a pagar. De 
tódolos xeitos, a porta dun 
posibel acordo parece que 
non está totalmente pechada 
aínda. 



JOSE AFONSO 
A tarea é dura 

José Afonso e Vitorino -a boina 
na cabeza- aínda non probaran 
bocado cando se sentaron ó pé dun 
magnetófono preparado pra 
recolle-los seus decires. Faltaba 
pouco pra que botasen a andar pra 
Lugo, unha estación máis .da súa 
xira galega. Non son homes, polo 
demáis, ós que gusten as entrevis
tas, e así o din, pro tamén é certo 
que a conversa resultóu cómoda, 
a·gradábel. Pouco a pouco, Afonso 
foi rememorando e sintetizando o 
seu andar pola vida, pola realidade 
e pola música do seu país. 

TEIMA.-¿De qué maneira en
tróu vostede no mundo da música? 

JOSE AFONSO.-Eu vivía en 
Coímbra, cidade universitaria, cun
ha estratificación social moi marca
da. Era unha vida bohemia, na que 
todo estaba permitido pra calquera 
estudiante. E entregabámonos ó 
espírito da bohemia, da noite. Foi 
época de fados. As cousas empeza
ron a cambiar entre 1961-62, co 
nacemento dos primeiros move
mentos estudiantís e políticos na 
universidade. Eu fixen moitos via
xes a Africa e polo país, da man da 
tuna académica e do orfeón acadé
mico de Coímbra. Esto fíxome 
modifica-las imaxes mentáis que 
tiña. 

IMPONSE A REALIDADE 

T.-E houbo tamén modifica
cións no repertorio, nos temas, 
¿non sí? 

J. A.-Modifiquéi o meu reper
torio en función das miñas oberva
cións persoáis da realidade portu
guesa e dunha certa penuria 
económica. Estaba casado e tiña ti
llos. Tamén vivín en Africa en con
dicións penosas e ese recordo que
dóu en min grabado pra toda a vida 
en términos musicáis e culturáis, 
marcóume fondamente. Eu tiña 
idea do que era o colonialismo, pro 
non o vira. Din clase, traballéi, in
tentéi modificar, cambiar, suberti
los programas tradicionáis. Pro de 
nada servía. E por razóns de orde 
moral e político abandonéi Mozam
bique e voltéi a Portugal nunha si
tuación económica moi precaria. 

T.-¿Algunha relación, algún 
compromiso cos grupos políticos 
neste tempo? 

J. A.-Non. Eu estiven sempre ó 
marxe dos grupos políticos, aínda 
que fixen unha militancia esporádi
ca no P.C. Pro a miña actuación 
dentro e fóra era individual, por 
conta propia. 

Afonso recorda a importancia do 
xurdimento dos primeiros move-

José Afonso e Vitorino, cantautores portugueses 
conocidos no noso país, sobor de todo o primeiro, 
fixeron recentemente unha xira-por Galicia. Non resultóu 
moi afortunada, tanto polas circunstancias 
que a rodearon -problemas de toda clase cos locáis 
que obligaron por exemplo a suspende-la actuación 
de Vigo- como pola acollida máis ben fría que lles dispensaron 
os medios de comunicación. TEIMA, pola súa parte, 
non quixo deixar pasa-la oportunidade de falar con 
dous veciños de indudáhel significación, calidade 
e compromiso na canción e na acción de Portugal. 
O que sigue é o resultado dunha entrevista grabada 
e recollida con toda a prensa por diante 

José Alonso e Vitorino: 

O compromiso 

da man da eaneión 

ccO noso traballo ten 
de proseguir nunha 
liña antif aseista» 

mentos de liberación en Angola, 
Guinea, Mozambique na transfor
mación da mentalidade do país, os 
problemas da emigración, dalgúns 
erros, concretamente entre as xen
tes que intentaron levar a cabo un 
traballo político en Francia, «res
ponsabeis tamén, afirma, de certa 
perturbación ideolóxica que dividíu 
as esquerdas revolucionarias en 
Portugal». Fala con calma, case a 
media voz. 

UN MOVEMENTO 

T.-¿ Qué pasóu cando volta
ches de Africa? 

J. A.-Fun recibido como se 
fose un anunciador da nova música 
polos camaradas meus. Dixéronme 
que todo estaba morto, que as for
mas de espresión artística estaban 
liquidadas e que eu podería facer 
algo. Eu díxenlles que viña como 
profesor, pra ensinar, que tiña pro
blemas económicos moi graves e 
non pretenclía facer absolutamente 
nada. E empecéi a traballar como 
profesor e a cantar nos medios po
pulares e estudiantís, nos clubs po
pulares máis ou menos clandesti
nos. Era a fase de transición do sa
lazarismo 6 caetanismo e recordo 
que Benedicto colaboróu connosco 

moi asiduamente. A actividade foi 
continuada por outros camaradas 
-Afonso di sempre camarada- e 
axiña pasóu a ser un movemento 
de loita antifascista. 

T.-¿ Qué significado tivo ese 
movemento do que talas? 

J. A.-Coido que importante 
como factor movilizador. Polo de
máis o meu nome empezóu a ser 
prohibido, o que me provocóu moi
tos problemas. Fun espulsado do 
instituto e empecéi a cantar gratui
tamente xunto con outros camara
das. As actuacións eran prohibidas 
a maior parte das veces, pro todo 
eso que nós provocábamos tiña 
unha función política máis impor
tante cá mesma música. Orixinaba 
protestas, era un factor movilizador 
e eso era o que se pretendía. 

<<Agora mesmo 

temos problemas 

eeonómieos 

gravísimos» o 
~ 



T.-¿ Qué papel xogaban esacta
mente os vosos discos? 

J. A.-A nosa actividade disco
gráfica proseguía. O disco era un 
producto caro, mercado pola bur
guesía e cun repertorio máis limita
do. O que as autoridades temían 
eran as concentracións que se for
maban coa nosa presencia. Ade
máis os discos aproveitábanse ta
mén pra emisións clandestinas, por 
exemplo dende Guinea. Caso de 
«Os vampiros» e «Meninos dun bai
rro negro». 

PROBLEMAS NESTE INTRE 

T.-Todo eso denantes do 25 de 
abril. ¿E despóis? 

J. A.-Despóis, co movemento 
xa constituído e os partidos forma
dos, eu colaboréi nalgúns progra
mas de dinamización cultural e 
vendo os perigos da división parti
daria, entréi xunto con outros, no 
LUAR, un movemento que defendía 
o poder popular. A política empe
zóu a ter moita importancia en Por
tugal. Estabamos e estamos por tó-

VITORINO 
Colaborar cos grupos teatráis 

dolos lados, cantando prás coope
rativas, prás comisións de morado
res, prós traballadores. Esa é a nosa 
actividade. 

T.-¿ Qué outras condicións ro
dean agora esa actividade? 

J. A.-Agora mesmo as nosas 
cancións -Grándola, por exem
plo- case non son transmitidas 
pola radio e pola televisión. Hai un 
movemento descarado de recupe
ración capitalista que comenzóu 
coa caída do quinto goberno, des
póis do «golpe» do 25 de novem
bro. Agora o noso traballo faise ó 
marxe das autoridades, como sem
pre foi, e é un traballo de apoio e 
reforzo da conciencia popular sin 
ningún tipo de paternalismo. Te
rnos problemas económicos gravf
simos e acudimos ás xiras por Fran
cia. Alemania, e outros países, pra 
ganar algún diñeiro. Non contamos 
con organización ou medios de ca
rácter profesional ou partidario. 

T.-¿E a situación do país, as 
súas perspectivas? 

J. A.-Hai aínda unha grande 
forza popular, pro tamén hai o peri-

FALA AFONSO 
«Reforza-la conciencia popular» 

go dun golpe de dereitas. Eu coido 
que a única forza coordinadora .é, o 
P.C. Todo o que se faga ten que in
cluílo, . pro tamén ultrapasalo. Ade
máis non esiste unha base capita
lista pra aguantar unha socialde
mocracia en Portugal. O noso tra
ballo, pois, ten de proseguir nunha 
liña antifascista. 

Vitorino fala da importancia da 
actividade dos grupos teatráis e ci
nematográficos. feitos por e prós 
traballadores, levando á pantalla ou 
ó escenario os seus problemas 
reáis. Eles dous están dispostos a 
traballar e colaborar cos grupos de 
teatro pra facer un labor máis com
pleto. Están dispostos a segui-lo 
camiño nun intre difícil pra Portu
gal. 

A SENSIBILIDADE GALEGA 

T.-¿E Galicia? ¿Qué supón Ga
licia pra vosoutros? 

J. A.-Pra mín non é, nunca o 
foi, territorio estranxeiro. E como 
estar en familia. Esiste unha sensi-

UN INTRE DA ENTREVISTA 
Dous potuxeses en TEIMA 

bilidade moi prósima á nosa, unha 
receptividade moi grande prós pro
blemas de Portugal e as nosas ac
tuacións. Diréi tamén que en Portu
gal vívese agora un clima de agresi
vidade grande que aquí non se nota 
tanto. Logo está a afinidade da lin
gua e da cultura, o atopar dalgún 
xeito as nosas orixes. E moi agradá
bel pra nós estar en Galicia. 

(As deciaracións foron recolleitas e orde
nadas por X. M. G. PALMEIRO. As fotos son 
de MANOLO BLANCO). 

((En Portugal 

hai un 

movemento 

descarado de 

recuperación 

capitalista» 



ENCROBAS 

QUE VERDE 
ERA O NOSO 
VAL 
Do xeito de realizánrense as esprociac1ons no agro, 
cáseque sempre pra utilizalas pra industrias 
dependentes, xurdiron nestes anos algúns dos 
principáis conflictos no agro galego. Encrohas é unha 
páxina máis desta historia e é tamén o espello 
onde se reflexan os problemas, a nova mentalidade 
e as arelas dos lahregos galegos. Cando redactamos 
este informe, a empresa mantén inamovíhel 
a oferta que fixo polas terras. Os lahregos tiveron 
que facer frente xa a tres intentos de toma 
de posesión. M. Rivas informa 

«Nós queremos o traslado de po
boación dentro de Galicia, a unha 
terra coas mesmas características, 
a mesma lingua, o mesmo clima ... », 
«Cartos, non'.; traslado de poboa
cióm>, <fferras sí; cartos, non>>. Gs 
veciños das Encrobas insistiron . 
sempre nas mesmas peticións den
de que se dou saída a un espedien- · 
te de espropiación forzosa dos seus 
bens prá construcción dunha cen
tral térmica, que se alimentará cos 
lignitos da zona. 

O río Barcia fai do val un dos 
máis farturento da bisbarra. A mes
ma terra dos montes, cun bo trata
mento,· préstase ó cultivo, e cáse
que o cincuenta por cento das es
plotacións teñen catro vacas ou 
máis. A poboación é progresiva, o 
que non deixa de ser unha escep
ción no agro galego. Antes de per
der todo esto os labregos queren 
outra alternativa que non sexa a 
emigración ou unha vida nas cida
des da que non se sabe nada ou ce
cá is sábese ahondo. «Con todo o 
que me darían polas terras -de
cíanos un labrego- non teríamos 
nin pra mercar un piso». 

ATOPAR LIGNITO 
POR CASUALIDADE 

«A historia -escribía X. A. Ga
ciño nunha das primeiras crónicas 
sobor do tema- escomenza can
do, hai uns vinte anos, alguén co
menzóu a esplotación de caolín 
nesta terra e aparecéu lignito. O 
principio parece que nin se deron 
de conta e despacharon lignito 
coma se fose caolín». Hai agora 
cinco anos fixéronse novas prospe
cións pra saber da estensión do xa
cimento. No 1974 constituíuse a 

sociedade Lignitos de Meirama, fi
lial de FENOSA. O venres, 19 de 
abril, no mesmo ano, na presenta
ción á prensa do chamado «Plan 
Coruña» falábase xa do complexo 
de Meirama, coma «a principal en
tre as novas que sobor da nosa so
ciedade no intre actual podo ofre
cerlles», segundo verbas do director 
xeral da empresa. Empregáranse no 
proxecto máis de 18.000 millóns 
de pesetas. 

Logo viñeron toda unha serie de 
feitos moi coñecidos que teñen por 

orixe un problema de fondo: os la
bregos, amáis de indemnizacións, 
amáis de posibilitárllelo traslado de 
poboación dentro de Galilcia e en 
condicións xa sinaladas, queren ta
mén uns precios pra asegurar míni
mamente a vida no futuro. «Se as 
terras son nosas -decía con re

tranca un labrego nun dos intentos 

de espropiación- tamén debía 
selo o que hai debaixo». Mais a em
presa capitalista ten un espediente 
de espropiación forzosa da súa 
man. 



Os veciños opuxéronse ás tenta
tivas levadas a cabo hasta agora 
pra facer efect iva a posesión das 
terras : o doce de maio, ó 16 de se
tembro e ó 26 de novembro. Estas 
dúas últ imas «con el auxi lio de la 
fuerza públ ica pestada por el Exc
mo. Sr. Gobernador Civil de La Co
ruña», segundo a propia cédula de 
notificación. 

UNHA MANIFEST ACION 
QUE TROUXO COLA 

A esplicación e espallamento do 
problema levóu á conseguinte soli
daridade de moitos sectores da po
boación, reflexada na manifesta
ción do domingo 29, na Coruña. 
Manifestación que foi disolta pola 
policía cando faltaban vinte minu
tos pra remata-lo tempo sinalado 
no permiso gubernativo, e no preci
so intre en que os participantes 
cantaban o «Himno Galego». A pe
sares do «mentís» oficial de supos
tas lesións causadas pola carga po
licial, ás mans de TEIMA chegóu un 
certificado da «Casa de Socorro» da 
Coruña, firmado polo médico de 
guarda, na que se lle da conta á au
toridade correspondente de lesións 
sufridas por unha veciña de Encro
bas. Houbo, ó parecer, máis lesio
nados. 

Como resposta a unha protesta 
dos veciños pola disolución da ma
nifestación, o gobernador civil diría 
nunha carta que na marcha. esibí
ranse pancartas de solidaridade de 
«Comisións Obreiras» e bandeiras 
de Galicia coa estrela roxa, «símbo
lo del partido comunista». Os ve
ciños voltarían a escribir aclarando 
que as pancartas de solidaridade 
eran de «Comisións Labregas» e as 
devanditas bandeiras da AN PG. 

AGARDAR NEGOCIACIONS 

Naquela manifestación leouse un 
escrito dirixido ó Rei , amáis doutro 
das CC. LL., no que se recollf an tres 
peticións concretas: que Fenosa 
faga público, oficialmente, o núme
ro estábel de traballadores que vai 
empregar eiquí; que Fenosa faga 
pública a delimitación precisa dos 
terreas que vai adicar a Lignitos e 
servicios así como á Térmica e ser
vicios, independentemente unha da 
outra; que Fenosa nos dea o trasla
do de poboación dentro de Galicia 

ENCROBAS: OS VECIÑOS DO VAL 
O fume afnda non morréu 

O POBO, NA RUA 
A ver si así nos escoitan ... 

en igualdade total de condicións e 
antes de que sexan ocupadas as 
nosas terras, indemnizándonos dos 
perxuicios que esto nos cause. 

Retentemente unha comisión de 
labregos de Encrobas estivo en Ma

. drid pra ver de talar co Rei. Foron 
recibidos na secretaría real que 
máis tarde lles comunicóu que tras-

vidade da comisión negociadora, 
que foi elexida polos veciños. é 
un bo exemplo- , que teñen que 
loitar contra o cansancio, contra o 
silencio abafante ou as notas con
fusas ... Son arredor de cen mil pe
setas a diferencia ent re o que os 
veciños piden por fe rrado e o que a 
empresa pa rece dispost a a pagar. ~ 

Poucos cartos pra facerse cun val. jj 



Editorial 

BOTAR A ANDAR 
Por fin xurde a primeira revista de 

información xeral en Ga/icia e en 
galega. Difícilmente podía ser doutro 
xeito e así o entendemos os que 
tratamos de crear algo onde non habla 
nada, de abrir unha fiestra pra todos os 
galegas. 

E é que TEIMA nace co obxetivo 
prioritario de informar, de conta-lo que 
pasa e cómo e por qué pasa en 
Galicia, de analizar críticamente o que 
preocupa a tódolos homes deste país. 
Habla que facer esto xa porque Galicia 
non contaba cun medio así da sua 
propiedade, por decilo dalgunha 
maneira. No tempo do «boom)) das 
revistas de información xeral, Ga/icia 
tiña de botar man do que se lle ofrecía 
- como tantas outras veces- dende 
Madrid. 

Faltaba, porén, a perspectiva 
galega, faltaba un medio que dun xeito 
sistemático presentáse, sintetizáse e 
anafizáse as diferentes caras das 
realidades e dos problemas galegas. 

TEIMA nace fundamentalmente pra 
eso, sin desatender na medida das suas 
posibilidades, outros problemas e 
outras realidades que non teñen por 
qué sérennos a/leos alnda que ocurran 
máis ató de G alicia. 

TEIMA xurde tamén da man 
irrenunciable do galego, do idioma do 
país. Sin ningunha dúbida tiña de ser 
unha revista pensada e redactada en 
ga/ego, lingua ausente ainda 
-honrosas escepciós aparte - dos 
nosos medios de comunicación social. 
A realidade dun país decidido a loitar 
pota normalización do seu idioma e de 
sí mesmo, ofrecía - ofrece -
somentes esa alternativa. TEIMA está 
escrita na lingua que vostede fa/a 
acotlo. Fa/a e non escribe ou le porque 
non ten oportunidades de faceto. 
TEIMA guere ser agora unha desas 
oportumdades. E ogallá non sexa a 
única. 

E posible que partindo destes 
plantexamentos, esta revista -que se 
declara polo demáis aberta a tódolos 
que queiran chamar ás su as portas -
poida chefJar a ser unha alternativa 
galega á información. Trabal/aremos 
semá a semá tendo en conta esa 
posibilidade que xa nos impuxemos 
dalgunha maneira como esixencia. 

Polo demáis, sentimos defraudar a 
quen esperaba declaracións de 
principios especiais prá ocasión. Hai 
pouco que decir, ªfJáS de proclama-la 
nosa independencia xunto co 
compromiso e a militancia galegas. 
Pro todo eso deberá reflexarse en cada 
número. E en boa medida un trabal/o 
de moitos, de todos. 

Por eso pedimos a tódolos galegas 
que TEIMEN con TEIMA. 

O referéndum 
e o proceso 
eonstituínte 

LUIS BOUZA-BREY 

O feito de que en poucos días o país teña que 
votar no referéndum a lei Suárez de reforma po
lítica esixe unha análise da mesma dentro do 
contesto xeral das estratexias de cambio político 
seguidas deica agora polo poder. O problema 
está en saber se a vía Suárez nos leva á demo
cracia ou non. A respostaafnda non resulta clara, 
pois -supoñendo que o obxetivo do poder sexa 
ese- entre a aprobación do referéndum e a 
apertura dun proceso constituínte esisten unha 
serie de subprocesos e operacións tácticas inter
medias dos que non se sabe ren e que poden 
condicionar en alto grado as prósimas eleccións 
e o seu resultado. 

As estratexias 
do cambio 

Pra esculcar unha resposta é preciso dar unha 
ollada ás alternativas políticas manifestas dende 
a morte do Xeneral Franco: 

Nun primeiro momento enfrentáronse as es
tratexias de «ruptura democrática» -coas súas 
sucesivas matizacións: pacífica, pactada, nego
ciada- e o reformismo Arias - Fraga. 

A primeira pretendía un cambio de réxime ·in
mediato frente ó «continuísmo», persuadindo ós 
«poderes fácticos» da necesidade da apertura 
dun proceso constituínte baseado na soberanía 
popular ó traveso da convocatoria a Cortes 
Constituíntes, feíta por un Goberno provisional 
que dirixiría o proceso instaurando as libertades 
públicas e de·rogando a legalidade institucional 
do franquismo. 

O reformismo Arias - Fraga pretendía facer un 
proceso reconstituínte do antigo réxime, pecha
do ás forzas políticas da oposición e á interven
ción do pobo. A estratexia deste proceso resul
taba nídiamente autoritaria, elaborada co prota
gonismo esclusivo do Goberno e as institucións 
e homes do réxime dende o principio ó fin. Con
sistía en programar eshaustivamente un reaxus
te institucional que habería de ser sometido a re
feréndum nun prazo sinalado, regulando no intre 
as libertades públicas de tal xeito que quedara 
en mans do Ministerio da Gobernación ou do 
Goberno a determinación discrecional e discri-

minatoria do exerc1c10 das mesmas e a cons
trucción dunha oposición domeñada. 

Os límites do reformismo Arias - Fraga viñan 
determinados pola negativa a permitir un proce
so constituínte aberto, pola supervivencia de 
gran parte da legalidade antidemocrática funda
mental anterior e pola imposición de esclusións 
na participación da esquerda nas libertades. 

O final do proceso, con posterioridade ó refe
réndum, consistiría na convocatoria de eleccións 
controladas a unha Cámara lexislativa que terfa 
de actuar nun marco constitucional prefigurado 
no que pervivían numerosos elementos antide
mocráticos do franquismo, tais como a composi
ción oligárquica do Senado, a atribución de po
deres ó Consello do Reino na designación do 
Presidente do Goberno e neutras funcións políti
cas trascendentes, o poder colexislador do Se
nado, etc. 

Dentro desta estratexia aprobáronse a lei de 
reunión e manifestación e a de asociacións polí
ticas, que atribuían un alto grado de poder dis
crecional ó Ministerio de Gobernación ou ó Go
berno prá determinación arbitraria da legalidade 
ou licitude dos actos e organizacións políticas, 
esixindo ó mesmo tempo o acatamento a unhas 
«Leis Fundamentáis do Reino», antidemocráti
cas, na elaboración das cales nin o pobo nin as 
forzas políticas alleas ó réxime franquista terían 
participado. 

O Goberno Suárez abríu unha nova vía de 
cambio. En troques de Goberno Provisional, de
rogación da legalidade do antigo réxime e Cor
tes constituíntes -a posición «rupturista»-, o 
actual Goberno semella que pretende crear den
de o franquismo unha legalidade provisional prá 
iniciación e regulación dun proceso constituínte. 
Eiquí o que podería ser provisional é o procede
mento -a Lei de Reforma Política- e o control 
do mesmo .o exercen a Xefatura do Estado -do
tada de amplios poderes- e o Presidente do 
Goberno, de quen a designación, duración no 
cargo ou sustitución sigue sometida ás normas 
previamente esistentes, polas cales o seu man
dato é a plazo de cinco anos, sin ser responsábel 
dediante das Cortes. 

A primeira fase da reforma remata co referén
dum, que é a solución de continuidade entre o ~ 
antigo e o novo réxime que poida xurdir. I' 



O misterio 
do segundo acto 

A segunda fase da reforma, a 
electoral, nestes momentos resulta 
unha incógnita, polas diversas inci
dencias que vai ter que enfrentar: 

En primeiro termo, a Alianza Po
pular adopta a estratexia de nega
la posibilidade de que as prósimas 

Cortes sexan constituíntes. Pra eles 
a Constitución xa esiste -as leis 
anteriores, reformadas pola lei de 
reforma política actual- e trátase 
de que as eleccións se realicen polo 
sistema maioritario pra evita-la 
fragmentación partidaria dunhas 
Cortes lexislativas das que, ó trave
so do Consello do Reino, terá que 
saír elexido o novo Presidente do 
Goberno, de quen o mandato dura
ría cinco anos, segundo a lexisla
ción anterior vixente. 

Se como resultado das eleccións 
a Alianza Popular consigue un nú
mero suficiente de escanos nas Cá

maras como pra impedi-la maiorfa 
absoluta necesaria pra levar· a ter

mo un cambio constitucional, o as
pecto máis «rupturista» do proxecto 
do Goberno actual quedará blo
queado. As prósimas Cortes non 
serían constituíntes, senón lexislati
vas, e o país quedaría estrampado 
cunha estructura política híbrida na 
que a soberanía popular est~ría 

totalmente mediatizada. A ruptura 
viría despóis, e eu supoño que xa 
non sería pacífica. Os problemas 
económicos, sociáis e políticos fa
ríanse esplosivos e ingobernabeis. 

Por outra banda, o réxime das li
bertades públicas, procedente da 

pra que se poida concurrer en 
igualdade de condicións e con ple
na vixencia das libertades públicas 
ás eleccións. Faise preciso, igual
mente, atopar algún sistema de fi
nanciación estatal das forzas políti
cas, pois senón a oposición deica 
agora reprimida veríase asoballada 
pola maior capacidade económica 
do franquismo residual e polo esca
so tempo que falla prás eleccións. 

Pro ¿ vai facer esto o Goberno? 
¿Por qué procede mento? ¿ Vai 
continua-la prórroga das Cortes 
deica o momento das eleccións? 

¿Van seguir condenados os parti
dos da oposición á semiclandestini
dade e á impotencia organizativa 
deica o fin do proceso? ¿Sofrirá 
mutilacións arbitrarias a esquerda? 
¿ Poderá chegarse ó compromiso 
de acatar provisionamente a lei de 
reforma política como lexislación 
fundamental a cambio da plena vi
xencia das libertades? ¿Seguirá o 
Goberno sin facer política económi
ca e social hastra despóis das elec
cións? ¿Vaise recompoñe-lo Gober
no despóis do referéndum? 

En terceiro lugar, non se coñece 
a · Lei Electoral, que é un elemento 
determinante -xunto coa vixencia 
das libertades públicas e a fixación 
do momento das eleccións - das 
posibilidades do neofranquismo ou 
da oposición democrática de ámbi

to estatal e de nacionalfdades e re
xións. 

Por último, esiste o problema da 
estructura do Estado. Diversas for-

reforma Arias - Fraga, resu lta arbi- zas políticas pensan que non se 

gresivo de autogoberno dende as 
autonomías hastra o federalismo. 
Este proceso levaríanos dunha vez 
a constituír unha estructura estatal 
adecuada e modélica pra artellar 
dun xeito liberador, racional e soli
dario esa comunidade de pobos 
que chamamos España e pra con
tribuir á construcción de Europa. 

Agora ben, ¿ transformaráse o 
Senado na Cámara do neofranquis
mo continuísta ou en Asamblea das 
nacionalidades e rexións? A solu
ción a este interrrogante depende 
tamén en gran parte da segunda 
fase da reforma, do réxime electo
ral, das alianzas das forzas de na
cionalidades e rexións, e de que o 
resultado da segunda fase da refor
ma sexan Cortes constituíntes ou 
lexislativas. 

Dediante 
do referéndum 
¿qué faeemos? 

En síntese, democracia ou lexiti
mación do neofranquismo, Cortes 
Constituíntes ou Cortes continuís
tas e soberanía popular secuestra
da, cambio pacífico de réxime ou 
atranco institucional, construcción 

racional de España ou Estado cen
tralista ... Este é o conxunto de al
ternativas que plantexa a segunda 
fase da reforma, e a súa solución 
dependerá en alto grado do com
portamento do poder durante a 
mesma. 

trario. discriminatorio e antidemo- acadará un réxime plenamente de- Por todo esto, porque a aproba-
crático. Fa ise preciso escomenzar mocrático menteres o Estado non dei- ción do referéndum pódese inter-
axiña o momento derogatorio ou 
abrogatorio da lexislación e institu
cións caducas que aínda subsisten, 

xe de ser centralista, adoptando 
unha estructura autonómica ou fe
dera I, ou iniciando un proceso pro-

pretar como un trámite da liquida
ción do franquismo ou como unha 

lexitimación do Goberno, que lles 

deixaría as mans ceibes pra 
orienta-lo curso posterior do cam
bio, a oposición adopta unha postu
ra de cautela, esixindo a negocia
ción inmediata ou recomendando a 
abstención ou o voto en blanco. 

Penso eu que a interpretación 
autolexitimadora do referéndum 
por parte do Goberno sería un erro 
histórico e levaría a unha situación 
inviábel, pois a Monarquía semen
tes pode consolidarse nun réxime 
de democracia plena, e os demó
cratas e o pobo queren a transfor
mación pacífica. 

Nembargantes, o poder leva 
moito tempo illado do pobo, e as 
tendencias estructuráis e motiva
cionáis da clase política dirixente 
foron deica agora alleas á democra
cia. Por eso, a cautela da oposición 
paréceme xustificábel dabondo, 
ademáis de que a prevención frente . 
ós · referéndums, polas manipula
cións de que son susceptibleis, é un 
dos principios da democracia. 

Pen~o, xa que logo, que dende o 
día dezaséis de Nadal o pobo ten o 
dereito e o deber de poñer en mar
cha a democracia. 

ll> 
N ...... 



Bonos das 
palabras 

O Poder gaña sempre. O 
Poder é o dono das palabras, 
o dono dos nomes das cou
sas, mesmo dos nomes se
cretos. No millor dos casos á 
oposición (cousas da demo
cracia) deixáronlle o esprai. 
Ouero decir que non llo se
cuestraron. Eisí as cousas, 
cando fallan aínda dez días 
pró das urnas, todo agoiro 
está a favor do Poder, abso
lutamente a favor do Poder. 
¿ Pra qué xogar7 

Noutros sitios, de calque
ra xeito, fan as cousas millor, 
ou sábenlle lavar mellor a 
cara ás cousas. Eiquí, ós 
dous días de escomenza-la 
campaña publicitaria do pri
meiro referéndum da Monar
quía, iban xa á comisaría tres 
mulleres galegas que repar
tían folletiños pola absten
ción. Logo foron máis. Polo 
demáis, o Poder é sempre o 
dono das palabras, de abso
lutamente tódalas palabras, 
de absolutamente todo o 
diccionario. 

Mentras, a campaña pu
blicitaria está a ser moi criti
cada polo seu «didactismo 
de escola primaria», o que 
non é boa señal. Mentras, ta
mén - segundo datos facili
tados dende Madrid pra TEi-

. MA por Rafael López To
rre- os publicitarios da opo
sición xa advertiron que moi
tas axencias tiñan a vista 
posta nas eleccións nas que 
algúns partidos políticos po
derán dispoñer de contas en
tre os 300 e os 800 millóns 
de pesetas. Pro o Poder ta
mén pensa, cómo non, nas 
eleccións. O diñeiro non lle 
falta e as palabras poden 
hastra sobrarlle si a radio e a 
televisión siguen cos vellos 
comportamentos da época 
franquista. Nada parece indi
car agora mesmo que vaian 
cambiar. Todo escapa a to
dos os controles. Somentes 
o Poder informa, aconsella, 
dicta, e despóis ordena. Todo 
o imaxinable e non imaxina
ble cabe dentro das alforxas 
da «razón de Estado», que 
non ten por qué ser precisa
mente razonable. Dende to
ra, as «condicións» teñen aire 
de rogativas. ' Pro non é tem
po de oración. Despóis virán 
outras campañas, outras pa
labras, outras eleccións ... Pro 
¿vale realmente a pena xo
gar coas cartas marcadas? 

O título da cromca do home de TEIMA en Catalunya 
pode falarlle ó lector non pouco do contido. Efectivamente, 
XA VIER COSTA CLA VELL aborda a realidade e a situación 
dos «outros cataláns» frente ós manexos de que poden ser 
ohxeto nos próximos comicios. 

CATALUNYA 

....... 
illérices 

O feito de que a maioría dos par
tidos de obediencia catalana se 
teñan decantado pola abstención 
polo que atañe á votación no refe
réndum do día 1 5 - safr este pri
meiro número de TEI MA a incógni
ta estará xa despexada- consitúe 
un interesante test encol da forza 
real do catalanismo. Pro non é pre
cisamente no referéndum onde re
side a maior conflictividade política 
no seo dos partidos cataláns pro
pulsores da restauración dos derei
tos autonómicos, senón no que 
pode pasar nas prósimas eleccións 
-supoñendo como é lóxico su
poñer, que poidan celebrarse con 
tódalas garantías democráticas, 
condición esixida pola oposición 
pra participar nelas- no que se re
tire ós electores procedentes das 
capas da inmigración. 

o 
do 

pantasma 
lerrouxismo 

OS OUTROS 
CATALANS 

A importancia destes continxen
tes humanos de estracción non Cq
talá, ou sexa, os outros cataláns 
-por decilo cunha feliz espresión 
do meu amigo Paco Candel- é 
moi grande e pode ser en Catalun: 
ya decisiva no resultado das elec
cións que se aveciñan. Abonda pra 
lle dar creto ó que digo sinalar que, 
por me referir sóio a Barcelona e á 
súa comarca, o 40 por cento dos 
habitantes de Barcelona cidade 
non naceron en Catalunya. O mes
mo ocurre co 53,08 por cento da 
poboación no Baix Llobretat. En 
Santa Coloma, de 1 O habitantes, 7 
son inmigrantes. ¿Qué opcións po
líticas van escollar estas masas de 
votantes non nativos de Catalunya? 
E unha incógnita que preocupa fon
damente ós partidos específica
mente cataláns, e ho mesmo grado 
ós que, aberta ou vergonzantemen
te, sinten nostalxia polo centralis
mo baixo á ríxida batuta dictatorial 
do franquismo. 

ABANDONO E FLOXA 
POLITIZACION 

Compre engadir que a politiza
ción dos inmigrantes é considera
blemente deficiente, o que consti
túe un grave perigo prós partidos 
cataláns. Non hai que esquecer que 
a inmensa maioría dos inmigrantes 
son de baixa estracción social e que 
a súa formación cultural e política é 
pouco menos que nula. Son polo 
tanto moi sensibeis á influencia 
alleante da televisión e máis da ra
dio. E ben sabido é que polos me- , 
dios audiovisuáis sóio lles foron su
ministrados ós inmigrantes noticias 

AS CHABOLAS DA EM/GRACION 
¿E posible o «lerrouxismo»? 

que falaban dos dudosos triunfos 
sociáis do réxime de Franco, e que 
os únicos políticos dos que se tala
ba neses medios de comunicación 
social eran os Fraga, os Martínez 
Esteruelas, os Arias, os homes, en 
suma, do neofranquismo. Pola tele
visión ou pola radio -os inmigran
tes len pouca prensa escrita- nin
guén informóu ós traballadores no 
nativos de Catalunya das opcións 
políticas que representan por 
exemplo, un Joan Reventós, un 
Jordi Pujol, un Pallach ou un López 
Reimundo. E certo que o Partit So
cialista Unificat de Catalunya 
(P.S.U.C.), dun xeito. moi especial, o 
Partit Socialista Catalá (P.S.C.) ou 
Convergencia Democrática, téñen
se preocupado por politiza-lás ca
madas de inmigrantes e que contan_ 
con non poucos militantes. Pro os 
militantes non abondan pra gañar 
unhas eleccións nas que é precisa
mente a poboación non militante a 
que decide os resultados. 

... E OS LERROUXISTAS 

Son moitos os indicios de que en 
Catalunya se está a proxectar, máis 
ou menos abertamente, unha ope
ración de índole lerrouxista que se 
esforzará -e medios non lle han 
faltar- por conquerir que os inmi
grantes non voten ós partidos cata
láns, senón á Alianza Popular de 
Fraga e á Unión Catalana de Udina 

Martorell, que esgrimirán tópicos 
como a dificultada que representa
ría prós emigrantes a implantación 
do catalán como lingua oficial, o 
perigo de desordes, a ameaza 
contra o sacrosanta «unidad de la 
patria española» ou que o catala
nismo é cousa da burguesía e non 
dos obreiros. 

Parece ser que Fraga ten postas 
non poucas esperanzas en atra
guerse ás casas rexionáis asisten
tes en Barcelona. Algunhas directi
vas parece ser que están xa a traba
llar na sombra pra que os socios 
voten ós homes que defenden en 
Catalunya as posicións neofran
quistas. Non teño noticia, en tro
ques, de que os partidos cataláns 
teñan feito xestión ningunha pra 
capta-las simpatías dos socios das 
casas rexionáis e coido que é un 
erro o esquecerse deses milleiros 
de socios que as integran. As casas 
rexionáis poden ser un eficaz es
labón disgregador nas mans do 
neolerrouxismo. 

Habería que facerlles ver ós in
migrantes asociados nesas entida
des que os que agora lles fan arru
macos pseudo-democráticos son 
os mesmos que gobernaban o Es
tado español cando eles tiveron 
que deixalas terra en que naceron 
porque nela non había pan pra eles 
e os seus tillos. E que foi Catalunya 
precisamente a que os acolléu e se 
lles ofrecéu como unha segunda 
patria. 
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ARAGON 

Agricultores e 
gandeiros contra as 

MANUEL GERENA 
Finou o tempo po /aio 

A clausura do 1 Congreso do 
P.S.A. tivo lugar nunha barriada 
obreira de Sevilla , Torreblanca, 
«símbolo da opresión e esplotación 
que sofre o pobo andaluz», como 
diría Alejandro Rojas Marcos, que 
xunto con Miguel Angel Arredonda , 
Luis ·uruñuela e Antonio lbáñez, 
comparte a secretaría xeral do pri
meiro partido de obediencia esclu
sivamente andaluza e integrado na 
Federación de Partidos Socialistas 
(F.P.S.). 

«Ü único rexionalismo posible en 
Andalucía ha ser socialista e a for
ma máis concreta e eficaz de ser 
socialista en Andalucía é ser rexio
nalista», dacordo coa Declaración 
do 1 Congreso do P.S.A. que pro
pugna a creación dun poder anda
luz, que sexa capaz de supera-las 
condicións de subdesenrolo da re
xión, sometida durante estes últi
mos 40 anos a un réxime de esplo
tación capitalista en beneficio dou-

tras rexións- qué logre a implan
tación dun «socialismo autoxestio-
nario». 

POLO PODER ANDALUZ 

«Andalucía necesita -sigue a 
Declaración devandita- pra 
supera-lo subdesenrolo e 
conquista-la súa identidade, 

A clausura do 1 Congreso do Partido Socialista Andaluz 
(P.S.A.) e a aparición dun novo diario de ámbito rexional, 

«Informaciones de Andalucía» son dous exemplos de 
inquedanza e proxección da conciencia rexional andaluza. 

Con eles, ANTONIO RAMOS ESPEJO, que escribe dende 
Granada, artellóu a súa prirneira crónica pra TEIMA. 

ANDALUCIA 

Da estratexia da queixa 

á estratexia do poder 

rompe-las relacións de dominación 
e esplotación que hoxe está a pa
decer en beneficio do capitalismo 
central monopolista. E esa ruptura 
implica a autoxestión do pobo an
daluz, dos seus recursos naturáis, 
das súas forzas de traballo, do seu 
aforro, do seu folklore e da súa cul-

- tura, todo enaxenado hoxe». O Par
tido Socialista Andaluz reclama 
ademáis a garantía dun Estatuto de 
Autonomía pra conquerir: 

-O recoñecemento da persoali
dade política de Andalucía e o de
reito do pobo andaluz ó seu auto
goberno, en pé de igualdade cos 
outros pobos do Estado español. 

- A configuración do poder an
daluz nos seus obxetivos de orde 
político, económico, social e cultu
ral. 

- A dotación ó poder andaluz 
dun órgano lexislativo e dun execu
tivo responsabel da ordenación e 
xestión dos seus intereses. 

UN PAU O 
REFERENDUM 

E chegado o tempo, como diría 
Miguel Angel Arredonda, de «pasar 
da estratexia do lamento (das quei
xas) á estratexia do poden>, actitude 
válida hoxe tanto pra andaluces 
como pra estremeños, murcianos, 
aragoneses, ou galegas. O congre
so do P.S.A. serví u ·ademáis pra 
convertilo no primeiro acto de abs
tención activa feito nesta rexión. 
«Andaluz, o referéndum non é cou
sa túa» é o slogan que lanzóu este 
grupo político. Tamén foi á tribuna 
pra devolve-la a palabra na súa te
rra á duquesa (roxa) de Medina Si
cionia, a Antonio García Trevijano, a 
Manuel Benítez Rufo, dirixente do 
Partido Comunista en Sevilla, volto 
recentemente do esilio, e a Plácido 

Fernández Viagas, representante 
de Just.icia Democrática, e separa
do do seu cargo de maxistrado
xuez, unha víctima máis da repre
sión en Andalucía. 

<ffamén a actuación de Manuel 
Gerena en Granada entre bandeiras 
verdiblancas con letreiros de «liber
tade», foi convertida nun acto en 
pro da abstención no referéndum. 
«Eu non votaréi», dixo o cantaor an
daluz, tantos anos prohibido «por 
cantar á libertade». 

NOVAS VOCE 

PRA UNHA REXION 

Decembro sinala tamén na nosa 
rexión a aparición dun novo diario, 
vespertino, «Informaciones de An
dalucía». Guillermo Medina, o seu 
director, logróu xuntar unha plan
tilla de profesionáis de primeira 
liña: Antonio Burgos, Ricardo Ríos, 
Antonio Checa, Ortiz Nuevo, etc., 
homes que saben espresa-las cues
tións palpitantes de Andalucía, os 
seus graves problemas fillos do 
subdesenrolo e as súas grandes es
peranzas. O novo xornal será edita
do en Sevilla e terá difusión por 
toda a rexión. 

Er:-i Granada un grupo de perio
distas xóvens prepara a aparición 
de «El Defensor Andaluz», que terá 
o seu radio de acción entre as aso
ciacións de veciños, colexios profe
sionáis e sectores laboral e univer
sitario. 

Entre publicación e publicación, 
Andalucía vai recobrando pouco a 
poco a súa voz tantos anos perdida 
e utilizada naquelas memorabeis 
campañas triunfalistas do turismo 
español, co sol e o <mié» das terras 
e os homes do sur, que agora que
ren pasar da «estratexia do lamento 
(das queixas) á estratexia do po
den>. 

importacións de millo 
Os agricultores e gandeiros 

aragoneses están descontentos 
pola política agraria e especial
mente polo que está a ocurrer coa 
colleita de millo. Por eso pediron 
6 Goberno o corte radical das im
portacións de millo de novembro 
a marzo e a fixación dun precio de 
garantía a 12,02 pesetas o kilo. 

XESUS BLANCO LIDON infor
ma dende Zaragoza. 

Cicáis un dos factores que inci
den máis negativamente na pro
blemática situación do millo son 
as importacións que indiscrimina
damente se fan cada ano, espe
cialmente na época (novembro a 
marzo) en que o millo aragonés 
está a recollerse. 

O problema das importacións 
sae, por outro lado, do contesto 
meramente agrario, ó ser un dos 
factores que máis negativamente 
inciden na nosa balanza de pagos, 
xa que as importacións de millo 
supuxeron o ano 1975 máis de 
32.000 millóns de pesetas en va
lor real. 

Polo demáis, danse dous as
pectos na actividade das com
pañías importadoras de millo que 
merecen ser destacados. As con
dicións en que se levan a cabo 
estas importacións son difícilmen
te xustificabeis dende o punto de 
vista ético, raiando nalgúns casos 
na criminalidade. 
O NEGOCIO DAS 
COMPAÑIAS IMPORTADORAS 

Os dereitos reguladores sobor 
das importacións de millo (aran
céis á importación) chegaron a 
baixar hastra a insólita cifra dun 
céntimo por kilo de millo importa
do e, ademáis, dende o mes de fe
brei ro chegóuse a primar con 387 
pesetas por tonelada os costes 
dos fretes de millo de importa
ción. Todo esto fai que gracias a 
unhas escepcionáis medidas 
arancelarias de tipo proteccionis
ta a importación de millo sexa un 
moi bo negocio prás compañías 
especializadas. Con esto prímase 
por parte do Goberno unha activi
dade comercial, que non somen
tes repercute dun xeito negativo 
na nosa balanza comercial, senón 
que ás veces, e gracias á falta de 
control sobor das importacións, 
ten , resultados catastróficos prá 
nosa gandeiría (como poido com
probarse o ano pasado en Galicia) 
bloqueando en todo caso a pro
ducción nacional de millo. 

Pra rematar, os agricultores 
aragoneses, por medio da recen
temente creada «Unión de Agri
cultores e Gandeiros de Aragón», 
recordaron unha vez máis, a nece
sidade dunha planificación demo
crática da nosa economía comer
cial. Unha planificación que aca
bando con tantos abusos e com
plicidades oficiáis, poida se-lo pun
to de partida do rexurdir dun dos 
sectores productivos máis depri
midos e potencialmente conflicti
vos: o agrario. 

De entrada en Aragón o clima 
é tenso e non sería nada estraño 
atoparse novamente cunha situa
ción conflictiva como a do ano pa
sado. 



Limitada polas súas propias forzas, Québec vive unha historia cíclica, vive un tempo 
circular antre a resistencia e a participación. Nacionalidade diferenciada, loita por ver de non 
esmorecer baixo das presións do Canadá de fala inglesa e dos Estados Unidos de Norteamérica. 

O pasado día 15 do mes de Santos, horas despóis de pechados os colexios electoráis, o 
independentista Partido Quebequés (PQ) ganaba as últimas eleccións lexislativas con René 
Lévesque á cabeza e cunha gran maioría sobordo Partido Liberal de Robert Bourassa. O día 
seguinte, 16, Québec escomenzaba unha nova etapa. 

X avier Navaza fixo o informe. 

Québee loita pola independencia 

Despóis da primeira conferencia 
de ministros provinciáis da confe
deración do Canadá, convocada en 
1887 polo Québec e á que o Go
berno Federal non quixo ir cunha re
presentación súa, o enfrentamento 
antre o chan federal e o chan pro
vincia/ semella que existíu sempre. 
Mais ¿ trátase dun verdadeiro risco 
de «balcanización», separatismo xe
ralizado -coma din os federáis-, 
ou dunha volta ó balance a favor do 
«poder provincial» e dunha millor 
coordinación entre os dous nivéis 
de goberno? 

O dilema xurde doutro xeito: O 
Québec ¿ tenta de se independizar 
dunha federación na que a súa par
ticipación é, certamente, inxusta e 
desigual? Ou, poi a contra, ¿que re 
chegar a unha maior participación e 
máis xusta, máis de acordo coa súa 
aportación real, no plan «pan
canadiense»? A resposta positiva á 
primeira cuestión significaría, sin 
dúbida, o salvamento definitivo da 
conciencia colectiva do Québec 
(historia, cultura, economía, etc.) 
frente ás presións dos canadienses 
de fala in~lesa e, de rebote, frente 
dos intentos asimilacionistas do 
imperialismo USA. 

A segunda cuestión, o xogo da 
carta «pan-canadiense», deixaría a 
Québec -tendo en conta a actual 
Constitución do Canadá- mergu
llado minoritariamente nun mar an
glosaxón, non sóio pola maioría 
anglófona do Canadá senón pola 
teimosa presencia norteamericana. 
Así é na actual Constitución porque 
¿hai un verdadeiro federalismo ca
nadiense e en pé de igualdade? 
Unha resposta positiva suliñaría o 
camiño do Québec cara á segunda 
cuestión sin o temor da perda da 
súa propia identidade e fóra xa o 
perigo da «balcanización» do Cana
dá. Pro a resposta é moi outra, é 
decir: 
NON HAI TAL 
FEDERALISMO 

As eleccións do 29 de outubro 
de 1973 apareceron pra moitos 
coma a proba da' vontade do Qué
bec de seguir no seo da confedera
ción canadiense. O Partido Liberal 
de Québec (PLQ) -con Bourassa á 
cabeza, hoxe botado polo Partido 
Quebequés ( PQ) de René Lévesque 
(independentista), é a sucursal en 
Québec do Partido Liberal Cana
diense ( PLC) dirixido por Pierre 
Elliot Trudeau (xefe do Goberno Fe
deral e, polo tanto, antiindependen
tista)- conqueríu daquelas 102 
postos no Parlamento quelequés 
sobor dun total de 11 O. 

«Se houbo un «problema Qué
bec», agora desaparecéu», díxose 

entón, Mais nada máis lonxe da 
realidade: fóra da actitude conxun
tural nunhas eleccións, a posta en 
cuestión do federalismo canadien
se apóiase en Québec por fondas 
razóns políticas, sociolóxicas, histó
ricas, xurídicas, económicas e cul
turáis. Razóns que fan permanente 
a loita do PQ pola independencia 
ou senón, pola reforma total e sin 
remendos da Constitución Federal, 
c9usa nada doada sin poñer en co
rentena os privilexios dos canadien
ses de fala inglesa. 

As cousas deste xeito, dous pun
tos son fundamentáis na crise 
constitucional do Canadá: 

~ <t 

rn 11 ia 

Primeiro: O federalismo can
diense non é un verdadeiro federa
lismo. 

Todo Estado federal esixe, pre
viamente, a esistencia dunha Cons
titución formal, e, no Canadá, cer
tamente, non a hai: en todo caso o 
que hai é un testo que prevé e defi
ne o funcionamento dalgunhas ins
titucións, mais non se trata dunha 
verdaeira Constitución canadiense. 
O Acta de América do Norte Britá
nica (AANB) é unha lei inglesa vo
tada polo Parlamento do Wets
minster e firmada pola reina Victo
ria o día 1 do mes de Santiago de 
1867. Lei inglesa, o AAN B non ten 
valor xurídico máis que na súa ver
sión inglesa. O testo francés, polo 
demáis, é unha simple traducción 
mal feita e que non dá xenio ningún 
ó lela. 

Segundo: O federalismo cana
diense non funciona ben coma tal. 

Outra grave característica de todo 
Estado federal é a esistencia dunha 
Cámara Alta onde os distintos 
membros compoñentes da federa
ción están representados en pé de 
,igualdade. Mais o Senado canadien
se non respeta este principio de 
igualdade e os senadores son no
meados polo Goberno federal e 
non, coma tiña que ser, elexidos no 
cadro das súas provincias respecti
vas. 

REPARTO DE 
COMPETENCIAS, XA 
Dende as súas orixes, Québec ten 
un obsetivo fixo: Unha reforma en 
profundidade do federalismo cana
doense e un novo reparto das com
petencias antre o poder federal e o 
poder das provincias. E decir, que 
os dominios xurisdicionáis das pro
vincias medren e os poderes fede
ráis queden determinados na nova 
Constitución, «a cal -di o indepen
dentismo quebequés- recoñecerá 
a esitencia, no Canadá, de dúas na
cións ben definidas xa e establece
rá os dereitos colectivos das dúas 
comunidades». 

A nova Constitución, segundo os 
independentistas do Québec, ten 
de prevelo xeito máis preciso de 
evita-los conflictos permanentes e 
garantiza-la asistencia dun verdadei
ro federalismo asegurando ós seus 
membros o respeto mutuo ós do
minios de xurisdición respectivos. 
Pola contra, o reparto de compe
tencias da AAN B é incompleto e 
nada preciso. En todo caso, atribúe 
ós membros federáis unhas compe
tencias residuáis e aínda estas, en 
caso de guerra, insurrección ou si
tuacións de escepción, poden ser 
suprimidas (caso das dúas guerras 

RESTO 
DO 

MUNDO 
mundiáis e dos sucesos do 1970 
en Québec). 

O federalismo canadiense sofre 
doutra febleza máis: A Constitución 
non fixa ningún mecanismo de revi
sión. Se ben, dende a súa indepen
dencia, Canadá leva tentado moitas 
veces de atopar un sistema propio, 
aínda non o conqueríu ou non foi 
posible adapta-lo. A primeira razón 
reside en que Québec, lóxicamente, 
non quere un mecanismo que lle 
impida acceder progresivamente á 
súa soberanía. Pola contra, é un ele
mento importante o feito de que, ó 
fío dos anos, dende 1867, pola 
banda do poder federal asístese a 
un movemento centralizador que, 
reforzado nos últimos tempos, re
duce sin cesar a capacidade de ac
ción das provincias supostamente 
federadas. O cal, no caso de Qué
bec, polas súas particularidades lin
güísticas e culturáis, dá lugar á 
máis forte resistencia ó centralismo 
do Goberno federal , hoxe dirixido 
por Trudeau e o seu partido, o PLC. 

En todo caso, tanto o resto das 
provincias -de fala inglesa
coma o Goberno federal , nunca 
chegaron a admitir calquera modifi
cación fonda na actual Constitu
ción, calquera arranxo que puxera 
en cuestión os seus cimentos tal e 
coma veñen sendo deica agora. 
Cimentos que son, hoxe por hoxe, 
dende sempre, a causa dunha si
tuación de desequilibrio na que os 
francófonos canadienses, os que
bequeses, levan as de perder. 

As últimas eleccións lexislativas 
no Québec ceiban unha nova fase. 
O PQ, cun corenta e un por cento 
dos votos, dispón dende agora da 
maioría no Parlamento da provin
cia : setenta postos decisivos contra 
dos vintasete do PLQ. O certo é, sin 
embargo, que René Lévesque aínda 
non xugóu a carta da . independen
cia, limitándose nesta ocasión a le
var adiante unha forte crítica ás 
xestións gubernamentáis dos libe
ráis: corrupción, desemprego, inefi
cacia ... foron os triunfos, axudados 
pola esistencia da chamada «Lei da 
língua oficial» propugnada por Bou
rassa, que proclama ó francés 
coma única · lingua oficial dos que
bequeses. O cal lle trouxo a inme
diata adversión da minoría inglesa 
no Québec, un millón de persoas 
xunto de máis de cinco millóns de 
francafalantes. 

As briscas virán dende os comen
zos do prósinio 1977, cando Léves
que convoque ós seus lexislados e 
escomece a campaña. Logo, en 
dous anos, un referéndum decidirá: 
Independencia ou integración. E, 
sempre, o Québec antre a resisten
cia e a participación. 
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TRUDEAU: 
O eataelismo 

ULSTER: Voltan 
os pacifistas 

Pierre Elliot Trudeau, par
tidario dun federalismo cen
tralizador baseado nun «na
cionalismo cultural» cana
diense, tenta desarmar con 
tal estratexia ó nacionalismo 
do Québec. O programa Tru
deau, neste senso, vai acom
pañado dunha xogada de bi
lingüización levada adiante 
pola Administración federal. 
Mais ós nacionalistas de Lé
vesque non lles é dabondo. 

Namentres Trudeau 
ameazaba ó Partido Quede
qués (PQ) co cataclismo da 
balcanización do Canadá, o 
cumio do PQ -despóis de 
gana-las eleccións- viña a 
decir: «Ninguén pode agar
dar que deixémo-los nosos 
obxetivos de conqueri-la in
dependencia pro, polo de 
agora, irnos gobernar Qué
bec durante os prósimos ca
tro anos mantendo as ac
tuáis estructuras». E Tru-

deau, ó mesmo tempo, tei
maba a traveso dos servicios 
de radio e televisión da rede 
federal, «Canadian Broad
casting Corporation», cunha 
chea de propaganda en in
glés (prá confederación) e en 
francés (prÓs de Québec). 

Pola súa banda, o xornal 
de liña inglesa «Toronto 
Starn botáballe unha man a 
Trudeau: «Se o Québec vai 
pola independeincia -de
cía- tódalas rexións deste 
país, traballadamente xunta
das antre delas nunha es
tructura nacional, escomen
zarán a conquerir outras di
reccións pra se salvar da 
desfeita. As provincias acci
dentáis sofrerán a tentación 
dos EE.UU e as mariñeiras 
esnaquizaránse polo mesmo. 
Ontario perderá os seus mer
cados no resto do Candá e 
veráse forzada a unha maior 
dependencia dos EE.UU.». 

Unhas dez mil persoas, na 
súa meirande parte mulleres 
protestantes e católicas, partici
paron o domingo día 5 nunha 
marcha organizada polo Move
mento da Paz de Irlanda do Nor
te. O frente da manifestación, 
xunto cas dirixentes do movi
mento, ía a cantante Joan Báez. 
O noso corresponsal en Londres 
Pérez Barreiro nos informa sa
bor do significado deste grupo 
dentro da realidade conflictiva 
do Ulster. 

Mentres o 1 RA advirte que si 
continúan as delacións -pro
blema tradicional dos movimen
tos revolucionarios irlandeses
os militantes do Movimento da 
Paz sufrirán as consecoencias, e 
comenza xa a actuar contra os 
presuntos delatores, o Movi
mento mesmo publicóu esta 
semá un documento de 34 páxi
nas, titulado «0 precio da Paz», 
que ven a ser o séu primeiro 
manifesto. Comenza así a 
transformación das manifesta
cións de mulleres nun movi-

O QUEBEC, COLONIZADO 
A paz semella que voltóu despóis dalgúns anos, esquencidos xa os conflictos diplómaticos causados 

pala visita do xeral De Gaul/e en 1967 («¿Viva o Québec libre?)), chegóu a berrar -pala canta que lle tiña- o 
24 do mes de Santiago nun hotel de Montreal) e no pasado a tronada de 1970, cando as accións do Frente 
de Liberación de Ouébec (FLQ) orixinaron o secuestro e marte do entón ministro de Trabal/o, Pierre Lapor
te. Fara o cumio da crise. 

Senda Québec unha sesta parte do territorio do Canadá, máis do oitenta por cento da poboación ten o 
francés coma o seu idioma namentres o resto, non senda algúns italiáns ou gregos, por exemplo, fa/a in
glés. Po/a contra, non é aqueta maioría francófona senón, precisamente, a minoría de fa/a inglesa a que 
ocupa máis do oitenta por cento dos pastos de decisión. A pesares deso, máis do cicuenta por cento das 
grandes empresas non son nin duns sin doutros senón dos Estados Unidos. 

Esa presencia norteamericana (a de «douscentos millóns de amigos que nos queren ben)), din os de Qué
bec con moita retranca) é o que evidencia cada día máis o crecemento da influencia USA en Canadá e, do
blemente, no Québec: USA sabor da confederación canadiense e a confederación enriba dos quebequeses. 
Unha situación que fai que, 6 final, tanto os quebequeses coma tódolos canadienses se sintan como se fo
sen «os negros-blancos da América do Norte)) respecto dos EE.UU. 

En todo caso, o home quebequés síntese seriamente colonizado diante da súa escasa capacidade de de
cisión sobar das riquezas do seu propio país. 

mento que arela a maior perma
nencia e a non sofrir a sorte de 
tantos outros semellantes que 
ramataron sempre devorados 
pola dinámica do conflicto do 
Ulster. 

O autor do documento é Cia
ran Nckeown, que sae así da 
anonimidade, ainda que foi fun
dador, hai sete semáns, con 
Betty Williams e Mairead Corri
gan, do Movimento da Paz. 
Quérese marcar con esto a nova 
fase da organización. 

Cioran Nckeown procede do 
movimento dos «Civil Rights» co 
que comenzóu a axitación no 
Ulster en 1966. Pertenecía á 
aza pacifista - moi considera
ble- daquel movimento, e 
abandonóu as actividades políti
cas en 1968, cando o conflicto 
mudóu de carácter coa interven
ción do 1 RA e a resurrección 
doutras forzas tradicionais dos 
conflictos da illa. Nckeown, xor
nalista e graduado en Filosofía 
da Queen's University de Bel
fast, consideróu que o prantexa
mento «moderno» da loita tiña 
revertido ó tradicional, que dos 
anos sesenta tlñase votado ós 
vinte. 

A tesis de «0 precio da Paz» é 
que fai falla rexeitar a cuestión, 
«esencialmente imperialista» de 
cómo se pode gobernar a Irlan
da do Norte, e substituila pola 
de cómo se pode desenvolver 
unha democracia estable en Ir
landa do Norte. Cree, probable
mente con demasiado optimis
mo, que as traxedias destes últi
mos anos crearon unha nova 
base de identidade no Ulster, 
unha esperiencia distinta das de 
Inglaterra, Escocia e Gales, e ta
mén da República de Irlanda, e 
que sobre esa esperiencia póde
se construir unha solución. Pen
sa que podería contarse con un 
considerabel apoio financieiro 
do Reino Unido na etapa inicial 
do camiño cara ás institucións 
do Ulster coma rexión europea. 
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E un escenario irreal, propio dun film de ciencia-ficción. 
Aló, perto das augas ceibes do río Deza, entre arbres e casas de 
labranza, érguese un barrio de formigón, un barrio que pola 

súa feitura e polos materiáis de construcción estaría máis 
axeitado a calquera cidade industrial de centro-europa. 

Os milagres do ((Wolfram» 

Un barrio proletario 
non monte de Galieia 

Foi coa 11 Guerra Mundial. Cen
tos de homes chegaron a Fontao
Cruces á percura do «ouro negro», 
do wolfram. Cantan que o aprecia
do metal -hoxendía moi baixo de 
precio- vendíase ós alemáns que 
o utilizaban pra facer armamento, 
pala resistencia que daba ás mistu
ras, pro tamén ós ingleses que lago 
o tiraban ó mar. 

A esistencia de tesiterita e wol
fram nesta zona montañosa de Si
lleda, na provincia de Pontevedra, 
foi descuberta hai xa moitos sécu
las, din que polos fenicios. Mais o 
verdadeiro «boom» chegóu neste 
século coa primeira e, sabor de 
todo coa segunda guerra mundial. 
Tamén a guerra de Corea, nos anos 
cincuenta, influiría na demanda de 
mineral e polo tanto na vida mesma 
desta terra galega. 

O CAMPO DE FUTBOL CON O FONDO 

UN BARRIO IRREAL 

COMA NO OESTE 

Quen vivíu e coñocéu o tempo 
de maior auxe das minas, precisa
mente na calamitosa postgue-

rra, esplícanos que semellaba un 
Oeste americano en pequeno. Hou
bo mesmo unha novela titulada 
«Wolfram-wolfram» que, de xeito 
costumbrista, reflexaba parte do 
ambiente que entón había. 

Eran milleiros de persoas que 
chegaban en veículos, da cabalo, 
ou a pé, na busca do mineral que, 
anque fara por uns días, os alonxá
se da miseria cotián. Vivían moi 
mal, en barracóns de madeira, ou 
mesmo dormían nas cortes do gan
do que os donas alquilaban a bo 
precio. Como era lóxico, abondaban 

A MINA E, A CARON, O RIO DEZA 

as tascas, as loitas, as esmorgas ... 
era cáseque unha terra prometida á 
que se chegaba fuxindo da fame e 
da escaseza. 

E detrás dos cartas viñan tamén 
as atraccións, as compañías de bai
le, as orquestas, mozas, cantantes 
do momento, coma Machín, retra
tistas, bailaores, barbeiros, cartei
ristas ... Proxectábanse películas ci
nematográficas, das que algunhas 
carteleras aínda hoxe dan un aer 
esótico ós bares, xa semidesertos, 
da zona. 

POLITICOS NA MINA 

Máis o mineral que levóu aquel 
aer festivo, que fixo ricos a algúns, 
tiña outra faceta que facía lembrar 
á xente que houbera unha guerra 
civil á que seguíu unha forte repre
sión contra todo o que significara 
democracia. Chegóu a haber máis 
de quinientos presos políticos tra
ballando nas minas, vixilados polo 
Exército e pala Guarda Civil. Había 
«comunistas» -coma nos decían 
na aldea- galegas, madrileños, 
vascos, asturiáns, cazurros, portu
gueses ... e aínda está en pé a casa 
que servía de cadea. 

Por outra banda, o traballo na 
mina era durísimo. «Era coma me
terse na cava do demo», decíanos 
un vello. Das condicións sanitarias 
é millar non falar: ningún médico, 
un soio practicante, unha casa
botiquín ... A silicose fixo verdadei
ros estragos. «Eu cheguéi a ver 
-contábannos- cinco ataúdes 
pró camposanto, un detrás doutro». 

Traballábase oito horas e algúns 
dos que mandaban - moitos recor
dan un administrador que tiña 
coma espresivo alias «o testafe
rros»- non facía precisamente 
máis agradabel o choio. 

O POBOADO 

Pro hai algo hoxe en Fontao 
que fai abrir moito os ollos a cal
quera visitante. Perto das casas la
bregas, deshabitado agás tres ou 
catro vivendas, hai un poboado mi- · 
neiro, coa súa igrexa, co seu salón 
de cine, coas súas escalas -nas 
que aínda se poden ver colgados os 

retratos de Franco e José Antonio, 
os mapas, e un cadro da Virxe Ma
ría-, o seu campiña de fútbol ... as 
arbres de arredor, as rúas desertas, 
a mesma estructura do poboado, 
dálle un aer cáseque pantasmal. 

«0 día do desembarco de Nor
mandía caíu o precio totalmente». 
A guerra de Corea traguería unha 
pouquiña vida naquela decadencia. 
Neste intre, arreciar dos anos 58-
59, construíuse o poboado no que 
viviron os empregados que mantiña 
alí a empresa até que pechóu a 
mina definitivamente. 

Oeste xeito esta «Sociedad Es
taños de Silleda», hastra 6 1928 
propiedade dos ingleses, lago has
tra ó 1937 dos franceses, e despóis 
de capital misto hispano-francés, 
deixóu de esplota-la mina como tal 
no ano 1963. Máis tarde habería 
un intento de esplotación a ceo 
aberto que se paróu por arde do 
Xuzgado de Silleda, xa que houbo 
unha denuncia porque, según pare
ce, as pedras desprendidas das es
plosións afectaron algunha casa. 
Perto da mina hai unhas granxas 
propiedade dos donos da empresa, 
que residen en Madrid. 

O que é certo é que na zona hai 
unha especie de «misterio» difícil de 
definir. Ante certos temas cáseque 
ninguén quere falar, coma se hou
bera algo que esquencer. 

Hoxendía xa non chega xente: 
pola contra, os mozos de Fontao 
emigran. Aínda non é tempo de 
troitas no río Deza e, aló abaixo, o 
mosteiro de Carboeiro, un dos máis 
fermosos de Galicia, agarda a súa 
reconstrucción ... 
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Poema de Ramón Cabanillas con 

"iEN PE!H 
¿NUEVO HIMNO 
GALLEGO? 
Basándose, entre 
otras razones con las 
que él está de acuerdo, 
en palabras de 
Celso Emilio Ferreiro 
- CJran poeta de 
la Galicia actual -
que no encuentra 
vi9oroso el actual himno 
CJalle90, otra 
de las CJrandes fi9uras 
de las Letras Galle9as, 
Raimundo García 
Domín9uez, más 
conocido por «Borobó», 
hizo la propuesta 
de que «¡En pé!», 
uno de los más 
célebres poemas 
de Ramón Cabanillas , 
musicado por 
Juan Pardo y estrenado 
e n Santia90 
d e Compostela 
e l 13 de noviembre 
de 1976, 
se convirtiese 
en e l verdadero 
himno de Galícia. 

«Poema de Ramón Cabanillas 
con música de Juan Pardo. ¡En 
P é l, ¿Nuevo himno gallego?». Así 
titula Antonio D. Olano, e esta é 
unha das «felices» ideas que 
espón, un longo reportaxe sobor 
do long - play de J ohn Pardo 
« Galicia: miña nai dos dous ma
res». O señor Olano e míster 
Pardo deben pensar que cambiar 
de himno en Galicia é tan fácil 

música de Juan Pardo 
Escenario adecuado 
La catedral de SantisgOt 
en .su fachada 
del Obrado/ro. 
marco y simbo/o, 

coma cambiar de chaqueta na 
Metrópoli. Despóis de formar 
parte do dúo «John and Junior», 
de tirarse das guedellas, e de 
mentarse a «mother» un a outro 
-cóntase que discutían en in
jlés-, o Pardo fixo a súa pri

meira incursión no galego cando 
o «boom'> comercial -que coinci
día co intre de meirande repre
sión sobordos «voces ceibes»- e 

O FIADEIRO · 
A resposta dóul/a Eduardo Blanco - Amor ó naso compañeiro 

Freixanes no seu libro aquel de «Unha ducia de galegas)): «Os fiadei
ros eran xuntanzas de homes e mulleres na corte da casa campe
siña, que era onde había calefacción animal, esperando ó día pra ir a 
trabal/ar as terras. As mulleres, as ve/las e máis as novas, fiaban e 
contaban cantos. Eu aínda teño unha fotografía, cun ama de cría 
que tiña, nun destes fiadeiros nunha aldea perta de Ourense. Os 
mozos iban toda a noite dun fiadeiro noutro con pandeiros, canta
ban ó chegar, esparexían un pouco o estrume da corte e bailábase 
un ha muiñeira (as ve/las bailaban unha muiñeira señorial e so/ene); 
establecíanse unha sorte de loitas dialogadas antre os compoñen
tes, homes e mulleres, «farras)) e «frascas)). Había unhas /eises, era 
un verdadeiro teatro espontáneo cun grande marxen de improvisa
ción, coma todo o teatro no seu f?rincipio. Lamas Carvajal canta 
que chegaba un intre no que alguén tiraba o pucho, apagábase a 
luz do candil de gas e a/í mesturábanse todos polo chan, homes e 
mulleres. 

DOUS MARES 
DE 
BAGO AS 

de Manolo Escobar ó flamenco. con pasado franquista, teñena 
compuso «A charanga» que é á prohibido cantar eses mesmos 
canción galega coma «Mi carro» cantantes galegos que Joan alcu-

ma coas súas parvadas. «¿Qué 
Agora, no reportaxe de G.I. , di soy ahora? Posiblemente estoy 
«yo no he cambiado nunca,>. E cerca de los que tienen verdade-
certo, sigue a face-las mesmas 
horteradas. O grave é que as fai 
utilizando testos que pró pobo 
galego teñen un significado e 
moitas veces unha historia chea 
de dor e loita. Esa mesma can
ción de «En pé!» que míster Par
do presentóu no Hostal, en pre
sencia do gobernador civil de 
Pontevedra, do rector da Univer
sidade e outras Il. persoalidades 

ras preocupaciones sociales. 
¿Los socialistas? Pudiera ser ... Si 
hay ese referéndum del que tanto 
se habla me gustaría votar. Debo 
votar,>. ¡Ai, miña nai! Se don 
Ramón chegara a ergue-la testa 
íanlle caer dous mares de bá
goas. E despóis das bágoas ía fa
cer brincar cunhas boas labaza
das ós cantamañanas e algún so
briño que todos sabemos. 

Blanco - Amor engadía lago que él non vira nunca aqueta das 
mulleres e máilos homes de rebo/ós polo corte/lo adiante sin a luz 
do candil. Nós tampouco, claro, pro non perdémolas esperanzas. E 
agardamas que, ca/quera día, no FIADEIRO da revista algún que ou
tro carallán chegue e peche a luz: de alíen adiante FfADEIRO iráse 
quentando e collendo saúde, que é o máis importante, e a ver por 
ónde s.aímos lago, semá a semá. O millar sería, xa dende este nú
mero 1 de TEIMA, que FIADEIRO tora o resultado da liña directa da 
sección cos mesmos lectores: se nos poñemos a todo, os lectores e 
máis nós, os que facémola revista, ímoslle asubiar polos ventas ó 
mesmo sandio/a contándonos secretiños a berros. Coa axuda dos 
cantos do lector eiquí vanse saber moitas causas, miudas e non tan
to. Do pasado, do presente e do futuro. Do mar, do campo e da ci
dade. Dos curas, dos alcaldes, dos menciñeiros e das meigas (hái
nas dabondo). Da política e dos políticos. Dos homes e máis das 
mulleres ou de ámbolos dous xuntiños. 



Outra de cantantes 

Casino de Puentedeume 

Viernes, 26 Noviembre 8 y 9,30 noche 
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RECITALES 
CHEMIJ 

(Aprobados por el M. 1 y Turismo de Madrid ) 

f.a IJOZ demócrata 

Un Cántico 
a la Libertad 

Con la pre se ntación d e sus canciones: 

l:} La Democracia l:} La Respuesta a la Verdad 

{t El Emigrante {t Requiem a Xesús 

Y con temas de cantautores actuales 

Aquel señor vestido de azul 
que teimóu durante tantos anos 
na idea de que non estabamos 
preparados prá democracia, des
coñecía, evidentemente, a esis
tencia de Cherna. Baixo nome 
tran frivolón agáchase nada me
nos que a primeira entre as moi
tas voces demócratas que sin 
duda lle xurdirán a este país de 
agora en diante. Miren se esta
ría preparado Cherna pra cando 
decir democracia deixara de ser 
pecado -a palabra, ollo: non o 
Jeito- que tiña compostas catro 
elexías didáctico-libertarias adi
cadas «al pueblo». Pesia todo, o 
noso Cherna -oportuno hastra 
neso- conqueríu que os seus re
citáis foran oficialmente bendeci-

Entrada: 5o ptas. 

dos polo Ministerio de Informa
ción e Turismo de Madrid. 

Con Franco non pasaban estas 
causas. 

¿Un gran earallo? 

Ninguén nesta revista sabe quén 

é o autor desta parida, máis pouco 
importa. Xa se sabe: o mundo está 
cheo de grandes obras anónimas 
(se poden ser limitadas, millar). De 
calquera xeito, tanta culpa ten o 
que tivo a idea orixinal coma quen 

aprobóu e autorizóu a instalación 

desta sorte de monolito. 

Uns e outros debéronse inspirar, 
dende logo, en recordos -poida 
que pertas, poida que lonxanos no 
tempo- dalgunha práctica de cir
cuncisión. De fimosis, vaia. Tamén 
poidera ser -en opinión doutro 
sector dos científicos ós que lles 
consultamos o caso- que o pétreo 

gran teto sexa a primeira manifes
tación escultórica que racha coa 
tradición pontevedresa: a soleira 
dunha nova etapa que pasará a se 
chamar «post - represiva». 

Porque, aclarámonos, se~ellan
te apéndice érguese nos xardíns de 

Santa María coa propia basílica 

coma telón de fondo, no mesmo 

corazón de Pontevedra. O emplaza

mento fainos pensar que se esco

lléu tal motivo en lugar concurridí
simo por aquelo de perpetua-la 

lembranza, siquiera dominicalmente 
e en festas de gardar, da virilidade 
pontevedresa. Virilidade, por outra 
banda, ben probada a pesares da 
inactividade da Moureira, que que

da ben cerca do devandito empla

zamento. 

Claro que, se é eso o que se per
sigue, o surtidor deixaría ós homes 
de Pontevedra no mesmo borde da 
ridiculeza. Porque, coma di o noso 
corresponsal Guillermo Campos, 
con ese cativo chorriño non se vai a 
parte ningunha. A ningunha. Certa
mente, non é o que se di un gran 

caralla. Un pouco peregrino, eso sí. 

~ 
<( 
a: 



A historia da radio en galego (unha historia pequena e chea de atrancos) é a historia 
dunha dependencia, inseparabel do contesto xeral do país. O proceso castelanizador ten nos 
mass - media as ferramentas máis eficaces e esmagadoras. O «progreso» español das 
derradeiras décadas poida que non teña arrincado o bocio do Caurel nin os atrancos 
económicos e sociáis do noso pobo, pro metéu un transistor (unha língua, unha mensaxe 
concreta) na orella de cada labrego e en cada fogar de Galicia. Falar da radio en galego é falar 
das tensións sociáis, intereses de clase e circunstancias políticas e económicas de Galicia. 

A RADIO GALEGA 

Entre a resistencia 
e os ca;mhios políticos 
V. F. 

Na nosa circunstancia histórica 
os medios de comunicación de ma
sas son o novo elemento (decisivo) 
a ter en conta no intre de facer un 
análese, ou mesmo iniciar calquera 
estratexia, cara á normalización lin
güística do país. Todo proceso co
lonizador ou dependente ten nos 
mass-media as súas ferramentas 
máis eficaces. E de todas elas é a 
radio nestes intres a de maior di
mensión e pegada popular. As súas 
características como medio de co
municación de masas fana presen
te nos máis variados sectores so
ciáis cunha penetración especial 
nas camadas máis populares, con 
menor nivel cultural e, polo mesmo, 
con menores posibilidades de de
fensa, engaioladas polo feitizo do 
medio. 

Calquera observador decataráse 
de todo esto. Alonso Montero, no 
seu «Informe dramático ... », apoiá
base precisamente no gran poder 
dos mass-media pra talar da ferida 
de morte da nosa lingua. E certo. 
Agora ben, os medios endexamáis 
son malos de seu, senón asegún 
quén os emprega. Outra vez o pro
blema é político. 

OS MEDIOS NON 
SON NEUTRAIS 

As décadas dos 40 e dos 50 fo
ron as décadas da radio. Nos se
senta escomenzan a realizárense os 
primeiros programas radiofónicos 
en galego, de carácter fundamen
talmente cultural (a cultura foi a 
única vía posibel de reafirmación 
galega durante moito tempo), an
que cunhas miguiñas sociáis ou 
económicas de cando en vez, e cá
seque sempre promovidos por gru
pos ou asociacións culturáis, que 
nestas datas escomenzan a medrar 
con forza. «Da terra e dos tempos», 
«Aquí Galicia» ... O crecemento do 
idioma nos medios de comunica
ción vai fondamente vencellado ó 
pulo social que esixe a súa presen
cia, a maior ou menor libertade de 
espresión e á liberalización en cada 
intre das estructuras do Estado 
franquista. 

Os homes (poucos) da primeira 
radio en galego da postguerra, que 
cáseque nunca pertenecían ás 
plantillas das emisoras, sabían que 
os medios de comunicación de ma
sas son ferramentas que confor
man a sociedade, a imaxe que a so-
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- Dende Montevideo: 26 anos de radio 

«Bos días, galegos ... » 

ciedade ten de sí mesma, coma un 
espello de masas controlado e 
amañado pola clase dominante. 
Eles eran (e aínda son) illas no me
dio dun ermo alleo. 

COLONIZACION 
E DEPENDENCIA 

En Barcelona falóuse dunha ra
dio enteiramente en galego, cata
lán ou vasco: O paso seguinte á 
aparición de programas, pequenos 
tempos informativos, seccións ra
diofónicas, etc., nestas linguas. Nos 
derradeiros anos a presencia doga
lego na radio medróu dun xeito im
portante (parellamente á concien
cia do país), pro sigue a ser moi mi
noritario e cáseque insignificante 
no contesto xeral. ¿Qué posibilida
des hai, hoxendía, nas nosas cir
cunstancias, dunha radio enteira
mente en galego? Deso falábase en 
Barcelona. 

A dependencia da radio é unha 
anécdota no contesto xeral e de
pendente do país. Hai quince emi
so,ras en Galicia. Todas elas perte
cen a cadeas estatáis e responden 
a unha programación centralizada 
en Madrid. O fenómeno é propio de 
toda España e esplícase, natural
mente, dentro dun Estado unitario 
e centralista. 

En moitos casos o tempo de pro
gramación propio é mínimo, polo 
que aínda que se quixera, as op
cións dunha iniciativa galega des
tas emisoras son moi poucas: hai 
que «pasar» o que fan en Madrid, os 
programas da emisora central. As 
emisoras galegas nin teñen medios, 
nin teñen cartos, nin teñen profe
si.onáis axeitados pra desenrola-la 
súa iniciativa. A ninguén lle preocu
pa tampouco que os teñan. Non é 
un casual que os maiores índices 
de programación ou emprego do 
idioma (o mesmo en Galicia que en 
Catalunya ou Euzkadi) se dean nas 
emisoras máis descentralizadas, 
concretamente na COPE, que ade
máis son as máis novas. 

PUBLICIDADE 

¿ Quén mantén económicamente 
estas emisoras? A estructura das 
mesmas obrígaas a depender cáse
que esclusivamente da publicidade, 
pois o ouvinte non pode paga-la 
emisión como paga o periódico, por 
exemplo. E a meirande parte desa 
publicidade, polo menos en dúas 
cadeas, ven de Madrid. Non chegan 
a tres as emisoras galegas que po
derían tentar unha vida propia , pola 
súa conta, xestionando elas mes
mas a súa supervivencia. Por outra 
banda, a publicidade non é máis có 
control do capital, ás veces cunha 
dictadura moi forte, un capital que 
nada ten que ver coas preocupa
cións das que estamos a talar, an
tre outras cousas porque non lle 
son rentabeis. Calquera observador 
entende,. nestas condicións, a gran
de ferramenta de control da bur
guesía centralista que é a radio. 

A dependencia centralista, nun
ha meirande parte dos casos (SER 
e Radio Nacional principalmente) é 
absoluta. E os atrancos pra facer 
unha radio galega (coa aventura e 
os riscos posibles que esto poida 
significar) non son máis cá resulta 
de todo esto. Non é un casual que o 
programa máis antigo da radio en 
galego se faga en Montevideo: 
«Sempre en Galicia», unha emisión 
semanal de media hora de dura
ción, pagada polos emigrantes, ás 
nove e media da mañá do domingo, 
dende 1950. 

EIVAS E ATRANCOS 

Nos derradeiros tempos o con
trol estatal liberalizóuse un chisco e 
nalgunha emisora faise mesmo in
formación en galego, programas 
musicáis, culturáis, etc., dun xeito 
moito máis aberto. Pro o sistema 
chantóu fondamente o principal 

. atranco para poder adoitar unha 
postura mínimamente radical cara 
ó emprego da nosa lingua, aberta
mente xa, no medio radiofónico: a 
dependencia total de Madrid e a 
cuestión económica, a dependencia 
dos intereses do capital que finan
cia as emisoras, entendidas sempre 
coma un negocio. ~ 

(Pasa á páxina seguinte) .O 



(Ven da páxina anterior) 

Falar dunha radio en galego, 
coma de calquera medio de comu
nicación, é talar, parellamente, das 
diferentes tensións sociáis, circuns
tancias políticas e económicas, loi
ta de clases que conforma o desen
volvemento natural e histórico do 
idioma galego e dos propios me
dios de comunicacións nos últimos 
anos. Asegún se troquen os pode
res, vaian medrando unhas opcións 
e recuando outras, se poderá talar 
duns medios en galego e ó servicio 
dos intereses de Galicia. As eivas e 
atrancos que sofre o noso país nos 
diferentes eidos da súa personali
dade histórica amósanse eiquf 
abertamente. 

UNHA POLITICA 
ESTATAL 

¿Esto qué quer decir? Que hai 
atrancos e problemas, nada máis. 
De feíto hai tamén unha toma de 
conciencia nalgúns sectores profe
sionáis (o que esplica as conclu
sións de Barcelona que eiquí mes
mo publicamos, conclusións nas 
que, por outra banda, non era Gali
cia precisamente a máis represen
tada) , pro son sectores moi minori
tarios. 

O baixo nivel intelectual dos pro
fesionáis radiofónicos, coas súas 
escepcións, tampouco axuda a 
plantexamentos que supoñan un 

certo risco ou cambios ideolóxicos. 
Trocar esa mínima toma de con
ciencia en feítos concretos é un 
proceso por andar que esixe cam
bios sociáis e políticos de fondo. Os 
mass-media son reflexos e alonga
mentos da estructura social na que 
viven, tenden a reforzala sempre. 

As conclusións de Barcelona son 
importantes, son coma pequenas 
lumieiras no medio do ermo, pro os 
profesionáis sensibilizados (os pou
cos) saben que, nas circunstancias 
nas que se moven (dependencia di
recta ou indirecta estatal ó traveso 
de concesións administrativas que 
se poden retirar en calquera intre, 
centralismo absoluto, pouqufsimos 
medios nas emisoras que non son 
Madrid, dependencia da publicida
de e na programación, etc) o gran 
paso teríao que da-lo Estado. O Es
tado é quen ten a obriga de plante
xar abertamente unha política ra
diofónica a prol destas linguas mar
xinadas, apoiar económica e ofi
cialmente ás emisoras que emitan 
enteiramente en galego, axudar ás 
programacións, desenvolve-lo me
dio fora do control madrileño, for
mación de profesionáis axeitados, 
etc. O que non sexa así é resistir ou 
facela guerrilla, coma deica agora. 
E un Estado que levara adiante 
unha política deste xeito non sería 
o mesmo Estado. 

A RADIO DO ESILIO 
Hai unha radio política, con raiceiras nos primeiros 

programas radiofónicos que se fixeron a pro/ do Estatuto 
de Autonomía en 1936. Eran programas nos que se re
collían, en galego, os discursos e mitins dos políticos do 
Frente Popular. Son programas que marcaron un tempo 
de radio en ga/ego, no esilio, cando eiquí nin tan sequer 
se facía a radio «cu/turalista)) dos anos sesenta (e aínda 
de hoxe en grande parte de casos). 

Os programas da BBC, en galego, foron a voz da 
resistencia republicá. «De Ribadeo a Tui)), 6 traveso da 
emisora Pirinaica, emitfase tódolos martes e aínda hai 
pouco que deixóu de saír. Era o programa do Partido Co
munista de Galicia. Logo do 25 de abril portugués, 6 tra
veso da emisora Radio C/ube de Oporto, emitíase os xo
ves outro programa tamén en galego: «Os meus amigos 
de Ga/icia ... >> que dirixfa a xornalista esi/iada Margarita 
Ledo Andión, dentro das posicións nacionalistas. 

Mesmo o máis vello programa de radio en galego, 
«Sempre en Galicia>>,, nacéu e vive no esilio emigrante. 
Emítese tódolos domingos 6 traveso de Radio Carbe de 
Montevideo dende 1950, ano da morte de Alfonso R. 
Castelao. E afnda sigue a safr dende a outra banda do 
mar. 

Informar en América Latina 

«Breviario», unha revista 
en busca da realidade 

Nacéu en Buenos Aires (Arxentina) o pasado mes de se
tembro. Chámase «BREVIARIO. LA REVISTA LATINOAMERICA
NA» e pretende ser cada mes «un instrumento pra axudar a 
comprende-la información e desinformación da prensa corriente. 
Un ámbito prá polémica útil». 

Xurde nun tempo especialmente perigoso, difícil -cicáis 
tamén dalgunha maneira esperanzador- prá Arxentina e en xe
ral, pra toda a América Latina. Un tempo no que as revistas de 
economía, política e socioloxía deberon deixar forzosamente 
paso ós semanarios dos chismes, ó eshibicionismo social do 
peor gusto e, como non, ás pouco deportivas guerras dos pode
rosos do deporte. Quén sabe se non será escesivo pra unha pu
blicación que se autocalifica como «independente, allea a todo 
par;tido, movemento, organización ou secta política ou reli.xiosa». 
De calquer xeito BREVIARIO púxose a andar disposto a salvar, 
se lle deixan, as fronteiras das vinte américas latinas, «víctimas 
das deficiencias non sempre inxenuas do periodismo internacio
nal, incluído o da propia rexión». Adicada «máis á realidade que á 
mera actualidade» do continente americano, BREVIARIO 
propónse precisamente, «sumarse ós que procuran supera-las 
carencias e deformacións periodísticas», mostrando as diferentes 
facetas da política, a economía e a cultura daquelas repúblicas, 
«sin necesidade -son palabras do editor - de recorrer ós hé
roes da independencia nin usufructua-lo noso folklore nin talar 
continuamente en nome da América Latina». 

OBSTA CULOS PRA AUTONOMIA 
¿Puntos de partida? A busca da autonomfa e os conse

cuentes cambios sociáis como requisitos insoslaiabéis, a concer
tación da solidaridade latinoamericana, en tanto se asente nunha 
efectiva vocación de autonomía. «De tódolos xeitos, dise no edi
toria presentado baixo o título «Las cartas sobre la mesa», o pro
ceso que leve á autonomía · non se deslizará. suavemente, senón 
que atopará obstáculos serios e deberá sofrer máis dun choque 
con forzas encontradas». Pra todo esto -suliñámolo porque 
pode parecer p~radóxico- BREVIARIO condena absolutamente 
a violencia por entender que «provoca a reacción defensiva dos 
sectores no desmedro dos cais debe efectuarse o proces,o leván
doos a unifica-lo o seu poderío». En función destes plantexamen
tos, a nova revista latinoamericana non escluirá a aceptación do 
disenso e a confrontación. Sí deixará a un lado a deformación 
deliberada da realidade, os sectarism.os e tódaJas formas, as 
máis sutíes formas, que a forza sabe levar consigo. 

A INTEGRACION, POR EXEMPLO 

BREVIARIO presenta no seu primeiro número unha entre
vista co padre Arrupe, o «papa negro», traballos sobor das non 
axudas ás nacións probes e a política secreta da fame, informe 
sobor da inflación latinoamericana, un perfil do presidente electo 
dos EE.UU., Jimmy Carter, os problemas da integración da Amé
rica Latina e un artigo do historiador José Luis Romero que ana
liza o movemento migratorio campo-cidade rexistrado no conti
nente dende os anos 30. Recolle tamén ademáis doutros traba
llos, unha narración de García Márquez, «La marquesita de Sier-
pe». 

BREVIARIO é descoñecida na Península Ibérica, cousa gra
ve porque a nosa información de América Latina resíntese a cau
sa das «deficiencias non sempre inxenuas do periodismo interna
cional, incluído o da propia rexión». Por eso en TEI MA quixemos 
recollela e presentala ós nosos lectores. Por eso e porque nos 
sentimos satisfeitos de talar dunha pubHcación, irmá dende a 
distancia, que sae disposta a apostar forte no preocupante pano
rama latinoamericano. 

\~ 



en Galicia ... 

RADIO POPULAR 

VIGO, OURENSE, FERROL, LUGO 

por unha radio cada día máis. nosa 



Unha esperieneia histórica 

cc24 orduak euskaraz» 
XOSE RAMON BELOKI é un ctos X.R.B. Neste caso, a grande 

responsabeis das «24 horas de eus- vontade do pobo vasco de 

kara)), unha esperiencia histórica na 

radio vasca e, sin dúbida ningunha, 

na radio que se está a facer nas lin

guas nacionáis non recoñecidas ofi

cialmente polo Estado. Radio Po

pular de San Sebastián, Loyola, Bil

bao e Pamplona retransmitiron o 

pasado 2 7 de marzo vintecatro ho

ras seguidas en lingua vasca. Doce 

mesas redondas de trinta minutos 

encol de diferentes temas da cultu-

conserva-lo seu. Vontade que é o 

máis grande argumento pro futuro. 

A radio no País Vasco non P.ode vi

vir allea a todo esto, a esa vontade 

da que falo e que se amosa decote. 

A radio debe atopar, traballando, 

investigando nas súas posibilida

des, o seu propio xeito de face-las 

cousas, a sua propia imaxe dentro 

da cultura vasca, que é moi activa. 

T. Polos feítos vexo que tedes 

ra de Euzkadi, unha mesa redonda máis posibilidades cicáis ca noutros 

de dúas horas e media encol da sitios. Ainda están moi perto as 

educación e a súa problemática, 25 Xornadas de Barcelona. ¿Qué posi

crónicas, entrevistas personáis con bilidades lle ves á radio enteira

xente significada, a retransmisión mente en euskara, dentro das no

da xuntanza de Euskaltzaindia (a sas circunstancias históricas? 

academia da lingua euskara), un X.R.B. Non quero talar de po-

gran festival o que asistiron millei- sibilidades. A xente, nestes casos, 

ros de persoas, etc., foi o eixo da 

programación. 

T. Do primeiro que hai que saber 

e das dificultades, 8 eloki. 

X.R.B. Tódalas primeiras espe

riencias son difíciles e costa máis 

levalas adiante. Se esas esperien

cias se tentan en España af nda 

máis. Amáis d'as dificultades de or

ganización, que foron unha chea 

delas, están as da Delegación de 

Información e Turismo que, eles sa

berán por qué, sentfronse na obriga 

de esixir que as 24 horas de emi

sión foran grabadas denantes e llas 

presentáramos pra súa censura 

previa. Houbo discusiós, negocia

cións, longas conversas... E máis 

dunha vez estivemos a piques de 

bota lo todo ó ca rallo. Poi a contra: 

as xentes das emisoras deron toda 

a axuda, e algunha máis. 

T. Logo da esperiencia hai 

fala de «san realismo». As veces ese 

«san realismo» (actuar seguindo as 

posibilidades que esistan) non é 

máis ca un quedar moi por debaixo 

desas posibilidades, ou non facer 

nada. Eu quero falar da necesidade 

de traballar arreo, sin acougo, pra 

que as cousas sexan coma nós 

queremos; traballar por enriba da 

rentabilidade e dos costes. E talan

do de costes:¿ cándo se decatará a 

Administración Central de que os 

fondos da comunidade deben ir á 

comunidade, sin esmolas, neste 

caso á defensa dunhas linguas na

cionáis como elementos de primei

ro orde das distintas nacións que 

eles din querer administrar con xus

ticia e igualdade? Nós, quen traba

lla en entidades privadas, estamos 

dispostos a facer canto poidamos 

pro as nosas forzas e posibilidades 

non son moitas. Compre unha polí

tica estatal de axudas económicas 

sempre conclusións. Sempre se e reáis, botar man dos fondos co

adeprende algunha cousa, algunha munitarios, que pra algo están. 

lección. (Pasa á páxina seguinte) 

X. R. BELOK/ E LUIS MICHELENA 

Por unha radio máis nosa 

Conclusións das 
xornadas de Barcelona 

Os días 13, 14 e 15 de outono celebráronse en Barcelona as 
<di Xornadas de radio)), ás que asistiron profesionáis de toda España 
máis invitados de fóra e que trataron, dun xeito especial, a proble
mática das linguas non oficiáis do Estado no medio radiofónico. Ve
leiquí as conclusións ás que se chegaron: 

2 

3 

4 

Necesidade de elaborar un censo lingüístico pra coñece-la base 
real dos talantes en cada unha das linguas nacionáis (catalán, 
vasco e galego). 

Propoñer á Administración o financiamento de emisoras que 
emitan enteiramente nestas linguas. 

Adicar unha especial atención, dentro desta problemática, ó ba
ble na zona asturiana como realidade lingüística que é. 

Emprego das mesmas linguas conservando en cada caso as ca
racterísticas de cada pobo. 

S Ampliación nas emisoras da programación nestes idiomas. 

6 Promove-lo apoio publicitario cara ás emisións. 

7 A creación, se chega o caso, dunha Escola de Radio prós profe
sionáis do medio en cada comunidade talante. 

Presentaron ponencias Radio Popular de San Sebastián, Ra
dio Popular de Vigo e Radio Peninsular de Barcelona. 



(Ven da páxina anterior) rra), etc. Estes plantexamentos, 

T. No vaso labor radiofónico a polo menos no ideolóxico, xa están 

pro/ do vasco, ¿contades coas ikas

to/as? 
rebordados, anque na práctica non 

sempre é doado ou posible abrir ei-

X.R.B. Claro que sí. Nas «24 dos novos. O noso idioma ofrece 

orduak euskaraz» traballaron moito. 

Pro 24 horas non chegan pra nada. 

A nosa relación coas ikastolas, cara 

á normalización lingüística, ten de 

ser estreita e de tódolos días: eles 

na escola, nós dende a radio. Nas 

ikastolas hai hoxendía 40 mil alum

nos. Nós estamos comprometidos 

na mesma laboura. Nos últimos 

tempos axuntámonos pra traballar 

nun programa común. 

T. ¿Ten historia a radio en eus
kara? 

X.R.B. Moi probe, curta e mal 

coñecida, que é o mesmo que non 

ter nada. Pro irnos conquistando 

cada día novos obxetivos, medra o 

tanto por cento de emprego do 

idioma no medio, en Guipúzcoa é 

un movemento xeral. Outras pro

vincias andan máis atrasadas. 

T. ¿Qué tipo de programación 

se está a facer en vasco? 

moitos problemas e o que tenta

mos é sair do mundo familiar e ra

char vellos esquemas, trabs:illar por 

unha linguaxe deportiva, económi

ca, cultural, literaria, científica ... en 

tódolos eidos. Pra chegar a todo 

esto a radio é unha ferramenta 

máis, pro non pode facer nada soia. 

T. ¿Hai diferencias grandes 

entre as emisoras do Estado e as 

privadas? 

X.R.B. Diferencias totáis. As 

emisoras do Estado non deixan 

entra-lo euskara. Un sector das pri

vadas, nembargantes, está bastan

te radicalizado do lado do idioma, 

anque teñamo-los nosos atrancos. 

O Estado, que debera, como xa di

xen, non somentes apoiar senón 

costear do peto público unha pro

gramación euskara, vive de costas 

a todo esto, cando non abertamen

te enemigo. 

sar, pro hpxendía non é de ningún 

xeito posibel, anque se van dando 

pasiños adiante. O euskara sigue a 

ser un elemento marxinal no con

xunto da programación radiofónica, 

un elemento que ten os seus tem

pos illados, as súas horas, os seus 

programiñas. Pro o importante éter 

claros os obxetivos. 

T. ¿E pra chegar ós obxetivos 

eses? 

X.R.B. Querer chegar. ¿Un 

" programa de trabal lo? Esixir que os 

munidade. O Estado ten a obriga 

histórica e moral de reedificar o que 

esmagóu. Pro non é cousa de agar

dar. O pobo vasco (Euskal Herria) 

está disposto a acadar pra sí unha 

sociedade artellada de acordo coas 

súas necesidades e a súa vontade 

histórica. Compre entender este 

movemento colectivo, e unha cou

sa ten que quedar clara: ou se está 

dentro ou se está fora, xa pasaron 

os tempos de andar antremedias. 

Pra nós, estas 24 horas radiofóni

cas son moito máis ca un feito X.R.B. Deica agora o euskara 

foi vehículo de comunicación so- T. ¿Chegóuse a pensar nunha fondos da comunidade financien, histórico radiofónico. Son a certeza 

mentes pra algúns temas: cando se emisora enteiramente en vasco? antre outras cousas, actividades de que esto é posible, que está ei-

lle talaba os campesinos (baserrita- X.R.B. Pensar podemos pen- coma esta, que son da propia co- quí. 
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Xosé Luis Méndez Ferrín. «Antón e os inocentes». Edicións 
Xistral. Pontevedra, 1976. Novela. 159 páx. 

Víctor F. Freixanes. «Vnha ducia de galegos». Galaxia. Vigo, 
San Froilán, 1976 (2.ª edición). Conversas. 294 páx. 

Ramón de Valenzuela. «Non agardéi por ninguén». Akal Edi
tor. Colee. Arealonguiña. Madrid, 1976. Novela. 139 
páx. 

Vicente Risco. «Manuel Murguía». Galaxia. Vigo, 1976. Bio
grafía. 206 páx. 

Ramón Piñeiro. «Lembrando a Castelao». Edit. Sept. Cadernos 
Populares. Edición tetralingüe. Pontevedra, 197 5. En
saio. 84 páx. 

Alfonso R. Castelao. «Kristalezko Begia» (Traducción ó esuka
ra de «Un o/lo de vidro»). Kriselu. L. Haramburu editorea. 
D onostia, 19 7 6. Narración. 61 páx. 

A. Pexegueiro. <(Seraogna». Colección Rompente. Pontevedra, 
1976. Poesía. 91 páx. 

Harmut Heine. «La evolución polltica en Galicia (1936-
1975)». Artigo publicado nos «Cuadernos de Ruedo Ibé
rico» (Segunda Epoca)», n.0 51-53, maio-outono, 1976. 
París. Da páx. 21 á 49. Estudio histórico. 

Galeuzca. Revista mensual/Buenos Aires/1945. Escolma po
sible. Akal Editor. Colección Arealonga. Madrid, 1976. 
216 páx. 

Xavier Costa Clavell. «Perfil conflictivo de Galicia». Edit. Galba. 
Barcelona, 1976. Ensaio. 246 páx. 

DISCOS 

Fuxan os ventos. 13 temas. Philips. 
Luis Emilio Batallán. Ahí ven o maio. Moviplay. Serie Gong. 

1 O temas. 
D. García Sabell. «Ensaios 11». Galaxia. Vigo, 1976. Ensaio. 

231 páx. 

CX> 
Amancio Prada. Caravel de caraveles. Moviplay. Serie Gong. ~ 

14 temas. O 



A estación 
de 
montana 
da Galiza 

CABEZA DE 
MANZANEDA 
¡ Pra todos os galegas! 
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CAPACIDADE CEREALES 

(MILLO-CEBADA) 

CENTRAL PONTEVEDRA: 

Gagos de Mendoza,8-22izda. 
Tfo.859562-859258 

PLANTA SILOS: 

san Antoniño-Barro 
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e NARRACIÓN 
e POESÍA 
e TEATRO 
e ENSAIO 
e ECONOMÍA E 

SOCIOLOXÍA 
e HISTORIA 
e ARTE 
e HUMOR 
e VIAXES 
e FILOLOXÍA E 

LINGUÍSTICA 
e MANUÁIS 
e MÚSICA 
e LITERA TURA 

POPULAR 
e LIBROS PRA 

NEN OS 
e REVISTA GRIAL ... 

A CULTURA GALEGA 
EN LIBROS 

EDITORIAL GALAXIA 
Reconquista, 1 - VIGO 

Se quere reeibir TEIMA denantes da súa saída ós 

quioscos remésenos, axeitadamente cuberto, o bole

tín adxunto. 

TEIMA, Rúa do Hórreo, 94 

Santiago de Compostela 
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4 IDIAS CDRIN 
PRA 
AMA ·.DI GAS 
INTIL KINTIS 

PODENSE PREPARAR MOITOS E BOS PLATOS, 
CAS HAMBURGUESAS DE AVE COREN. 

-~ 1 1 r~ ª" 6' ABONDA CON TER INTELIXENCIA 
r;, E DE SEXOS DE BARA TEZA. 

I
r • 11 

· AS HAMBURGUESAS DE AVE COREN, 
-~~~-, TEÑEN ADEMAIS DE OUTRAS, TRES CUALIDAS: 

A su~ CALIDADE, 
O BAIXO PRECIO · 
E QUE SON DE FRESQUIÑAS 
IGOAL CUNHA ALBORADA. 
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