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Castelao escribfuno con acerto lucidfo: «A necesidade de falar o galego non se sinte na barriga». Falar galego, asf de primeiras, non é cuestión de intereses. Fa lar gal ego é ser galego. Hoxe,
dalgún modo, falar galego é tamén recobra-la
identidade. Esa identidade que as xentes do
pobo conservaron, con ou sin conciencia do que
facfan -que esa é outra cuestión. E que a burguesfa perdéu. Porque a perdera primeiro a aristocracia, que era o espello cultural no que a burguesfa se mirara ó nacer.
Se é que chegóu a nacer. ¿Houbo burguesfa galega algunha vez? ¿Haina hoxe? Dito doutro xeito: ¿hai 'hoxe unha burguesfa que, ademáis
dos seus intereses, teña a conciencia de identidade galega, e que relacione eses intereses con
esa identidade? Velahf a pregunta que flota no
ambiente do pafs dende hai xa tempo. E que se
reavive agora, ás portas, se cadra, de novas formas de vida polftica.
O que non ten volta, -a cousa é banal- é
que, en Galicia, hai burgueses. E grupos que detentan un poder económico moi concentrado.
Unhas poucas familias, un fato de persoas, moven os ffos de empresas que xuntan a meirande
parte do capital galego. Mais é un fato tan reducido que non chega a constituir unha clase social estensa. E logo está a maneira en que opera.
Non libra as batallas que a poden enfortecer
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nunha dimensión creadora. Ou cando as libra,
faino de tal xeito que as perde case sempre.
Frente ó poder económico privado forasteiro.
Frente ás clases dominantes no Estado español,
que lle devoran o terreo implacábelmente. Carecéu do sentido da identidade do pafs, e da súa
propia identidade tamén. Volvéuse de costas a
realidade entorno. Confinóuse en arelas puramente emulativas duns modelos alleos hipervalorados e fuxidoras de valores indfxenas menispreciados. Renegóu da nasa cultura e do noso
idioma. Deu en ser, realmente, provinciá.
E eso págase. Dalgún xeito, pogóuno tamén o -país. Pagóuno coa carencia dun desenrolo industrial capitalista coma o que as burguesfas doutras latitudes protagonizaron por Europa
adiante, en tempos que xa se foron. E que non
voltan. Agora é tarde. A Historia diffcilmente se
refai. Galicia non é Cataluña, pra ben e pra mal.
Mais compre coñecer eses grupos. O que
foron e o que son. O que foron, primeiro. Hoxe
TEIMA fai un primeiro achego, en retrospectiva,
á realidade do poder económico privado galego.
Retrospectiva corta, mais indispensábel. Porque
en moi pouco tempo - nun par de anos tan sólo- as causas variaron xa tamén. Algún grupo
que o era xa deixóu de selo. Cara ónde van as
cousas e o que importa. E pra saber eso cumprirá voltar o tema cos datos de hoxe. Voltaremos.

O NOSO PAIS

DEPARTAMENTO GRAFICO
Manuel Yáñez (fotografla)
Siro López, Xaquín Marín, Xosé Loquis (dibuxo)
Mario L. Rico (cartografía)

'11..

Editorial

~

prov1ne1an

DIRECTOR
Anxel Vence Lois

1>'11

:¡.:~.·:¡.·:¡.:¡.

@
@

Lugo: a primeira folga.
Os convenios de Rente e Astano.

.·-e . .

Grupos .Pastor, Menéndez e
Fernández: ¿os tres reis de Ga·
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pelles illérices
Tarradellas, presidente -da Generalitat catalana.

.P.aís de ·Gal.es: unha Galicia
británica. ·
E as habituáis seccións de
« Fiadeiro», «Vieiros», Cultura,
Opinión e Cartas a Dirección.
Portada de VI LASO
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Castelao, 27 anos despóis
O número catro de TEIMA ven a
coincidir co vintesete cabodano da
morte de Daniel Castelao. ocurrida
o 7 de xaneiro de 1950 en Buenos
Aires.
E hai que traer a estas páxinas a
lembranza dun home que tan estraordinariamente soubo· sintonizar
co seu pobo, por medio da pintura,
o dibuxo, o humorismo, a literatura,
as investigacións das raíces do pasado e o activismo político. Hai que
decir tamén que a súa gama de
mensaxes non chegaron aínda ós
seus destinatarios naturáis: as xentes deste país. Non abondóu o considerábel esforzo feito dende o ano
1975, con cen mil exemplares dunha breve escolma de testos e dibuxos distribuída gratuitamente por
iniciativa do Ateneo de Ourense,
con centos de conferencias e mesas
redondas, artigos, preparación, en
marcha, das obras completas, etc.

Amnistía:
as mazás,
está_n verdes
Despóis de tanto berrar e tanto
correr polas rúas, tan afeitiña que a
xente está a pedir amnistía, costa
traballo creer que o goberno teña
presa no asunto da reconciliación.
Na Coruña, o día 25, os arrededores da cadea viron coma uns centos
de persoas deixaban a súa homenaxe ós loitadores nacionalistas e
ós militantes do P.C. (r). Nunha
ampla tirada de planfletos e cartéis,
a U PG convocara a poboación galega a deixar, pala mañá, regalos
prós presos. Pala tarde -seguindo
a convocatoria- ó redeor de tres
gaitas e unha zanfona, a xente cantóu e beilóu. Dende o patio da cadea, os nacionalistas, detidos hai
un ano e que aínda están a agardar
xuicio, saudaban coa man. A festa
non duraría moito: cando non iban
alá os quince minutos, forzas de
Orden Público botaron fóra do
monte ós concentrados. Rapaces e
vellos das chabolas prósimas que
se achegaran ó escoita-las gaitas
tamén tuveron que corre-lo seu.
Pola súa banda, o Partido Comunista de Galicia tivo unha semá ben
chea de traballo. Manifestacións
cáseque diarias recorrían as máis
importantes vilas galegas pedindo
«Alvarez, Carrillo, libertade» e
«Amnistía total». : A ocasión debía
ser tan de gala que o Partido sacóu
á rúa un dos millares cartéis da súa
vida; Nun difuminado a dúas cores, unha pomba voaba sobre a

Segue a haber atrancos e dificultades que superar pra recupera-lo legado do gran rianxeiro, dun desterrado por «delitos políticos» que
tivo que morrer no seu desterro, pro
tamén é certo, ten de selo, que dende agora pode camiñarse mais
axiña ó encontro da obra de Castelao, ó espallamento dos seus ideáis,
frescos e vivos en boa parte hoxendía. En TEIMA queremos reproducir
hoxe un párrafo sacado de SEMPRE EN GALIZA. pra moitos a biblia da galeguidade. «Galiza, escribe Castelao, ten unha vida diferenciada dentro de Hespaña, cunha
morfoloxía social i económica tan
peculiares que, por plantear problemas minoritarios, queda sempre 6
marxe da Lei xeral do Estado e das
preocupacións xeraes que a loita de
clases plantea no mundo capitalista».
Castelao morréu, pro non morréu, un 7 de xaneiro de 1950.

fouce e o martelo, pedindo «amnistía e libertade».

NOSO
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contamiñar, pediron permiso pra
facer unha manifestación pública, o
día 26. O gobernador civil negóu o
permiso pra manifestación e tamén
pra un acto nun lugar pechado
cómo sustitución da manifestación.
Anque a comisión organizadora
desistise, diante da prohibición, de
concentrarse na plaza Ferreira, uns ·
centos de xóvenes foron alá a deixar ben clara a súa protesta.
A represión durísima contra os
concentrados provocóu unha repulsa xeral na poboación. Táboa Democrática emiteu un comunicado
no que afirmaba que podía aportar
testimonios de «persoas relevantes
e incluso de autoridades» que calificaban a actuación policial de «inxustificada e falta de serenidade».

Pausen
Pontevedra
O domingo 26 do nadal Pontevedra foi escenario dun sorpresivo
acontecemento; os protagonistas
foron as forzas de Orden Público
que, pra desfacer unha manifestación contra da Celulosa, arremeteron con canto persoal tomaba a raxelra na plaza Ferreira. Altos e baixos, nenas e vellos, pra todos eles
houbo leña.
Aurora Adrio sangueaba por
unha orella e Rafael Estévez que,
con permiso municipal, presentaba
a súa obra pictorica ó aire libre, foi
derribado a porrazos e, ainda no
chan, seguía recibindo paus. O pai,
o ver esto, botouse contra o axente
chamándolle asesiño e outras causas peores. Pai e mai-lo tillo tiveron
que ir a comisaría e agora agardan
a posible multa, logo da denuncia
que se lles fixo por «inxurias» as forzas policiais.
A manifestación, estaba convocada pra prote~tar contra da Celulosa que, agora, quería montar un
«emisario submarino» pra poñer os
vertidos no medio da ría, tora da
vista da xente. Diversas asociacións e mariñeiros, pra esixir que,
dunha vez, «Celulosas» e «Elnosa»
se poñan dentro da lei e deixen de

A.P.G.:
·congreso
clandestino
Un cento e pico de representantes -de asambleas coordinadas e
plataformas non coordinadas- ratificaron co seu voto os principios
políticos, organizativos e programáticos da Asamblea Popular Galega.
O Congreso, de carácter constituínte, celebróuse o dezanove do pasado mes de nadal, como resultado
dun mandato do plenario.
O que máis chamóu a atención
dos observadores foi, en principio,
o carácter clandestino do acto. «Ent.endíamos -afirma un portavoz da
APG- que a~ cousas non estaban
tan cláras coma, pra celebrarmos
un congreso público. Nin siquera
considerámo-la posibilidade de solicitar autorización gubernativa». O
tempo gañado ó papeleo invertíuse
en troques na preparación das ponencias, que tras sucesivas refundicións quedarían reducidas a tres.
Dende unha perspectiva xeral, os
cambios máis notabais prodúcense
no plano político: os principios condénsanse e perfilánse millor a partires desde acto (oficialmente) constitucional.

AUTODETERMINACION
POPULAR
Dos cáseque catro folios que
ocupan as conclusións do congreso, membros da APG destacan
-pola súa novedade- os párrafos
que se retiren á autodeterminación
(que gaña o adxetivo de «popularn)
e á «toma real do poder polas clases populares», incluída por primeira vez como punto programático.
A autodeterminación popular
defínese como: «a constitución dun
instrumento de encadramento, movilización e esclarecemento das
clases populares galegas, de cara á
conquista do dereito a dispoñer libremente do seu futuro pra resolver ·
conxuntamente os problemas que
as coutan.
O obxetivo derradeiro da autodeterminación concrétase na creba

dos mecanismos de dominación
que coutan ó noso pobo e a loita
pola súa leberación política,
económico-social e cultural.»
Entre as reivindicacións mínimas
inmediatas, os homes -e mulleres- da APG incluien as libertades
políticas, a liberación social e individual da muller, a loita pola desfeita da actual organización administrativa e un novo artellamento estatal co principio federal como punto
de partida, sin escluí-la posibilidade
de encadramento do pobo portugués. A coordinación nacional da
propia APG consolídase baixo a forma federativa.
Posteriormente, a APG pronunciaríase pola amnistía xeral total e
en contra do chamado «Plan Dire.c tor Territorial de Coordinación de
Galicia». «Trataremos de promover
na medida das nasas posibilidades
o 1 Congreso -da Cultura Galega»,
afirmaron portavoces do grupo.

venio coleitivo sindical de traballo
prá industria siderometalúrxica da
provincia, firmado o día 1 8. Pola
súa banda, S.O.G. e P.C.G. enviaron
escritos de apoio ós traballadores
en folga.

FIN DA FOLGA
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ESPULSADOS DO INSTITUTO FO RON A CATEDRAL

Lugo:
Cinco días duróu a primeira folga, primeira nos últimos anos,
na provincia de Lugo. Afectóu ó sector do metal, con perto de
tres mil traballadores de toda a provincia. O remate, nin despidos nin sancións. Os empresarios toman con relativa calma
esta primeira proba de forza. Xulio Xiz fai o relato desta loita.

Do 1 7 ó 21 de Nadal transcurrf u
esta folga prá historia do traballo
lugués. O xoves, 16, pola tarde, celebróuse unha Asamblea na casa
Sindical provincial, na que a comisión deliberadora, elexida polos traballadores, del conta da non viabilidade das súas xestións, xa que os
empresarios non recoñecen a tais
representantes.
Acordóuse, pois, ir á folga, que
comenzóu o 17. O 17 pola mañá, concentráronse ante Sindicatos uns
500 traballadores, non tendo acceso ó salón de Actos, ó parecer, por
non caber en él. A folga afectóu á
capital é, en principio, a varios puntos da provincia. A situación fa a
manterse en tanto a patronal non
decidira negociar directamente o
convenio cos representantes dos·
traballadores e non coa U.T.T.

do ano 1.976, máis de 7 .250 pesetas de aumento.

DIA 18
Sobre as once e media da mañá
comenzaron a concentrarse traballadores de toda a provincia ante a
Casa Sindical. Calcúlase que foron
máis de mil os que pretenderon celebrar unha asamblea, asamblea
que non se celebróu por falla de
permiso gubernativo. Celebráronse,
eso sí, asambleas noutros puntos.
Na Iglesia de San Antonio, unha de
delegados; e nas pistas do Instituto
Masculino, a dos traballadores.
Forzas do orde público vixiaron o
desenrolo das reunións, disolvendo
ós congregados nas pistas do Instituto Masculino. Finalmente, ostraballadores reunfronse no Claustro
da Catedral de Lugo.

FIRMADO O CONVENIO
A 1 da madrugada do 18, tras
prolongada sesión, foi firmado pola
comisión deliberadora o novo convenio colectivo sindical da industria
siderometalúrxica. Segundo esto, o
peón ganarfa, de agora en diante,
665 pesetas diarias (450, salario e
205, plus de asistencia), o que represe.nta 19.075 pesetas mensuáis; e as vacaciós terían un mínimo de 25 días naturáis o ano, máis
dous dfas por cada quinquenio de
antigüedade durante as cais cobraráse o plus de asistencia.
O ano, máis dous días por cada
quinquenio de antigüedade as cais
cobraráse o plus de asistencia.
Segundo a Organización Sindical, estas percepcions supoñen
unha media mensual de 21 .000
pesetas prá devandita categoría, o
que representa, sobre igual media

INDIGNACION

Aprimeira
folga
LUNES, 20
A folga era xa xeral. Case tres
mil traballadores do metal da provincia de Lugo paraban no seu traballo. Empresas grandes e medianas, pechadas. Cecáis o que máis
notaba o público medio eran os talleres de reparación de automóveis
pechados.
Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro ... A última hora, incorporabase
tamén ó paro, segundo unha nota
da comisión de prensa da Asamblea de Delegados do Metal a localidade da Pontenueva. «0 paro xa é
total na provincia», decía a devandita nota.
As doce da mañá deste día houbo un intento de reunión na Plaza
de España, de Lugo. Disolvéuse ó
chega-la forza pública. Pola tarde
agardábase unha reunión na Casa
Sindical pró, ó parecer, non foi autorizada.
Nas últimas horas parecía que o
conflicto comenzaba a remitir. A
U.T.T. fixo pública unha nota na
que se convocaba a unha reunión o
martes, ás oito da tarde, na Casa
Sindical, pra trata-lo seguinte «Orden del día»:
-1 nforme do contido do Con-

Celebróuse a reunión, e todos
conformes ... 0 que a U.T.T. espuxo
contentóu ós obreiros, e o traballo
reanudóuse. As bases establecidas
foron, finalmente, aceptadas. Na
reunión que se celebróu, acordóuse
volver ó traballo; e, asimesmo, designar unha comisión xestora pra
estudia-las bases e demáis características do Sindicato Obreiro do
Metal pra tratar de poñelo en marcha cando as circunstancias o permitan. Este sindicato, ó marxe do
oficial, tería ámbito provincial, integrado por oito traballadores da capital e tres por cada unha das vilas
máis importantes da provincia.

OS EMPRESARIOS
Pola súa banda os empresarios
do metal, da provincia, reuníronse
na escola de Maestría Industrial,
pra tratar das posibeis actitudes a
tomar ao remate da folga. Parece ser
que dosus deles, dos máis importantes,
tomaron postura intranxigente,
mais ó remate a cordura impúxose
a decidíuse non tomar represalias
de ningún tipo cos traballadores en
folga. Non habería despidos nin peche de empresas, non habería sancións. Eso sí: descontarían ós obreiros os días non traballados. Esto foi
o acordado anque logo algunhas
empresas non fixeron tal desconto.
Tras a reunión, TEI MA poido saber dalgunhos. empresarios que
esto fora, pra eles, un comenzo ... Oue saben que se aveciñan tempos
de diálogo e que, obreiros e empresarios «estaban en pañáis»; intre
será -dixo un deles- de poñerse
a falar e non de poñerse a discutir.
Así rematóu a primeira folga da
provincia de Lugo neste últimos
tempos ... Case pode decirse -¡ben
raro é !- que, ó remate, todos contentos.

A indignación dos traballadores
era xeral ante a aprobación de súpeto do convenio, á 1 da mañá.
Traballadores doutros centros-Viveiro, Chavín, Chantada, Ribadeo ... - sumábanse á folga. Estimaban que a conducta da U.T.T. ó suscribir o convenio non fora acorde,
nin con moito, co que se viña discutindo e tratando.
Comisións Obreiras reunfuse
pola tarde deste dfa con representantes dos medios informativos pra
manifesta-la sorpresa pola postura
das autoridades gubernativas e sin- N
dicales prohibindo a Asamblea da ~
mañá e a repulsa pola actitude da <(
U.T.T. ó non facilitar esta asamblea
coa que poderfa terse chegado á
solución ou paliación do conflicto.
RECOLLENDO CARTOS, NO CLAUSTRO DA CATEDRAL
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Convenio de RENFE

O orense

Os traballadores do tren
non quedaron satisfeitos
Neste tempo de convenios, o da RENFE firmóuse sin que
os traballadores conqueriran moitas das reivindicacións plantexadas, aínda que noutros aspectos sí se deu un paso adiante.
Dous abogados laboralistas, Enrique Aller e Carlos Cerviño,
que seguiron moi de perto a marcha das negociacións e as accións dos ferroviarios galegos, fixeron pra TEIMA o seguinte
informe sobor do significado do convenio:

Chegóuse a discuti-lo convenio
colectivo coa realidade duns salarios iniciáis indudábelmente baixos
(7 .543 pesetas pró peón) no contesto dunha empresa que plantexa
unha chea de problemas, que, dunha banda, están derivados da propia complexidade laboral da mesma (72.000 traballadores facendo
funcións moi dispares); e, pala outra, a política laboral levada adiante
pala Dirección, claramente favorecedora dos estamentos máis previlexiados nela, coma son o chamado
personal escluído de reglamentación, ós que RENFE paga grandes
salarios.'Xa dende un primeiro intre
houbo que vencer atrancos, pois a
Dirección negábase a dialogar co
interlocutor dos traballadores, a
chamada Comisión Negociadora
elexida democráticamente polo
pleno xeral de representantes ferroviarios.

METERONSE OS
«VERTICALIST AS»
Por fin iniciáronse as conversas,
pro a costa xa de que na Comisión
estivese presente un 50 por 100 da
xente do xurado de empresa, que
neste caso é o mesmo que decir do
«vertical».
Como puntos reivindicativos demandábase: 25.000 pesetas de salario mínimo pró peón; trienios ó 7
por 100; 40 'horas de traballo por
semá (actualmente fanse 44); 100
por 100 de salario na xubilación;
axuda escolar e axuda a subnormáis, e revisión semestral de acorde co índice do coste da vida.
Ante estas aspiracións contestóu a empresa ofrecendo un aumento anual de 5.500 millóns de
pesetas pra todo o persoal, o que
tai calificado de ridículo polos traballadores xa que lago repartido
entre os 72.000 traballadores da
empresa non chegarían ó encarecemento da vida no último ano.
Non embargantes, e pra evitar
un posíbel paro, a empresa incrementóu esta cantidade en dúas
ocasións. Na primeira ofrecendo
6.1 83 millóns, lago na segunda
6.900 millóns.
Ante estas ofertas que os traballadores consideran totalmente insuficientes, másime se ternos en

canta que o resto dos puntos da táboa reivindicativa non son nin tan
siquera mencionados pala empresa, faise un chamamento á acción
que concretase o xoves 16 de Nadal en dúas horas de paro polo persoal de talleres e oficinas, véndase
aumentada a catre horas nos seguintes días, e taiga de celo indefinida do persoal de estación e maquinistas.

O P.C. ten quen lle escriba
O doutor ourensán Manuel Peña-Rey Bauzas. coñecido militante e membro do
executivo do Partido Comunista de Galicia. reciblu ameazas de morte, segundo denuncia que presentóu o pasado sábado ante o Xulgado de Guarda da capital ourensá .
Na denuncia que presentóu, Peña-Rey suliña que hai uns días recibíu unha carta cun papeliño no que o encabezamento levaba o dibuxo dunha cruz gamada nazi, e
o seguinte testo escrito a máquina: «Pronto morirás» . Como firma, as iniciáis: «G. de
C.A.». o que fai supor que responda ditas siglas ós «Guerrilleros de Cristo Rey».
Por se non tiveramos dabondo coas máis ou menos escubertas actividades do
xa esquencido «ELP» -conta o noso corresponsal- agora fan acto de presencia
por vez primeira os «Guerrilleros», xa que outros mlntantes do P.C.G. recibiron tamén
ameazas. algunha sin firma e unha delas dirixida a un coñecido e vello militante do
partido, amenazándoo con cortarlle os seus atributos do home.

«No atendiendo la representación social esta petición y
manteniendo inalterable su última propuesta, se dieron por
terminadas las deliberaciones, sin llegar a un acuerdo» (da
nota remitida á prensa pola dirección de uAstano» ).
uOs traballadores de uAstano» manifestan a súa enérxica
repulsa ante a falla de interés da empresa que se nega a dar siquera os cartos que terá que dar por lei» ( dunha asamblea
obreira).

Astano:

FOLGA NO TREN
En Galicia os paros concrétanse
en · Ourense, Vilagarcía, A Coruña,
Montarte e Vigo. Os efectos fanse
xa visibeis no primeiro día, chagando a circularen os trens con atrasos
que van das dúas ás catre horas.
Así as causas, o luns día 20 faise
unha nova oferta pala empresa,
que será aceptada polos traballadores, na que prometen garantizar
25.000 pesetas mensuales por
peón, se ben non será íntegramente salario-base, xa que estará referida a catre conceptos: salario inicial
ou base, 12.365 pesetas; antigüedade; cuatrienios ó 5 por 100; plus
chamado E.P.R., unha prima de
producción e o complemento plus
convenio (daráse únicamente naqueles casos nos que cos catre
conceptos anteriores non se chegue a 25.000 pesetas-mes prometidas).
Como resultado desde conflicto
é convinte suliñar: non deixóu satisfeito prácticamente a ninguén,
entendendo os traballadores que o
único logro positivo tai conqueriren
o salario mínimo de 12.315 pesetas pró peón, a primeira vez na historia de RENFE que se superóu o
salario mínimo interprofesional.
Os traballadores son concientes
de que os restantes puntos da táboa reivindicativa taran prácticamente esquencidos pala patronal.
Nembargantes, vendo que a cantidade que ofrecía a empresa estaba
moi lonxe do que pedían eles, e
considerando que as datas non eran1
moi propicias pra seguiren coa taiga (a Noiteboa a tres días), previa
decisión por maioría da representación social e de acordo co pleno xeral de representantes, decidíuse
firma-lo convenio.

Nin siquera da-los
eartos de lei

O vinte de nadal comenzaban as necogiacións do novo convenio de «Astilleros del Noroeste,
SA». O día 21, a conta da radical diferencia dos obreiros e da patronal,
os 6.800 traballadores iban a unha
taiga xeral que duraría hasta o día
29, no que a empresa prohíbe o acceso á factoría, lago de decretar
unha xeral suspensión de empleo e
soldo prós días 2 9, 30 y 31 ».
Coma sempre, a taiga decidíase
na asamblea que, tódolos días,
tíñase as oito da mañá, diante da
caseta do xurado de empresa.

AS RAZONS
DA DUREZA
«Astano», xustificando a súa dureza negociadora, decía que non
podía subir máis de sesenta mil pesetas anuáis por culpa da «delicada
situación actual del mercado de la
construcción naval». Namentres, os
traballadores facfanse cun estudio
económico no que se mostraba a
recuperación financieira de «Astano».
Actualmente, a petición obreira
está nas 120.000 pesetas de aumento ó ano; a empresa non dá
máis de 60.000 pesetas, nin siquera chega ás 71.000 pesetas que,
segundo os propios cálculos da patronal, será a cifra @e fixará delegado provincial de Trabajo ó dictara Decisión Arbitral Obligatoria. Os
obreiros pensan que provocando á
O.A.O., a empresa o que fai é non
negocia-las milloras de tipo social
~ue os traballadores reivindicaban
(iguales xeiras pra todos, vacacións
de 25 días laboráis, incorporación
das empresas ausiliares). Por riba,
os aumentos que fixe a DAO non
son liñáis, senón por porcentaxes,
cos que a diferencia salarial irá a
máis, en beneficio de quen xa agora
teña soldas mais altos.

o

Da postura de «Astano» o que
máis sorprende é a súa capacidade
pra mesturar unha auténtica paixón
polo traballo co peche da factoría.
Así, despóis de que os traballadores decidiran, nunha sinal de boa
vontade, amarrar un petroleiro holandés, a dirección chamaba ó traballo ás empresas ausiliares. Pro,
un día despóis, a empresa suspendía de empleo e soldo a toda a
plantilla.

GANA-LA RUA
Os traballadores, que non están
dispostos a perde-la máis pequena
baza pra conqueriren os seus obxetivos, mandaron telegramas ós ministro de Traballo e Industria e ó
presidente do INI, esixindo a presencia inmediata do presidente do
Consello de Administración de Astano, e pedindo a súa influencia pra
que a empresa presentase unha
contraproposta digna e as negociacións poideran tirar pra diante.
A cidade do Ferrol, máis que
nunca nesta ocasión, está a viví-lo
conflicto de «Astano». Os obreiros,
pastos contra a parede polos calificativos de «auténtica salvajada»
prás súas peticións están a traballar
duramente na rúa pra demostrar á
xente que as súas reivindicacións
non son máis có que se precisa pra
resisti-la suba dos precios.
Dende as manifestacións e as
concentracións nas rúas, dende as
solapas das chaquetas, nunhas pegatinas amarelas, os traballadores
de «Astano» chamaban á solidaridade popular. «Pedir 19.800 pesetas ó mes pra un peón -din os
obreiros- non é, nin moito menos,
pedí-lo mundo». Mentres que prós
obreiros tódolos xeitos de pediren
axuda eran poucos, «Astano» permitíase o farol de decir «non» a
unha entrevista coa T.V. na que
empresa podería esplicar a súa po- ~
sición.
O

Ademáis do proxecto da praza
de touros, que de forma encuberta
dáse en chamar «pabellón para espectáculos», houbo outros dous
acordos que van traer cola e ós que
se opuxeron dende sempre veciños
e técnicos que xamáis entenderon
a teima en sacalos adiante, mesmo
despóis de seren rexeitados noutras sesións da propia Corporación.
Son os dos aparcamentos soterraños de María Pita, Cantóns, San
Cristobo e A Palloza e o da construcción de vivendas no parque de
Santa Margarida.
A oposición á praza de touros
está baseada fundamentalmente
en dous puntos que foron espostos
polas asociacións de veciños nunha
forte polémica que tivo lugar cando
se escomenzóu a talar do proxecto
e posteriormente polos tres concelláis que votaron en contra. A primeira é que se consideran que a cidade, e sabor de todo os barrios,
teñen hoxe necesidades que xa non
poden agardar: na pavimentación,
no alumbrado, na sanidade, no ensino, no transporte, etc. Poñerse a
facer unha plaza de tauros nunha
cidade galega cando hai barrios
que non teñen nin traída de augas
nin fontes é unha causa que ninguén entende.

OS TERREOS ERAN
PRA OUTRA COUSA
A outra razón está baseada en
cuestións propiamente xurídicas e
retírese ó uso dos terreas que se sinalan no proxecto, e que están situados na zona do Polígono de
Bens. Estes terreos son de propiedade municipal e no seu momento
foron mercados os veciños -a baixo precio- pra utilizalos en instalacións municipáis -servicio de
bombeiros, almacéns, talleres- de
construcción urxente hoxe. O
punto terceiro das escrituras decía
concretamente: «A parcela vendida
destinaráse polo comprador a usos
industriáis, comprometéndose o
mesmo a respetar íntegramente, en
canto a edificacións e instalacións
industriáis se retire, as normas urbanísticas da zona, dictadas ou que
no sucesivo se dicten, así coma os
proxectos definitivos de ditas construccións e instalacións industriáis
a realizar na parcela adquirida,
aprobados no seu día, polo Instituto Nacional de Urbanización. Prá
validez de calquera alteración que o
comprador pretenda introducir nos
devanditos proxectos, será necesaria a previa autorización do mencionado Organismo». Nin se deu ese
cambio de uso nin se cumpliron os
trámites, pola contra no pleno foi
Uda por Ripoll unha carta do Ministerio da Vivenda espresando a súa
oposicións á construcción da praza
de touros ou «pabellón de esposicións».

Namentres tódalas asociacións de veciños pedían nun
acto a súa legalización, e aplaudían a intervención
dun orador cando comentaba irónicamente
o proxecto de construir
unha praza de touros en terreos «que son nosos»,
a Corporación Municipal -aga Serrano, Ripoll e Las Heras,
os da chamada «oposición branca- aprobaba o proxecto
nunha sesión xa denominada «liquidación fin de ano».

Corporaeión Munieipal da Coruña

Avergonza
de tres aeordos
Os que aplaudiron na sesión, os
da «Peña .taurina», son os principáis
defensores.

APARCAMENTOS «A GO-GO»
O dos aparcamentos soterraños
é un tema longamente debatido na
cidade. Xa con motivo da transformación da zona axardinada da
Praza de Pon_tevedra nese aparca mento e mole de formigón, agora
chamado «bunker», houbo moitas
protestas polos cidadáns.
A aprobación dos proxectos
-nos que está moi interesada a
empresa Huarte- pillóu completa. mente de sorpresa ó pobo. Noutros
plenos os concelláis dixeran que
non e agora saíu este «saldo». Ninguén se imaxina os Cantóns ou a
Praza de María Pita en forma de
«bunker».
Numerosos técnicos -en táboas redonda, na prensa, etc. - espuxeron que os aparcamentos no
centro das cidades -coma se está
a demostrar en Madrid ou demostra a propia Praza de Pontevedranon son unha solución ó tráfico xa
que atraen máis vehículos ó centro
e veñen reforza-lo papel dese centro como zona comercial e administrativa e a dependencia da periferia.
A alternativa estaba clara: aparcamentos -soterraños ou non- nas
aforas e nos barrios e reestructuración e millora total do transporte
público pra convertilo de verdade
nun servicio prós cidadáns.

truir, pro sin tapa-las vistas do parque. Nembargantes hai unha lei
que di que calquera cambio de uso
das zonas verdes necesita ser aprobado polo Consello de Ministros o
que non se fixo neste caso.
O proxecto aprobado prevé a
construcción nesta zona verde de
bloques de vivendas. Os nomes que
se mencionan como interesados no
proxecto son os de Manuel Soto,
Corzo, Ron Fraga e o mesmo presidente do Deportivo, Antonio Alvarez.

A OPOSICION «BRANCA»
Os mesmos que días antes conqueriran que a Corporación en bloque firmara un escrito apoiando a
legalización das asociacións de ve-

ciños -algúns coma Peña Bermúdez, con moita mágoa - foron os
conc.elláís que rexeitaron estes
acordos.
Agora, despóis da aprobación
dos proxectos, estes pasan á información pública e é previsibel unha
forte intervención dos veciños.
Despóis, unha corporación Municipal non elexida democráticamente,
volverá a decidir.
Pola súa parte, os que se opuxeron, os da «oposición branca», decían a TEIMA con toda sinceridade:
«Movémonos nunha contradicción:
somos malditos dentro dunha Corporación e malditos fóra, na rúa,
porque entenden que participamos
do sistema».

O DAS VIVENDAS
Cando o «Corte Inglés» tivo a intención de construir un centro comercial no parque de Santa Margarida -proxecto que abandonóu
inda que a corporación dera vía libre- armóuse na Coruña a de
Troia. Os terreos da canteira do
Molezún que se pretendía utilizar
coa complicidade da meirande parte dos concelláis e alcalde, estaban considerados coma zona verde
dende 1948. No 1967 hai unha revisión do Plan de Ordenación Urbá
e apróbase o cambio de uso desta
zona dando a posibilidade de cons-
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A altura do ano 1974, setenta e oito empresas
representaban ó 89,9 por cento do capital
desembolsado de tóda-las sociedades
anónimas domiciliadas en Galicia
-que eran 204· según o «Anuario
Financiero y de Sociedades Anónimas»
pra 1974°-75. E esas 78 empresas estaban
controladas por 44 persoas que figuraban
en ·tres ou rnáis consellos de
adeministración. Boa parte desas persoas
form~ aban parte dos tres grupos financieiros
daquela máis importantes de Galicia!
o Pastor, o Menéndez e o Fe.r nández.
M. Rivas, de TEIMA, coa axuda de
corresponsáis da revista e a partir
de datos proporcionados polo economista
Xavier Rojo, elaboróu o seguinte
informe en retrospectiva, referido á
situación hai dous anos. Dende aquela
houbo variacións relevantes, deica
a situación actual, que TEIMA abordará noutro número máis
adiante.

Agora hai dous anos:

Grupos Pastor,
Menéndez e Fernández
¿Tres Beis pra ·Galieia?
Unha das preguntas que se
teñen feito os milleiros de emigrantes galegos, os labregos ou obreiros que non ganan nin pra patacas
nesta terra, os veciños das aldeas
que non teñen un botiquín pro sí
unha oficina bancaria en cada re-

cuncho, en fin, tódo-los tillos deste
país, ben poidera ser: pro, ¿hai ricos
en Galicia? Ou doutro xeito: ¿quén
ten a «pasta» aquí?
Os datos que recollemos na introducción deste traballo mostran
que efectivamente hai xente coa

Grupo Pastor
A)

PERSOAS
Arias y Díaz de Rábago, Carmela.
Arias y Díaz de Rábago, Joaquín.
Gómez Fernández, Francisco.
Linares y Martín de Rosales, Ramón.
Salorio Suárez, Demetrio.
Salario Suárez, Fernando.
Souto Mourenza, Abelardo.

B)

EMPRESAS
Aguas de La Coruña.
Banco Pastor.
Cepicsa.
Astan o.
Fenosa.
Finisterre.
Emesa.
Hullas del Coto Cortés.
Industrias Gallegas.
S. A. La Toja.
Tranvías de La Coruña.

faltriqueira chea ou polo menos a
medio encher, pro o que non é tan
doado nin aconsellable é chegar a
conclusións mecánicas. Nunha sociedade capitalista a economía está
sempre en poucas mans, pro Galicia xoga un determiñado papel neste sistema -se cadra o termo máis
axeitado sería o de «colonialismo
interior»- e polo mesmo a burguesía autóctona é cada día máis,
como veremos, intermediaria ou
vendedora a un poder económico
con localización fora de Galicia.
Denantes de entrar nun análisis
detallado de cada grupo é interesante coñecer algunhas cifras. En
1974, as 204 sociedades anónimas domiciliadas en Galicia representaban ó 0,87 por 100 do total
das esistentes no Estado español.
Deste número de 204 empresas
galegas coñecemos o consello de
administración de 139, nos que
aparecen un total de 662 persoas.
As 78 empresas controladas por
44 persoas estaban esparexidas en
31 sectores: .dende a banca privada, a electricidade, ou a construcción de buques, deica os hoteles,
ou as artes gráficas.

RAQUITISMO . CONXENITO
«A burguesía galega dende o
mencer da Edade Moderna -escri-

bíu un economista galego- padecéu un tangaraño de raquitismo
conxénito. En rigor, non chegóu a
haber burguesía propiamente dita
en Galicia, non pasóu nunca esta
erase social de ser un gromo cativo
e incapaz de medrar de seu, por
mor dunha sucesión de concatenacións históricas». Estas verbas, non
por radicáis menos realistas, vense
confirmadas día a día, non sóio
pola impotencia do capital galego
pra se facer coas industrias claves
do país, senón tamén polas sucesivas crises e posterior absorción das
empresas rexidas polas familias
propietarias galegas, como foi no
seu día o caso do Banco de La Coruña, ou máis logo do Noroeste,
deica os tan recentes do grupo Alvarez ou dos asteleiros Barreras.
A desaparición de empresas galegas devoradas por outras de fora
non é un fenómeno posto de relieve
nesta última crise. Por exemplo, a
pequena banca galega foi desaprecendo aceleradamente dande os
anos cincoenta. R. Barral cita unha
longa lista de absorcións: «Sucesores de A. Barreiro y Cía.» do Ferrol,
polo Banco español de Crédito no
ano 1950; «Hijos de Simeón García
y Cía.» de Vilagarcía, «Hijos de Simeón García y Cía.» de Santtago e
de Ourense, polo Banco Esn;:iñnl rlA

~
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Crédito no 1958; «Hijos de A.
NúñeZ» de Betanzons, polo banco
~entral no ano 1959; «Banco Cid»
de Verín e «Banco Jáudenes Bárcena» de Vigo polo Banco de Santander nos anos 1967 e 1968, respectivamente; «Banco de La Coruña»
polo Banco de Bilbao no 1970;
«Banca Nogueira» de Ribadavia
polo Banco Central no ano 1971 ...
Xa despóis viría a absorción do
Banco do Noroeste por RUMASA e
o paso de gran parte do capital de
varias grandes empresas ó Instituto
Nacional de Industria (I.N.I.). E o
proceso de absorcións non se detén.
Ademáis das «S.A.» hai en Galicia, naturalmente, moitas sociedades limitadas e compañías colectivas, mais o seu poder económico é,
polo regular, cativo e polo tanto o é
noutros eidos onde sí as «anóni
mas» teñen moito que decir, como
pode ser o político. As «limitadas»
xurden sobor de todo nos sectores
primarios e de servicios, ou onde é
doada a especulación, por exemplo
na construcción. Mais de todos xeitos a mediana e pequena empresa
teñen que agacha-las orellas á concentración do capital.

GRUPO POR GRUPO
Das 44 persoas que sinalábamos como principáis conselleiros
das sociedades anónimas galegas
no 1974, 17 formaban parte dos
tres grupos financieiros que estamos a estudiar. Algúns deles, como

Grupo Menéndez
A.)

PERSOA.S
Barral Barbeito, Antonio.
Menéndez Alvarez, Pedro
Menéndez Ponte. Joaquín.
Páramo Fernández, José.
Páramo Neyra, José Luis.

B)

EMPRESAS
Ponte Naya .
Mafriesa.
Frigsa.
Constructora Inmobiliaria
del Noroeste.
Promociones Pecuarias.
Tecnagro.
Sodiga.
Construcciones Martínez
Barbeito.
Piensos del Noroeste.
Conservas DotrasLamberti .
Galicia.
Autopistas del Atlántico.
Devinsa.

OS CLUBS NAUT/COS:

Lugares de encontro

é o caso dos Salorio, tiveron participación na vida política local, mais
o que está claro é que -a pesares
do seu peso real na política do
país- até agora non saiu ningún
persoeiro destacado, e menos nunha oposición do tipo que poida representar en Catalunya o banqueiro
Jordi Pujol. As autoridades nomeadas polo franquismo que pedían
autonomía pra Galicia diante de
Juan Carlos, no recente viaxe do
vran, estaban pensando máis ben
en posibles eleccións que plantexando desexos da clase que, máis
ou menos, podían reflexar.
Outro dato destacable é o vencellamento familiar entre moitos
dos principáis conselleiros, feito
moi fácil comprobar nas listas adxuntas e que ten moito que ver co
modelo económico directamente
herdado: «Cada un mira pola súa
casa».

O GRUPO PASTOR
O grupo Pastor -fundado polo
difunto Pedro Barrié de la Mazaé o máis forte dos tres analizados.
As sete persoas que daquela formaban o núcleo eran: Carmela
Arias y Díaz de Rábago, Joaquín
Arias y Díaz de Rábago, Francisco
Gómez Fernández, Ramón Linares
y Martín de Morales, Demetrio Salorio Suárez, Fernando Salario Suárez, e Abelardo Souto Mourenza.
O grupo controlaba directamente once sociedades, todas elas domiciliadas na Coruña, eco seguinte
capital desembolsado: «Aguas de
La Coruña», 13,2 millóns de pesetas; «Banco Pastor», 1.650 millóns
de pesetas; «Compañía Española
de Propaganda, Industria y Cinematografía» (CEPISA), 750 millóns
de pesetas; «Astilleros y Talleres
del Noroeste» (ASTANO), 2.000
millóns de pesetas; «Hullas del
Coto Cortés», 60 millóns de pese. tas; «Industrias Gallegas», 150
millóns de pesetas; «S. A. La Toja»,
48,8 millóns de pesetas, e <ffran-

vías de La Coruña», 12 millóns de
pesetas.
Estas once sociedades tiñan,
pois, 23.179,4 millóns de pesetas
de capital desembolsado, que en
_termos relativos supoñía ó 65, 11
por 100 do total das 204 empresas
galegas.
E evidente o vencellamento do
grupo Pastor co sector eléctrico.
Debe de ser caso insólito en Euro.pa
que unha persoa reciba como título
de nobleza o nome da súa propia
empresa, como ocurríu con don Pedro, «Conde de Fenosa», título que
conserva a súa viuda doña ca·r mela.
A política seguida coas espropiacións prá construcción de represas hidroeléctricas, a participación
maioritaria na central nuclear de
Xove, o emprego da propia enerxía
por parte de Fenosa, foron postos
en custión moitas veces, tanto en

actos públicos coma en traballos
especializados e máis ainda cando
hai zonas ruráis en Galicia sin electrificar ou con unha electrificación
moi deficiente. O certo é que as críticas parece que non sentaron moi
ben na empresa. Ainda este outono
último, tanto os periódicos galegos
-en anuncios- como a revista de
Fenosa «Kilovatio» -en editorialreproducían un longo testo titulado
«La verdad de la electricidad gallega», no que se decía, entre outras
cousas, que «la evidente, la ostensible orquestación de ciertos argumentos, reiterados como afirmaciones incuestionables, llegan a prender en el ánimo de una opinión pública que aun dispuesta a razonar
de buena fe, puede ser equivocada
desde la desorientación con el uso
y el abuso de datós falsos, de falsas
consecuencias, de enormes mentiras. Esa opinión pública, engañada
por su carencia de otra' información, puede ser impulsada a actitudes y sentimientos que decidan, a
la larga, contra sus propios intereses, contra sus propias necesidades».
(Pasa á páxina seguinte)
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t)/ O NOSO PAiS

(Ven da páxina anterior)

O GRUPO MENENDEZ
As persoas que formaban parte
deste grupo eran por orde alfabético: Antonio Barral Barbeito, Pedro
Menéndez Alvarez, Joaquín Menéndez Ponte, José Páramo Fernández e José Luis Páramo Neyra.
Os compoñentes eran daquela
dirixentes do Banco do . Noroeste,
entidade bancaria industrial fundada na Coruña en 1 964 cun carácter
independente, é decir, non vencellado a ningún gran banco comercial ou mixto español, como foi o
máis frecuente en bancos industriáis creados a raíz da reforma
bancaria do 1962. A fins do ano
1974, o Noroeste foi absorbido
polo grupo RUMASA, e os cinco
compoñentes do grupo foron separados dos altos cárregos que ocupaban no banco.
Estas cinco persoas estaban presentes en 13 empresas, domiciliadas nas catro provincias galegas,
agás Ourense, e que eran as seguintes co correspondente capital
desembolsado: «Ponte Naya», 300
millóns de pesetas; «Mataderos Frigoríficos Españoles» (MAFRIESA),
300 millóns de pesetas; «Frigoríficos Industriales de Galicia» (FRIGSA), 3QO millóns de pesetas;
«Constructora Inmobiliaria del Noroeste», 5 millóns de pesetas; «Promociones Pecuarias» (PROPECSA),
60 millóns de pesetas; «Técnica
Agropecuaria» (TECNAGRO), 15
millóns de pesetas; «Sociedad para
el Desarrollo Industrial de Galicia»
(SODIGA), 600 millóns de pesetas;
«Construcciones Martínez Barbeito», 20 millóns de pesetas; «Piensos del Noroeste», 56,2 millóns de
pesetas; «Conservas Dotras Lamberti», 1O millóns de pesetas; «Galicia», 248,3 millóns de pesetas;
«Autopistas del Atlántico», 1 .000
millóns de pesetas, e «Derivados de
la Vid» (DEVINSA), 20 millóns de
pesetas.
O capital desembolsado por estas sociedades representaba ó 8,24
por 100 do total das empresas galegas.
A actividade do grupo Menéndez
no sector secundario centrábase en
subsectores de productos químicos
e construcción, mentres que no
sector primario os primeiros lugares ocupábanos os subsectores das
industrias do frío e esplotacións
agrícolas e gandeiras.

O GRUPO FERNANDEZ
O grupo Fernández tamén é chamado por algúns grupo «Zeltia» por
ser este o nome da primeira das sociedades que foi constituida. Tódalas sociedades deste grupo están
localizadas en Pontevedra, agás

Grupo Fernández
A}

PERSOAS
Arienza Valcarce, Arcadio.
Fernández López, Antonio.
Fernández López, José.
fernández López, Manuel.
Gil Varela, Alvaro.

B}

EMPRESAS
Cementos del Noroeste.
Cementos Cosmos.
Prevetong Galicia.
Mafriesa.
Frigsa.
Explotaciones Pecuarias.
Pesca nova.
Zeltia.
Zeltia Agraria.
Cooper-Zeltia.
lci-Farma.

MAFRIESA, que está en Coruña e
FRIGSA, en Lugo. O grupo participaba nas seguintes empresas: «Cementos del Noroeste», 564,4
millóns de pesetas de capital desembolsado; «Cementos Cosmos»,
90 millóns; «Prebetong Galicia», 60
millóns; «Mataderos Frigoríficos Esp a-ñ o 1es» ( M A F R 1E S A) , 3 OO
millóns; «Frigoríficos Industriales
de Galicia» (FRIGSA), 300 millóns
de pesetas; «Explotaciones Pecuarias», 15 millóns de pesetas; «Zeltia
Agraria», 125 millóns de pesetas;
«Cooper Zeltia», 60 millóns de pesetas; «lci-Farma», 22 millóns de
pesetas.
Sumaban un capital desembolsado de 2.900 millóns de pesetas,
é decir, un 8, 14 por 100 do total
das sociedades en termos relativos.
Un rasgo importante deste grupo
era -e sigue a ser- a aysencia de
vencellos con calquer entidade
bancaria galega ou foránea.
En xeral podemos afirmar que os
tres grupos ós que nos vimos refirindo eran bastante independien
tes entre sí, pois que somentes había duas empresas en cuios consellos de administración figuraban representantes de dous deles: Frigsa
e Mafriesa, nas que participaban
persoas do grupo Menéndez e do
grupo Fernández.

¿QUEN TEN OS CARTOS?
O fenómeno de absorción das
empresas galegas -agora fálase
tamén de que «Pescanova» pode
pasar ó I.N.I. -non é gratuito e fainos lembrar unha vez máis que as
persoas ou grupos, que mesmo
conforman unha oligarquía, están
determiñados por unha relación de
dependencia e colonialismo interior. Aquí talamos sinxelamente dos
galegas ricos. Outra cousa máis sería falar de tódo-los que se fan ricos
a conta dos galegas. Os vieiras poden alcontralos seguindo os aforras
e recursos financieiros que se van,
no traballo emigrantes, nos recursos naturáis que non son transformados na nosa terra ... O remate da
rede estará esa outra oligarquía de
ámeto estatal da que a burguesía
galega sóio é un lene reflexo.

o
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Amáis de darlle algún que outro pau,
o millor método dos réis de Castela pra
poñer Ó rego á nobreza galega foi darlle
títulos e cargos en Madrid. A fascinación
da Corte estivo sempre moi dentro
dos nobres e da burguesía galega.
Aínda hoxe hai moitos ricos galegos
que pasan o HWeek-end» na capital ...
Dito doutro xeito: hai xente que
vai toma-lo aperitivo a Madrid.

Aprosimaeión
a unha burguesía
ccdeseafeinada>>
Cóntase tamén que namentres
os millonarios, ministros e demáis
con residencia en Madrid veñen no

vran a bañarse, navegar no «yate»,
coma Fraga lribarne, que vranea en
Perbes-, hai algúns galegos que

Prineipáis eonselleiros das
sociedades anónimas galegas
ALONSO-LAMBERTI PRIETO, Jaime.
ALVARIÑO GRIMALDOS, Benito.
3 . ARIAS Y DIAZ DE RABAGO, Carmela.
4. ARIAS Y DIAZ DE RABAGO, Joaquín.
5. ARIENZA VALCARCE, Arcadio.
6 . BARRAL BARBEITO, Antonio.
7. BARRERAS PUENTE, José.
8. CAAMAÑO CAAMAÑO, José.
9. CARRO PARAMO, Salustiano.
10. DOTRAS LAMBERTI, Francisco.
11 . FERNANDEZ DAVILA, Román.
12. FERNANDEZ LOPEZ, Antonio.
13. FERNANDEZ LOPEZ, Manuel.
14. FERNANDEZ LOPEZ, José.
15. FREIRE COSTAS, Jesús.
16. FREIRE COSTAS, Manuel.
17. GIL ARMADA, Alvaro.
18. GIL-CASARES PEREZ, Rafael.
19. GIL VARELA, Alvaro.
20. GOMEZ FERNANDEZ, Francisco.
21 . ISLA COUTO, Fidel.
22 . LINARES Y MARTIN DE ROSALES, Ramón.
23. LORENZO DOCAMPO, Enrique.
24. LUCAS ALVAREZ, Manuel.
25 .. MATEO RUIPEREZ, Publio.
26 . MENENDEZ ALVAREZ, Pedro.
27 . MENENDEZ PONTE, Joaquín.
28. MORROS SARDA, Juan.
29 . OTERO TUÑEZ, José.
30. PARAMO FERNANDEZ, José.
31.
PARAMO NEYRA, José Luis.
32.
PARGA MOURE, José.
33. PARGA PON DAL, Isidro.
34. PU ENTES GONZALEZ, José.
35 . ROMERO AGARRADO, Luis.

1.

2.

36.
37.
38 .
39.

40.
41.
42.
43.
44.

SALORIO SUAREZ, Demetrio.
SALORIO SUAREZ, Fernando.
SAENZ-DIEZ GARCIA, Juan.
SOBRINI MEZQUIRIZ, Valentín.
SOUTO MOURENZA, Abelardo.
TRINCADO SETTIER, -Julián.
VALCARCE GARCIA, Antonio.
VAZQUEZ LOPEZ, Antonio.
VILARIÑO ALONSO, Andrés.
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«AMERICAN WAY OF LIFE»

ou encherse de ce.ntolas - mesmo
algúns galegos que fixeron carreira,
pasan o inverno pola Gran Vía ou
Serrano. O «papanatismo» hacia a
capital · chegóu hastra o punto de
chamarlle á Coruña, nos anos de
post-guerra, «el Madrid gallego».
Naqueles anos eran moi numerosas
na cidade as peñas do «Real».

O MODERNISMO
Pro o certo é que a burguesía
galega -localizada sobor de todo
na Coruña e Vigo, con características distintas en cada cidade- tivo
certo aer propio nalgún intre, aínda
que pola súa propia contestUra non
chegara a te-las raigañas no país
que, por exemplo, tivo a burguesía
catalá con Prat de la Riba. Aínda
non está suficientemente estudiada
a incidencia das correntes artísticas, e, sobor de todo, dos xeitos de
vida vencellados a estas correntes.
Foi cecáis na Coruña -hai que
ter en conta que a burguesía coruñesa era predominantemente comercial- onde foi máis importante
a influencia. Nos poucos cafés vellos que quedan, nalgúns edificios e

na feitura dos xardíns, as lendas,
metá-verdade metá-invención, sobor dalgunhas persoas ... Todo eso
que xurdíu e tivo unha vida a remates do século XIX e principios do
XX. E interesante ver cómo o lugar
de vraneo entón máis frecuentado
pola burguesía coruñesa estaba a
carón do Mero, na zona de Cambre,
onde os chalés siguen tendo un aer
·esótiCo, con palmeras e demáis,
foise desplazando ás vi las da costa, onde os chalés teñen máis aer
de «hollywood» ou canadiense que
modernista.
A estética das festas da burguesía cambióu tamén, evidentemente;
e hoxe, aínda que ás veces teñen
lugar en. pazos como o de Mariñán,
xa non ' teñen aquel xeito, entre
oriental e parisiense, das festas organizada·s no pazo de Meirás polos
Pardo Bazán.
A cidade tiña daquela sectores
riloi liberáis e con tradición republicana, características que logo as
circunstancias farían perde-la forza,
e esistían persoaxes tan curiosos
coma un xesuíta que dende o púlpi(Pasa á páxina seguinte)

O

(Ven da páxina anterior)

to clamaba contra das mulleres que
andaban en bicicleta.

«AMERICAN
WAY OF LIFE»
Pro hoxe, pasado o modernismo
de principios de século pasado o
«madrileñismo» de postguerra, escomenza a ser dominante a influencia da época do «plastiko», do
modo de vida americano ou «american way of life». E pra comprobalo
non hai máis que irás cafeterías ou
discotecas de moda. Son xa moitos
os tillos da burguesía que van a estudiar ós Estados Unidos ou a Inglaterra, e a fascinación de Madrid
deixa paso á fascinación de London.

manifestación e achéganse hastra
o chalé dos Barreras ou do Xavier
Sensat pra pediren readmisión de
despedidos ou máis cartas e milloras no convenio colectivo ..

VIVIR DE COSTAS
A CIDADE
Pro esta xente non se mestura
na vida da cidade. Xaime Isla di que

Os seus chalés teñen aspecto de
búnqueres de cemento (Moisés Alvarez, no Castro), ás veces de castelos (Xaime Sensat, no Alcabre),
sempre nas aforas, alonxados dos
centros de traballo. Chegan a ser
mesmo míticos, un pouco
cidadáns-Kane, pro en pequeno,
nun reino pequeno. E a súa traxedia
esta na padecendo xa: as súas empresas, baseadas na «xenialidade»
persoal, na loita e na planificación
lumiosa dun individuo (ó xeito do
XIX), non teñen un aparello moderno, áxil, mecanizado prá vida moderna, o gran marketing, etc. E un
pouco o caso da plataforma petrolífera de «Hijos de J. Barreras», contratada por moitos menos cartas
cós que lles costóu facela, porque
contratárona sin teren en canta infla
ción, cambio de materiáis, esixencias, etc. Estes grandes empresarios ven cómo os novas tempos os
desbordan, non poden co ritmo e
non teñen tampouco grandes sucesores nos seus tillos capaces de
trocaren o que sigue a ser empresa
familiar nunha empresa do capitalismo moderno. A crise das empresas da que tanto se tala ten raigañas importantes neste senso, sabor de todo nas industrias do mar.

As lendas que normalmente rodean a algúns dos millonarios galegas
teñen ta.mén moito de americano:
«vox populi» dise que ún fixo a far
tuna na Arxentina, traballando e
aforrando, que outro escomenzóu a
montar unha empresa facendo os
primeiros motores nun ·c ortello ... E
a típica lenda do «self-made man»,
do home feito a sí mesmo.

OS INDUSTRIAIS
DE VIGO
Hai outro tipo de burguesía, con
asento sobar de todo en Vigo.
Unha burguesía que veu xa con claros plantexamentos industriáis.
Chegaron, escribe Víctor F. Freixanes, nos derradeiros anos do XIX e
chantaron o chalé nun lado e a fábrica, cáseque sempre de salazóns
ou conservas, no outro. A cidade,
no medio, erá poboada vertixinosamente polos inmigrantes que chegaban doutros lugares de Galicia.
Víñase a Vigo a emigrar, a facer
cartas, coma se ía á Arxentina ou a
Alemania, e urbanísticamente todo
esto ten o seu reflexo.
Aínda hoxe siguen senda as causas un pouco así. A cidade é fundamentalmente obreira, proletaria ou
de comerciantes, que son os que
viven nas rúas, saen ó cine ou van
cear. Mesmo os clubs nocturnos
están poboados pala clase media e
os funcionarios. A alta burguesía,
as grandes familias viven nos seus
cautos, nos seus corrunchos; nas
súas cavas de luxo, residencias,
chalés nas aforas da cidade. Algunhas son verdadeiras fortalezas. De
cando · en vez, os obreiros saen en

vida mesma da cidade, ó latexar cotián dos cidadáns, que eran os seus
empregados e peóns. Divírtense
nas súas residencias (de vran ou de
inverno), van todo o máis ó club de
Campo (algúns) nas datas sinaladas, ou ó Casino (xa moi poucos).
Os grandes -din os observadores
deste mundo- podíanse verás veces nas sesións do cine Fraga, coa
muller, ás oito do serán. Polo demáis son inaccesibles.

OS IRMANS BARREIROS
DE OURENSE

_por eso Vigo non ten paseos bos,
lugares de encontro e discusión na
rúa porque a burguesía aquí foi,
fundamentalmente, unha burguesía
colonizadora, que vivíu de costas á

A transformación do motor «Perkins» en «Diesel» polos irmáns Barreiros coincidíu co relanzamento
do capitalismo en España, despóis
da autarquía da postguerra. Os irmáns Barreiros escomenzando por
Eduardo e seguindo con Valeriana,
Celso e Gra('.iliano, fixeron axiña
fortuna. Despóis a empresa venderíase á «Chryslern -a absorción outra vez- e os irmáns constituirían
unha financieira «Hermanos Barreiros» (con inversións en hoteles, minería, agropecuaria, inmobiliaria,
metalúrxica, etc.) Os Barreiros somentes no vran fanse ver na Toxa

coa alta e media burguesía galega
no tempo das vacacións de vran, ou
por Ourense nalgunha xuntanza do
consello de administración. Por outra banda, Eduardo mercóu unha
finca en Guadalajara, onde se qi
que hastra hai pavos reáis.
Nembargantes, cóntanos Xosé
Platero, o home que tiña fama de
ser máis rico en Ourense morréu o
pasado ano: era José L. Rodrf guez
Rodríguez. O único rolls-royce que
hai matriculado na provincia ourensá era da súa propiedade. Desmochóu unha montaña en Vilamartín
de Valdeorras pra construflo que
chamaba o seu «refuxio». Este
home dise que participaba en todo
tipo de negocios e ademáis era testaferros doutras xerarquías do último réxime.
Outras fortunas que andan en
boca da xente son as que se atribuien . ó ex-mestre de escala Euloxio Franqueira, director de UTECO;
ou o ex-director da Caixa de Aforras ó que hai uns anos calificábanno co nome dun deterxente: «Ajax,
o máis poderoso».
Sigue senda moi comentado en
Ourense o «caso» Antonio López,
ese ourensán que chegóu a millonario e a presidente do Málaga
despóis de emigrar, e do que a
marte está afnda sin esclarecer.
Moito dá que tala-la quebra de
«Minas de Verín S. A.» da que fara
promotor o hoxe «ausente» en Venezuela, Antonio Tresguerras Diéguez, ex-director da Sucursal da
Caixa de Verín, do que a fortuna
persoal algúns .tacían chegar, coa
da súa muller, a máis de 500
millóns de pesetas.
E estas son algunhas das «aventuras e desventuras» dunha clase.
Unha clase que garda moitos secretos nos seus adentros, unha clase non precisamente homoxénea
no seu xeito de vivir e de gaña-los
cartas ... Un ha causa sí está clara:
deica agora foi allea ó seu país e á N
súa cultura; por eso decimos «des- :::::
cafeinada».
~
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Igrexa
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Entre o integrismo
e a progres1~
~

XOSE CHAO REGO

Os homes íntegros remitiron estes días á prensa galega un escrito de literatura apocalíptica, alertando sobor do tema da infiltración comunista na lgrexa. E xa un vello tema que
hoxe engade a gracia de deixar de ser oficial. Os homes íntegros non se decataron aínda dos
funeráis que se celebraron por todala península e neso están amasando ser dunha fidelidade
á tradición que vai máis aló das comenencias políticas do reformismo, aínda que fique nos intereses creados propios.
Na «publicidade remitida» ó diario «La Voz de Galicia» (e que como se sabe, a Rde remitido significa un pago comercial de propaganda) a Sociedade Cultural Covadonga propónse
a reconquista de España. Oexemplo que se nos propón é o de «don Pelayo» Pinochet, que
gañóu en Chile a batalla contra o marxismo. Somentes fai falla que !amén se lle apareza a
Virxe pra que o desprestixio celestial chegue ó cume. Todo é posíbel, nembargantes, porque
os integristas leñen a chave do ceo e da !erra, xa que para eles é o mesmo a esfera e a estratosfera.
Na publicidade que envían e pagan, os homes íntegros, que non queren integrarse na
nova sociedade, aconsellan a lectura dun libro sobor da lgrexa do Silencio en Chile. Eu coido
que é moi conveniente lelo, supondo que haxa capacidade pra rematalo. Ede paso !amén se
podería ler aquel outro que tala da presencia do Opus Dei naquel país e aínda no hemisferio
fascista da América das dictaduras militares. Ou unha nova biografía encol de Escrivá de Balaguer, da que tala «El Ideal Gallego». Ouizaves sexa tan boa coma a de Carandell, porque a
millar caricatura xa ven sendo a que tan os «fans», que ó carecer domáis mínimo sentido crítico deixan espido ó personaxe ó que queren revestir coas galas da inmortalidade. Por exemplo ó trasmitir aquela frase de monseñor: «Ocultarme y desaparecer es lo mío, que sólo Jesús
se luzca». ¡Vaia!
A característica do integrista é olla-la esfera dende a estratosfera. Viven un mundo pecho e dende as súas fiestras manexan principios eternos de validez universal. Non leñen pra
nada en conta o concreto, somentes o tan á-hora da economía. Aínda que neso do integrismo
non sexa moi doado discrimina-lo que pertenece á inxenuidade do integrista afectivamente
inseguro ou ó cinismo do inmovilista que xa se movéu a tempo.
Din os homes íntegros do devandito comunicado enviado, que o seu documento ven avalado por un milleiro de cregos españóis que rompen o silencio. zOué silencio rachan se pasaron corenta anos berrando o mesmo? Ofreceron no altar dunha lgrexa de cristiandade o que o
salmo chama «hostiam vociferationis». Eagora que as cousas non lle saen tan ben, din que os
que votaron «SÍ» van ó interno por estaren en pecado mortal, namentes que os abstencionistas sóio os mandaban ó limbo.
-«»Teño pra min que o progresismo móvese nunha dimensión semellante ó integrismo, só
que en liña paralela. De feito, se os progresistas rematan ficando na mera «progresía» (significado ridiculizante da palabra «progre»), é porque aniñan nos seus corazóns un dualismo
que os fai garda-la ilusión que dende a lgrexa (máis concretamente dende a sacristía do templo) esisten solucións prás cuestións temporáis. Ese é o drama de non admiti-la autonomía da
análise técnica. Edecir, admitida, preténdese facer profecía por enriba de-la pra «alumear
dende a fe». Dese xeito, a fe e o evanxelio pasan a ser algo estraterrestre, unha incidencia
puramente casual sobor do feito en litixio.
Esto é moi grave, porque nin a fe en principios teóricos, nin o evanxelio coa súa lonxanía son quen pra alumea-la situación actual. Fe e actitude evenxélica están a ser in~enta
das pra cada intre e esa será a forza creadora do Espírito, a capacidade de facer creíbel á
lgrexa. Pro eso require un compromiso moi fondo que non sei se os homes de lgrexa están
dispostos a asumir: vencellarse a un determinado tipo de análise científica e esporse a que o
seu ensino non sexa «eterno», senón temporal, con todo o risco que o choio supón.
Ven sendo ese o maxisterio hipotético que alumeóu o Concilio Vaticano cando falóu de
asumir como dato os sináis dos tempos. Se o novo xeito de facer maxisterio se toma en serio,
rematóu xa o tempo dos dogmatismos. Porque os argumentos proféticos vivirán cáseque sempre desta hipótese: «se son cerios estes datos, entón o comportamento ético será este e a vontade de Deus sería esta ... ».
Lolll!e de perder creto a lgrexa, habería de gañalo, porque a sociedade actual non quere
homes dunha pez a que estean seguros de todo, senón homes en crise que se poñan a ref acelo mundo, que é o que se está facendo en tódolos eidos. Se a lgrexa non se pon a tace-lo mesmo, daquela será que vive na eternidade e será unha cousa doutro mundo. Aprosimadamente
como a Santa Compaña.
Se os integristas viven nun mundo pecho no que ninguén se ha mover, o perigo dos progresistas é vivir nunha gaiola un pouco máis grande na que leñen resposta pra todo. Exa dixo
o Concilio que a lgrexa ten que afacerse a da-la calada por resposta a moitos temas nos que
non saberá que decir. zNon ven sendo unha crónica acusación ós cregos a nosa autosuficiencia
pra dispor do divino e do humano?
Oúnico remedio pra deixar de vivir entre os dous estremos tan semellantes -integrismo
e progresismo- será porse a esculca-los sináis dos tempos botando esas olladas ó futuro que
nos ha redimir da nostalxia de paraísos per_didos. Erecoñecer ampliamente a autonomía da
análise «mundana», confiando que o home é honesto aínda que non sexa crente. Certamente
dende a fe ten moito que decirse, pro endexamáis ó marxe do que se vai acadando dende a
ciencia ou a filosofía. Hai que integrar.

facemos calqueira impresión
sobor calquer material

somos xente nova
co esperencia longa
por noves , astrevémonos a todo
pela esperencia, sáenos ben
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Paseniño ían fallando as forzas.
A folga máis dura e longa que se lembra
na Coruña dende uns anos denantes
da guerra estaba morrendo. Outro sector
do mundo do' traballo, a pintura,
non conquería rachar coa intrasixencia.
Medio milleiro de homes que loitaran
ergueitos durante cáseque cincuenta
días, vían chega-lo peor
intre das derrotas: a desbandada.

Cooperativa de Pintores

A.derrota
que f oi vi e to ria
Na información que preparóu
pra TEI MA, conta Xosel Vilela que
logo viñeron os despidos e as listas
negras. Os que cometeron o pecado de ergue-la súa voz pra reivindicaren unhas millores condicións de
vida prós seus tillos e compañeiros
menos decididos, foron despedidos. Trinta e un homes, sin traballo
nin posibilidades de atopalo, xuntábanse día a día, buscando unha solución á situación. E xurdíu a idea.
Dezaséis deles chegaron a un acordo. Había que estudiar detidamente
a viabilidade do plan e pasar axiña
á acción.

MOIT AS DIFICULTADES
<<Atopamos moitas dificultades,
incluso entre os nosos mesmos
compañeiros, que vían a idea da
cooperativa con non poucos recelos», comentaba a TEIMA un dos
fundadores de COOPINCO. Pro a
idea tomaba corpo e os ánimos redoblábanse.
Escomenzaron os papeleos, que
non supuxeron maior dificultade.
gracias ó apoio e á orientación de
Portela Ceballos, delegado de Traballo, e ó seu equipo asesor. Mandáronse os estatutos a Madrid e
pedíuse un creto do Fondo de Protección ó Traballo. Os primeiros foron aprobados, o creto tarda algún
tempo máis. Pra escomenzar axiña,
solicitóuse outro á Caixa de Afor'ros, que servira de ponte. Este sí
foi aprobado xa. «Este capital inicial
chéganos pra escomenzarmos a
traballar sin problemas de materiáis
ou de taller».

Os socios da nova Cooperativa
de Pintores Coruñeses, profesionáis
de toda a vida, altamente cualificados, hastra o punto de que algúns
deles ocupaban cargos de responsabilidade nos seus anteriores postos de traballo, recibiron durante
oito días un cursillo de formación
cooperativa pra adeprenderen, a nivel teórico, o funcionamento deste
tipo de empresas. Este foi impartido nos salóns da Caixa Rural, porque o delegado provincial de Sindicatos non prestóu os locáis da
CNS, segundo contan os cooperativistas.

OS RISCOS
DO CAPITALISMO
Remitíronse logo ós empresarios
da construcción cartas de presenta-
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XUNTOS COS DA CONSTRUCCION

PECHADOS NA /GREXA:
Foi unha folga dura

ción, e a impresión recibida foi tan
boa que hoxendf a Coopinco xa ten
en carteira varios presupostos. Sin
quitar que se atendan traballos de
menor entidade, as miras da nova
empresa están en servir ás grandes
compañías, que ofrecen un has ·meirandes posibilidades de equilibrio.
Polo simple feito de ser cooperativa, Coopinco está libre de determinados impostos, e esto garantiza
uns precios máis baixos ca noutras
empresas do sector, sin que esto
queira decir que se tenta de «tiralos precios».
De tódo-los xeitos, é moi probábel que os empresarios do gremio
non reciban moi ledos a nova empresa -por vir de onde ven-, e
tentan de frena-la súa marcha.
Coopinco está preparada pra non
causarlles problemas nin perderse
a si mesma.

«Somos conscientes de que,
como empresa inmersa nun mundo
capitalista, corrémo-lo risco de
aparecer coma unha máis, aferrada
ás leis da oferta e da demanda, e
buscando, a toda costa, beneficios
meirandes. No noso espírito non
entra esa suposición, porque, precisamente, a razón de que nacera
Coopinco é a marxinación onde,
como traballadores conscientes,
nos deixaron os nosos antigos
patróns. Entrar no xogo do mercado capitalista era a única alternativa que tiñamos á man, mais todos
nós sabemos que as cooperativas
non amosan ningunha solución pró
mundo do traballo».

FUNCION SOCIAL
Como é ben doado entender,
Coopinco, dende o intre da súa estabilización, que será cecáis no
prósimo mes de xaneiro, desenrolará unha función de tipo social, prestando a man de obra gratis, pra todas aquelas institucións ou organismos socialmente necesarios e
que non percuran ningún beneficio
económico. Neste senso, tiñan xa
coidado de pinta-la Cociña Económica da Coruña, aínda que, como
parece ser que esta vai cambiar de
ubicación, deixárono pra máis
adiante.
O esforzo común destes traballadores pode troca-lo que nun principio parecéu unha derrota do mundo obreiro galego nunha victoria de
novo porte, ou, millor dito, noutro
paso adiante na loita por unha sociedade máis xusta pra todos. Agora escomenzan a súa aventura.

Pra escomenzar, o Ateneo reanudaba en xaneiro as súas actividades. A nota publicada na prensa
decía «tras un silencio obligatorio a
causa de acontecimientos políticos
que no es necesario señalar por notorios ... ». Tamén por aquelas datas
os abogados pontevedreses publicaban un manifesto no que pedían
nada menos que a abolición da
pena de morte, amnistía, recoñecemento legal do contido da declaración dos Dereitos Humanos, autonomía pra Galicia.
Namentres, o «Mercantil» poñíalle a insignia de ouro ó exgobernador Arroyo Quiñones; e pra
completa-lo enceste, a Fernández
de la Mora. Estaba Fraga en Gobernación e ffxose unha parcial renovación -é un talar, como se verá- das corporacións locáis. Resultado: Peláez Casa.l derrey continuaba comandando (coa vicepresidencia, claro) a Diputación e Xaquín Queizán na azulada casa consistorial pontevedresa. Os «reis» facíanlle caso por fin a Encinas Diéguez e deixáronlle quedar a dirección xeral da Caixa de Aforras, que
tamén renovóu o seu consello de
administración: seguiron os mesmos colares. Queizán decía no acto
do seu reenganche: «Hoy es para
mí un día de reiteraciones; como
hemos sido, asf somos y así seremos». «Nuestra ciudad ha sido, es y
será tarea de todos» ... os que vaian
dacordo co señor Puig. O consello
da Caixa costituíase sin representación municipal. Peláez, na súa «toma» sinceróuse: «Tengo para mí
que este juramento es idéntico que
al que me sometí en 1970...»

UNHA BOMBA
Manifestáronse os mestres e
logo en febreiro viñeron os de
«Anepa» a mazar en ferro frío. Gil
Robles falóu na parroquia de San
Bartoloméu pra pouca xente, xogábase á mesma hora o PontevedraBaracaldo, e na Caixa Rural Pablo
Castellanos; os 61 alcaldes xuntábanse coas xerarquf as pra ver se
algo que desatara. Algo sí: o Colexio
Médico escomenzóu a. andar cara á
súa democratización; paros en Xusticia, Misión Biolóxica, PNN, folga
dos camioneiros. «Amigos da Cultura» preocupábase pola normalización lingüística de Galicia, veñen
María Teixeira e Casares. Alvarez
Gándara espuxo un proxecto socia
lista pra Galicia. Veu Miret Magdalena, Chao Rego, e máis ádiante
Conde Pumpido, Sansuas e Alvarez
a talar da amnistía; Pillado e tres
máis non poideron espoñe-las alternativas sindicái~ en Galicia.
A sombra dos rumorosos pinos
de «Laxinde» roubóuse o polvorín; e

semás despóis estoupaba unha
bomba na Audiencia. Pro antes, o
ministro da Vivenda, Lozano Vicente pasóu por eiquí correndo pra
deixar dito que «las cuatro provincias iban a ser objeto de trato prioritario»; as casiñas están por vir. Tamén co bo tempo de xuño deu un
saltiño polas «Rías Baixas» Oñate
Gil; xantóu no «Solla» e á hora dos
arrotos piropeóu: «El potencial
agrario de esta región es de una
importancia enorme y necesariamente hay que estimularlo». Falar,
e comprometerse, do millo impor
tado que niatóú catro mil reses, podía botar de perda a maionesa da
langosta.

DECLARACION DOENTE
Coas quenturas do vran a corporación municipal revolucionóuse. O
concellal Ramírez botóuse fóra dela
cunha doente declaración pública:
«No acepto el mariposeo ni las po-

Xa que o nacemento de
TEIMA cadróu nos derradeiros días do ano e polo tanto a
revista non poido recolle-lo
pálpito socio-político de Pontevedra - a cidade tranquila,
controlada ou dominada, na
que endexamáis pasa (pasaba) nada- coidamos que non
está por demáis resumi-los
acontecementos máis significativos. Guillermo Campos
fixo este resumen do ano.

Pontevedra

1976:

de

to: «Creo que la U DPE está estrictamente en el centro».
Agosto é o mes do homaxe, autorizado, da Táboa a Bóveda e do
prohibido do Consello.
O outono quente, foi máis ben
momo, pro algo houbo. Comandos
hedillistas quitaron os símbolos falanxistas de establecimentos públicos, «Amigos da Cultura» pide a
amnistía prós presos políticos, a
UTT de Químicos a suspensión do
artigo 35, constituíronse as Xuventudes Galegas (PSOE), fala Gómez
Llorente, na Toxa xúntanse outra
vez os alcaldes con Benito Sáez
onde se entera do seu cese, anún...:
ciase a visita de Morado que non se
producíu. Filgueira é homenaxeado
na súa xubilación. E ven Aldama,
director xeral de Carreteras que unha
vez máis, coñece a necesidade
dunha nova ponte sobor do Lérez,
da carretera de circunvalación; e
recórdanlle as protestas dos veciños de Salcedo -ós que a guar-

EN XULLO, VIÑERON OS REIS

sibles opciones al chaqueteo ... ()
tuve la impresión de que éramos
-a corporación- un deprimente
espectáculo de marionetas...» Os
compañeiros non se atreveron a
responderlle; e ffxoo días despóis
De la Iglesia pra decirlle que non
eran todos os que estaban, recoñecer o do «espectáculo», a máis que
o axuntamento estaba dominado
por catro funcionarios; logo dimitiría como tenente de alcalde. Pedro
Rivas e Rivas Castiñeiras chegaron
coas palabras ó xulgado, pro a sangue non chegóu ó contamiñado Lérez; e teño pra min que o impedíu
un amigo común, o costructor
«Pim» Malvar, quen, por outra banda,
e como presidente de Unión de
Empresarios, controlóu ós servís representantes dos traballadores na
folga da construcción. Por aqueles
días manifestábanse os da telefónica e no poideron face-lo os A.T.s:
E fóisenos Pedrosa Roldán, entre sorrisas e verbas de agradecemento, pra ocupa-la súa poltrona
no goberno civil Benito Sáez, que
traía fama de duro -amigo do Fraga-. Non lle deron tempo: veu en
xuño, marchóu de vacacións no
agosto e botárono no outono. «Pro-

yectábamos -dixo- realizar una
política para y cara al pueblo. Quedan recuerdos y no pocas ilusiones
quemadas a la hora del relevo».
Martfnez Villaseñor, o seu sustituto,
é un estricto cumpridor do seu saúdo «Mi programa es el programa
del Gobierno».

PROTESTAS RECORDADAS
Pro voltemos a xullo, mes da
asamblea de R.S.E. que se propuxo
contactar con elementos da clase
obreira; mes da visita do ministro
da Mariña, mes da visita dos Reis
ante os que, como de costume,
sóio se puxeron pancartas de adhesión. Todo dios era monárquico;
quen, na realidade, foron sinceiras,
as mulleres da terra de Montes, pedfronlle a Juan Carlos que os seus
homes non tiveran que emigrar. O
capitán fortes, por aquelas datas,
poñíano en libertade; e celebróuse
en Combarro un dos actos máis
unitarios da oposición pontevedresa: a cea da amnistía, 300 persoas,
anque non era todo ouro, claro. Tamén os da U DPE xuntáronse baixo
a presidencia de Esteruelas, e pra
c·onfirmar ó «lídern provincial, Antonio Pui Gaite. Don Cruz deixaría di-

da civil se impuxo defendendo á
empresa- e de Pasarón polo paso
da autopista, ou accesos á mesma ...

PROHIBICION
Folga do 12 de novembro. Vanse amontoando as suspensións: Pillado e Inmaculada Tesauro non po
den talar no Ateneo, a prohibida
mesa redonda sobor da liberación
da muller desemboca nunha manifestación. Logo coa campaña do referéndum poden talar Blanco Tobío,
Sancho Rof, Pío Cabanillas (que
non se comprometéu-, pro prohíbense as organizadas pola oposición: mitíns, a cea do PSG, e sorprende o PCG cun acto na Ferrería
onde reparte os seus voceiros.
Cando rematamos este resume,
a Asociación Galega da Muller maniféstase contra a penalización do
adulterio (sin autorización) e o gobernador prohíbe unha manifestación pra esixir garantías anticontaminantes a «Celulosas» e «Elnosa»,
contra as que ó traveso do ano protestaron os mariñeiros de Lourizán
e outros cidadáns e asociacións. En
Pontevedra vai pasando de todo, ~
pouco a pouco ... pro «por libre».

o
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Silicosis:

A historia negra
de Cee (Coruña)
BARCELONA
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«Andivemos perto de nove anos
en lío coa Compañía hasta que, ó final, recoñeceron a nosa enfermedade. A min, silicosis en terceiro
grado. A miña muller, en segundo.
Agora anda-mos a pedir reclamacións pra que lle recoñezan o terceiro grado de ela», dixo a TEIMA
un dos moitos intosicados. Corenta
e oito anos, a vida. váiselle indo, esmorecendo namentres a súa muller
desfáise pouco a pouco. Falaban
despaciño, entrecortados
silbándolle- las palabras e tentand~
de recoller segundo a segundo un
pouquiño máis de aire. De cando
en vez, unha pastilla: «A este asunto hai que lle dar toda a leña que
se poida, que tamén a nós cáenos
boa leña tódolos días, tódalas noites ... ¡ Cántas veces desexéi a morte ! Outras veces que me atopo ben
cada día menos, penso eu e dígo~
me: «agora dá gusto ver ós tillos»
pro despóis ... ¡Cantas veces dese~
xéi a morte !»
Pasaron xa varios anos dende
que a prensa de todo o Estado español lles dedicara a súa atención
ós intosicados dos carburos de Cee.
Daquelas, nos 1968-69, a loita dos
enfermos obreiros escomenzaba.
Consiguíronse cousas, qué dúbida
cabe, conseguíronse cousas: millor~s nas condicións de traballo, pens1óns recoñecementos médicos ...
Pro hoxe, aínda, non poucos silicóticos ou intosicados polo manganeso loitan por unha pensión, por un
recoñecemento da súa enfermedade, que lles daría unha cousa tan
simple coma o dereito á mesma vida: A s~bsistencia. «Algún anda por
ah1 -d1xéronnos en Cee- facendo
algún traballo namentres non 0 declaran silicóticm>.
A solicosis nacera no salto de
Castrelos, nos tuneis feitos entón
baixo da montaña. En 194 7 escomenzaran as obras. Cinco anos
despóis, no 1952, abaixo, na fábrica de carburos, nacían os primeiros
casos de manganosis.

enfermedade profesional. Hoxe
aínda, algúns non o conseguiron:
Outros, namentres, a fábrica sigue
ª?iante cum programa de ampliaci~ns - no que consta, segun 0
po1do recoller TEI MA de fontes oficiosas, a instalación de tornos de
ferrocromo, moito máis tósicos cós
de ferromanganeso ou cós de ferrosilicio-, perderon xa as esperanzas. Son homes enfermos cun único defecto: a súa enfermedade
non está legalizada.

O TUNEL DA MORTE

A MENCIÑA
DOS INTOSICADOS
En 1903 establecéuse en Cee a
Sociedad Española de .Carburos
Metálicos, S. A. Medio século despóis, a morte cairía violentamente
sobor da bisbarra: Cee, Brens Santiago de Ameixenda, Ezaro, B uxantes ... Perto de alí, Dumbría -con
Pereiriña, Toba e Salgueiros- e
Corcubión non escaparían á desfeita.
Primeiros anos do século, a fábi:ica de carburos instalóuse en
Brens: «Nesta parroquia -dirían en
1969 os anónimos autores do «Libro negro de Cee», vintaséis folios
ciclostilados- a mortalidade infantil e máis alta que no resto da bisbarra. A fábrica ten setenta anos: A
maior parte dos cemeterios da zona
s~n máis novos e, sin embargo, alguns están xa casi cheos. A causa é
que, dende hai moito tempo, ostraballadores da fábrica de carburos
están morrendo, intosicados, enfermos, engañados ... ».
No vran do 68 a fábrica tiña 573
persoas. Corenta a sete entre directivos, técnicos e administrativos. O
resto, peóns case todos -homes e
mulleres-, dos que setenta e tres
traballaban nas centráis eléctricas
da empresa. Xa daquelas, do total
de obreiros, cento catorce atopábanse enfermos e sin que a súa e~
fermedade fora recoñecida, nin polos organismos da Seguridade Social nin pola propia Sociedade de
Carburos. Pesia todo, trinta homes
estaban en posesión de certificados
nos que constaba, sinxelamente intosicación por manganeso. O~tros
sete, tras das análises, tiñan algo.
Outros tres, polo demáis, tomaban
Complecal «a mediciAa dos intosicados». Somentes vinte cobraban
~or lar~a enfermedade e seis por
mcapac1dade absoluta.
Escomenzaban duros anos de
loita pra conquerir un certificado de
1

Pra. facer frente á súa espansión,
a Soc1edade Española de Carburos
Metálicos escomenzóu a construcción de diversos saltos hidroeléctricos. Un deles, o de Castrelos, feito
e.ntre 1947 e 1954, resultóu especialmente difícil: houbo que anegar
pola auga un pobo enteiro e perforar unha montaña de granito pra facelos tuneis. Moitos dos homes
que alí traballaron non voltarían
nunc~ máis. Outros, pouco tempo
despó1s, restarían inutís pró traba llo, silicóticos.
No devandito «Libro Negro de
Cee» podíase ler hai sete anos:
«Deica aogora sábese de cincuenta
e oito traballadores que morreron
silicóticos cáseque todos, salv~
seis que foron morrer no manexo
de esplosivos. Estas cifras non son
completas xa que, cada día, xurden
novos casos e viudas que reclaman
os seus dereitos». Pra construí-la
represa pensárase, primeiro, en asturiáns e leoneses pra perfora-los
tuneis. Non poido ser: os salarios
.que pedían eran moi altos prós intereses da empresa e esixían, por
demáis, caretas e máis auga pra
traballar. ~s cousas así, a SECM
escolléu o camiño máis doado
máis rendábel: Nacía, daquelas:
abondante emprego na localidade
pra unha man de obra barata e sin
esperiencia. Unha man de obra que
traballaba e calaba, sin esixencias.
Conforme diría logo un médico es-

pecialista, «todo o que traballóu
máis de tres meses no túnel de
Castrelos está silicótico».
«Alí non había · caretas -dixo a
TEI MA un antiguo obreiro do túnel
hoxe na cama- nin aparatos d~
ventilación pra aminora-los efectos
do ambiente ou, polo menos, non
se facfa uso deles ... ». Agora quén
creería ó señor Portela Caballos
entón delegado provincial de Tra~
ballo, cando - dando conta do informe oficial emitido polo Equipo
Móvil do Instituto Nacional de Medicina e Seguridade, despóis da súa
actuación en Cee- viña a decir
que «... la psicosis de intoxicación
existente no responde a la realidad».

~

A PULMONIA DE BRENS
Nos derradeiros anos da década
dos sesenta, denantes de que a
empresa levara adiante unha serie
de reformas -entre outras moitas
construir novas chemineas cand~
as anteriores, a pouca máis altura
cás casas, enchían a poboación cun
fume gravemente
tósico- , as
condicións de traballo na fábrica de
carburos eran verdadeiramente inhumanas: os tornos limpábanse
cinco minutos despóis de apagados, polo que os obreiros encargados poñfanse enriba dunhas táboas
e metíanse, cun balde de auga , naque! ambiente irrespirábel. Sin auga, o polvo. Con auga, o vapor contaminante. O remedio - segundo
recolléu esta Revista - era meterse
no forno despóis de lle dar uns bos
tragos a un café, que a empresa
deixaba pasar, xenerosamente
acompañado de augardente.
Aínda que as paleadoras para se~, o traballo tiña que seguir
adiante. Paleábase, pois, coas
máns. As protestas en contra daban lugar a unha inmediata e enerxica resposta da dirección na perda
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Agora no descampado
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de categoría, sancións ou despidos,
segundo os casos. As caretas, polo
demáis, ó pouco de usalas quedaban inservfbeis.
A fábrica limpábase unha vez ó
ano, canda a inspección oficial. No
«comedor», empregado normalmente coma almacén, as ratas medraban ceibes. Nin xabrón, nin duchas, nin medios de protección. Pro
nin os de fóra escapaban: como deciamos, baixas as chemineas denantes da millora, casos se deron
coma o dunha taberna situada
diante da fábrica na que, a dona,
co tempo chegóu a se intosicar
coas emanacións do fume de manganeso. Somentes coas visitas de
inspección as condicións humanizábanse. Entón, a empresa baixaba
a intensidade dos fornas.
A intosicación por manganeso
-o «parkinsonismo manganésico»- , as causas deste xeito, medraba: trastornos mentáis, tolemia
nalgún caso, perda da vista, da memoria, do control das pernas ... Os
enfermos escomenzaban a «bailan>.
Pasaban os anos e ninguén coñecf a
as causas daquela enfermedade na
bisbarra. Había traballadores que
«bailaban» ou que morrfan da «pulmonía de Brens», era unha causa
normal. ..
Hoxe, aqueles homes, os que
non morreron, poden contar cómo,

Asegún datos recolleitos por esta
Revista , na «Sociedad Española de
Carburos Metálicos , S. A.», de
Brens-Cee, esiste unha relación
duns vintasete pensionistas por silicosis vivos. Por intosicacións de
manganeso hai perto de corenta
pensionistas namentres, polo mesmo motivo, nos últimos tempos
morreron catre homes. Outros dez,
tamén polo manganeso, están intosicados levemente.
Outra relación de pensionistas
-viudas e dereito-habentespor

con toda a forza do mundo~ dun
puñetazo bestial que se lles metéu
no mesmo miolo do carpo a vida
váiselles indo impotentes.
Nalgún caso, día a día, silicóticos ou intoxicados polo manganeso
voltan a facer de novo algún traballo despóis de enésimo intento por
que, oficialmente, lles sexa recoñecida a sua enfermedade. E a loita
pala pensión, unha cativa pensión
por incapacidade pró traballo que, a
moitos, apenas lles é dabondo pra
non morreren de fame. «Ben, agora
subiron un pico e danme sete mil
pesetas -dixo a TEI MA un enfermo-. Era bastante se non subiran
os alimentos. Se non subiran tiñamos dabondo porque a nós non nos
é causa de pensar en aforrar algúns
cartas senon de aguantar e ir tirando, de comer ... ».
En fin, namentres a vida destes
homes e mulleres esmorece, o mal
escomenza agora a chegar ó mar.
Segundo poido saber TEI MA, nos
últimos tempos e sobre todo no pasado vran, os mariñeiros tiveron
ocasións de se atoparen frecuentemente con peixes mortos. «E dos
escombros da fábrica -recolléu
esta revista-, porque o Urquiola
non chegóu eiquf... Eu mesmo vin
as nécoras morrendo, subindo peirao arriba que se podían coller coas
mans».

enfermedades profesionáis fala dun
total de cincuenta e un silicóticos
xunto de tres intosicacións por
manganeso. Hasta agora, nos últimos anos, levan mortos dez obreiros por silicosis e un por manganosis, todos eles sin deixar en dereitohabentes. Polo demáis, as irregularidades das pensións esistentes son
manifestas: homes e mulleres, moitas veces en igualdade de condicións, cobran distintas pagas. A
moitos, as cousas deste xeito, a
pensión non lles é dabondo pra subsistiren.

A CANCION DE CEE

Un easo:

A vida don silieótieo
Cincuenta e seis anos, casado, sete tillos. Natural de Mazaricos e veciño de Cee. Escomenzara a traballar no Salto de Castrelos en 1947, no mes de Santiago, e o seu oficio foi apuntalalo túnel. Tentóu, dunha vez, cambiar de oficio coma marteleiro.
Os once meses, nembargantes, non poido máis e voltóu coma
pontoneiro. Sempre baixo da terra, en Castrelos.
No ano de 1959 sentíuse enfermo. O médico de cabeceira
non dixo máis: Silicosis polo traballo no túnel. Deuno de baixa.
Pouco despóis, a mesma empresa facfa unha análises a tódolos
enfermos pra continuar coa paga das pensións. Aquelo duróu
hasta 1962. Entón, na Fábrica de Carburos, novo recoñecemento: o diagnóstico iba talar, esclusivamente, de enfermedades dos
bronquios e de tuberculosis. A empresa xa decidira: ningún estaba silicótico e, polo tanto, non había enfermedade profesional
ningunha. Todos quedaban na rúa sin pensións, sin médicos, sin
seguros ...
Sete tillos por diante, esmorecéndolle as forzas, o naso
home levóu o caso á Maxistratura de A Coruña. Tres médicos,
Manuel Pérez Maraño, Enrique Hervada Iglesias e Xosé Mariño
Vázquez, sin dúbidas no informe, talaron entón de silicosis. Pouco tempo pasara dende que o doutor Kurt Nufer (suizo, do
cantón de Meindulden); chegara ás mesmas conclusións.
Pesia todo, a Maxistratura mandóu ó enfermo ó Instituto
de Previsión. Alí, contra dos devanditos diagnósticos, os doutores Ponte Ferreiro e máis Corredoira insistiron: Bronquios, non
silicosis. Lago, despóis dunha carta que o enfermo remitíu ó
mesmo Francisco Franco, novo recoñecemento no Instituto Nacional de Previsión en Madrid. O resultado, o mesmo: enfermedade bronquial.
Nova reclamación ó Ministerio de Traballo, novo recoñecemento. Dezaséis días máis tarde, catro médicos da Universidade
madrileña espoñían as súas conclusións. Dos catro, tres talaron
de silicosis en terceiro grado. Poucos días ían pasar, o enfermo
en posesión dos resultados e das radioqrafías feitas na Universidade, pra que o entón director do INP fixera xestións na Clínica
de Enfermedades profesionáis: novo período .de análise, novas
recoñecementos. Unha vez máis, bronquitis e certas cómplicacións.
As idas e voltas por Previsión eran desesperantes. En
1960, os enfermos fixeran unha contrata coa Empresa. Nela
constaba que se ·11es pagaría, namentres viviran, o mesmo salario
que nos días de traballo, mesmo coas subidas legáis, menciñas,
médicos ... Fara feita diante do notario, en Corcubión. Pouco duraría a situación: no 1962 os enfermos foron sometidos á Maxistratura pra lles derribar aquela contrata despóis dunha corta
indemnización de cincuenta mil pesetas.
Hoxendía, o naso home conserva o escrito feito denantes
de comparecer na Maxistratura. Nel consta que, coma dereito
que nunca caduca, pode reclamar por enfermedade profesional.
Dispón, ademáis, de certificación de silicótico polos doutores
Hervada, Mariño, Pérez, Sánchez García e algún médico estranxeiro.
De nada lle serviron os viaxes a Madrid e ó extranxeiro.
Dende 1962 non cobra nada. Agora , primeiras semás de 1969,
atópase tirado na rúa.
N. da R: A historia - denuncia foi atopada, entre moitas outras, xunto con diversos papéis relativos ós enfermos intosicados
da bisbarra ·de Cee. No ano 1969 escomenzaba a loita dós enfermos por unhas pensións xustas.

(Música de «Cuando salí de Cuba»)

«Nesta terra galega vivo chorando pola verdá,
vou buscando xusticia, vou suspirando por libertá.
Voume da miña terra, deixo ós filliños, deixo o meu lar,
quedo sin agarimo sóio por culpa do capital.
· Centos de envenenados traballadores marren en Cee,
fábrica de carburos que é dos larpeiros que ·viven ben.
Sóio a clase obreira xungida sempre polo amor
acabará en Galiza toda a raza do esplotador.
Brila no hourizonte unha esperanza que dá ilusión·
e toda ·a clase obreira busca na loita a redención.
Traballador galega non teñas medo da represión, aparte racha as cadeas de
esclavo e vive sempre en revolución».
(Recollido en panfletos dos obreiros entre 6 1968-1969).

CARBUROS:

Un exemplo da «industrialización»

Emilia Díaz:
ser adúltera en Vilaxoá-n

Emilia Dfaz Búa, 36 anos, veciña de Vilaxoán, foi condenada hai uns meses a 100 mil pesetas de multa e 6 meses de prisión menor por delito de adulterio. O home levaba 7 anos fora
da casa, na emigración, alonxado da familia. Cando chega é pra
poñer unha denuncia á súa muller, que vive con outro home e xa
ten dous fillos del.
Hai pouco que se celebróu unha manifestación, en Pontevedra, en apoio de Emilia Dfaz, convocada pola Asociación Galega da Muller. Alf berróuse «Divorcio sí. Adulterio non», «lgualdade ante a lei do home e da mullern, etc. Cáseque tódolos participantes eran xente moza. O rematar, na plaza de San Xosé, Emilia
déulles-las gracias e berróu por unha lei igual pra todos, sin discriminacións, porque se fora o home quen estivera no seu caso a
lei sería distinta, porque «ninguén me deixóu esplicar por qué se
chega a eso que se chama un adulterio, por qué son eu adúltera.
Non é por casualidade».
O Código Penal español di no seu art. 449: «cometen adulterio, la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y
el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después
se declare nulo el matrimonio». Naturalmente o home non ten
por qué saber que a muller estaba casada. A pena correspondente é a de prisión menor, de seis meses e un día a seis anos. Poi a
contra, no art. 452 dise: «el marido que tuviere manceba dentro
de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella será castigado
con prisión menor. La manceba será castigada con la misma
pena o con el destierro». Sementes se a manceba está dentro da
casa. As relacións de cando en vez pasan ben e af nda é un machiño o protagonista.
Así as causas ninguén se pregunta por qué se chega a vivir
con outro home. O artigo 52 do Código Penal di que sementes a
morte disolve o matrimonio. Carmen Castroviejo, da Asociación
Galega da Muller, fala con Emilia Dfaz deste tema.

sas persoáis. Emilia entende. «Está
Está na porta da súa casa de Vilaxoán cando chego. Pasamos a un
ben -di- hai que lle dar publicipequeno despacho na entrada, cádade, polo menos pra que non suseque improvisado -as fotos dos
fran outras o que eu paséi». Logo
pais na parede, un sofá-cama, movai contando, cáseque non fai falla
beis metálicos-. Cicáis estaríamos
preguntarlle nada. «Caséi os 1 9
millar enriba, dime. Emilia é unha
anos, dime, e afnda non sei moi ben
muller acolledora, guapa, alta, sepor qué o fixen. Creo que tiña pena
gura de si mesma. O principio está
daquel home. Antes de casar lémalgo nerviosa, dá voltas polo cuarbrome que o meu pai me levára un
to, coloca unha silla, arruma algo
día á igrexa e dixérame: «mira miña
por enriba da mesa. Por fin vai busfilliña, antes querfa verte con catro
car de beber e séntase coma quen . fillos de solteira que casada con
está xa preparado. Fálame castelán
ese rapaz». Non é que fora malo, é
como pra me demostrar que «afnda
que non valía pra nada. Eu fun a
que non teño formación», sábese
que levantéi esta casa pedra a pecomportar.
dra, eu fun a que construí n o bar e
me puxen ó frente do mostrador, eu
fa traballa-lo campo, atendía á ca«HAI QUE LLE DAR
sa. Eu fixen todo. Hasta tiña que
PUBLICIDADE»
andar falando eiquf e alá coa xente
pra lle atapar a el empleo».
Esplfcolle o que quero. Unha en-¿Cómo foi que emigróu?
trevista, que me diga cómo é ela, a
Fun eu a que lle metfn na casúa vida, o que lle supuxo a acubeza a idea de marchar porque chesación de adulterio que lle puxo o
gado o momento xa non podíamos
seu marido no Xuzgado, e todo este
facer frente ás deudas. El non quelongo ano de papeleo, de abogaría, e decfame: «tí metecheste
dos, de xuicios, de xente allea á súa
en gastos, sae ti deles». Pro logo
vida metendo o nariz nas súas cou-

debéuno de pensar millar e marchóu pra Holanda. Foi igual. En seis
anos que estivo alá cáseque non
chegóu a 60.000 pesetas o que me
mandóu en todo o tempo. Eso non
me daba a min nin pra paga-lo colexio da filla que a tiña interna en
Enma.

A MALETA CHEA
DE REVISTAS
Pro Emilia, igual tiña dificultades e non che podía mandar máis.
- Non, dígoche que él non era
home de traballar. O ano v.eu pra
acá, e trouxo a ·maleta chea de revistas que eran unha porquería. Enseñáballas á xente que viña ó bar e
decfalles: «esto tróuxeno pra quentar á miña mullern. E eu tiña que lle
aturar todo aquelo anque sabf a ben
que nos 1O anos de matrimonio
nunca se procupara de min.
«¿VOLVER A CASAR?
PENSAR/AD MOITO»

Emilia asegúrase de que son casada, porque o casar é nas nosas
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aldeas unha especie de rito necesario pra se introducir en determinadas conversacións coma se dun secreto se tratara. Ela fala e fala, esquencéndose da entrevista. Logo
dime: «eso non o poñas ahf. Cada
quen ten a súa vida e non se lle
pode dar publicidade a todo. Pro
pon ahí que non está ben que os
homes saian da casa e deixen ás
mulleres soias, e logo cando chegan, a muller é como un obxeto pra
eles que se pon eiquí ou ali ou onde
queren». Pregúntolle que por qué
son así as cousas, que por qué o
comportamento do home e da muller son enxuiciados de xeito tan diferente pola xente. «Eu non sei
-di- pro as mulleres sómo-las
peores que sempre andamos con
contos unhas das outras. Unha muller, abonda que· a vexan talando
dúas veces cun mesmo home, pra
que todo o mundo pense: «eiquí hai
máis ca berzas na ola».

AS MULLERES SOIA_
S
-¿E non eres que a emigración
dos homes é a causa de que moitas
mulleres queden soias?
-Sí, eso tamén debe de ser. Eiquí hai moitas mulleres soias. Os
· homes están fóra moitos anos e ás
veces non saben nada deles. E pra
que non as critiquen andan ás escondidas. Hastra sei dunha que lle
daba calmantes á tilla polas noites
pra poder levar un home á casa. Eu
quixen face-la miña vida á luz porque non teño nada que esconder, e

EMILIA, COA SUA FAMILIA

A XENTE NON ME FALA

N

SEIS MESES
E UN DIA
DE CADEA
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por eso me levaron a xuicio, anque
a min non me deran nunca oportunidade de esplicar ali que por qué
eu era adúltera.
-¿E por qué che puxo o teu
home a denuncia?
-Se lle dera a casa non me denunciaba. Xa sabía de hai moito
tempo que eu vivía con outro home
e que tiña dous fillos del. Veu eiquí
no ano 7 5 e púxome a denuncia en
xuno. Logo foi busca-la nena 6 Colexio, que nin tan siquera a deixóu
face-los esames. Daquela eu fora 6
Cuartel da Guarda Civil pra que lle
quitaran a él a tilla, porque eu non
quería que me quedara con ela.
-¿E axudáronche 7
- Ríronse de min e dixéronme
que porque non ía xunto do meu
achego pra que me arranxara o
asunto.

-¿Cómo se portóu a xente contigo?
·
- Moi mal. Aquí en Vilaxoán a
xente pensa que unha adúltera é
unha muller desfacedora de fillos, e
por eso moitos deixaron de falarme.
Tamén os meus 5 irmáns, porque
decían que eu levara a vergonza prá
familia. Teño unha irmá que é viuda, que o home morreúlle nas minas de Asturias, e agora ela vive
con outro home sin se casaren. Ela
ten sorte porque non é vergonza
pra naide. Sin embargo eu sí son
por querer vivi-la miña vida, e por
facer entrar a este home que teño
agora pola porta grande da miña
casa e non pola ventá.
-¿Cal foi a pena que che puxeron 7
- Puxéronme seis meses e un
día e máilo pago de 100.000 pesetas como indemnización ó meu
home, e máisla mitade dos gananciáis, anque todo é traballo meu. A
condena non a cumplín porque me
colléu o indulto. En canto á indemnización sóio teño que decir que o
meu home debe estar contento con
lava-lo seu honor con 100 billetes
verdes ... e a prazos, claro está, porque non llos podo pagar todos dunha vez. Lago, ademáis da acusación
de adulterio tamén me acusaron de
«corruptora de menc;>res».

«CORRUPTORA DE MENORES»
-¿Cómo é eso?.
-Pois sí. Dixéronme que era un
mal exemplo prós nosos fillos eso
de vivir xuntos sin ser casados. ¡ Eu
sí que era corruptora prá ·miña tilla
antes, cando vivía co meu home!
Dixéronme tamén que se quería
quedar con eles tiña que firmar
unha carta decindo que non ía ter

«A XENTE PORTOUSE MOi MAL CO MIGO»

máis tillos. ¡Que me viñeran poñer
a min un candado na miña propia
natura! Moitas tiven que pasar por
culpa desta acusación. Fun ver ó
cura pra que me botara unha man,
pro non me axudóu a nada, e hastra
un día tiven que soportar que me
mandara saír fóra da lgrexa. Tamén
viñeron por eiquí, pola miña casa as
Damas de Acción Católica, ou
como se chamen, que me viñan
busca-los tillos, e mandéinas a todas ben despachadas.
-¿ Emilia, volverías a casar?
-¿Volver a casar? Pensaríao
moito. Son coma un gato que lle
botaran un caldeiro de auga quente. Agora estóu ceibe, non me volvería a amarrar.
-¿Qué lles dirías ás mulleres?
-Eu diríalles que empecen a
educarse de solteiras, e que non
teñan medo de leva-la súa vida con
sinceridade. Eu, pódoche decir que
estóu ben orgullosa do que tixen.
Cen veces que vivira, e cen veces
que volvería a facelo.
-¿E as leis, se ti poideras facelas leis, que é o que cambiarías?
-Collería un fouciño e cortaría
todo arrente, dende o principio,
porque todo está viciado de principio.
Así é Emilia. Unha muller da que
o único delito consiste en poñe-lo
sentido común por enriba dunhas
leis inxustas, caducas e discriminatorias. Ela di non saber de leis nin
de códigos nin de Dereito. Pro as
leis, o Código e o dereito forzáronlle
un día a porta da casa e obligárona,
durante un longo ano que aínda
non rematóu a introducirse nunha
tola espiral de papeleo, de burocracia, de xuzgados, de interrogatorios
públicos. «Cen veces que vivira,
cen veces que volvería a face-lo
que fixem>. ¿A pesar de todo, Emilia 7 «A pesar de todo e por enriba
do que se me puxera por diante».

Son moitos os acontecementos políticos de importancia
pra Catalunya que se produciron en 1976. E cecáis sexa
precisamente en Barcelona
onde, coa morte do franquismo, se conqueriran máis libertades, non de dereito pro
sí de feito, non instituídas
pro sí toleradas. XA VIER
COSTA CLA VELL fai o balance do ano prós cataláns.
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illérices

Catalunya

Un ano eon atmósfera
de libertade
foi a decisión da Assemblea de Catalunya de negarse a firmar, no
vran pasado, un documento
TERRADELLAS
apoiando a autonomf a do Pafs Valenciá. Esta decisión, apoiada principalmente polo P.S.U.C., provocóu
unha perigosa crise no seo da AsA FIGURA
semblea,
crise da que afnda non
DE TERRADELLAS
está reposta.
Un acontecemento de moita imConvén non esquece-la imporportancia no contexto do devir polí- tancia do viaxe do Rei Juan Carlos 1,
tico de Catalunya é o recoñecedades independentes coma Benet,
máis que nada poi as simpatf as pomento popular e case oficial de TeCarbonell e Semir, o Partit Socialist
pulares que acadóu a Monarquía ó
rradellas coma presidente da GeneUnificat de Catalunya (PSUC) e alfala-lo Re'i no idioma catalán nun
ralitat no esilio. Terradellas convergúns partidos de ultraesquerda
discurso oficial, a Barcelona; o real
tí use no curso deste ano xa remataademáis dos cucursalistas). A outra
Decreto polo que se lle devolve ó
do nunha figura clave da política
quere facer da Assemblea unha
lnstitut d'Estudis Cataláns a súa
catalana. El, dende Francia, move personalidade xurídica; a dinámica
plataforma de movilización popular,
os ffos do que se proxecta facer popro non que se arrogue a represenfeminista - moi radicalizada na calíticamente. O seu protagonismo
tación política de Catalunya (defenpital catalá-; a normalización da
-desenrolado coa másima digniden esta postura Convergencía Desituación legal de López Raimundo,
dade e patriotismo- incide sobor
mocrática, Unió Demócrata de Calíder do P.S.U.C., que levaba longos
da actuación dos distintos grupos
talunya, Esquerra Republicana,
anos vivindo na clandestinidade; o
políticos cataláns e atópase consrelevo na alcaldía de Barcelona, co
Front Nacional de Catalunya e o
tantemente con fortes resistencias.
P.S.C. (ex R.).
cese de Viola, un dos alcaldes máis
Terradellas di que o primeiro que
Pola súa banda o Consell, que
impopulares que se teñen coñecido
teñen que face-los partidos polítitenciona asumí-la voz pactante de
na era franquista, que xa é decir, e
cos cataláns é reivindica-la GeneraCatalunya, como organismo polítio nomeamento de Socias Humbert,
litat e non negociar co goberno de
co representativo do pafs sometido
home tamén do «antigo r:éxime» pro
Madrid ó par que os outros partidos
á Genera.litat, pasa nestes intres
con outras maneiras, cun estilo
españoles da Oposición. Catalunya,
por unha crise. O Consell estivo nas
máis humano; e xa case no cabodacoida Terradellas, ten que negociar
súas orixes composto por unha duno a visita do presidente Suárez á
por separado. O P.S.U.C. é o princicia de grupos políticos, pro recentecidade condal, pra recoller oficialpal opositor de Terradellas neste
mente, ó fusionarse o Partit Popumente as conclusións da Comisión
senso. Nos últimos meses parece
lar, Convergencia Socialista e o Sedo Réxime Especial pra Catalunya,
que tamén Jordi Pujol, líder de
cretariat Socialista do Congrés no
entre as cais a proposta clave é a
C.D.C. e nomeado polo Consell pra
novo partido nomeado P.S.C., xurformación dun Consell General de
representar a Catalunya na Comí- . Catalunya, que, formando polos futudíu de novo a tensión orixinada xa
sión dos nove que proxecta negodenantes pola decisión dos partidaros diputados e senadores das Corciar co presidente Suárez, opónse á tes, elaborará o novo Estatut de Carios de Pallach de nomearse P.S.C.
postura de Terradellas. O feíto de
O contencioso resolvéuse naquela
talunya.
ocasión coa aceptación do ex- · participar no proxecto desa negoDe tódalas maneiras, o aconteciación con Suárez xunto cos repreReagrupament de engadir á súa sicemento . máis importante foi a
sentantes dos partidos españóis
gla esta indicación: ex R. Agora o
atmósfera de libertade que se respono de relieve dabondo.
novo P.S.C., o dos . tres grupos fupiróu en Barcelona no predemocrásionados, négase a por despóis da
tico ano de 1976. E foi o pobo -os
súa sigla aclaración de ningún xeicataláns e máilos outros catalánsOUTROS FEITOS
to. O contencioso entre os dous
quen fixo posíbel a ledicia de
P.S.C. mantén en crise ó Consell,
acada-las primicias da libertade, o
paralizando a súa acción política
Un feíto que contribufu a dividiben humano máis avaliado e irrenuns momentos nos que a prosimilas forzas políticas catalás no 1976
nunciábel.
dade das eleccións fai máis perigosa a súa desunión. E por se fora
pouco, as relacións entre a Assemblea e o Consell tamén son tensas
por cuestión de competencias.

Non é cousa de facer aquí un resume pormenorizado de tódolos
acontecementos de incidencia catalá, senón máis ben unha valora. ción da atmósfera de .libertade acadada no país -e moi particularmente en Barce.lona- polos máis
sobresaíntes.
Neste senso hai que destacar en
primeiro termo as dúas masivas
manifestacións que tiveron lugar en
Barcelona os días 1 e 8 de febreiro.
Eses días, nos que milleiros de
demócratas de tódalas tendencias
se manifestaron polas rúas barcelonesas en pro da amnistía e do Estatut d'Autonomia, desbordando ás
forzas represivas, foron, sin dúbida
algunha, determinantes polo que
respecta ó talante de incesante loita democrática que iba caracterizala andadura política de 1976 en
Catalunya.

A ASSEMBLEA
E O CONSELL
O falar desto hai que resaltar tamén o poder de convocatoria demostrado pola Assemblea de Catalunya, composta por unhas 115 organizacións como mínimo; ó seu
plenario asisten máis de 180 persoas. No seo da Assemblea hai
dúas correntes que intentan
interpreta-la e organiza-la á súa
maneira. Unha delas quere que a
Assemblea faga o papel de organismo representativo de Catalunya (é
a que defenden algunhas persoali-
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«Coordinación Democrática de AragÓn» acaba de someter
á consideración dos aragoneses un documento que analiza a
situación desta rexión e pon o acento na instalación dun poder democrático rexional e no logro dun Estatuto de Autonomía. O traveso do documento, XESUS BLANCO LIDON comenta outros aspectos da realidade en Zaragoza, Huesca e Teruel.

Aragón

A teima polo poder
e a autonomía
...rex1ona1s

.

Un dos temas do documento
alude ó papel xogado hastra agora
polos organismos oficiáis, dependentes sempre do poder central e
que nos últimos tempos intentan
un movemento rexionalista en
cuestións principalmente administrativas no seo da Reforma do Goberno, aínda que desatendidos polo
mesmo. Tamén se fala da inadaptación ó proceso económico dunha
das burguesías máis tradicionáis e
reaccionarias de todo o Estado español, burguesía dependente en
boa parte da madrileña e a catalá.
Por certo que en Aragón ten moi
escasa organización e presencia a
dereita civilizada, pro non hai moito
tempo que se atopóu non lonxe da
capital aragonesa un campo de entrenamento de Cruz Ibérica, organización de estrema dereita.

UNHA ALTERNATIVA
POLITICA
A situación do campo aragonés,
en progresiva depauperación, cuns
regadíos aínda sin rematar en non
poucos casos e a grave ameaza do
trasvase das augas do Ebro, o crecemento incontrolado da capital e a
desertización en continuo aumento
no resto da rexión, unha falla total
de planificación en servicios coma
o ensino, transportes, sanidade,
etc., ademáis da escasa ou nula repercusión que as reivindicacións rexionáis tiveron no · Poder Central,
tanque o plantexamento de Coordinación Democrática de Aragón supoña un dos maiores avances nas
alternativas políticas aportadas
pola oposición democrática aragonesa.

.

Por certo que Coordinación Democrática de Aragón, como órgano
da oposición ar~gonesa, «asume a
responsabilidade de organizar na
nosa rexión a converxencia e acción política necesarias prá conquista da democracia, propón a discusión do documento por tódolos
sectores e forzas saciáis e manifesta o seu propósito de asumir pra
Aragón o compromiso de conseguir
que a evolución supoña a instalación dun poder democrático rexional e o logro dun Estatuto de Autonomía».

A ASAMBLEA
DEMOCRATICA
DE ARAG.ON
Nada desto podería entenderse,
e así se fai constar «se non é dentro
dun contesto de autonomía rexional e da aceptación dunha realidade especial aragonesa que necesita
o recoñecimento legal que permita
potencia-lo desenrolo e a persoalidade histórica, social, econ~mica e
cultural da nosa rexión». Esa autonomía suporía instancias de poder
nos nivéis rexional, provincial, comarcal e municipal dentro dunhas
estructuras estatáis realmente democráticas. Esto levaría consigo
ademáis, a capacidade de decisión
rexional en asuntos de competencia política, lexislativa, económica,
social e cultural, todo eso reflexado
no xa citado Estatuto de Autonomía.
Concretando, o documento de
e.o.A.,propón a posibilidade de que
o másimo organismo de poder rexional sexa a Asamblea Democrática de Aragón, elexida por sufraxio
universal, directo e secreto por tódolos maiores de 18 anos, por medio dun sistema electoral de repre-

sentación proporcional e que non
sería outra cousa có Parlamento
Aragonés. Outras entidades inferiores á rexión serían xestionadas por
órganos elexidos democráticamente e con autonomía dentro da competencia que lles fora asignada.

SAIR DA TERCEIRA
CATEGORIA
A todo esto hai que engadir, no
referente ás medidas económicas e
saciáis unha serie de reivindicacións que deberán ir concretándose
dende este intre e sin as que difícilmente se poderá saír da categoría
de terceira herdada do franquismo.
Refírome á rexionalización do presuposto xeral pra dotar a Aragón
dos medios económicos e financieiros necesarios, unha axeitada
orientación do creto a traveso da
rexionalización do aforro así como
do control e xestión democráticas
destas entidades rexionáis, unha
planificación igualmente democrática sobor da base dun plan rexional, dereito pleno á esplotación dos
recursos propios, potenciación do
sector agrario, ordenación do territorio e socialización do chan urbán,
así coma a defensa do medio ambiente pra recupera-lo equilibrio
ecolóxico, a reforma democrática
do ensino axeitada prás minorías
lingüísticas.

O poder das eoneesions
X. PALMEIRO
Calquera que se asome ós
titulares dos xornáis ou ás páxinas dos semanarios apreciará de inmediato aspectos dunha realidade certamente preocupante. ¿Qué pode depara-lo
Ano 1977?, ¿qué clase de
concesións terá en carteira o
Goberno? Tempos difíciles,
grises tempos.
Voltamos ás concesións xa
feítas. A concesión do viaxe
do Presidente do Goberno a
Catalunya pra talar da xusta
comprensión do «hecho regional» e as suas solucións; á
concesión da detención de
Carrillo; á conceción da non
conceción desa amnistía xeral
escrita e pedida dende tódolos
muros en calquer corredoira
do Estado español; á conceción dos esquinazos á cQmisión negociadora da oposición
democrática ... ¿Por qué terán
que ser dun soio coor, dunha
única tendencia as concesións?, ¿por qué ten un a i mpresión de que os «concededores» teñen moi ou moito
mais en conta ós nostálxicos
do pasado-presente?

Non se sabe de ningún portavoz oficial que dera resposta
a estes interrogantes. Chegan
os arbitristas de sempre afirmando que a situación económica «agravada e preocupante» vai frustra-la democracia
ou, ó contrario, que esa democracia da que se fala é a nai
declarada de tódolos males,
incluindo os económicos. O
marxe quedan xeralmente as
causas da situación, os culpables da situación.
E o poder sigue coa política
das concesións.
Fálase de pactos, conversas, entendementos. Non se
sabe moi ben cómo nin con
quén. Trataríase, eso sí, dunha
concesión mais que permitira
un respiro ó Goberno.
Pro o problema apareace
con claridade cando se pensa
que son os traballadores dos
pobos do Estado español quenes necesitan un respiro . E o
pobo o que vive na corda floxa
dende hai tempo.
¿Por qué o Poder non facerá polo menos unha vez, unha
concesión ós cidadáns, ó pobo? ¿Ou é que o da soberanía
non é mais que unha concesión?

O ano xuhilar compostelán rematóu xa e o peche
da Porta Santa puxo fin á chegada dosturistas-peregrinos. Non é tempo de
disquisicións sobor da presencia
do Apóstol no sepulcro, senón dun balance
de urxencia do que deu de si o Ano
Santo número 115, que trouxo
a Santiago e Galicia máis de
catro millóns _e medio de persoas.
Cando o 31 de Decembro do
1975, o arcebispo de Santiago,
nonseñor Suquía daba lectura a
unha carta de Pablo VI, con motivo
da apertura da Porta Santa, espresando os desexos de que os peregrinos esperimentaran «un afianzamento nos seus compromisos cristianos, na súa conciencia eclesial,
na súa determinación de imbuír de
contido evanxélico as realidades
temperáis da súa propia vida», as
autoridades do Ministerio de Información e Turismo preparaban a
«revitalición e lanzamento do Ano
Santo ó mercado español e mundial». Queríase que representáse un
ésito e, de. entrada a situación non.
era moi favorabel. Por outra parte,
a preocupación polas realidades
temperáis estaba clara a outros niveis e no solemne acto de apertura
a retransmisión de Eurovisión ofrecía uns planos fugaces de pancartas que pedían amnistía xeral dende a plaza da Quintana, a poucos
metros do entón ministro de Xusticia, Antonio Garrigues.

GANANCIAS PRA
HOSTELEIROS
E ECLESIASTICOS
A amnistía non chegóu (ver número 2 de TEIMA), pro os peregrinos, sí. «A venda do producto relixioso nunha sociedade de consumm>, como diría dez meses despóis o director xeral de Ordenación do Turismo, Juan Careaga tratou de desperta-lo interés das xentes. As inversións do Ministerio na
empresa rebasaron os 95 millóns
de pesetas e o número de peregrinacións oficiáis pasóu das 650. Esa
avalancha suporía prás 9.500 plazas hoteleiras de Santiago unha
ocupación do 60 por cento no primeiro trimestre, 75 por cento no
segundo e máis do cen por cento
no terceiro. Os cálculos iniciáis
quedaron superados. Por suposto
que o influxo económico deixóuse
sentir tamén. Ganancias no sector
da hostelería por un lado, alzas de
precios, aproveitando a ocasión por
outra -foi notábel o dos alquileres

das vivencias- e donativos e
ofrendas nas arcas catedralicias.
«Non é un secreto, dixo a TEIMA
un coengo da catedral, que o Ano
Santo aporta a lgrexa unhas axudas
que veñen ben pra que se vaia defendendo nos outros anos».
A planificación -doutro xeito,
claro- e a propaganda son vellas;
apareceron axiña que o feito da peregrinación se impuxo con forza.
«Sóio entón, -:- lese no tomo 1 de
«Peregrinaciones a Santiago»- é
cando Sancho el Mayor e Alfonso
VI, os bispos de Santiago dende
Diego Peláez e Diego Gelmfrez, e
probábelmente a poderosa orde de
Cluny, en competencia ou colaboración con varias grandes organizacións hospitalarias que seguían a
regra de San Agustín, intentaron
aproveitar, fomentar e encauzar
esta corrente espontánea que por
motivos que hoxe nos parecen confusos, levaba hastra o estremo de
Galicia a xentes dos máis diversos
países cristianos». A verdade é que
non son tan confusos eses motivos.

Ano Santo ..
e van· 115

O Ministerio tivo fe

na ccempresa>>
ción». E é que o Ano Santo foi tamén motivo de polémica entre
dúas maneiras de entende-la fe e a
misión da lgrexa.

CATRO MILLONS
E MEDIO
O número de peregrinacións aumentóu en relación co Ano Santo
anterior, de 1971 e tamén foi maior
o número de peregrinos chegados a
pé. Hastra dous mil títulos foron
entregados a estes peregrinos despreciadores dos modernos medios
de locomoción. Non abundaron as
peregrinacións multitudinarias e o
porcentaxe de españoles medróu
máis có dos extranxeiros. Pesóu
aquí a situación económica e as circunstancias polas que atravesóu a
vida no Estado Español. Pro nunca
faltan alicientes pra un viaxe a Santiago e o feito levóu ó presidente da
Xunta Central a recoñecer que «non
tódolos contabilizados dentro de-

invocación do Rei Juan Carlos 1 naque! 25 de Xulio cando se esperaba
o anuncio dunha amnistía no día do
Patrón «matamouros» e no ano da
gran perdoanza.

TRES ANOS SANTOS
MAIS DENANTES DO 2000
Os datos oficiáis sinalan que non
foi moi grande o número de reclamación s presentadas polos
turistas-peregrinos tendo en conta
o número de xente. O caso é que
reclamacións houbo aínda que os
posadeiros de agora non teñan
aquela mala fama da que se fala no
Codex Calixtinus, de prometer todo
o bon e dar logo todo o malo.«Cando había aglomeración e falla de
aloxamento, esixían primas pola
cama e se despóis chegaban outros
que daban unha maior, botaban ós
anteriores». A especulación ten
agora outros «matices».

DOUS ENFOQUES
RELIXIOSOS
A gran crencia, o gran mito manténse. As interpretacións son variadas. Mentres o presidente da Xunta
Central do Ano Santo Precedo Lafuente opina que «trátase dun testimonio de inquedanza relixiosa
nun mundo secularizado e moita
xente veu a Santiago buscando, 8
dalgunha maneira unha situación, z
:5
concentrándose na oración, co
aguillada pola situación do país», g
xentes dos sectores avanzados da ~
lgrexa miran o fenómeno coma un z
exemplo de relixiosidade trasnoitada e pouco menos que alleante,
ses catro millóns e medio longos,
valdeiro. Monseñor Precedo, un
son peregrinos no verdadeiro senso
conservador representante da ortodoxia tivo palabras duras pra estes
da palabra, pro algo pégase sempre».
xuicios. «Fálase moito e con moita
lixeireza, declaróu a TEI MA, pro
Predominóu o castelán con moi- ·
eses que falan deberían vir primeiro
to nas invocacións e as resp0stas
aquí. Claro que algúns igual non
de monseñor Suquía -sin tempo
lles servía de nada. E certo que hai
pra atender a un cuestionario de
causas que non están ben, pro
Tt:IMA- resultaron contemporizaunha cousa é correxilas e outra moi
doras e en xeral con pouca forza. A
máis comentada foi a que seguíu á
distinta intentar destrui-la institu-

O RE/ NA CATEDRAL

Un peregrino de escepción.

Quedan tres no que resta de
século. Os de 1982, 1993 e 1999.
Veremos entón qué derroteiros
pode tomar este fenómeno sociorel ixioso da peregrinación. Unha
vella historia que nacéu entre os ·
séculas VI 11 e IX, e sigue hoxe a cabalo da fe e doutros moitos intereses. E todo, como dixo o director
xeral de ordeación do turismo, gra- ~
cias ó Apóstol Santiago.
jj

Ollando. o mapa da Gran
Bretaña, se trazamos unha
liña de Liverpool no Norte a
Bristol no Sur, ó Oeste dela
veremos logo a parecer topónimos estrañísimos:
Rhonda, Dol-y-garn,
Amlwch ... en nada semellantes ós típicamente británicos. Estamos no País de Gales, unha península que se
proxecta cara a Irlanda no
Mar dos Celtas, país verdinegro de hosco e carbón, Qnde
viven case tres millóns de
p e rsoas en difícil equilibrio
cultural, divididas en dúas
culturas -a rural, autóctona, e a urhá, allea, importada- un fenómeno infelizm e nte ben coñecido por nós.
X A VIER ALCALA é o autor
do seguinte informe.
CYMRU
1 - Os galeses asoballados
Cando o país era somentes verde, de felgo, toxo, silva e carballo
(por veces unha ilusión de Galicia
fa!ta de clorofila ós ollos do visitante), recibiu a invasión dun pobo
-tal vez íbero- que apenas deixóu rastro nos monumentos megalíticos. Despóis del chegaron os
celtas, polo ano 400 a.d.C., inaugurando a Edade de Ferro en Gales.
A chegada dos romanos, no ano
50 d.d.C., Gales era un país celta,
dividida a poboación en tribus baixo o mando da caste dos druídas.
Os romanos procederon á súa primeira esplotación económica e colonización cultural, pro ó se retiraren as lexións romanas (ano 383)
deixaban algo máis ca minas valdeiras, cidades romanizadas e unha
chea de palabras latinas na lingua
indíxena: os romanos foron o catalizador prá formación da nacionalidade galesa; primeiro fixeran
xunta-las tribus contra o enemigo
común; despóis, vencida a resistencia, abriron vías de comunicación
entre elas.

UNHA NACION
Cando os anglosaxóns comezaban a facer presión contra a fronteira galesa, a mitade do século VI,
atoparon unhas xentes ás que chamaron wealas: estranxeiros. Estes
«estranxeiros» chamábanse a si
propios cymri: compañeiros, á súa
terra común chamábanlle Cymru e
á língua en qÚe se entendían cymraeg. Os galeses sabíanse nación
cinco séculos antes de chegaren os
normandos á Inglaterra, cinco
séculos antes de que se deran as
condicións históricas a partir das
caies xurdiría a «idea nacional» que
había conducir á -forzosa- unidade británica.
Sin unidade política, divididos en

Cymru ou País de Gales

O longo eamiño prá
reeuperaeión do seo
pequenos reinos, pro culturalmente
unidos como demostran unha espléndida literatura (contos de Mabinogion, a lenda do reí Artur ... ) e a
codificación do dereito galés (feíta
no ano 930 polo rei Hywell Dda),
os galeses foron vivindo ceibes
hastra os comezos do segundo milenio:
No ano 1066 os normandos invadiron Inglaterra. Con eles avanzaba cara a fronteira do Cymru o
idioma francés e o dereito anglonormando. Preparábase a segunda
colonización do país que quedaría
consumada en 1301 ó lle concedelo rei da Inglaterra título de Príncipe
de Gales ó tillo máis vello.
Durante o século que sigue os
cymri viviron en aparente calma
subxugados polos señores anglonormandos pro en 1401 estalóu
unha revolta dirixida por Owain
Glyn Dwr que fixo de Gales un estado independente, con exército,
administración e representación diplomática de 1 405 a 141 O. Foi o
canto de cisne da libertade galesa.

IMPUXOSE INGLATERRA
Tra-la Guerra das Rosas, co acceso ó poder na Inglaterra dunha
dinastía de caste galesa, os Tudor,
Gales entróu na Edade Moderna
seguindo paralelos destinos ós de
tantas nacionalidades europeas:
en 1536 publicábase a Acta de
Unión, pola que Gales quedaba «incorporado, unido, e anexionado ó
reino da Inglaterra» e na que se
anunciaba a real intención de «estirpar todos e cada ún dos sinistros
usos e costumes de Gales distintos
dos ingleses». A maquinaria do estado colonizador empeza a facer
estragos irreparábeis na cultura galesa a partir deste intre nun proceso
que vai culminar -coa imposición
dos sistemas de educación pública
inglesa (primaria en 1870 e secundaria en 1899), gracias ós cais a
fins do século pasado non talaban o
cymraeg máis cá mitade dos galeses. Os nenos cachados na escola
falándoo dependurábanlles no pescozo un cartel avergonzante:
«Wesh notf)) («Galés non I») -barbarie da que non nos son descoñecidas manifestacións paralelas ...
O cymraeg é unha língua celta,
curmá da talada na Bretaña e da
que está a morrer na Irlanda. Nela
hai un milleiro de palabras latinas e
unha boa chea de palabras tomadas do inglés, correspondentes estas á linguaxe instrumental.

A lingua quedóu fixada por primeira vez na codificación do dereito galés; posteriormente as escolas
de bardos fixeron un importante labor neste aspecto, se ben a traducción da Biblia ó galés foi o traballo
máis importante prá súa fixación en
tempos modernos.

UN PORCENT AXE
PRA IR TIRANDO
Isabel 11, quizáis seguindo un criterio de uniformización relixiosa
-protestante- no seu estado,
permití u fa ce-la traducción. Esto
servíu pra que dóus séculos despóis Griffith Jones tivera o medio
en que basea-la fundación das «escolas circulantes galesas» pra adeprender ó pobo a «le-la Verba Divina». Cando morréu, en 1761, deixaba 1 58.000 alunos alfabetizados
en galés, a mitade da poboación do
país.
Pro a fin do século XVIII a revolución industrial abríu paso a un importante fluxo de xentes de todo o

RESTO
DO
MUNDO
Reino Unido á percura das riquezas
mineiras de Gales, fluxo de angloparlantes que continuaría deica a
primeira guerra mundial. A depresión económica entre guerras arrincóulle a Gales un cuarto de millón
de habitantes, principalmente das
áreas ruráis galés.-falantes. A recuperación da economía británica trala segunda guerra mundial enchéu
Gales de xente de todo o Imperio
Británico e da Europa probe.
O movemento de masas, a falta
de status oficial do idioma, a agresión da linguaxe industrial e comercial inglesa, a escola uniformizante
e os medios de comunicación desconcienciados, deron lugar a que o
censo de 1971 non mostrase máis
ca un 21 por cento de galésfalantes no país dos cymri...

ALGUNS DATOS DO PAIS DE GALES
POBOACION: Total no país 2,8 millóns; 2/3 dela concentrados na zona industrial do Súreste. A capital é Caerdidd (Cardiff en versión inglesizada) con 280.000 habitantes, dos cais somente 13.000 son galés-talantes. Interesante en Caerdidd visitar o Muséu Nacional Galés, o Muséu do Pobo Galés e a Galería
Oriel, dependente do Consello das Artes Galesas (onde se pode
conseguir unha boa información de como van as cousas da cultura).
IDIOMA: Hai bilingüísmo oficial. O galés no ensino (con
datos do ano pasado): 3.500 nenos en xardíns da infancia, 60
escolas primarias galesas, 5.100 alunos nas secundarias; na
Universidade . pódense seguir en galés cursos de Ciencias da
Educación, Historia, Filosofía, Xeografía, Idiomas. Nos medios de
comunicación: él radio dá un total de 27 horas á semá, a televisión dá 18, non esiste ningún xornal diario en galés nin os editados en inglés deixan lugar ó cymraeg; hai un xornal semanal
(7 .000 exemplares) e varias revistas. Libros: 300 publicacións ó
ano, moitas e boas para nenos e rapaces; tirada media 2.000
exemplares. Discos: hai cinco casas discográficas.
CULTURA POPULAR: O instrumento musical típico é a arpa;
as artes populares son derivadas da madeira, o coiro, a la e o barro. E moi interesante e Eisteddfod, festival anual da cultura galesa (do seu lugar e datas pra cada ano informan nos consulados
británicos).
ECONOMIA: Agricultura baseada en pequenas granxas non
rendabeis (51 por cento das propiedades do país). Montes repoboados con especies de rápido crecemento. Pesca en decadencia ( 10.000 toneladas en 1971 ). O turismo (principalmente británico) e a segunda industria do país; 1/4 da superficie de Gales
son parques e reservas naturáis.
Gales produce refinados de petróleo (en Milford Haven a segunda refinería de Europa), carbón (case toda a antracita da
Gran Bretaña), metáis (ferro, cobre, aluminio, estaño e níquel) e
enerxía eléctrica pra esportar. Os sistemas de producción de
enerxía eléctrica son o hidroeléctrico e o térmico, convencional e
nuclear (dúas centráis nucleares en funcionamento e máis outra
en proxecto).
SISTEMAS DE COMUNICACION: Catro liñas de ferrocarril
. partindo da Inglaterra; ningunha interna completa. Unha autoestrada e catro estradas de penetración dende a Inglaterra; sistema
interno pésimo, o máis decente seguindo a ruta do turismo pola
beiramar.

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

''A Caixa''

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

A meirande parte das nosas sucursales están conectadas, electrónicamente polo moderno sistema
de Teleproceso; un servicio esclusivo pra lle evitar
esperas e chamadas telefónicas. Calquera das «Cen
portas» que «A Caixa» abríu na provincia permitiránlle entrar na «súa casa» e chegar á sua conta.

AUTORIZADO POR EL B. DE E. EN 15/10/76

«A puntilla compónse de catro puntos:
PARENTEIRO, MEDIO PAR, CORDON e
ZORCIDO. Eu acordo traballar nesto
toda a vida ... E a miña nai, que en gloria
este a, tamén decía o mesmo •.. Esto debe
vir do escomencipio do mundo, de sabe
Deus cando ... Cando era moza pasabámo-lo
día ó pé da alrnofada, dándolles ós panillos.
Nin tan xiquer durmiamos ... Botabamos
unha cabezadiña sin erguérmonos
do chan, ó pé da alrnofada ... Peiteábannos
alí mesmo, e alí tamén xantabamos ... Pra
s acar unha miseria, non sei, dous ou
tre s reás, xa non me lembro moi ben ... »
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Os eneaixes de Camariñas:

U nha artesanía
esmoreeente
Por FRANCISCO TAXES
Alá polos primeiros anos daquela aballoante «pax» que nos tocóu
sufrir, con aqueles ventos cheos de
bandeiras e luceiros, de fronteiras e
de tame, cos altares acugulados de
mártires cruzados e as montañas
nevadas coroadas de verdes vixías
co «mausern a punto, escaseóu o
fío hastra poñer en perigo a supervivencia desta artesanía e o pan
dos seus traballadores; pro, os catro espilidos de sempre, amañáronse pra conseguir uns cupos e ma. nexar ó seu antoxo todo o fío que
viña a caír na bisbarra, sorte que a
eles os deixóu ricos e ás panilleiras
vivas... Pra facérmonos unha idea da
esplotación na que estaban asoballadas, abonda decir que lles entregaban o fío PESADO, e elas tiñan
que traelo axeitado en encaixe. A
un kilo de fío, outro de encaixe. E
eles poñían o precio ó fío e o traballo da panilleira, que podía variar
segundo unha moi subxetiva calidade ...

VIEROS VIRXES
O encaixe vaise trenzando sobor
dun cartón ou «picado» no que xa
está dibuxada, a picadiñas de alfinete, a feitura dos mantelos, mantelerías, tapetes, xogos de cama,
panos, puntilla de vara, camiños de
mesa, sobreleitos e outros xogos
nos que consiste a variedade desta
industria artesá; aínda que hai panilleiras que non tan dous traballos
parellas, senón que van dibuxando,
picando directamente nun cartón
virxe, facendo vieiras segundo
baixan os fíos, retorcéndose e estricándose coma as tripas coa tame, ó
rebuldar dos panillas nunha
muiñefra interminábel ...
Aínda que Camariñas leva a sona, o traballo taise en toda a bisbarra, Buría, Xaviña, A Ponte, Cereixo,
Tuftóns, Vilar, Carnés, Leis, O Allo,
Aróu, Braño, Dor... Denantes había
moitas máis panilleiras ca agora. A

pouca rentabilidade do oficio vai
alonxando cada vez máis á xuventude cara a outros millor retribuídos. Daquelas panilladas que chegaban a xuntar a corenta ou cincuenta mulleres, sóio quedan unha
en Tufións, outra en Braño, e un par
delas en Aróu, con sete ou oito panilleiras cada unha.

XUNTANZA
.NA PANILLADA

«NIN TAN S/QUERA
DORMIAMOS;;

llan por encárgo e, dada a pouquedade de panilleiras, teñen toda a
producción vendida. «Traballo rematado, traballo cobrado».

ESMORECER
DA VELLA CASTA

Pro esto esmorece. Daquela vella casta na que hastra houbo
Chamábase, e chámase PANl-¿por qué non?- algún que outro
LLADA á xuntanza de varias panipanilleiro vergonzante (o máis prilleiras baixo un mesmo teito. Trabamoroso foi ún, que eu recordo xa
llaban todo o día e cáseque toda-la
velliño, estricado e longo coma un
noite, á luz dun candil de carburo,
laio, branca coma as pombas e casacadeiradas no chan, ó redor dunha - to coma un ermitaño; coidaba de
varanca longa sobor da que encoi- talar castelán, e decía cando xa tiña
taban os cornos das almotadas, ta- paxariños na testa e friaxe no alenlando das súas causas e das dos to: «endegamás mi cuerpo una mudemáis, como é ben doado su- guer probó»), sóios quedan unhas
poñer... Coa noitiña chegaban os poucas profesionáis, das que adimozos, rematada xa a laboura no
can todo o seu tempo á producción
agro ou denantes de escomenla no do encaixe, e outras poucas que o
mar ...
tan na casa, á luz aínda forte do día,
«Caravel d~ caraveles
coma calquera outro pasatempo.
veño de lonxe por verte ...»
O espasallo descarado e irresBicos polo aer, verbas agarimo- ponsábel dunha man de obra meresas, aloumiños e ún que pecha o
candil. E armábase a troula ... A
carón das panilladas fixéronse a
maior parte dos tillos sin pai daqueles tempos.
Nas que hoxendía quedan, traballan as panilleiras dende as nove
da mañá hastra as doce da noite,
«parando unha hora pró xantar e un
anaquiño prá cea». Unha bobina de
fío vale quince pesos; unha man.t elería dun metro con seis servilletas
leva unha bobina de fío (depende
do dibuxo) e seis días de traballo;
vale setecentas pesetas. Un xogo
a::
w
de cama leva un día e medio; có>
~
brana a corenta pesos. Unha man-

telería de tres metros por metro e
medio, cunha ducia de servilletas
grandes e outra de pequen-as, leva
un mes e r:nedio de laboura e páganllela a dez mil pesetas. Traba-

cedora de millar sorte, a sistemática esplotación dunha clase traballadora que ven traéndonos de xeración en xeración o inapreciábel
tesauro da súa arte, o millor mel da
súa colmea, tamén ven tacando
que o instinto de conservación , o
lóxico dereito de tododiós a percura r millar vida ca calquera can, vaia
botando fóra do seu seo ós membros sobrantes, ás mans escedentes, que sóio perxuicios lle ven a
causar, rebaixando aínda máis do
imposíble a valuación do froito dun
traballo que xa nin tempo pra durmir lles diexaba, poñendo así en perigo de estinción o que podaría, e
debería ser unha industria frolecente: os encaixes de Camariñas.

lt>
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«UNHA COLCHA;;
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O nome do outor desde ensaio ha ser sin máis recoñecido pola maioría dos nosos
lectores. Trátase de XOSE
FORTES BOUZAN, licenciado en Historia, ex-capitán de
1nfantería, membro da ilegal
LM.D. (Unión de Militares
1),. mócra tas) e como tal, pro1 · t ·sado e espulsado do ExérciLo. Militar de vocación, é
unha das poucas persoas que
poden achegarse con coñecemen to de causa ó proceder do
exército portugés. Velahí a
súa análise.

dunha inercia na que o seu «ser»
convertí-use na súa única «.razón de
ser» e róise politizando a poder de
facerse apolítico, de illarse da corrente social coma un peso morto
de costas ó tempo.

CORRUPCION
E DESINTERES CRITICO

Exército
e política:
o caso
de Portugal

A realidade exercito ofrece unha
coma Salazar paradóxicamente o
grande dificultada de comprensión
bautizaba, o Estado Novo, botóuse
socióloxica. Ela é non sóio unha
a andar non «civilizando» ó exército,
institución clave da nacionalidade
senón militarizando o pafs, tornánsenón, e básicamente, un depósito
dose cuartel. E en vez dun sistema
de poder, un factor decisivo na reapolftico e un e un exército ó servicio
lidade polftica e social da nación, e
do pafs, puxo a nación ó servicio
polo mesmo, calquera reflesión sodun réxime que, sóio co apoio inbor dela ten, de xeito inevitábel
condicional do exército, podfa facer
unha proxección política. A aprosifrente a dinámica histórica e seguir
mación á súa comprensión ten que
mantendo situacións de privilexios
crebrar primeiro a barreira da súa · e desigualdades intolerabeis.
incuestionabilidade e, feito esto, ter
O exército pechóuse - nunha inen conta a súa mitoloxía interna, os
cuestionábel imaxe de servicio ó
perfis visibe1s e invisibeis e as depaís, no culto ós valores formáis
formación que a historia vai facenque o réxime fomentaba, cargóuse
do na súa ralentiz.ada imaxe ideal.
O seu peso decisivo na dinámica
polftica portuguesa aconsella botar
· unha ollada ó proceso dende a distancia da reflexión pra que as arbres non nos tapen o bosco.

O ANTIGO REXIME ·
O binomio exército-polftica, ou
millor dito, Forzas Armadasaparello do Estado, acadóu solucións aceptabei sóio naqueles pafses que . souberon e poideron artellar gobernos de fondo apoio popular, se os riscos de conflictividade
esterior non o impediron.
Nos máis dos casos a solución é
pouco satisfactoria.E a peor de todas é aquela que ·se artella, coma
no Portugal salazarista, proxectando a ideoloxf a propia do exército,
reflexo das súas esixencias funcionáis -unidade, disciplina, orde ... como ideoloxía dun sistema político que pretendía remata-las crises
políticas, aparentando apartarse da
«despreciábel» política e sustitufndo o esixente apoio popular cómodo apoio dun exército, engadado
polo mito do apoliticismo.
O exército portugués, causa do
penduleo polftico do secúlo XIX,
era moi sensible á retórica política
da hostilidade á polftica e ás chamadas dun réxime que viña a pola
acima da polftica , manipulando a
súa repugnancia partidaria.
O antigo réxime portugués, ou

Resultarfa curioso _se non tora
dramático comprobar-la corrupción
que o réxime inxire no exército coa
hipertrofia das súas propias virtudes funcionáis. O poder polftico fomenta ou esixe o desinterés crftico
pola realidade exército, póndoa fóra
do plano do cuestionábel e cambiante, alá na brétama do permanente e dos valores absolutos.E os
cidadáns, xa súbditos, volven as
costas a unha realidade polftica
allea, desinteresándose de cuestiona-los intereses colectivos e as realidades institucionáis fundamentáis. Desinterés que marca axustadamente a vitalidade do réxime.
En canto ó exército, xa mito, os
cidadáns no seu desinterés adoptan dúas actitudes básicas. Uns re-.
nunciando a plantexa-la súa realidade na esperanza de conseguir
mantelo no su ideal de neutralidade
polftica, na obediencia ós supremos
ideáis nacionáis. Outros· polo ca-

miño náis fácil da condena dando
por suposta a súa nocividade polftica, renunciando ó esforzo que leva
consigo unha aprosimación reflesiva á súa estructura, función e implicación política e social. E o exército
sin pulso vital, cóbrese de mofo no
seu illamento dos ideáis colectivos,
condicionando e aplastando coma
un pan seco a herba verde da dinámica social.
Mais os procesos sociás son
irreversíbeis e acaban por reventalos tapóns inertes. E estas situacións van collendo perfís de outono, mostrándose coma agonfas
dunhas estructuras sociáis e do seu
aparello institucional que esqueceron na noite dos temps a súa primixenia funcionalidade. Cerros testigos de estructuras e ideoloxías ríxi
das e osificadas que coma todo o
vello xa non poden cambiar sin crebar.

O 25 DE ABRIL
As contradicións que de xeito
inevitábel xeneran estas situacións
de incomodidade apuntaladas contra a vitalidade social van pouco a
pouco medrando hastra adquirir en
vitalidade cancerfxena e facérense
aplastantes. Os sucos abertos entre
a imaxe ideal e a crúa realidade,
acaban por facerse barrancos escuras e o salto á ficción é cada vez
mais visíbel e perigoso.
Da simulación, a realidade pasa
á másiva visibilidade; do silencio
pásase á resoancia, e o exército, do
mito do apoliticismo, acada o seu
vieiro polftico; e de pilar dun réxime
sin zume, pota propia necesidade
de osíxeno, tórnase exército na nación. A terríbel esperiencia da guerra colonial na que o exército canto
máis loitaba, máis vía medra-lo seu
enemigo moral e materialmente
puxo de sutaque de cara á súa propia irrealidade, a imaxe de antroido
con que o vestía o fascismo. E ó
outro lado atopóu a crúa realidade,
crúa e dorosamente viva coma a ~
forza inútil. Os guerrill~iros tiñan a i)

sector progresista: a ala da «Esquerda Militan> aglutinada arredor
de Vasco Gom;:alves; a ala moderada
que presenta perfil público co «documento dos nove» arredor de
Melo Antunes, cecáis a figura de
máis capacidade e antiga esperiencia política; e a ala radical, representada por algúns oficiáis do COPCON, arredor da figura de Otelo.
Alas todas elas moi fluctuantes
pola propia aceleración do proceso
e pola pouca esperiencia polf~ica da
maiorfa dos oficiáis.
A oscilación do conxunto das
forzas armadas nas que, en definitiva, se vai disolvendo o M.F.A. coma
consecuencia das súas crises e divisións internas, vanse amortiguando
á percura dun punto de equilibrio
entre o apoliticismo e o profesionalismo aséptico a que quere levalos
de novo a reacción, e un protagonismo mesiánico que leva dentro o
virus da incapacidade.

A LEGALIDADE
CONSTITUCIONAL
FRONTEIRA DE TUI
Tra-/o 25 de abril houbo tensión ne/a.

forza invencfbel de ter por qué morrer.
O 25 de abril foi o illó por onde
romperon as forzas vitáis subterráneas dun exército que se atopaba
asf consigo mesmo. A no1fü-quedaba atrás eco dfa o exército atopaba
a súa auténtica misión. A misión de
arrincona-la vella armadura do fascismo e dar safda á vitalidade oprimida do pobo. O cabo o exército
atopaba ó seu pobo e o pobo atopaba ó seu exército.
Sóio asf se fai entelixfbel sociolóxicamente o Movemento das
Forzas Armadas (MFA) e o 25 de
abril que dóutro xeito parecerf a
unha pesadilla, un baile de pantasmas ou, polo menos, unha incursión de estraterrestres.
Os capitáns non viñan dende
logo da lúa. Estaban por aquf e por
aló, pola terra, desperdigados polos
vellos cuartéis ou nas guerras coloniáis. Mais xa sin o amaro da desilusión, cos ollos cravados no futuro
e co peito cheo da resposta «¿ ó servicio de quém>?. O aparello fascista
saltóu en anacos cando os ideáis
frescos circulaban polo xigante
adormecido.

tar a andar eran de puro esquecidos, propicios a perderse. A inxenua vontade e patriotismo non era
dabondo pra facer frente ás complexidades. A luz da realidade, por
outra b~nda deslumbróunos e sobar
de todo a necesidade non sóio de
calle-lo rumbo, senón de dar cada
paso pra deixar circula ·-la desbordante realidade política e social,
puxo a uns oficiáis anémicos de formación e esperiencia política, diante de conflictos que ó longo iban
por en crise a súa unidade.
De motor, vese o exército convertido en xestor polftico dereito
pola propia realidade dun corpo social que durante cincuenta anos
sóio aprendera a calar e a emigrar.
E así como estaba moi claro contra
o que loitaban, non o estaba tanto
cál era o paso a dar en cada intre
concreto.
Esta dinámica levoú ó M.F.A. a
convertirse primeiro de exército en
Estado, de Estado en Goberno, e ó
fin, mesmo en Administración. As
divisións internas tornáronse inestabeis neste desbordamento de
funcións que se lle botaron enriba
aprosimando a súa propia incapacidade.

O CAMIÑO DO M.F.A.
TENDENCIAS E CORRENTES
Anque o rumbo estaba claro,
voltar á simbiose e á permeabilidade co seu pobo, os camiños pra bo-

Primeiramente aparecen dúas
tendencias no M.F.A .. A spinolista,

cecáis promotora do golpe de Caldas, e a progresista, centrada na
Comisión Coordinadora do Programa.
No 28 de setembro o sector spinolista escurécese e co fracaso do
11 de marzo desaparece da corrente política activa.
A partir desta data descóbrense
as tres correntes fundamentáis do

O 25 de novembro foi a última
forte oscilación. A dereita púxose
detrás do «programa dos nove» e a
esquerda militar quedoú illada. Nel
nace ademáis a figura desa nova
suma de forzas que acadará a Presidencia da República, Ramalho
Eanes, entre os «nove» e a dereita,
hastra entón calada e paralizada.
O xiro tivo os seus perigos. Mais
ó situa-lo grupo dos nove na esquerda do Consello da Revolución
diante do perigo dunha viraxe á dereita, fai prever unha nova aprosinación á esquerda nun xogo oscilante cada vez de menos amplitude.
O punto de equilibrio está hoxe
marcado pola legalida constitucional, que ven concreta-los ideáis do
M.F.A. e que está tan lonxe do apoliticismo coma da implicación dereita no desgaste político.
A esperanza non parece infundada. O papel do exército pode vir selo garante do norte polftico que resume o artigo 1 da Cosntitución, decinde que «Portugal é unha República soberana baseada na dignidade da persona humana e na súa
vontade popular e empeñada na
súa transformación nunha sociedade sin clases». O papel do exército
nese camiño ven definido no punto
4 do artigo 273: «as forzas armadas portuguesas teñen a misión
histórica da garantiza-las condicións que permitan a transición pacffica e pluralista da sociedade por- "
tuguesa prá Democracia e o Socia- ~
· lismo.»
t'

Espadas
e loureiros
A xerarquía é sempre a xerarquía. Estas tres tarxetiñas éranllelos carnés xerárquicos dun colexio
vigués na Galicia da posguerra.
Tarxeta de espada loureada, tarxeta
de loureiro e tarxeta de espada:
todo cheiraba á millor filosofía castrense e clasista dos anos corenta e
cincuenta. Aínda hai pouco que,
nalgúns centros, andaban os «xefes» con estas cousas.
O estudiante que tiña o carné de
espada loureada -selo do colexio
e firma do señor director- podía
disfrutar de vacación os sábados
dende as tres da tarde. Era socio
gratuito do Celta e máis do Academo por conta do colexio e seleccio-

nábano pra actos públicos. Ouen
tiña a tarxeta de loureiro saía tamén o sábado. mais ás cinco da
tarde; escollíano tamén prós actos
públicos representando 6 centro,
pro -¡ai!- non o facían socio do
Celta.
A clase de tropa tiña a tarxeta de
espada. Nada máis. Os sábados
non saía e. se quería ir 6 fútbol. tiña
que pagar do seu peto a entrada.
Ou sexa: que non i~a 6 fútbol. No
millor dos casos podía ser escolleito pra participar nalgunha cousa.
mais non era fixo. A pesares de todo. no colexio vivía a camaradería e
o compañerismo máis afervoados e
a vida era coma un gran manto da
Virxe do Carme.

Caneións
pra unha
industrialización
«De rabia canta o galego», din
xentes da nosa terra. E non falla
quen remate: «Antes de fame que
non de cheo». O certo é que as cántigas non sempre son de ledicia
pro, nos últimos tempos -é de supoñer que sempre houbo o mesmo-, menudean as de «escarnio e
maldizern.
Traguemos hoxe, eiquí, dúas que
-coma diría o folklorista- TEIMA
recolléu na bisbarra de Foz, a belida
terra do norte da provincia de Lugo
onde, seica, queren montar unha
celulosa.
Os poemas estánse facendo famosos. Descoñecémo-lo autor porque -xa se sabe- estas son cousas do pobo e o pobo maniféstase
en cbnxunto, nunca illado, por moito que queiran algúns o contrario.

O caso é que a segunda ten máis
musicalidade e ven ser un laio pola
perda do que se pode perder, un
laio polo «paraíso perdido». Di eisí:

«Esta terra que é nosa,
quérennola escarallar;
se non é coa celulosa,
ha de ser coa nuclear».

Vaia coa primeira:

Son dúas boas ideas pra cantalos reis a noite do prósimo cinco de
xaneiro. Xa se sabe que, cantando,
non se arranxa o problema da posíbel contaminación pro, polo menos,
dáse saída ó ánimo antiindustrialización.

«Cando xa sexamos ceibes
e podamos decidir,
Nuclear e Celulosa
han de ir pra Madrid».

A fin de contas, é a falla dos cegos cantores doutros tempos. O
pobo focense canta contra da celulosa pra espanta-los seus males futuros.

CI Dínclor,

*

O de Nuclear retírese á Central
Nuclear de Regodela-Xove. O de Celulosa vai pola que Celulosas del
Cantábrico, Sociedad Anónima,
pretende instalar en Foz.
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De frente pola dereita, paso lixeiro ¡ar!

De cando en vez cól/ense folgos pra continua-las cántigas. Entón veñen as mascarillas porque, con e/as, ¿quén sandio/a pode cantar?
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As

teimas
de
Beiras

Se lle sobran cinco minutos e
ten ganas de perdelos, aquí ten
unha desas distraccións que alguén dou en chamar didácticas.
Anque non o primeiro -nin o
derradeiro, por suposto - este
crucigrama que preparóu . prós
nosos lectores Darío Xoan Cabana tenta ser un deses feitos
que nos levarán, sin dúbida, á ·
total normalización do idioma.
Pra animar ó personal, TElMA establece un premio -garrafón de dez litros de viño do
Ulla- que se entregará a quen
o resolva con esactitude. En
caso de que houbera máis dun
acertante, faráse un sorteo ante
notario. Así pois, ármense · de
paciencia e diccionario, e que
haxa sorte.
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Defínese como «artista frustrado que se adicóu a Economía» e de
él dí altimamente a xente que é o
0rimeiro paridor e cuasi-propietario
Je TEI MA. E nós sin enterarnos.

pra facer engorda-lo partido. Corre
por ahí o dito de que si se xuntaran
tódolos Beiras a cear un día, a unidade da oposición galega sería por
fin un feito.

Alto, ollos claros -guapo ó de·~ ir do posibel electorado femeni10- Beiras sigue conservando
Jnha certa pinta de estudiante contestatario: un reflexo, cecáis, do ambiente en que se move a cotío. Don
Xosé Manuel. catedrático de Estructura Económica en Santiago
-onde nacéu, seguramente a
propósito, o ano trinteséis- pertenece a unha familia artesanal. nacionalista e máis ben roxa. O seu
pai foi secretario local do Partido
Galeguista e ten por s9gro ó doctor
García Sabell . Membro do Secretariado Xeral do P.S.G. él mesmo,
non se aproveitóu da sua parentela

Polo demáis, «o princ1pmo»
-como 11.e chama algunha que outra militante do P. S. G.- ten hábitos de socialista nórdico: circula en
«Citroen GS» e amosa unha clara
preferencia polo coñac de marca. O
marxen deso é autor dun libro fundamental pró noso país ( «0 atraso
económico de Galicia») e durante
un tempo adicóuse a coleccionar
premios literarios e económicos.
Unha das suas últimas teimas e
decirlle ós amigos que TEIMA é
máis partidaria do P.S.G. . do que él
mesmo desexaría. Pro non se fíen:
somentes trata de disimular. Nós
cobramos de Moscú.

HORIZONTAIS:
1.: Galiñas novas.- 2: Organismo forestal do Estado. - 3: O revés, din a luz.- 4: Lousa grande
pra cercados ou sebes. Gra do
liño.- 5: Vocal repetida. lnterxección que se usa pra chamar. - 6:
Garbosa. O revés, que se apropia do
alleo.- 7: Interrogativo.- 8: Carpo simple. Madeira pra queimar.9: Instrumento músico de barro.
VERTICAIS:
1.: · Botar pra un lado.- 2:
Teño.- 4: Organo da vista.- 5:
De varias cores. O revés, contracción. - 6: Vagar, falla de ocupación. Canle que leva a auga ó
muiño.- 7: Río galega.- 8: De
cada ano. O revés, estensión de terra no medio do mar.- 9: Sapo pequeno. Preposición.- 1O: Reprenda.- 11: Fai ruido o vento.- 13:
Contracción que significa ademáis.
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¡Probe país no
que xa nin
tabús quedan!
¡Tempos aqueles nos que o país
era como tiña que ser!~ os ricos
éramo-los señores, os únicos; a
gleba non esistía máis ca pra cando
tí ñamos que desfogarnos do susto
de ter tillos birollos ou amantes estériles. Entón, collfamo-la xente e
cascabámoslle un bo programa de
TV. que non deixaba cabeza sin ser
esmagada.
_
E non é que eu teña algo contra
do pobo. Non é eso, que ben quixera eu ama-los coma se foran perso~s. O caso é que por moitos
propósitos que fago a cada confesión, non pode ser: quixera lavalos,
pro cúspenme; quixera darlles de
comer e a pouco fanme come-los
dentes; quixera vestilos e a pouco
non me poñen as saias de pañoleta.
Así non se pode ir a ningún sitio.
E que hoxendía, por non terse, xa
non quedan slquera tabús: Agora
resulta que estaba en Madrid o comunista do Santiago Carrillo (sinal
da cruz e xaculatoria ó canto: Santa
Bárbara bendita quixera que os
meus ouvidos non escoitaran nunca ese nome, que mesmo parece
que teño as orellas cheas de vermes pola culpa dese tal home).
¡ Ouén o diría 1 ¡O mesmísimo demo
paseando os seus cornos polo pleno corazón de España 1 ¿ Poderá ser
certo eso? Desde logo que se mandara quen tiña que mandar (o meu
home, poñamos por caso, que cos
cartos que ternos en Suiza, falla
nos vai facendo un bo postiño pra ir
tirando). E por enriba din que estaba feito un mozo, cunhas guedellas
9ue daba gloria velo ... Ben pensado, xa .fai falla ter pouca vergoña
porque, sexa da política que sexa,
un líder sempre debería coidar un
chisco as súas relacións públicas.
Pola dereita (auténtica), a nai
duriha Guerrillera de Santa María
Goretti.

Cine galego

As xornadas de
Ourense, en abril
Tradicionalmente o mes de xaneiro, no eido da nosa cultura, é o
mes do cine galego, o mes das X ornadas de Cine de Ourense, que van
xa pola súa quinta edición. Este
ano, sin embargo, as Xornadas celebraránse en abril, pola Semá Santa, do primeiro ó día seis. Hai problemas cos cartos. Unha vella historia que se repite tódolos anos.
Pra celebrárense as Quintas Xornadas compre un presuposto de 575
mil pesetas, segundo os seus organizadores. Pedíronse a dúas entidades bancarias e aínda se está a
espera-la resposta.
«En abril, nembargantes -din á
nosa revista os orgaizadores- haberá Xornadas de Cine Galego e
queremos, este ano, darlles un pulo
novo e unha dimensión máis galega. A novedac;le van se-los becarios: xente interesada no noso cine
que poida vir trabal.lar, pagados
mesmo pola organización das xor-

nadas, nunha linguaxe cinematográfica pra Galicia, nas alternativas
e camiños que compre coller pra levar adiante este cine galego que
cada día ten máis corpo».
Carlos Velo, que nestas mesmas
páxinas fala da súa alternativa pró
noso cine; dirixirá eses seminarios,
esas xornadas de traballo. Dous temas fundamentáis: o cine como
factor pedagóxico, o cine prás escalas de Galicia, e o cine comercial.
Velo programará as sesións de traballo ás que irán homes dos medios
de comunicación, pedagogos interesados no fenómeno cinematográfico, xente que estea_xa vencellada co cine, profesores, etc., etc.
Polo demáis serán as Xornadas
con_máis presencia galega, deixando nun segundo termo a presencia
dos outros países da Península Ibérica (posíbelmente proxectaráse
«La ciutat cremá» de Antoni Ribas)
e unha mostra moi importante e

'Eseolma/TEIMA
LIBROS
Ana Romero Masiá. EL HABITAT CASTREÑO (ASENTAM IENTOS Y ARQUITECTURA DE LOS CASTROS EN EL
N.O. DE LA PENINSULA). Puhlicacións do Colexio de Arquit ectos de Galicia. Santiago, 1976. 157 páxs.
Traballo de investigación encol dundos temas do que máis se ten escrito, anque non sempre con rigor e xeito científico. A habitación castreña
(sobor da que se escomenzóu a traballar arqueolóxicamente nos derradei-·
ros anos do XIX, principalmente estudiosos do Norte de Portugal) é unha
das singularidades históricas da cultura galega. Herdeira do castro é a estructura de moitas das nosas aldeas.
A autora fai unha análise polo miúdo, anque máis ben descriptivo, dos
castros, o _hábitat doméstico, as súas dimensións, características, estructura,, capacidade de adaptación ó chan, arquitectura ritual. etc. Hai arredor
de cinco mil castros en Galicia, asegún di no limiar Ana Romero. A meirande parte deles están aínda por catalogar. Moi interesante o material fotográfico que completa o traballo.

completa do novo cine sudamericano, concretamente os filmes que
estiveron presentes no festival de
Benalmádena, conqueridos gracias
ás xestións de David Freire («Las
actas de Chile», «El coraje de un
pueblo», etc.). Carlos Velo presentará tamén, nas sesións de eshibición de filmes, unha mostra do seu
traballo na América: documentáis
e, posíbelmente, a súa película «Pedro Páramo». De seguro que vai sela edición máis interesante das que
se teñen celebrado deica agora,
pois conta xa cun corpo importante
de producción cinematográfica galega.

OS CORTOS GALEGOS
O longo do ano que acaba de rematar, os homes do cine galego teñen traballando dabondo. Moitas películas aínda se están a montar agora, polo que en abril teremos unha
mostra nova e significativa do que
se fixo nos últimos meses. Por
exemplo (e así por enriba), «0 cadaleito», de 35 mm., de Enrique Baixeras, baseada nun conto de Anxel
Fole; <<llla», de Carlos L. Piñeiro, en
16 mm., premiada nos festiváis de
Madrid e Zaragoza; «0 pai de Mi-

gueliño», de Miguel Castelo, en 35
mm.; Elói Lozano está a rematar un
documental encol da cerámica popular; Xoan Pulpeiro ten traballado
arredor dos problemas ruráis e do
caciquismo... Son algunhas das
mostras que veremos en abril.
Os proxectos tamén son importantes. Guillermo Santoro traballa
sobor da «Autopista do Atlántico»,
financiado polo Colexio de Arquitectos de Galicia. Xente do cine independente de Castilla, Canarias,
Cataluña , País Vasco, e Galicia traballan tamén arredor dun longometraxe, dividído en cinco capítulos,
sobor do centralismo. Pro este
pode ser tema pra outra crónica.
Hoxe, ás nosas páxinas de TEIMA /
Cultura adícanlle unha atención especial ó noso cine.

cional no que se plasme xa o principio da autonomía». E, abertamente,
unha alternativa de partido.

Ricardo Mella. «LA LEY DEL NUMERO. CONTRA EL PARLAMENTO BURGUES» Edita Zero S.A. Colección «Lee y discute». Serie V. Madrid, 1976. 74 páxs.
O pensamento de Ricardo Mella, un dos homes máis significativos do
anarquismo español, é un gran descoñecido entre nós. Moi poucos saben
mesmo que Ricardo Mella era vigués e que morréu nesta cidade en 1925.
Nos derradeiros tempos os seus prantexameritos políticos non iban de
acordo coa liña radical e violenta do anarquismo. A súa obra, sin embargo,
é dunha gran lucidez.
.
.En «la ley del número», dentro das liñas do pensamento libertario,
pon en xuicio o parlamento burgés do XIX e primeiros arios do século XX,
os amaños da «democracia formali>, o xogo das maiorías e a razón . Pra Ricardo Mella os intereses do proletariado endexamáis poderían pasar polo
xogo dos parlamentos. O seu pensamento zuga de dúas fontes importantes; por unha banda, ó traveso do seu pai principalmente, do federalismo
de Pi y Margal!. Logo, do pensamento de Proudhon e outros. A sociedade
anarquista apóiase nas colectividades e na autonomía política da clase
obre ira.

DISCOS

Santiago Alvarez. «UNHA ALTERNATIVA DEMOCRATICA
PRA GALICIA». Editorial Nova Galicia. París 1976. 107 páxs.

Jei
Noguerol.
DENANTES
Edigsa/Xistral. 10 temas.

Traballo político encol da realidade galega dende as alternativa& do secretario xeral do Partido Comunista de Galicia. Traballo pra discutir. O
plantexam'ento básico sobor do que se traballa déixao claro o autor nas
verbas do limiar: «0 noso pobo, Galicia, require indispensábelmente un
sistema democrático a nivel do Estado e no seu contesto a autonomía.
Conquistar ese sistema esixe a ruptura democrática, a creación dun Goberno central de amplo consenso democrático e máila apertura dun proceso constituinte. Dende o intre mesmo desa ruptura na Galicia terá de ser
constituido un Goberno provisorio de ampla coalición democrática e na-

Hai xa uns meses que presentóu en Vigo o seu primeiro álbum Jei No•guerol, cantante galego que traballa en Barcelona. «Denantes dos vintes anos» é unha mostra dun tempo, dun xeito de entendela música,
asegún esplicóu o autor daquela. E un disco irregular .. con momentos bos e
outros máis floxos, pro interesante. Os temas millares son cicáis «Hannover, 26-5-70» (a carta duns emigrantes dende Alemania), «Pensando en
tí, meu amor ... e nas gaiolas» e «Voa, voa» (das máis ledas). Bo traballo
nos arranxos nos que se atopa, nembargantes, un <<Xeito catalán» cicáis
en demasía.

DOS

VINTE

ANOS.

o('I')
......

o

O 27 de xuño de 1975 o Tribunal de Orde
Público ordenóu o secuestro definitivo
da película galega «A tola». Era un
atranco máis. A nova do secuestro da
película de Miguel Gato sóio foi
a pequena parte visíbel dun «iceberg»
de problemas, limitacións, represión,
silencio ... Dende xaneiro do 73,
data das «I XORNADAS DE OURENSE»,
hastra agora esta é a historia.

Cine galego

A imaxe
·Contra das tebras
M. R.
Carlos Velo di nunha entrevista,
nestas mesmas páxinas, que o cine
galego ten que ser obra non dunha
minoría senon dun proxecto colectivo no que mesmo participen os
partidos políticos. Pra facer «La ciutat cremada» (da que xa talaremos
nun prósimo número de TEIMA),
película catalá de gran pegada popular, Antoni Ribas contóu prácticamente coa protección económica
e artística (algúns dos actores son
coñecidos líderes políticos) da oposición de Cataluña. Cando se tala
coa xente que está a facer cine en
Galicia a cuestión queda plantexada claramente: hai que deixar de facer un cine á defensiva e facelo ascendente; compre pasar da supervivencia á operatividade.

ballo e anda pola cidade loitando
contra do paro. Non son escepcións.
Doblaxe, montaxe e toda a preparación técnica das películas tense que facer en Madrid. Os cámaras hainos que traer tamén de por
aló. Logo, pra pasar censura, hai

que poñe-la película en castelá, recorrer máis e máis pasillos, ir de
despacho en despacho, e ó cabo
escoitar ós señores do Ministerio:
«No lo comprendemos, no lo comprendemos ... ».

A IMPOTENCIA
E o que cicáis é peor: a impotencia pra achega-lo producto ó pobo ."
Namentres que en Cataluña teñen
consolidada unha rede de distribucións ó traveso de asociacións de
veciños, clubs xunevís, agrupacións
culturáis, centros de ensino, etc., en
Galicia cáseque todo está por facer,
anque nos últimos tempos estas
vías téñense empregado con maior
eficacia. Houbo moito interés, por
exemplo, de asociacións de veciños
(dalgunhas) pra leva-las películas
ós barrios, mais non aparecéu ningún proxector de 35 mm movibel. ..
Tampouco os cine-clubs fan todo o
que estaría da súa man pra espallalo noso cine.
Por outra banda, quen pode non
quere. No pasado «Festival de Cine
de Humor de La Coruña» houbo
un ha sesión de cine gal ego: con si-

A CUESTION IDEOLOXICA
Xunto coa falla de medios, a
, cuestión ideolóxica. Nas mesas redondas e nos coloquios despóis das
proxeccións o tema é cáseque sempre o mesmo. ¿Qué cine compre facer hoxe en Galicia? ¿Cómo artellar
un cine pqpular? Está claro que o
de agora está feíto por unha minoría -a pesares dela mesma- que
é a que ten que carregar con tódolos mortos. Nunha entrevista na revista «Cinema 2.002», Miguel Gato
decía unhas verbas sinceiras e
abertas á reflesión: «Pertenezo a
unha clase determinada. Estamos a
facer un cine que responde a esta
clase. Penso que espresamos a
mala conciencia dese clase e a
nosa mala conciencia asemade». A
súa película «0 heredeiro» ven
plantexar esta problemática.
Non embargantes, moita da xente que está a traballar nesta teima
cánsa de repetir que a discusión e a
clarificacións ideolóxica é imprescindibel; pro o que non pode agardar é a posta en funcionamento da
productora (velahi «Nós cinematográfica», parada), o artellamento
dunha estructura de distribución e
eshibición, construcción de laboratorios ... Que o pobo poida chegar a
ver, a discutir e a face-lo cine que
millor responda ás súas arelas.
A pesares dos derrotistas, as
proxeccións das películas galegas
por diversos países ibéricos foi en
xeral un ésito. «llla», de Carlos L.' Piñeiro foi premiada nun festival
de cine independente en Madrid;
celebrado este ano · que rernatóu;
«Fendetestas», de Antón F. Simón,
levóu o premio da critica no «IV
Certamen Internacional de Films
Cortos «Ciudad de Huesca»; «0 heredeiro» conqueriu neste mesmo
certame a «Placa del Instituto de
Cultura Hispánica». Aínda que os
premios non son suficientes pra
xuzgar, é a reacción do público o
máis significativo sempre. «0 cadaleito», a última película presentada,
supón un gran paso adiante tanto
técnico como artístico.

Xunto cos problemas do burocratismo oficial, hai hoxe un atranco co que bate unha e outra vez o
noso cine: a falla de medios materiáis, o control deses medios de
producción e distribución artísticos 0
pola cultura dominante.
~
(!)
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LIMIT ACIONS
E TRABALLO
A meirande parte das películas
que se fan (por exemplo, «0 heredeiro», «Fendestestas», «0 cadaleito», e R_osíbelmente tódalas demáis) foron feitas aproveitando o
tempo de vacacións. O protagonista dé «Fendetestas» traballa todo o
ano nunha empresa cristaleira e
aproveitábanse os domingos pra
poder rodar. O cacique de «0 cadaleito» traballa de camareiro. na Coruña ... Taxes, guionista de «A tola»,
«0 cadaleito» e outras, está sin tra-

deróuse o parrulo da festa. Nin propaganda, nin hora axeitada ...

«0 CADALEITO», A NOV/SIMA DO CINE GALEGO

Hai moitas outras. Despóis dunha mostra do cinema galego en
Barcelona, o periodista catalán Angel Joaniquet escribía en «Mundo
Diario»: «Como cataláns, como
amantes do cine, apoiamos este
cine sorprendente, nado baixo unhas condicións «minimalistas», cáseque ridículas e esperpénticas».

~

O

Hai que saír do amateurismo e deixarse de facer cine prós amigos e convencidos, veu decir Carlos Velo a TEIMA
namentres na pantalla dun local privado santiagués íanse proxectando as últimas películas galegas: «Opóñome definitivamente: Non ós grupiños. O cine
é comunicación de masas e precisa da
confrontación. Compre confronta-lo
cine coa xente, é un paso necesario.
Pra chegar á industrialización hai que
facer do cine unha comunicación directa e non de grupos illados. Sementes
confrontándose uns grupos ces cutres
vaise saber ónde hai ou non película,
ónde hai ou non cine». Neste senso, pra
Velo, cando non se dispón doutro xeito
de se comunicar, os festiváis son sempre útiles. «Xa me dá moito gusto saber
-dixo, lembrándose de Ourense- que
unha película destas vai a un festival.
Compre facer un gran festival a nivel
galego ou, millor, non sóio a nivel galego senón chegar á concentración dos
cines galego, vasco, catalán, portugués ... »

Chegóu Carlos Velo a Galicia pra pensar en galego e falar con certo deixe americano: «Non perdo a miña raigaña e o sentimento nacional», dixo, e botóulle unha
ollada ó noso cine. «Ü día que
eu vexa unha película en galego e con subtítulos en castelán -engadíu- será o día
máis bonito da miña vida».
Chegóu e atopóu con cineastas na nosa terra: Compre que a xente se fixe neses
rapaces intelixentes e poña os
cartos pra que · poidan facer
películas. «¿Qué xente, señor
Velo? ¿De quén van saír os
cartos?», preguntóulle Xavier Navaza.
Collerámolo co tempo xusto denantes da súa volta a
México e tivo dabondo pra
responder:

º
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CARLOS VELO:

Estanse queimando etapas

Sindicatos
e Partidos:

Ben. As cousas claras pra TEI MA na
conversa con Carlos Velo, feito o recento, ¿non se estará a facer, hoxe en Galicia, xusto ó revés do que Velo coida
que se debería facer? ¿Non se estará,
xa que lego, principiando a construcción da casa polo tallado? O cineasta
afirmóu: «Certamente, sf... E un fenómeno todo esto, estáse empezando
polo final no cine galego de hoxe. Estánse plantexando problemas que tiñan
que vir moito despóis, coma os problemas que hai de manexo de actores, sonido ... e cutres máis. Todo o cal, leva
consigo unha chea de deficiencias e
atrancos xa que non hai unha artesanía
anterior, un xeito de resolver todas esas
cousas que sempre se plantexan denantes de face-lo que xa se está querendo facer eiquí. Estánse queimando
etapas de industrialización cando o que
habería que facer é, precisamente, non
queimalas senón sufrilas e superalas».
«Nembargantes, do que eu vin ...
-falóu polo baixo Velo· a piques de se
marchar-. E alentadorn.

CARLOS VELO

Que financien
eles o eine

POLITICA, NON FOLKLORE.
Aí nda que o cineasta ourensán non
quere plantexa( esactamente, o cine
documental -denuncia social, por
exemplo- como alternativa, coida que
a misión política e social deste é mais
importante cá do cine de ficción. «Non
quero decir outra cousa -negóu, pra
clarexar a interpretación que, dalgunha
das súas declaracións, fixo máis dun
periodista do país-. Eu volvo a
considera-lo cine documental como o
xénero máis interesante ces seus subxéneros: a) reportaxe, cine dramático,
de ensaio ... O cine documental é o primeiro paso pra lego desenrolar, establecer, unha estilística galega do cine.
Aínda que, claro,_ pode haber realizadores que se boten ó cine de ficción con
valentía. Nembargantes, o documental
é máis accesible ·e pódese facer con
medios técnicos máis baratos».
Velo non ten dúbidas no senso de
que hai que saír de acorde coa realidade de medios de que se dispón hoxe en
Galicia. Polo demáis, pra el, o cine de
documental-reportaxe é -na preindustrialización do cine en xeral- unha
fase previa. Unha fase na que hai que
fuxir do folklorismo en tódalas facetas
nas que se pode presentar (etnografía,
antropoloxía, etcétera: «son xéneros
que, hoxe por hoxe, non veñen a tonto»). «0 cine, hoxe en Galicia, canto
máis político e canta máis mensaxe e
contido ideolóxico teña, millor», afirmóu Carlos Velo, pra engadir: «Buscando un contido ideolóxico maior, chégase a máis xente. O outro cine, o que
non vai máis alá das Rías Baixas ou dos
cabazos, pode que chegue a ser un cine
didáctico ou, no millor dos casos, turísticm>.
Así, o máis importante é o home e a
súa realidade social. O resto é secundario: «Non hai que gastar enerxía en facer pastáis de Galicia. Eso xa o fai, e
pra eso está, un libriño de fotos. O ideal
está no home vivo, os campesiños, os
estudiantes, os mariñeiros, os burgueses da vilas ... A xente tal e coma é, ces
seus conflictos nun senso n:ioi amplo.
· Ese é o retrato que compre facer hoxe
de Galicia».

BURGUESES:
«NON INTERESA».
Postas en pé as premisas, Carlos
Velo sinte a necesidade de misturar
xente nova con homes esperimentados,
con cineastas feitos: «Fíxate no ICAIC
(Instituto Cubano das Artes e da Industria Cinematográfica), é un bo exemplo.
Coa Revolución, Cuba quedóu ilrada.
Lego, chegóu o intre de se plantexar un
cine propio e ¿qué se fixo? Mira, deseguida chegaron realizadores checos,
franceses ... e, antre todos, fundóuse un
cine cubano. Eu mesmo son fundador
do ICAIC».
-Un feito así ¿é posible agora en
Galicia?

A resposta, deseguida: «Mira, eu
vexo o mesmo perfectamente factible
pra Galicia nun futuro prósimo. O que
pasa é que non se trata, non, de
inventa-lo fío negro porque xa está inventado. Non é ce.usa de inventar unha
escala porque xa está inventada e
témo-lo exemplo cubano.». Despóis,
con certa teima, dixo: «0 que che digo:
grupos mistos con afinidades ideolóxicas, por suposto. Hoxe hai en Cuba homes moi ben formados no cine documental e directores, por poñer un
exemplo, coma Santiago Alvarez (cutre, outro Alvarez e non ese que maxinas ti agora)», pra rematar sorrindo: «E
todo esto son· consellos prácticos, non
fórmulas nin recetas máxicas».
-Xa, ¿e quén vai se-lo financieiro?
Fan falla moitos, moitos pesos ¿non?
-Hai algo que xa está ben visto: á
burguesía non lle interesa esta historia.
Non está incorporada á idea nacional e
de autodeterminación de Galicia e por
eso mesmo é que o novo cine galego
ten que atopar apoio neutros grupos
saciáis. Teñen que se-las novas organizacións políticas e sindicáis, delas
teñen que vi-los cartos. Mais eso non é

imposíbel: é moito máis doado, moito
máis sinxelo do que parez. Tense feito
neutros países e non lles vai mal neste
sen so.
Carlos Velo engade: «Hai que encetar unha campaña cara á suscripción
popular. Hai que presenta-los proxectos ós patrocinadores».

A CASA POLO TELLADO.
«As grandes posibilidades do cine
galego -aseguróu o cineasta- están
na esportación na súa área. Brasil, Portugal e Galicia, e Latinoamérica ... E, naturalmente, hai que conquistar Madrid.
A fin de contas, conquista-la universalidade a través da localidade, porque
máis artista é ún, máis universal, canto
máis de seu e máis íntimo. Fíxate en
Valle-lnclán: escribe en castelán, pro as
súas comedias bárbaras son un verdadeiro script galega».
Teima que lle teima, Vale insistíu en
que os rapaces - a xente nova que
está a face-lo novo cine-- protestan:
««A esmorga» xa se fixóu en castelán
-dixo- e hai que ter ben claro que
esto é irrenunciábel e que non se pode
volver a facer porque, no intre en que
unha película non se faga no noso idioma, deixa de ser cine galego. Non se
pode considerar como cine galega o
que non veña feito en galego. Pela contra, escoita, unha obra feita na Suiza en
galego é, xa, unha película do cine galega».
A cuestión é a seguinte: «0 idioma é ·
a base fundamental da nacionalidade
do cine de tal xeito que, o interés dunha
obra, pérdese ó traspasala a un idioma
alleo. Pra eso están os subtítulos. Por
certo que todas estas cousas, estes travestís, veñen sin máis da supermistificación de Hollywood; películas alemanas ou francesas feitas en inglés. Sonche barbaridades».

«Estóu tratando de artellar un
equipo -escritores e investigadores galegos- pra facer un gran
traballo: «GALICIA, HOXE». E u·n
ambicioso proxecto de documental longo que sigue ese aliñamento do que falamos na entrevista.
Trátase dun cine documental aínda máis traballoso có de ficción
porque, se . non hai un enfoque
ideolóxico fondo, unha investigación, toda a millor técnica do
mundo non che sirve pra ren».
Carlos Velo nacéu en Cartelle
(Ourense), onde fixo o bacharelato. Lego, en Madrid, o doutorado
en Biolóxicas ó tempo da súa primeira incursión no cine: un documental sobor da vida das aballas.
Despóis, traballando pra CI FESA,
máis documentáis e, entre deles,
un encol da Galicia. Máis tarde, a
Guerra do 36: Velo marchóu pra
México a dar clases de Bioloxía.
Non pasaría moito tempo pra que
decidira a súa volta ó cine.
Director dunha productora de
documentáis, ganóu premios tendo coma colaboradores a rapaces
de entón coma Gabriel García
Márquez. Dirixíu lego o Noticieiro
de México e fundóu máis tarde
unha empresa na que editóu e supervisóu películas coma «RAlCES», «TORERO» foi un dos títulos máis coñecidos dirixido por el,
así coma «PEDRO PARAMO» denantes de se adicar de novo ó documental pra se alonxar, unha vez
máis, do cine de ficción.
Xuntóu un fato de xente nova
mexicana e botóuse a facer «cor-·
tos» sobor dos problemas saciáis
daquel país. Un traballo intenso e
colectivo, baixo as súas responsabilidades, que tivo ampla sena internacional. A «Filmoteca Nacional Española» invitóuno o ano pasado pra pasar unha selección antolóxica do seu traballo documental mexicano nas cidades de Madrid e Barcelona. Moitos premios
e o recoñecemento mundial a un
labor de impacto.

«Eu son, antes. de nada, artista
e como artista quero servir
á comunidade e non escribir no vacío.
Como compositor considero moi valioso
saber cómo os auditores van · responder
ante unha música». Benjamín Britten,
autor destas verbas morréu o
día 3 do Nadal na súa casa de Aldeburch
ós 63 anos de edade. O seu carón, estaba
o seu compañeiro, o gran tenor Peter Pears.

Benjamln Britten, a fotografla está tomada en
febreiro do pasado ano.

Réquiem

cusións teóricas da época de entreguerras tenta facer música inglesa
misturando todo tipo de elementos
entre os que destacan os xa citados. Cicáis sexan estas contradicións as que van modela-la súa
obra, sempre á búsqueda dun contacto fntimo co auditor, sacrificando a miúdo a calidade a esta necesidade comunicativa.
Coido que a súa obra máis importante é afeita pra voz, sexan liederes, oratorios ou óperas. Neste
medio conquire ese contacto, esa
comunicacióm que lle era tan esencial e asimesmo enlaza co seu remoto antecesor Purcell. Pra entender este interés pola música vocal,
cicáis sexa fundamental o ter en
canta a súa amistada con Peter
Pears. Este gran tenor, apaixoado investigador da música renacentista
e barroca, vai ser protagonista de
por un músieo oficial: gran parte da obra de Britten, e a
ópera «Death in Ven ice» ( 1973) é
unha homenaxe dunha increfble beleza a Pears, a Visconti e á homosesualidade. Esta ópera, asf como
as súas creacións posteriores a
1973 amosan unha evolución na
sultados que podamos considerar que a vanguardia é unha intención
de importancia. G. Holst ( 187 4- comunicativa moito máis fonda ca
1934), R. Vaughan Williams da obra anterior ó primeiro infarto.
(1872-1958), E. Goosens (1893), A súa delicadfsima saúde parecéu
A. Bax ( 1883-1953), E. Elgar acentuala súa hipersensibilidade.
(1857-1934), A. Bliss (1891) e soDescoñezo a opinión da historia
bre todo J. lreland ( 1879-1962) sobre Britten. Pra mfn é un compo- ·
son os nomes máis importantes sitor moi honrado que vivf u fóra do
destas dúas xeneracións.
seu tempo e que loitóu por un imA seguinte promoción vai ter posfbel como é tentar comunicarsé
tres nomes centráis que tentarán
nunh~ lingua estraña ó seu tempo.
facer unha nova liña prá música inUnha causa é indubidábel e é que
glesa , W. Walton (1902) M. Tippet
conquerfu algo case imposibel pra
( 1905), e B. Britten ( 1913) atópan- .
un compositor do século XX, como
se por unha banda coa carencia
é a popularidade. Tamén é innegádunha tradición musical e pola orubel que a súa creación convertíuse
tra cuns antecesores carentes de
en música «oficial» no mesmo senmaxinación e creatividade. A neceso que o foi a de Carl Orff pra Hitsidade de restablece-lo prestixio da
ler, Katchaturiam pra Stalin ou Romúsica inglesa e a reacción contra
drigo pra Franco .
os pais vai marca-la obra destes
Sexa coma sexa a súa música é
tres compositores.
a
testemuña
dun home que coma
B. Britten, que estudiara con J .
outros
moitos
vf use condenado á
lreland e A. Benjamfn, nace riunha
soidade.
«Marte.
en Venecia» é un
época na que Purcell estaba recén
desesperado
canto
por rompela, un
descuberto. Nel e noutros composicanto
desesperado
de Peter Pears
tores illados vai toma-los primeiros
vellos
e
con
máis sensibie
Britten
modelos .. Cicáis os máis importanca
nunca.
lidade
tes sexan Mahler, Mousorgski·· e
Verdi. Compositor cunha boa técnica e dotado dunha gran fluidez vai
preocupárse pala problemática da
comunicación, cafndo na gran contradicción de tentar talar nunha linguaxe xa superada pala Escala de
Viena e os compositores americanos. Manténdose ó mar><e das dis-

Benjamin Britten
(1923-1976)

XOAN M . CARREIRA

A música inglesa que adquirfu
un desenrolo independente do que
tivo a do continente, vai te-la súa
másima vixencia na época dos Tudor. Os laudistas, virxinalistas e polifonistas ingleses do século XVI
poseen unha perfección técnica cobizábel. Os nomas de Dowland
( 1562-1626), Th. Morley ( 15571603), W. Bird ( 1543-1623), e J.
Bull ( 1563- 1628) enchen unha
das páxinas máis importantes do
Renacemento. Estas compositores
Isabelinos preparan o camiño pró
máis grande dos músicos ingleses:
Henry Purcell (1658-1695) do que
a morte prematura parece rompe-la
liña evolutiva da música na illa. Se
ben a tradición instrumental e polifónica inglesa chega hastra os nosos dfas, Inglaterra non parece capaz de darnos un compositor da talla dos mencionados. O brillo da
música inglesa no XVI 11 vai ser obra
de estranxeiros; G. Fr. Handel
(1685-1759) e J. Ch. Bach (17351782). Se ben son as composicións
feitas cunha linguaxe inglesa xa
non son tan autónomas do continente coma as dos seus predecesores.
Nos derradeiros anos do século
XIX, Inglaterra vai ver unha floración de compositores que tentan
crear novamente unha linguaxe inglesa na música sin' conquerir re-

Bibiano:
Agora
entrando xa
RAMON G. BALADO
Falernos xa dunha realidade, un froito
de tantos anos de traballo conxunto, lembramos os tempos de cando ouvimos as
primeiras boas intenciós sin mais do que
entón chamabase «Voces Ceibes» os rapaces pandaban co que viña . Xerardo, Vi cente Araguas, G. Roxo; Xavier, Benedicto ... Deron como fato, a ideia de como de
entón pra diante, podería ser o que dan
por chamar novos xeitos de canción popular.
E vemos como vai chegando, a presencia dunha inquedanza alumeando
nova vida, tendo diante atrancos a maos
cheas, o feíto de no ter como na Catalunya unha burguesía galego-parlante, unha
de sempre anguriosa economía, a maís
de outras razós coñecidas xa que fixeron
a volta de dous anos perder o fato «Voces
Ceibes» . aquelo rematou por ser o «Movemento da canción galega», soio Miro
quedaba d'aqueles riscosos tempos.
Hoxe perdeuse o senso de esprito conxunto, o «Movemento ...» é xa cadavre, a
xente anda esvaída do esprito cos mantiña como fato .
Mentras, vanse facendo cousas espalladas. mantendo viva a presencia dunha
cada vez maior, a xulgar polos discos que
vamos tendo, canción na nosa lingoa .
Amancio Prada, Luis Emilio Batallán,
Jei Noguerol , Fuxan os ventos e agora Bibiano co seu. Fagamos mentes neste disco, Bibiano colleu «Voces Ceibes» cando
xa morrían, púxose logo a traballar con
Benedicto, e dende entón deica hoxe, recoñecemos sin dubidar que son eles dous
os que mais deixanse ver en pobos e vi llas. O disco, conta coa colaboración e
axuda nas voces de Benedicto, os arranxos do mesmo feítos polo baixo Jorge Sarraute, aínda que con ideia conxunta xeral.
«Estamos chegando o man> chega xusto a tempo, ternos eiquí os seus seis
anos, a mostra do que deles viu xurdir, talase dunha lembranza ao José Afonso, a
comparanza ten moito de arriscada, José
Afonso é de xeito enxebre a mais non poder, Bibiano conta nos seus arranxos cos
instrumentos d'hoxe, eleitronica en abondo, non pretendo decir co Zeca Afonso
non os utilice, pero en nada semellan o
que Bibiano f~i no seu disco, poiderase
pretender ao mellor de semellanza nas
armonias e certos xogos de voces que poideran lembrar un no outro, dende logo
Galicia ten moito que ver con Portugal no
folklore.
Botemos unha ollada de por riba, fagamos un estudo rachando ao tun-tun , sin
levar orde algún, ibase chamar o disco
«Ou vai ou racha». fará desto un ano logo
viñeron ideias, esperiencias, cousas que
na vida van pasando e rematou por ter
ese outro nome.
Falernos das canciós, da do nome xenérico, «estamos chegando o man>, cun
xogo da arpa semellando ondas no mar e
un remate de notas brincando de guitarra
a modo de gaivotas, Bibiano gosta de enredos cos instrumentos descrebendo en
notas ideias e verbas ; «alborada», sinxela,
agarimosa como unha cantiga de nenos ;
«os cabalos brancos». canción chea de lume, quente, un berro no ar e cun perfeto
contrapunto en percusión ; «Garda a navalla». si a outra é lume, esta. un forno.
nas verbas do Bibiano : «O mellor alcume
é que a ch imenea hoxe non bote fume»;
«Os orfos». canción de asaño e aldraxe.
poema de Vázquez Pintor sobor duas neneces coitadas; «Cantiga de amor e medo», con soio voz e piano ; «Amador e Daniel», tensa e chea de fondo dramatismo,
era Ferrol no ano 72 ; <<Agora entramos
nos», fresca, fresquiña , canción de berro a
peit o aberto ; as que quedan ; «Unha
mañá» e «0 can» non son o que delas poiderase agardar.
Xa ternos a Bibiano entrando.

Crítica, reparos
e advertencias
Son suscriptor de TEI MA e
acabo de recibir o número
cero da vosa publicación. A revista paréceme que pode ser
unha aportación importante á
cultura galega e cara a concienciación do noso pobo; e
digo que pode ser porque penso que polo camiño que escomenzou non lle vexo un porvir
alá moi erara.
Atópolle algunhas fallas importantes. Coido que a revista
está mais concebida cara ós
medios inteleituaes galegas
(ós «progres»), que ó conxunto
do pobo en xeral. Asf, os artigas teñen un linguaxe que me
parece bastante outo pró nivel
cultural medio da nosa xente,
á que si xa lle costa moito o ler
o galega (non esquezamos
que somos doblemente analfabetos, como ben dixo Castelao), mais lle costará entender
este linguaxe inteleitual árido
e bastante e basto da pulicación (que a min me lembra o
dos primeiros «Cuadernos pra
el Diálogo»). A revista non ten
«pauta», non chama; os tfduos
e a letra son miudos, os artigas, apretuxados e pouco estructurados é hai un erara predominio da letra sabor das fotografías e as ilustracións, faltan humor, temas de enredo e
temas de cultura xeral galega.
A revista é dende logo, moi seria. Coido que TEIMA, máis

que informar, deberfa tratar de
formar e preparar, entretendo
ó Pobo, intentando chegar a
todos e non soio a uns cantos.
Paréceme que de seguir deste
xeito non vai ser unha revista
popular e non vai prender na
xente, senón que se vai ·quedar
somentes nunha · publicación
pra élites. E ainda que a min
persoalmente me gustan os
temas e o bó galega que neles
empregádes e me dou canta
dos moi cativos medios económicos que tendes, hai o perigo de que a revista vaia esmorecendo pouco a pouco sin
pena nin gloria como lles pasou a outras, coma CHAN.
Coido tamén que un soio número non é dabondo pra xuzgare á. revista e no me quera
sentir pesimista, pro repito
que deberf ades de preocuparvos mais de que a revista
atraia á xente e menos do pulimento inteleitual no linguaxe
da mesma. Non queirádes facer unha cousa perfeita, facede unha causa xeitosa e útil.
Agardando que a miña crftica
e da de outros coma min sexa
acollida e considerada polo
ben da revista, despfdome de
vos dándovos ánimos pra seguires pra diante, e esperando
con impaciencia os novas números. 1Viva Galicia ceibel
Santiago Calviño Otero
Santiago

Carta~a

miifccióJt
va pra unirnos ós galegas, pra que
nos busquemos polo que poida
unirnos, rexeitando o que poida separarnos. Que estude e divulgue a
persoalidade histórica de Galicia e
reivindique a súa realidade diferencial, dende a que deb-e sair do seu
postramento, mais sin outros ingredientes que poidan roza-las discriminacións de pobos e razas. Que
sexa sintética e didáctica. Que sexa
un exemplo de obra ben feita, de
saber facer ben as causas, de modernidade, de algo que está a ollar
o futuro.
Isaac Dfaz Pardo
Sargadelos (Lugo)

CALIDADE,
REALISMO E RIGOR
Penso que a idea de TEIMA é
importante e que ha ter unha acollida favorable, pro a súa viabilidade
depende da calidade do seu contido e de manter esa calidade durante certo tempo. Despois a revista
terá un futuro erara.
TEI MA ten de plantexarse os
problemas dende os seus intereses,
pro con moito realismo. Tamén é
moi importante que nela poidan reflexarse os diferentes puntos de
vista sobar dos problemas de Galicia, con moito rigor intelectual.
Camilo Barcia Garcfa-Villamil
Santiago

OBXETIVIDADE

UNHA BAIXA
POR «ERRO»
Muy Sres. míos: Por la presente
ruego a Vdes. dejar sin efecto mi
suscripción a la revista de referencia, que por lamentable error se había solicitado.
Adjunto incluyo los dos números
de la misma, recibidos casi simultáneamente hasta el momento.
Agradeciendo su atención a la
presente, de Vdes. Atentamente.
Manuel Cachaza Sabio
Pizarra, 92, 9. 0 B.
Vigo

SINTETICA E DIDACTICA
Paréceme moi necesario contar
con medios que informen a fondo
das realidades do mundo e de Galicia. Con seguridade, no sector máis
cultivado, TEI MA terá boa acollida.
Que o ésito sexa total a todos os niveis, está no meu desexo, mais non
no meu coñecimento nin nos meus
cálculos.
Eu pediría á revista que non estaña ó servicio de ninguén, de ningún grupo ou partido, ainda que recolla todas as inquedanzas. Que estaña ó servicio de Galicia e que sir-

Eu vexo o proiecto de TEIMA
moi viable. A revista é moi necesaria hoxe porque non hai ningunha.
A acollida que pode ter depende de
cómo a fagádes e de que seipádes
interpreta-la Galicia integral na sua
variedade. Como lector pediría que
a revista servíse pra por en comunicación a uns galegas con outros,
dun xeito obxetivo, que é o que fai .
falta en Galicia.
Augusto Assia
Ordes (A Coruña)

MOi BOS DESEOS
Si es verdad que con mucha frecuencia hablo el gallego

familiar y tengo verdadera satisfacción en hacelo así, también lo
es que carezco del hábito de escribirlo y apenas lo he cultivado.
Creo ser hombre a quien preocupan en serio los problemas de Galicia. No por ello me siento autorizado a dar respuestas a preguntas so- bre asunto tan específico como la
acogida, favorable o no, que pueda
tener una revista de información
general escrita en gallego. Actuaría
irresponsablemente si opinase sobre el particular. Lo que nunca querrá decir que no desee de todo corazón el fulgurante éxito de la empresa cultural que TEI MA se propone.
Domingo Quiroga
A Coruña

REFLEXAR
UNHA PERSOALIDADE
BEN DEFINIDA
O proiecto TEIMA paréceme importante e oportuno por canto significa establecer unha nova forma
crítica de entablar contacto cunha
realidade ben definida. Ademais, paréceme destacables os factores de
concienciación, de identificación
que se derivarán dese contacto establecido no noso idioma.
E dende logo, viable, partindo de
posicións prácticas e en principio
pódese pensar nunha boa acollida
sempre que se debata con rigor esa
realidade. Dende unha conciencia
galega suprapartidaria débeselle
pedir o que a todo medio de comunicación: que informe con obxetividade. Entendo, pois, a TEIMA como
un fiel reflexo da realidade e dende
ahí, das alternativas que se lle poden presentar ó home galega de
hoxe. Debe reflexar, xa que logo,
unha persoalidade ben definida.
Debe axudar a que se produza esa
intercomunicación entre o home
galega e o seu entorno económico,
social e político. Debe, en definitiva, reflexionar a fondo sobar desa
realidade cunha estructura e un dinamismo propios.
Luis Mariñas Lage
A Coruña

en Galicia ...

RADIO POPULAR
VIGO, OURENSE, FERROL, LUGO

por unha radio cada día máis nosa

