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Do asoballamento 
á normalización 

Temo-la mosca tras da orella e non é pra 
menos. Dende un centralismo que se mantén in
tacto, os galegos estamos a sufrir iniciativas típi
camente franquistas: plans ou decretos que 
irnos ter que aturar sen pintar nada na súa feitu
ra. Xunto coa elaboración dun «Plan Director Te
rritorial de Cqordinación de Galicia» que podaría 
supoñer -se se fai nunhas circunstancias nas 
que o pobo galego non ten organismos de poder 
propios- unha hipoteca donoso futuro, chegan 
os rumores que falan da posibilidade do recoñe
cemento da cooficialidade prás lingoas nacio
náis, rumores astes que se centran sobor de 
todo no caso catalán. 

Nestes corenta anos, primeiro foi a bulra e 
o alcume -falar galego era falar mal, de «bárba
ros»-, logo cambióu algo a fachada e faláronos 
de «particularidades y variedades», logo un «de
creto sobre lenguas vernáculas» ... Pro historia, 
estadísticas e realidade coinciden: no fondo, re
presión e gaiolas prá lingua e pró pobo que a fa
la. Unhas cadeas que levamos no lombo e nos 
beizos non dende hai os famosos corenta anos, 
senón dende hai séculos. Os mesmos séculos 
nos que Galicia veu abafada toda saída pra es
presarse como comunidade e pra vivir como tal. 

A pesares de todo, a resistencia: tres cuar
tas partes dos galegos falan a súa lingua na vida 
de cada día. E fálano aínda que non o adepren
deron na escola, aínda que até hai pouco tempo 
non tiña presencia nos medios de comunicación, 
aínda que falalo supoñía -e supón- moitas 
veces ser considerado parvo por aqueles que tan 
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O NOSO PAIS 
O galego, ¿lingua oficial? 

Ourense: un bispo polémico. 

Pontevedra: o gobernador pro
híbe. 

¿Unha ponte sobor do Eo? 

Conversa con Xerardo Mosco
so. 

pelles illérices 

Editorial 
ben define o noso Himno: «iñorantes, e féridos e 
duros, imbéciles e escuras». 

Falar galega foi, de certo, un xeito de loitar, 
unha afirmación como persoa e como membros 
dun pobo que ten palabras propias pra chamar 
ás cousas que están ahí: na rúa, no agro, no mar, 
na fábrica, na ciencia ... E este rexurdir da lingua, 
este proceso ascendente, ven vencellado á con
ciencia de que tamén ternos que rexurdir como 
comunidade. As palabras e as cousas -os re
cursos naturáis, os aforros, etc. - teñen que ser 
nosas. 

Tamén convén rachar algúns equ!vocos: Ga
licia non é bilíngüe. Os lingüistas definen a nosa 
situación cun concepto moito máis real: diglosia 
ou, o que é o mesmo, superposición dunha lín
gua -o castelán- sobor doutra -o galego-. 
A primeira é oficial, do poder, dos cartos, da bu
rocracia; a segunda é das clases populares, do 
traballo, da casa é o medio, pois, o que impón o 
uso da lingua. O bilingüismo define, en todo ca
so, unha situación dalgúns individuos, xamáis 
dun pobo. 

A normalización da lingua non pode ser in
dependiente dunha «normalización» de Galicia. 
Se se cree o contrario, a chamada «cooficialidad» 
pode ser unha fachada máis. Non é o mesmo 
«ensino en galego» que «ensino do galego», non 
é o mesmo unha televisión galega que unha hora 
de televisión en galego ... O galego normalizaráse 
e normativizaráse como lingua cando os galegos 
sexan donos do seu e poidan escribi-la súa his
toria. A realidade é terca. Os pobos tamén falan 
co silencio. 
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@ RESTO DO MUNDO 
China e Chile. 
E as habituáis seccións de « Fia
dei ro». «Vieiros», Opinión, 
Cultura e Cartas á Dirección 

~ Crónicas de Catalunya, Madrid 
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Os obxetores 
non queren 
o real decreto 

«Pra nós a alternativa ó servi
cio militar non é un servicio cívi
co encadrado no marco militar. 
Pra nós, a solución é un servicio 
cívico autoxestionado, planeado 
e levado adiante entre os pro
pios obxetores e os membros da 
comunidade na que se traballa». 
Oeste xeito rexeitaban os obxe
tores de conciencia consultado 
por TEIMA o real decreto do día 
cinco de xaneiro polo que as 
persoas que, por motivos relixio
sos se negaran ó servicio militar 
activo, poderíano sustitufr por 
un servicio cívico de tres anos. 
Anque pensan que haberá xente 
que se acollará á decreto, os na
sos informadores din que, cando 
menos, os Testigos de Jehová 
negaránse tamén a cumpri-lo 
servicio cívico sustitutorio que 
ofrece a lei. 

Os núcleos pacifistas -pola 
súa banda - manifestan que a 
firmeza coa que os obxetores 
estiveron defendendo as súas 
crencias, arriscándose a moitos 
anos de cadea, ben merecían 
unha actitude máis comprensiva 
pola parte da administración. A 
crítica fundamental que estes 
núcleos dirixen contra o decre
to retírense ó certificado de bo 
comportamento que cada ano, 
hastra tres, dará dereito a seguir 
facendo o servicio cívico susti
tutorio. Outra das críticas é a de 
que os centros de traballo social 
sexan definidos anualmente 
pola Presidencia de Gobierno. 

HISTORIA DUNHA 
RESISTENCIA 

No ano 1958 xurdía no esta
do español o primeiro obxetor 
de conciencia: era un Testigo de 
Jehová. Dende aquel intre has
tra o 76, xa van alá 825 mem
bros deste movemento relixioso. 
Estes homes foron condenados 
a 3.218 anos de cadea, dos que 
cumpriron 1.904, ó ir sendo 
afectados, parcialmente por dis
tintos indultos dende o ano 73. 

José Beunza, valencián, foi o 
primeiro católico que se negóu a 
cumpri-lo servicio militar. Era no. 
ano 71 e foi destinádo a un ba
tallón disciplinario no Sáhara. 
Tamén os adventistas se negan 
a presta-lo servicio militar sóio 
no día do sábado. 

Polo de agora, este decreto. 
de cinco de xaneiro significa o 
achegamento máis fondo por 
parte do goberno á realidade 
dos obxetores de conciencia. No 
70, o goberno mandóu ás Cor
tes un primeiro proxecto de lei, 
que, ó igual que outro remitido 
no 71 , foi rexeitado polas Cor
tes, que consideraban os proxec
tos moi aventureiros. No 73, por 
fin, aprobóuse unha nova lei 
que, polo menos, viña a rematar 
coas condenas en cadea que 
-hasta doce anos- caían sa
bor dos obxetores hastra que 
estaban fóra da edade militar. A 
lei do 73 facía oscila-las conde
nas contra o «delito» da negativa 
á prestación do servicio militar 
entre os tres e os oito anos de 
cadea. Foi unha lei considerada 
progresista. 

Todos frente 
o plan 

Asamblea Nacional Popular Ga
lega, Asamblea Popular Galega, 
Federación Socialista Galega 
(PSOE). Movemento Comunista de 
Galicia, Organización Revoluciona
ria de Traballadores, Partido Carlis
ta de Galicia, Partido Comunista de 
Galicia, Partido Comunista de Uni
ficación, Partido Galega Social 
Demócrata, Partido Socialista Ga
lega, Partido Socialista Popular de 
Galicia, Partido do Traballo de Es
paña e Unión do Pobo Galega, pu
xéronse de acordo pra firmar con
xuntamente un documento no que 
toman unha postura ante a iniciati
va da Administración central de 
elaborar un Plan Director Territorial 
de Coordinación de Galicia, que se 
está a facer por unha denominada 
«Comisión Regional de Planea
miento». 

«Un Plan Director Territorial de 
Coordinación de Galicia debe partir 
-di o comunicado- da realidade . 
de Galicia como .nación, e polo tan
to da necesidade de darse·a sí mes
ma o desenvolvemento político, 
económico, social e cultural que 
precisa en solidaridade co resto dos 
pobos do Estado español». Sinalan, 
pois, que sen obxetivos «económi
cos, ·saciáis, e culturáis sentidos 
polo pobo como seus» o plan 
«convírtese nunha pura e simple le
xitimación legal dos obxetivos 
econ(>micos empresariáis máis po
derosos, dos intereses dos grupos 
de presión especuladores, ou en 
todo caso, nun compendio das ac
tuacións previstas pola Administra
ción central sen referencia algunha 
a obxetivos específicamente gale
gas». 

«Un plan territorial -decia ta
mén o comunicado- que estivera 
ó servicio destes obxetivos tiña que 
ser galega e democrático. Tiña que 
proceder dun goberno galega re
presentante da maioría da poboa
ción, ó servicio polo tanto dunhas 
opcións políticas non asumibeis 
polo actÚal Goberno español nin 
por calquera outro centralista, non 
democrático e antigalego». 

Desaparecer no 
Mediterráneo 

No naufraxio do portacontene.
dores «Angel», sucedido entre Car
deña e as lilas Baleares e no que 
;morreron con seguridade tres ma-

o 
NOSO 

PAIS 
riñeiros, foron dados por desapare
cidos tres dos catro mariñeiros ga
legas que pertenecían á tripulación: 
Xosé Manjón Meijeiras. de Malpica, 
Francisco López González. de Fe
rro!. e Xosé Manuel Creo Viñas, de 
Noia. Entre os sete rescatados can
do redactamos esta noticia, atópa
se Xosé Manuel Fernández Rodrí
guez, tamén de Noia. 

O buque transportaba vías pra 
ferrocarril e escoróu por un corre
mento de carga. As armadas fran
·cesa e italiana colaboraron no res
cate con avións, helicópteros e lan
chas de salvamento. 

Crlstláns, 
lolta activa 
polo socialismo 

«Veuse que a coerencia entre a 
Fe e a práctica política pasa por un 
compromiso cos intereses das cla
ses traballadoras que se concreta, 
pra nós. naquelas opcións políticas 
que loitan polo socialismo». 

«Consideramos incoerentes coa 
nosa fe todas aquelas opcións polí
ticas e saciáis que, clara ou solapa
damente, tenden a conserva-la so
ciedade de clases do capitalismo». 

Estas foron as resolucións base 
do XIV Congreso Galega de Cristia
nos que. nos días sete, oito e nove 
de xaneiro, xontóu a máis de cen 
cristiáns en Santiago de Composte
la. Os asistentes concretan o pri
meiro paso deste compromiso cos 
intereses populares no seu pronun
ciamento activo por unha amnistía 
total pra tódolos presos e esiliados 
por motivos de intencionalidade 
política e laboral. 

Na análise da conxuntura políti
ca, os asistentes -entre os que 
había moitos sacerdotes e relixio
sas- contaron con informes de 
militantes do PSOE (r). do PSG, 
MCG, PCG, UPG, PPG e PGSD. 

De cara 6 XV Congreso, foi 
aceptado como tema da xuntanza o 
de «Organizacións sindicáis e de 
masas e comunidades cristiáns de 
base popular». 



O CONXO DOS VELLOS TEMPOS 

Convenio de Conxo 

Firmas de obligado 
eumprimento 

Entre a represión e as amenazas 
da parte económica do Psiquiátrico 
de Conxo, que depende da Diputa
ción de A Coruña, e a posibilidade 
de chegar a unha norma de obliga
do cumprimento que os perxudica
ría, os representantes dos traballa
dores elexidos en asamblea firma
ron un convenio «co que estabamos 
en desacordo», segundo eles mes
mos informan. A comisión dos tra
balladores levóu ás negociacións 
unha táboa de reivindicacións -o 
anteproxecto presentado foi elabo
rado nun proceso asambleario
nas que se podían distinguir reivin
dicacións salariáis e político
sindicáis. Polo que respecta ás pri
meiras, o principal obxetivo era 
recobra-la liñabilidade, que é unha 
das poucas cousas que quedaban 
da fustrada reforma (é decir, racha
las fortes diferencias salariáis entre 
as distintas categorías); e, n.o que 
respecta ás segundas, plantexában
se obxetivos como os seguintes: 
normalización da lingua galega no 
centro; asistencia axeitada á reali
dade galega; libertada de espre
sión; readmisión de tódo-los despe
didos con motivo do conflicto M 1 R 
de 1975 ... 

Prós primeiros puntos houbo 
unha contraproposta cando xa se esta
ba a remata-lo tempo fixado pró 
convenio -polo que ós traballado
res cáseque non lles quedóu tempo 
pra ·responderen ... ; e dos chamados 
políticos-sindicáis, xa a parte em-

presarial non quixo saber nada, ne
gándose a negociar en redondo. 

NEGOCIAR 
E SANCIONAR 

O convenio afecta a 380 per
soas. Un sector quixo negociar sen 
xunguirse á asamblea (a proposta 
neste senso fíxoa un médico que se 
declaróu públicamente da Unión 
Xeral de Traballadores). Concreta
mente tiñan interés en replahtexa
la adicación esclusiva que se lles 
esixe ós médicos de Conxo (outra
das poucas cousas que quedan da ' 
reforma que non poido ser) pra po
daren traballar noutros sitios. A 
asamblea non estivo de acorde;>. 

Houbo que negociar nunhas cir
cunstancias moi determinadas. 
«Partiamos -decían a TEIMA 
membros da Comisión elexida po
los traballadores- dunha etapa de 
moita represión e coa xente moi di-, 
vidida». A elabora.ción democrática 
do anteproxecto alcontróu unha 
ch ea de atrancos poi a empresa: 
prohibición de xuntanzas, asam
bleas, etc. Coincidindo co comenzo 
das negociacións e coa esposición 
ós traballadores da postura da em
presa, ten lugar a primeira sanción. 
Un membro da Comisión, Tato, re
cibe notificación dunha suposta fa
lla, vinte días despóis da data na 
que, segundo a empresa, tivo lugar. 
Neste mesmo intre a xerencia né
gase a permitir asambleas. 

Cando fallaba pouquísimo pra 
remata-lo tempo sinalado pra 
negocia-lo convenio, os traballado
res fan unha concentración diante 
da Sindical porque a empresa nin 
siquera dera unha contraproposta, 
O día · seguinte, os traballadores fan 
unha folga. «Servíu pra volvérense 
a xuntar tódo-los traballadores, pra 
recobraren a confianza; e foi a mes
ma base a que trouxo esta confian
za». A raíz do paro chegan as ame
nazas de sanción. Coas promesas 
de que estas non se levarían adian~ 
te, e considerando que non había 
outra saída viábel, a Comisión fir
móu o convenio. Pro, pra sorpresa 
de todos, Porto Anido firma, unila
teralmente, oito sancións. Sancións 
que non se levan a práctica por pre
sións do mesmo consello de gober
no da fundación. 

Do conquerido, os traballado
res sóio destacan a suba de 4.2 50 
pesetas en concepto de plus de loco
moción (das que xa viñan cobrando 
3.000, que se aplica ós que tañen 
un salario menor de trinta mil pese
tas; a suba de 3.000 pesetas sobor 
do salario tamén prós que ganan 
menos de trinta mil, e 4.000 prós 
que gañan máis de trinta mil. A em
presa negóuse a negociar unha 
nova paga pra marzo, que non re
percutiría na cifra total de aumento, 
«por -dixeron testualmente- non 
darlle ningún tanto a esta e-omi
sión>>. 

Axuntamento 
antinuelear 

Pode que o Axuntamento de Xo
ve, na provincia de Lugo marcara 
unha época coa súa sesión de pri
meiros de ano, na que tratóu. dous 
temas referentes a Aluminio Es
pañol S.A.; ún quedóu · sobar da 
mesa, e o outro foi informado nega
tivamente. 

Aluminio Español S.A. presentóu 
no axuntamento de Xove unha soli
citude interesando se lle concedese 
licencia de obra prás súas fu turas 
instalacións naquel municipio. No 
escrito alegábanse diversos pre
ceptos legáis, é de supoñer pra 
facilita-los trámites. Pois ben; o 
axuntamento de Xove estima que a 
aplicación de tais disposicións é en 
estremo dubidosa, e acorda deixar 
sobor da mesa a solicitude e de
máis documentación pra posterior 
estudio. A cuestión retírese á «obra 
civil» da planta de aluminio que a 
devandita empresa vai instalar. 

Deica agora, e aínda agora, a 
utilidade pública ven a ser unha de
claración mediante a cal calquera 
empresa pode acollerse ós benefi
cios de espropiación forzosa pra 
ampliación das súas instalacións. 
De feito, cando se trata de empre
sas eléctricas, a espropiación afec
ta a todos aqueles terreos por onde 
pasa unha liña de conducción. 

Pro a declaración de utilidade 
ten uns requisitos que, deica agora, 
non revestían demasiada dificulta
de, xa que o que se trataba era de 
axilizar ó másimo a industrializa
ción do país, for como for... Pre
sentóuse, igualmente, prá dita se
sión municipal, espediente de <<lí
nea 1 DE CONDUCCION ELECTRl
CA A 380 KV REGODOLA
ALUMINIO ESPAÑOL O axunta
mento acordóu informar negativa
mente a solicitude de utilidade pú
blica desta liña por: 

a)- Dáse por sentado a cons
trucción da central nuGlear en 
Regodola-Xove, cando o certo é 
que tal ubicación está por demos
trar. 

b)- O tendido afectaría a gran 
número de veciños das parroquias 

·de Xuances, Sumoas, Xove e Lago, 
perxudicándoos gravemente. 

Igual informe se facilita prá «lí
nea de conducción eléctrica a 380 
KV REGODOLA-ALUMINIO ES
PAÑOL 11 y derivación a la de 
REGODOLA-MESON DO VENTO». 

O· axuntamento de Xove tomó u 
a decisión antedita tras estudia-los 
informes facilitados pala delega
ción do Ministerio de Industria en 
Lugo relacionados con anterior in- 1t> 

forme municipal sobar declaración 
de utilidade pública. ~ 



A revolta do volante 

Conducir non 
é unha ganga 

1 

«Se a UTT non denuncia o con
venio, ¿pra qué sirve?». Máis de 
medio cento de traballadores do 
camión, da Coruña, nunha das pri
meiras asambleas ceibes que se re
cordan no sector, pediron unánime
mente a dimisión da- UTT e, sabor 
de todo, do seu presidente, o coñe
cido verticalista Navarro García. 
Denunciaban os conductores a fir
ma do convenio ás súas costas, 
dun convenio que prácticamente 
non supón ningunha millora. 

O día seguinte de celebrarse 
esta asamblea, o día 7, dous traba
lladores recibían noticias da patro
nal: estaban despedidos. O parecer 
esta foi a única resposta alcontrada 
ós problemas plantexados na 
asamblea, que non estaban esclusi
vamente relacionados ca convenio: 
condicións de traballo, irregularida
des no pago das horas estras, sepa
ración dende o 72. a efectos sindi
cáis, dos traballadores de mercan
tís e viaxeiros que antes negocia
ban un único convenio ... As súas 
arelas máis inmediatas están reco
lleitas na plataforma que presenta
ban como alternativa ó convenio 
firmado por unha UTT que non con
sideran representativa: 1 5.000 pe
setas· de salario base mensual; 
1 .000 pesetas diarias en concepto 
de dietas; tres pagas ca 100 por 
100 do salario real; xubilación ós 
55 anos ca total do salario; período 
de proba dun mes; xornada laboral 
de 40 horas semanáis; axuda espe
cial prós tillos; que a retirada do 
carné de conducir sexa considerada 
accidente laboral; 100 por 100 de 
salario en caso de accidente; segu
ro de vida e carné a cargo da em
presa; IRTP e Seguridade Social a 
cargo da empresa. 

As súas reivindicacións -que 
non hai que confundir cos empre
sarios transportistas que tamén ta
lan de folga pro que por causas ben 
distintias- están senda defendi
das .con forza pala Asociación de 
Conductores Profesionáis, que foi o 
primeiro organismo que manifestóu 
a súa repulsa polos despidos. Os 
traballadores do volante encetaron 
a protesta movidos pala imposición 
dun convenio no que non teñen 
arte nin parte; pro no fondo están a 
cuestionar a vixente estructura sin-

dical. Sabor das condicións nas que 
teñen que desenrola-lo traballo es
tes homes, sabor duns problemas 
xa crónicos. TEIMA vai publicar 
prósimamente un informe. 

Problemas 
nos institutos 

De~de hai varias sem.ás (dende 
mediados de decembro, concreta
mente) nos Institutos de Vigo, A 
Coruña, Santiago, Carballo, volve a 
haber preocupación e reivindica
cións concretas entre o alunado 
que, nalgúns casos (Vigo), remata
ron en paros e _intentos de manifes
tación. E o problema dos chamados 
condicionales. 

¿ Quén son os condicionales? 
Alunas que teñen asignaturas 
pendentes de sexto curso, pro que 
estaban matriculados en COU. Esa
mináronse das de sesto na convo
catoria estraordinaria de decembro. 
Dadas as condicións desta convo
catoria (ó pouco tempo da de se
tembro), condicións que eles califi
can de «selectivas, antipedagóxi
cas, etc.», o número de suspensos 
foi moi alto, o que impide seguir es
tudiando o COU ós afectados, pesie 
a ter pagada a correspondente ma
trícula. A causa escomenzóu no 
Instituto de Coia, en Vigo, onde de 
1 50 matriculados houbo uns 120 
suspensos. _ 

Hai pouco que dirixiron unha 
carta ó ministerio de Educación e 
Ciencia. «Queremos espresa-la 
nasa preocupación pala situación 
que se nos plantexa -di un dos 
párrafos- pois non podemos se
guir estudiando, o que supón un 
desarraigo social ó non sermos xa 
nin estudiantes nin trabal/adores, a 
conseguinte incertidume nun in
tre crítico da nasa vida e a imposi
bilidade de atapar agora pastos de 
trabal/o a nivel da nasa preparación 
profesional». 

Piden que os deixen asistir ás 
clases de cou· coma deica agora, 
que os esaminen das de sesto que 
teñan por evaluacións e, en igual
dade de condicións, do curso de 
COU. Non á selectividade no ensi
no. ¿ Ouén esplica este número de 
suspensos? 

Curiosamente estas alunes 
pagaron a matrícula de COU (e non 
lles devolven os cartas, anque 
non asitan ás clases e perdan tódo
los deréitos de esame)·: Pra chama-

ren a atención da opinión pública 
sabor da súa situación solicitaron 
un ha manifestación que debería 
terse celebrado o último día 12 de 
xaneiro (como os afectados non 
son maiores de 21 anos, firmaron a 
solicitude PNN e traballadores), pro 
o gobernador civil de Pontevedra 
prohibíuna. 

Un anuncio 

As traballadoras do lar (o que 
antes eran as «chachas») hai tempo 
que escomenzaron a ser conscien
tes dos seus problemas e a se orga
nizar mínimamente. TEI MA publi
cará un amplio informe sobor deste 
tema nun dos seus prósimos núme
ros. Polo de agora . tacémonos vo
ceiros dun anuncio. 

¿Necesita vostede un ha axuda 
na súa casa? ¿Anda buscando em
ple·ada no fogar (unha das cousas 
máis difíciles de atopar nestes tem
pos)? Po is ben, en Vigo teñen a súa 
oficina de colocación: Camelias, 
72. E un teléfono: 29.25.89 (luns, 
mércoles e venres de 6,30 a 7,30) . 

Os ccpenenes» 
voltaron a folga 

«Se o Ministerio convoca oposi
cións irnos á folga. Coidamos que a 
convocatoria é cunha definición de 
que non se vai resolve-la nosa ines
tabilidade no emprego, unha reivin
dicación pola que vimos loitando 
haiunha chea de tempo». Os PNN 
viñan talando claro dende tai tempo 
e cumpriron as palabras. O pasado 
día 13 escomenzóu unha folga en 
Pontevedra e Ourense. O obxetivo: 

· presionar coa movilización de cara 
ás negociacións que se están a le
var en Madrid pola Coordinadora 
Estatal co Ministerio de Educación 
e Ciencia. 

Os PN N chegaron ó paro como 
único xeito de dar a coñecer os gra
ves problemas que están a sufrir 
dende hai anos, e de solucionalos 
na medida do posfbel. 

O deles é un conflicto cáseque 
· interminábel: ine·stabilidade prós 
que teñen traballo, alto porcentaxe 

de parados, oposicións como única 
canle pra chegar a unha mínima se
guridade... Vellos problemas, pro
blemas de hoxe. 

No intre de ser redactadas estas 
liñas, a folga topara xa con atran
cos que parecían insuperables de 
cara a súa estensión tanto a nivel 
nacional como estatal. 

P.S.G. 
xornadas 
a porta pechada 

Entre idas, voltas, suspensións, 
papeleos e diálogos coas forzas de 
orde público, máis de cen delega
dos do P.S.G. (Partido Socialista 
Galego) levaron a cabo en Vigo un
has xornadas de traballo preparato
rias do primeiro congreso que de
berá ter lugar dentro dalgúns me
ses. 

En realidade, as datas destas 
xornadas, 7, 8 e 9 de xaneiro, eran 
en principio as elexidas prá cele
bración deste congreso que as cir
cunstancias internas do partido 
obligaron a suspender e aplazar. 
Era moito o traballo que quedaba 
por diante. 

As xornadas foron movidas, e 
non sóio polos contratempos do 
cambio de local e as cabalgadas 
entre permisividade e prohibición, 
senón polas vivas discusións e as 
polémicas que se plantexaron e que 
determinaron, entre outras cousas, 
un cambio no organigrama funcio
nal do P.S.G. 

O final, aprobáronse os estatu
tos e dunha meneira xeral sinalá
ronse a liña táctica xeral e as liñas 
programáticas dos frentes: 

Outro dos temas que ocuparon o 
tempo dos delegados foi o das pró
simas eleccións. Todo quedóu nes
te aspecto, pendente hastra que un 
plenario a celebrar deseguida fixe 
os requisitos prá participación no 
proceso electoral. 

Un dos delegados asistentes ás 
xornadas declaróu a TEI MA que a 
impresión ó final era moi positiva. 
«Era necesario, dixo, que se plante
xaran abertamente estes temas». 

O certo é que despóis desta lon-
ga sesión a porta pechada todo 
quedóu tamén, dalgunha maneira, ~ 

pendente. :> 



Agradeeendo, 
que é xerundio 

Publicabamos no número 
dous desta revista unha respos
ta ó saúdo que. dende a ilegali
dade. nos dedicara «Galicia en 
loita». voceiro do Movimento 
Comunista de Galicia. Por diver
sos motivos -entre eles as difi
cultades prá difusión da prensa 
clandestina- non chegóu ás 
nosas máns hastra hai moi pou
cos días unha salutación seme
llante impresa na «Voz do Po
bo». órgao do Partido Comunis
ta de Galicia. «0 17 de nadal 
-dí a nota do P.C.G.- presen
tóuse TEIMA. o primeiro se
manario íntegramente en galego 
que ternos entre nós. 

A «Voz. do Pobo» inda na ilega-

jprolct2rios de (•l<lo-k-·s 
paises urifdrvo> J 

lidade, quer saudar dende estas 
páxinas este acontecemento 
polo valor que garda de ver como 
40 anos de ditadura non mata
ron a nosa lingua nin a nosa cul
tura. Adiante. TEI MA. e que 
este sexa o comenzo da prensa 
democrática galega legal que 
tanto necesitamos» . 

Pouco queda que . decir pola 
nosa parte. Somentes desexar 
que «A Voz do Pobo». e tódolos 
voceiros de partido. -sin distin
cións- se incorporen legal
mente e dende xa mesmo ó es
forzo democrático do periodis
mo de Galicia. Graciñas. ami
gos. e a mandar. No bó sentido 
da palabra ... 

1 ór~ d,...,.o_po_'_rt1~ci?--· _ -com-.u-.1is_b_d_e_g_o_lk_io-I 
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O u re ose 

Limia: cooperativas, 
segundo e como ... 

X.P.P. 

A proposta dunha gran coopera
tiva pra resolver problemas coma o 
do almacenamento de millóns de 
kilos de patacas que este ano tive
ron que face-los labregos da co
marca ourensá da Limia. ó non ser 
rentabais os precios que se lles im
poñen. foi rexeitada nun comunica
do público polas Comisións Cam
pesiñas e Labregas «Terra». de Ou
rense. 

As Comisións suliñan que o mo
delo de cooperativa que se ofr_ece 
está feito de enriba a abaixo. e en
deuda ós labregos. que teñen que 
acudir a fortes créditos prá finan
ciación da empresa. co risco evi
dente de que queden atrapados po-

las entidades prestamistas. Pro
poñen en troques a creación de pe
quenas cooperativas de consumo. a 
nivel parroquial. que non terían que 
facer grandes instalacións nin con
tratar traballadores nin persoal fixo. 
coa ventaxa de que podarían actuar 
en común prás compras e ventas 
sen o perigo dunha burocracia. e o 
mínimo grado de participación que 
habería na gran cooperativa. idea 
que parte de entidades coma a Cá
mara Sindical Agraria. 

Desconfían as Comisións do re
pentino interés pola gran coopera
tiva. cando o feito da imposición de 
precios non rentabais tivo lugar con 
outras colleitas en anos anteriores. 
E agora. nos vísporas de acontece
mentos políticos. quéreselles brin
dar un cooperativismo disfrazado. 
namentres ocorren situacións coma 
a que se está a dar no pobo desta 
bisbarra ourensá de Vilar de Barrio. 
onde se mandaron patacas de Cas
tela a 7 .50 pesetas o kilo. que logo 
se venden a maior precio coma se 
foran da Limia. xa que son preferi
das pola súa superior calidade. 

Lugo 

A pereura 
de pereuradores 
que pereuren 

1 

Cinco Percuradores (ou 
Procuradores) en Cortes ten a pro
vincia de Lugo. Cabe supoñer que 
se lles chama así: Procuradores 
-ou percuradores- porque per
curan cousas pra provincia... por
que loitan sen desmaio polo benes
tar. pola promoción da provincia. 

Pois ben ... Parece un conto pro 
non ó é. 

Resulta que Lugo ten un Colexio 
Universitario. E este. ten problemas 
económicos ... Hastra aqui. nada ra
ro. A Fundación Barrié comenzóu 
cun millón de subvención hai uns 
anos. e cun millón sigue .. . Os orga
nismos provinciáis axudan. pro 
todo non chega. E o Ministerio está 
agardando a ver cómo van as cou
sas. A situación é problemática. e a 
Cámara de Comercio tomóu cartas 
no asunto. 

Nunha reunión dos seus mem
bros. a devandita Cámara. estudióu 
o problema e decidíu. pola súa con
ta e risco. dirixirse ós cinco procu
radores en Cortes que a provincia de 
Lugo ten -prefiro non decir no
mes-. interesando fixesen laboura 
nas Cortes en defensa do Colexio e 
percurando que nos «Presupues
tos» do Estado. recentemente 
aprobados. se incluíse unha axuda 
pra él. 

Pois ben. dos cinco Procurado
res en Cortes. tan soio ún -DON 
ANTONIO ROSON PEREZ- res
pondéu ... Os outros non se deron 
por enterados. O Sr. Rosón respon
déu decindo que non pertencía á 
comisión de presupostos e que a 
única solución sería un rogo ó Go
berno. etc. etc. Pro. esto é punto e 
aparte. porque aquí non se preten
de entrar na cuestión da proceden
cia ou non da xestión. das probabi
lidades ou non de ésito. senón do 
propio feito de que uns 
J:>rocuradores-Percuradores ó fin- da 
provincia non fan o máis mínimo 
caso de toda unha corporación que 
leva o pomposo título de «Cámara 
Oficial de Comercio. Industria y Na
vegación de la provincia de Lugo». 

Se a unha corporación tal. catro 
Percuradores nas Cortes non lle fan 
caso. ¿vanmo facer a mín-parti
cular sen influencias- elector ó fin 
e o cabo pro nada máis? 

Moi pouco di en favor dos catro 
percuradores o seu silencio. E por 
eso. compre silenciar os seus no
mes. 

Claro que esto é unha lección de 
cara ó futuro. A Cámara de Comer
cio e máilos lugueses sabemos a 
quén ternos. E cando toquen a vo
tar bó será que lembremos que bos 
percuradores son aqueles que per
curan. 

Fai perto de mil anos seique a 
canción de moda decía: 

«A furore normandorum. 
liberanos Domine .. .. » 

Hoxendía « a furore normando
ru m ».na nosa provincia. podería se 
sutituído por «De percuradores que 
non percuram> (ou como se diga en la
tín) 
«Líbranos Señor». 

O sufrido suseritor 
Dificultades co serv1c10 de 

Correos -que sofre unha gran
de acumulación durante as fes
tas de Nadal- fixeron que o re
parto dos primeiros números de 
TEI MA fose máis irregular do 
aceptable. Normalizada xa a si
tuación, e nun intento de ofrecer 
ós nosos suscritores o mellor 
servicio posible, pregamos ós 
lectores se poñan en comunica
ción coa administración da re
vista diante de calquer anoma
lía. 

Pra Cé!lquer ·asunto relaciona
do coa recepción habitual do 
número -que, lembrámosllo, 
tense que producir denantes da 
súa saída ós quioscos- tería
mos moito gusto en recibir as 
súas cartas. Diríxanse a TEIMA, 
Departamento de Suscricións. 
Rúa do Hórreo, 94- Entrechán 
Dereita. Santiago de Composte
la. 

Se preteren telefoneamos, o 
noso número é o 59 67 41 (pre
fixo 981 ). Gracias. 



Se a calquera galego lle contaran 
hai un ano que a cooficialidade do Seu idioma 
e a do o cas t e lán era inminente, 
habe ría nove nta e nove posibilidades sobor 
<le cen d e que r espondese cunha gargallada 
ou un a ceno d e escepticismo. Neinbargantes, 
t resce n t os e tantos días despóis, parece 
es t a r preparado xa o borrador do proxecto 
que concederá á nosa lingua un certo 
xe i t o d e e mparellamento -a efectos oficiáis
co que se pretendéu idioma do Imperio. 

O galego, 
¿lingua oficial? 

Son ben poucos os que agardan 
siquera cun chisco de interés o ru
moreado decreto que nos cooficia
lice. Os galegos preocupados pola 
súa terra non poideron esquecer 
aínda os cativísimos resultados do 
único decreto parido polos miolos 
«rexionalistas» do trans
franquismo: aquel que pomposa
mente deron en chamar de «linguas 
nacionáis» hai agora ·algo menos 
dun ano. No millor dos casos, a lei 
promulgada polo goberno Arias, 
viña a legalizar situacións que se 
daban de feito, e no peor, a ilegali
zar outras que se estaban a produ
cir sen maiores problemas. Nin
guén ere que o señor Suárez che
gue ó nivel de trapallada político
lingüistica alcanzado por Carlos 
Arias, pro somentes os máis otimis
tas confían en que o posíbel decre
to de cooficialización respete a rea
lidade lingüística do noso país. Un 
país que (véxase a estadística ad-

·xunta) fala galego no asoballante 
porcentaxe do oitenta -80- por 
cento da súa totalidade. 

De calquera xeito, o decreto pre
sentaría, de producirse, unha im
portante novedade respecto do an
terior. O de «Linguas nacionáis» fa 
dirixido, en conxunto, a tódalas na
cionalidades do Estado Español, ás 
que otorgaba un tratamento abso
lutamente parello. Por contra, coa 
cooficialización, os sucesores do 
señor Arias -e. do xenerar Fran
co- tentan de practicar unha polí
tica selectiva en tódolos aspectos: 
dende o cronolóxico deica o cuali
tativo. Os rumores e indicios máis 
evidentes apuntan que sexa Catalun
y a o primeiro país do Estado en 
conqueri-la cooficialidade da súa 
lingua coa de Castela (de feito, che
góuse a decir que o Presidente 
Suárez anunciaría a nova no seu 
viaxe a Barcelona) ó mesmo tempo 
que esa cooficialidade serf a enten
dida nun senso máis amplo que 

calquera outra que se concedera 
posteriormente. 

Os observadores entenden que 
unha tal diferenciación ten as súas 
raigañas en razóns de tipo político 
denantes que nas condicións reáis 
do uso do idioma en cada naciona
lidade. En efecto, Galicia ocuparf a 
un posto prioritario se se atendera 
a consideracións puramente esta
dísticas. O oitenta por cento ·de 
galego-falantes é un porcentaxe 
que con toda seguridade iguala ó 
dunha Catalunya con altos índices 
de inmigración estremeña, andalu
za, castelá e galega. Nembargan
tes, o que tampouco escapa á aten
ción dos observadores é o feito de 
que o país catalán ten moitos máis 
medios de presión sobor . do poder 
central dos que Galicia poida che
gar a conquerir nalgún tempo. Por 
outra banda, a loita pola normaliza
ción do idioma galego non acadóu, 
a pesares dos ésitos conqueridos 
nos últimos anos -un nivel de uti
lización pública coma o que hoxe se 
dá en Catalunya. 

Pro, con todo, a situación varióu 
cáseque radicalmente en moi pou
cos anos. Nalgúns eidos, a galegui
zación é pouco menos que total e 
apenas pasa día sen que o galego 
-vencendo tódolos atrancos ima
xinabeis- conquiste unha nova 
parcela de utilización pública. 

A POLITICA, GALEGUIZADA 

Cecáis sexa o político o eido 
máis significativo neste senso. 
Cada día son menos os partidos 
que utilizan na súa propaganda e 
actividade de masas o idioma cas
telán. Uns por convencimento (é di
fícii autodenominarse demócrata se 
se utiliza un idioma de minorías 
como é o castelán en Galicia) e ou
tros, cecáis, por oportunismo; os 
grupos políticos van pasando máis 
ou menos a gusto polo aro da lin
guaxe. A aparición das primeiras 
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AS PAREDES FALAN GALEGO 
Polftica no noso idioma 

pintadas anarquistas en galego e os 
tímidos intentos bilingüistas dalgún 
que outro sector da Falanxe son os 
últimos síntomas, polo de agora, 
dunha corrente que parece xa im
parábel. 

Hastra un partido tan de dereitas 
coma o «Gallego Independiente» ·no 
que militan procuradores de Fran
co, se sentíu na obriga de publicar 
en galego -despóis de facelo en 
castelán, eso sí- o seu manifesto 
de presentación ós hipotéticos 
electores. 

A IGREXA: 
MAIS GALEGA QUE ONTE 

A lgrexa -sociedade de influen
cia política, xa que non política en 
senso estricto- sigue un camiño 
semellante, anque o proceso de ga
leguización sexa nela máis lento e 
localizado. Pódese decir que a si
tuación en cada bispado, en cada 
diócesis, está en relación directa 
coa actitude dos seus respectivos 
administradores- cara ó galego. 
Monseñor Suquf a Goicoeche, o 
máis alto representante da igrexa 
en Galicia, tan vasco como o seu 
apelido indica, opta decididamente 
polo idioma galego, que el mesmo 
empregóu con frecuencia en diver
sas homilías e actos públicos. 
Como contrapartida, un bispo de 
apelido e orixes tan galegos como 
monseñor Temiño, encargado do 
bispado de Ourense, somentes uti
lizóu públicamente a súa lingua na
tal con ocasión do pasal}lento do 
Patriarca das Letras Galegas, don 
Ramón Otero Pedraio. 

O home que máis fixo por 
introduci-lo galego na vida cotiá 
da lgrexa é, sen dúbida, o bispo de 
Mondoñedo - Ferrol, monseñor Araúxo. 
Autor dunha pastoral fundamental («A 
fe cristiá ante a custión da lingua gale
ga»). primeira que se escribíu no ñoso 
idioma, tivo xa máis dun problema a 
causa da súa clara postura _de defensa 
da cultura e da personalidade histórica 
de Galicia. 

Polo demáis, o Concilio Vaticano 
11 trouxo consigo, entre outras 
aperturas, a posibilidade de utiliza
ción do galego na liturxia. A parti
res do 1965 - ano en que se dixo a 
prime ira coma non podf a ser me
nos, en Buenos Aires - sucédense 
cada vez con máis intensidade as 
misas na lingua do país. Pesia todo, 
o castelán sigue sendo - con moi
ta diferencia- o Idioma predomi
nante na lgrexa. Os sectores ecle
siásticos máis progresistas loitan a 
cotío pra que este desequilibrio 
sexa cada vez menor. A revista «En
crucillada», o boletf n «Boa Nova» e 
varias publicacións pa rroqüiáis 
e in ter parro qui á is p o·d en 
servir de exemplo, Nomes co
ma os do P. Seixas, Torres Ouei
ruga, Rodríguez Fraiz, Espiña, Chao 
Rego, Martiño Santalla, Lourenzo, 
Morente, Mariña e tantos outros 
constitúen hoxe unha importante 
reserva cara á definitiva asunción 
do problema nacional pola lgrexa 
galega. 

EN SINO: 
POUQUIÑO A POUCO ... 

Se non tan espectaculares, ce
cáis, coma no aspecto eclesiástico, ~ 

os avances no eido do ensino p~- I' 



den chegar a ter -de non inte
rrumpirse a actual progresión- un 
carácter decisorio de cara á norma
lización da lingua. Na Universidade 
Galega son hoxe moitas as clases 
impartidas no idioma do país. Nal
gunhas facultades -Económicas é 
o caso máis significativo- a por
centaxe é notablemente alto. Dal
gunha maneira pode talarse dunha 
pre ou case normalización parcial. 
Como dato anecdótico, pro revela
dor, pode citarse o feito de que 
agora mesmo sexan catro os turnos 
de alumnos que asisten a un curso 
da nosa lingua na Facultade de Me
dicina. 

No Colexio Universitario de Ou
rense danse tamén -anque con 
reticencias pola banda das xerar
quías docentes- algunhas clases 
en galego. A situación é algo me
nos satisfactoria na Escola de Ma
xisterio da mesma cidade, onde os 
responsabeis do centro chegaron a 
dotar a asignatura de galego cunha 
profesora que .non coñecía o noso 
idioma «pra xustificar horas», se
gundo ela mesma afirmóu. 

No nivel medio, o movemento 
de galeguización do ensino está a 
ser levado a cabo polos profesores 
non numerarJos e algún que outro 
catedrático. En institutos de Vigo e 
A Coruña fundamentalmente -hai 
casos illadós tamén noutras cida
des e vilas- apenas pasa mes sen 
que un profesor comence a da-las 
súas ensinanzas en galego. Traba
lladores do ensino e alumnos edi
tan periódicos de c~rácter interno 
no noso idioma en centros urbáns e 
de bisbarra. 

Os menores nivéis de incorpora
ción de galego ó ensino danse na 
Educación Xeral Básica. Pódese 
decir que nas principáis cidades o 
noso idioma é rexeitado prá E.G.B., 
pesia presión popular no senso 
contrario. Neste aspecto é moi re
veladora a iniciativa da asociación 
de pais de alumnos de Labañóu, na 
Coruña, que pedíu públicamente o 
ensino do galego na escola. Nal
gunha que outra escola privada 
-onde a libertade é maior- es
tánse a facer esperiencias de utili
zación do galego pró ensino básico. 
Pro son apenas os primeiros inten
tos. 

PRENSA E RADIO: 
QUEDA MOITO POR FACER 

Nos medios de comunicación 
pode talarse dun temor bastante 
xeralizado ó emprego do idioma ga
legq. Temor que -posíbelmente
nace na maioría dos casos da parte 
empresarial e moi poucas veces 
dos profesionáis da información. En 
calquera caso, a prensa galega 
abríu nos últimos meses algunha 

que outra ventaiña -recunchos 
cáseque sempre- ó idioma do 
país. Neste aspecto son os dous 
periódicos coruñeses os que levan 
a palma da relativa galeguización. 
O «Ideal Gallego» -con colabora
cións- e a «Voz de Galicia» --con 
informacións, fundamentalmerite
ofrecen a meirande porcentaxe de 
espacio impreso en lingua galega. 
O «Faro de Vigo» publica unha páxi
na semanal de literatura, e no ta
mén vigués «Pueblo Gallego» ven 
mantendo unha sección fixa na 
nosa lingua o periodista Otero Gul
drís. Tanto o ourensán «La Región» 
coma o «Ferro! Diario» incrementan 
día a día a proporción de comunica
dos publicados en galego, en tanto 
que o «Diario de Pontevedra» sigue 
incluí ndo artigas e algunha que ou
tra información con certa regulari
dade. O «Progreso» lugués publica 
comunicados e artigos, amén dun
ha sección de letras -«Táboa Re
donda»- con apreciabeis porcen
taxes de galego. O compostelano 
«Correo Gallego» inclúe tamén 
unha páxina -«Eira aberta»- so
bor de temas do país, íntegramente 
redactada na nosa lingua, amén 
dalgúns comunicados de partidos. 

Destacan pola relativamente 
abundante utilización do galego 
nos seus programas as emisoras da 
C.0.P.E. Por outra banda, a agrupa
ción cultural «0 Facho» ven prepa
rando dende hai tempo un espacio 
semanal que se transmite polo 
Centro Emisor do Noroeste de Ra
dio Nacional de España. Poden ci
tarse tamén «Galicia, sempre», emi
tido por Radio Lugo, hastra a súa 
suspensión · temporal, e algunhas 
cousas illadas én varias emisoras 
galegas. Pesia todo, as porcentaxes 
de utilización do galego son moi 
baixas e hastra ridículas nalgún ca
so: ahí está o un por cénto de Ou
rerise, onde a producción propia 
das emisoras locáis é cáseque nula. 

Capítulo aparte merece o pro
grama de televisión do «Centro Re
gional de TVE» «Panorama de Gali
cia», que emprega o galego a diario 
dun xeito sistemático, concedéndo
lle así un valor informativo ó idioma 
de cara a un público maioritario. 

O GALEGO ENTRE VECIÑOS 

Absoluto é, por contra, o grado 
de asunción do galego por parte 
das asociacións de veciños que xor
den un día sí e outro tamén. Tanto 
ne las como nos clubs xuvenís que 
nacen paralelamente, o galego é o 
idioma oficial e único prás asam
bleas, comunicados e propaganda. 
Da importancia que este feito pode 
chegar a ter de cara á normaliza
ción do galego pode dar idea o 
enorme número de asociacións -e 

por tanto, de veciñps incluídos ne
las- e a constante espansión des
te movemento cidadán. 

Outro tanto poderfa decirse 
-anque a menor escala- das 
asociacións culturáis e colexios 
profesionáis. Entre as primeiras 
destacan, con moito, as que utilizan 
o galego ·como vehículo ·de espre
sión pública esclusivo. Esisten ta
mén algunhas que recurren ó bilin
güismo, e son franca minoría as 
que fan decorre-la súa vida social 
fundamentalmente en castelán. A 
título orientativo compre 
destacarmo-lo esforzo en pro pa 
normalización levado a cabo por 
«Auriense», Histrión», «Nós», e 
«Avantan>, en Ourense; «Valle ln
clám>, «Britton», «Sementeira», 
«Francisco Lanza» e «Teima», en Lu
go; «0 Facho», «Alexandre Bóveda» 
e «Lumieira» na Coruña; a «Asocia
ción Cultural» e o «Círculo 
Ourensán-Vigués», en Vigo; «0 Ga
lo» e «0 Eixo», en Santiago; o «Ate
neo» e <ffoxos e Froles» en Ferro!; e 
«Amigos da Cultura», «Xuntanza» e 
o club xuvenil «Xerme», en Ponte
vedra. 

Entre os colexios profesionáis 
destaca a iniciativa do de Doctores 
e Lic~nciados de ·ourense, que no 
pasado setenta e seis adoptóu o 
galego como lingua oficiál. No 
mesmo ano -en xaneiro- os abo
gados de Pontevedra pediron a nor
malización da lingua, pesia que a 
utilización que dela fan no seu cole
xio con sexa total. Outros colexios 
galegos -a relación sería moi lon
ga- téñense pronunciado inequí
vocamente en favor do idioma do 
seu país. 

Non menos longa sería a rela
ción de firmas -van recollidas xa 
cinco mil- pra un escrito no que· 

· se solicita da Caixa de Aforras de 
Vigo unha redefinición da slia polí
tica cultural na que teña prioridade 

AVISOS E TOPONIMOS CORRECTOS 
O exemplo das asociacións de veciños 

o idioma galego. Algúns centros 
comerciáis, adiantándose a pósi
beis críticas, teñen programado un 
ensino bási¡:o do galego prós seus 
empleados: é o caso duns grandes 
almacéns vigueses. Tamén un ban,.. 
co (o de Bilbao) decidíu pedir infor
mes á Real Academia Galega sobor 
da posíbel traducción de términos 
bancarios, con vistas á introducción 
do galego na súa actividade cotiá. 

AUTORIDADES IN ALBIS 

Os últimos en enterárense de 
toda esta movilización xeral pare
cen se-los representantes d~ auto
ridade constitufda. Houbo que 
agardar ó remate do ano setenta e 
seis pra que un alcalde -o de Vi
go- se decidira a pedir, xunto coa 
súa Corporación, a cooficialidade 
do galega. A iniciativa de Xoaquín 
García Picher, membro do Partido 
Gallego Independiente, fora prece
dida únicamente por dous ou tres 
bandos no noso idioma emitidos 
polo concello ourensán e a restau
ración da toponimia orixinal nal
gúns municipios desta provincia. 
Na Coruña, os concelláis tomaron o 
acordo de devolve-los seus nomes 
galegas ás rúas da cidade vella e en 
Santiago decidíuse -anque non se 
fixo- a restauración de tódolos 
topónimos da bisbarra. 

Pro a cuestión galega síguese 
asumindo dun xeito folklórico nos 
nivéis oficiáis. A visita dos reis no 
pasado mes de xullo do setenta e 
seis serví u pra que moita xente con 
mandiña nesta terra utilizara por 
primeira vez -e última en moito 
tempo- o galego diante dun 
micrófono. 

FACIA BONÜO 

Autoridades aparte, pénsase en 
Galicia que calquera decreto coofi
cializante que tente couta-lo desen
rolo do idioma establecendo un bi-

. lingüismo máis ou menos disfraza
do, apenas conquerirá retarda-lo 
proceso de normalización en mar
cha. Corenta anos non abondaron 
pra facer calar a un pobo e son 
moitos os que se preguntan cántos 
séculos farían falla pra arrincarlle a 
súa lingua. A resposta - nesto 
coinciden os eternos observado
res- non a ten Madrid: está aquí. 
(Informe redactado por Anxel Vence a 

partires de datos facilitados por Guillermo 

Campos, Vfctor F. Freixanes, Xosé Platero, 

Xosé M. Palmeiro, Xosé R. Vilamor, Manolo 

Rivas e Xulio Xiz) . 



Máis do 80 por eento da poboaeión distribución dos galegos segundo a 

lingua materna. Ainda que sóio úri 

de cada sete galegas nacéu na ci

dade, a mitade viven en áreas ur

bás ou semi-urbás. (25 por cento 

en cidades de máis de 50.000 ha

bitantes e 25 por cento en munici

pios de 1 O a 50.000 habitantes). A 
outra mitade vive no agro (37 por 

cento en aldeas e 13 por cento en 

pequenas vilas). Finalmente, aparte 

do 14 por .cento da poboación que 

nacéu nunha das sete cidades e o 

31 que nacéu en pequenas vilas, o 

resto -ún de cada dous galegos

veu ó mundo na aldea. 

Xa falamos galego 
Cando se plantexa o peso polfti

co da lingua galega en Galicia, 

compre botar deseguida man dos 

números pra rematar de 

comprende-18' situación. Os datos, 

neste caso, proceden dunha enqui
sa feita polo departamento de so-

cioloxfa da facultada de Económi
cas de Santiago, e indican que máis 

de dous tercios da poboación gale

ga teñen o galego como lingua ma

terna. 
Sóio o 1 6 por cento dos ,gal egos 

aseguran que talan castelán na súa 

casa frente o 56 por cento que 

talan galego e o 28 por cento que 

talan as dúas linguas. Ouerse decir 

con esto que o galega é, sen dúbida 

a lingua viva, da que se valen os 

habitantes deste país pra talaren a 

cotro. Outra cousa é, e o dato, ta
m é n o recolle a enquisa, que as re

lación de poder e as presións, as 

aspiracións de ascenso social de

terminen o uso do castelán nos 

contestos oficiáis. 

Caso da escola e a administra

ción. Por certo, o 28 por cento que 

emprega as dúas linguas, diferencia 

o uso do galego, na casa ecos ami

gos -por algo é a súa lingua ma

terna e coma tal a ten-e o caste

lán nas relacións socialmente máis 

formalizadas. 

Rafael Ruiz e Xosé Pérez Vila

riño siñalan no seu libro «Vivir en 

Galicia» que Galicia é a «rexión» 

máis diferenciada pola súa lingua e 

salientan a gravedade que nin si

quera ún de cada tres españóis 

coñeza, non xa a importancia masi

va do feito lingüístico galego, 

senón que en Galicia a lingua ten 

unha certa importancia diferencia

dora. 

POLITICA EN GALEGO 

A causa, polo demáis, é clara. 

Pra un pobo que fala a cotío en ga

l ego, a polftica que se presente 

noutra lingua aparecerá coma un 

asunto alleo. E deso parecen terse 

dado conta algúns persoeiros da 

polftica offoial centralista. A propa
ganda oficial do referéndum, feita 
en boa parte en galego, é ben ilus
trativa, afnda que chegara ca dos 
partidos polfticos da oposición que 
operan en Galica empregan, moi 
escasas escepcións aparte, única
mente o galega nas súas espre
sións oráis e escritas 

Vexamos por último os datos da 

E o dito. O galego é a lingua ma

terna do 80 por cento das xentes 

que viven e loitan neste país. ¿Será 

dabondo prós «cooficializadores 

oficiáis»?. 

Duas respostas 
que non o foron 

TEIMA tentóu conocer a opi

nión dos dous lingüistas que 

máis atención adicaron nos últi

mos tempos ós problemas do 

noso idioma: Xesús Alonso 

Montero e Francisco Rodríguez. 

Pensaba a redacción desta re

vista que o contraste entre dúas 

opinións tantas veces contra

postas contribuiría a un maior 

esclarecimento do tema ó mar

xe de calquera partidarismo. Tó

dolos nosos desexos de ofrecer 

unha información completa cho

caron, nembargantes, con 

-atrancos imposibeis de salvar. 

Unha serie de desagradabeis 

contratempos impedfronlle ó 

señor Alonso Montero -segun

do el mesmo nos informóu

contestar axeitadamente á pre

gunta plantexada encol da coo

ficialidade. «Estóu á-vosa dispo

sición, dixo, pro esta vez, ó con

tar con tan escaso marxe de 

tempo quero millor que non 

apareza nada meu. Non mo ~o

medes a mal». 

«Non quero colaborar -dixo 

pola súa banda o señor Rodrf

guez- cunha revista tan anti

U PG (Unión do Pobo Galego) 

como esa». «Denunciaréivos en 

público -engadfu- sempre 

que poida, porque teño datos 

obxetivos pra facelo». E colgóu 

sen responder á pregunta que, 

na súa calidade de lingüistica, 

se lle plantexara. 

De calquera xeito, os lectores 

interesados en coñece-la opi

nión de ámbolos dous lingüistas 

poden consultar obras como «0 

que compre saber da lingua ga

lega», da autoría do señor Alon-

·so, ou o «Conflicto lingüístico e 

ideoloxía en Galicia», do señor 

Rodríguez. Quen non domine 

aínda a lectura do galego, pro 

teña interés nestes temas, pode 

consultar tamén o libro de Xe

sús Alonso «Informe -drámati

co- sobre la lengua gallega» ou 

o capítulo que sobor da nosa lin

gua escribíu no colectivo «Los 

gallegos» Francisco Rodrfguez. o 
~ 
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Opinións 

Adiante 
a eoofieialidade 

TEIMA púxose en comunicación 
con diversas persoas ás que plante
xóu o tema obxeto deste informe. 
Os que están -faltan nomes, pro 
esa é outra guerra- ven asf a coo
ficialidade. As opinións son, dende 
logo, unánimes. Sf á cooficialidade. 

A COOFICIALIDADE, 

CANTO ANTES 

«A cooficialidade do galega co 
castelán é unha reivindicación in
dispensábel e terá de producirse 
cecáis denantes do que se pensa. 
Cecáis por eso nos colla despreve
nidos. E certo que haberá proble
mas técnicos. pro esto non pode 
ser motivo pra diferí-la cooficialida
de á que se debe chegar canto an
tes. Calquera demora que se produ
za non é acertada. 

Os problemas dos que falo son 

moi grandes xa que a nosa lingua 
vivfu nun estado silvestre, e non se 
poden resolver dunha vez. Aínda 
coa cooficialidade, haberá fluctua
cións. Hai unha serie de opcións e a 
elección dunha ou doutra depende 
da imaxe que se teña do galega. 

Insisto en que á cooficialidade 
debe chegarse canto antes. Hai que 
aproveita-las oportunidades e eu 
non son partidario de diferilas. De 
entrada, claro, é un problema políti
co. Logo, se non hai dificultades, os 
problemas serán sóio técnicos. E 
deberá haber un control, pro cientí
fico e non polftico das opcións». 
(RICARDO CARBALLO CALERO, catedráti
co de galega da Universidade. de Santiago) 

E INDISPENSABEL 
ESIXILA 

«Son partidario da cooficialidade 
e proba deso é que xa a implantei 

no munic1p10 dende o pasado día 
1 O de decembro. Por eso penso 
que é indispensábel talar x·a en se
rio e esixi-la. Non teño dúbidas e 
non creo que haxa serios impedi
mentos administrativos, xa que a 
ninguén lle pasa nada por aprende
lo gal ego. ¿Posibilidades 7 A curto 
plazo pode que non sexa moi posí
bel pola falla de unión dos galegas, 
pro haberá que facer unha causa 
común e a administración central 
deberá considera-lo feíto das dife
renciacións dos pobos. E o pobo o 
que pide e necesita esa cooficiali
dade». 
(XAQUIN GARCIA PICHER. alcalde do 
Axuntamento de Vigo) . 

O PRIMEIRO 
PASO POLITICO 

« O feíto da cooficialidade das 
linguas é o primeiro paso polftico 
por parte do Estado pra un recoñe
cemento efectivo da personalidade 
cultural de Galicia. Penso que é moi 
importante plantexalo. Xa que non 
o fan as entidades oficiáis debe fa
celo a opinión galega. E TEIMA é a 
vangarda da conc1enc1a co1ecuva 
de Galicia. Polo demáis, o momen
to do plantexamento parece opor
tuno». 
(RAMON PIÑEIRO. escritor). 

DERRUMBAR 
UNHA BARREIRA 

<<A temperatura da· galecidade 
-gusto desta palabra máis que da 
galeguidade usada a cotfo oficial
mente- sigue manténdose baixo 
mfnimos. A cooficialidade cocaste
lán na área rexional supoñería o ini
cio dun proceso de desconxelación, 
unha reapertura de vfas opresiva
mente obstrufdas que tenden a 
cega-las fontes da espresión autén
tica do noso pobo. A maior gloria 
de Castela foi a creación do seu 
idioma. Mais a esa gloria, Galicia tí
vose adiantado moitos séculas coa 
invención do glego-portugués, tala
do en catro continentes por máis 
de cen millóns de persoas. 

A cooficialidade do galega, ade
máis de borra-la estigma que af nda 
perdura sobor da frente do noso 
país, s.ería por parte do Estado Es
pañol un positivo primeiro paso de 
apertura nos eidos da cultura e da 
sociedade. 

A cooficialidade co castelán 
dentro de Galicia, ademáis de re
matar .cun signo discriminatorio, 
supoñerfa o derrumbamento dunha 
barreira que magoa a libertade es
piritual de Galicia. Non iba orixinar 
ningún atrancamento administrati
vo porque tódolos que viven na 

nosa terra, af nda que sexan mono
falantes do castelán, entenden o 
galega, incluso o galega escrito. E 
se non o entenderan, non serían 
merecentes de exercer función pú
blica ou burocrática na nosa terra». 
(VALENTIN PAZ ANDRADE, abogado). 

OGALEGO, 
IDIOMA FUNDAMENTAL 

«Esta miña resposta ·reffrese á 
cuestión da cooficialidade do gale
ga e do castelán en Galicia no mo
mento presente e nos tempos in
mediatamente prósimos. Non pre
tendo, pois, referirme a un futuro 
mais lonxano pró cal ~umprirf a fa
cer entrar en xogo outros factores. 
No momento presente, paréceme 
que se debe aprobar decididamente 
a cooficialidade en Galicia. Pro con 
dúas condicións. Por unha parte, 
que sexa ·unha cooficialidade real e 
non sementes «un dereito a talar 
en galega». Esto é que a lingua ga
lega estea presente como lingua 
normal no ensino en tódolos seus 
niv~is, nos medios de comunica
ción de masas (radio e televisión 
especialmente) e en tódalas esferas 
da actividade administrativa e ofi
cial. · 

E por outra parte, pra que sexa 
auténticamente xusta coido que 
entre as dúas linguas debe atribufr 
unha situación privilexiada á lingua 
ga~ega. Por varias razóns: en pri
m~iro lugar por se-lo idioma mater
no da maiorfa da poboación galega; 
en segundo lugar por se-lo idioma 
vernáculo de Galica e en terceiro 
lugar por encontrarse nunha inxus
ta situación de opresión e de infe
rioridade. 

Quero c;jecir que a cooficialidade 
debe ser tal que poña fin á secular 
erosión que ven sufrindo a lingua 
galega por parte da castelá e que 
garantice a permanencia do galega 
como idioma fundamental e maiori
tario de Galicia. Porque colocar á 
ambas linguas nunha teórica 
«igualdade de oportunidades» signi
ficarfa en realidade favorecer á 
mais forte: ó castelán». 
(MIGUEL ANXO ARAUXO IGLESIAS, bispo 
de Mondoñedo-Ferrol). 

TEI MA non poido localizar, 
tamén é mala sorte, ó profesor e 
escritor, Xosé Luís Méndez Ferrf n e 
ó vicepresidente da Diputación 
Provincial de Pontevedra, Antonio 
Puig Gaite. Tampouco contactóu 
directamente co catedrático lu- · 
gués, Federico Bouza Fernández, 
af nda que neste caso unha voz sos
peitosamente ·cómplice insistfu a 
un redactor, logo de escoitalo 
nome da revista que o señor Bouza 

non estaba. ~ ~ 



Sen dúhida cáhelle a honra a monseñor Angel Temiño Sáenz 
de se-lo hispo máis rexeitado da lgrexa g.alega ó longo 

do último ano. O hispo de Ourehse empezóu 
e rematóu o ano atacando e sendo atacado. 

Ourense: O caso de 
monseñor Temiño 
o hispo máis 
rexeitado da 
igrexa galega 

Polémica foi a súa mensaxe do 
Nadal, tempo tópicamente de paz, 
na que acusóu ó movemento «Cris
tiáns polo socialismo» de ser «un 
rabioso temporalismo, con etiqueta 
de cristianos. Un marxismo disfra
zado. Con toda razón lo condena la 
Iglesia», pra engadir máis adiante, 
«la Iglesia acepta capitalismos mo
derados que tienen máximo em
peño en defensa de la propiedad 
privada». Respondéulle o move
mento, o día dos Inocentes, su
liñando como coñecida a política 
do bispo de Ourense, que tentóu 
servir durante as longas décadas do 
franquismo; nembargantes din que 
non saben qué política quere servir 
con mensaxes pretendidamente re
lixiosas coma a deste Nadal. 

«ODIUM POPULI» 

A polémica encol do bispo, os 
seus feitos e as súas verbas, prácti
camente non pasóu mes de 1976 
que non safra ó público. Xa en xa
neiro deste ano, cando o Dr. Te
miño condea públicamente ó ex
párroco de Rairiz da Veiga, Camilo 
Estévez, bispo consagrado no Pal
mar de Troya, o movemento «Cris
tiáns polo socialismo» bótalle a cul
pa do que pasóu a don Angel Te
miño, polo apoio que él lle prestara, 
cando era párroco. En febreiro, 
máis de mil persoas firman un es
crito dirixido ó Papa, Conferencia 
Episcopal Española, bispos galegos 
e outras autoridades civís e reiixio
sas, rexeitando a Mo'nseñor .Te
miño, por absolutista e feceptor do 
«odium populi». 

O BISPO DE OURENSE 
FALA GALEGO 

Terá que morrer don Ramón 
Otero Pedrayo, pra que o bispo Te-

, ANGEL TEMIÑO, BISPO 
Sempre ·en guardia na trincheira 

miño, por primeira vez en 23 anos 
ó frente da diócese, concelebre en 
lingua galega o funeral, ·cos outros 
bispos de Galicia. 

A realidade da lgrexa ourensá é 

analizada nese mesmo mes polos 
matrimonios que forman o move
mento apostólico «Equipos da Nosa 
Señora», espallando o escandaloso 
contraste entre o baixo nivel dos 
cregos da diócesis e a potencialida
de da mesma. Neste senso convén 
lembrar que a primeira esperiencia 
pra aproveitamento dos «diestros» 
da lgrexa galega, feita na diócese 
ourensá polas terras de 9 parro
quias e poñendo en esplotación 
dúas granxas, a traveso dunha so
ciedade anónima, é desfeita como 
tal sociedade anónima, ó dar bene
ficios, polo bispo de Ourense, pra 
que él poida te-lo control total. 

Na resposta á última mensaxe 
do Nadal, o movemento dos «Cris
tiáns polo socialismo» suliña que 
cecáis sexa a mesma alienante ob
cecación que o leva a ser tan com
prensivo cos detentadores da ri
queza, sen pararse a pensar que 
esa riqueza pode estar amasada en 
boa parte pola pobreza dos demáis, 
e referíndose á admiración do bispo 
Temiño polo contraste entre o cor
tello de Belén e o palacio de Hero
des, fanse a pregunta de se o bispo 
esquecía nes_e intre, ou pensaba 
que os demáis nono sabían, que o 
único palacio que hai en Ourense é 
o ocupado por él, aínda que hai 
pouco lle cambiara as letras ó pórti
co, namentres centos de ourensáns 
malviven en vivendas, cortellos e 
chabolas, non moito millores cás 
covas de hai dous mil anos. 

BISPO CONSECUENTE 

Cecáis o bispo de Ourense sexa 
unha das xerarquías da lgrexa gale
ga máis consecuente ó longo de 
todo o seu mandato diocesán. Es
tudiante en Roma, cando Mussolini 
estaba no cumio do poder, non re
cata a súa admiración por él. Ce
cáis ande perto dalgún resentimen
to pola morte dun seu irmán na 
guerra civil española, a mans de for
zas irregulares republicás. Non hai 
contradicción no seu rexeitarDento 
a que os laicos falen nas igrexas da 
súa diócese, co feito de que él trou
xera, hai uns anos, ó dirixente ultra, 
Bias Piñar, pra falar nunha igrexa 
da capital, albergándoo no seu pa
lacio. 

E un feito que hai que destacar 
tamén: o consenso dos militantes 
de partidos estremistas e ultras da 
esquerda e da dereita ás verbas do 
bispo, posto que convén á política 
das contrarias faccións. 
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O 20 de outono tomaba pose
sión do goberno civil da provincia 
de Pontevedra, don Gervasio 
Martínez-Villaseñor Garcfa. O 
home que nos mandaba o Sr. Martín vi
lla xa era coñecido na provincia 
onde fora delegado de Sindicatos. 
Na rúa non se lle recordaba como malo, 
polfticamente talando, e entre polfticos e 
técnicos do sistema consultados, xurdi
ron varias opinións no senso de que «é 
boa persoa». 

No seu discurso de presentación 
dixo cousas como estas: «He acep
tado este puesto () en una situación 
que demanda () un claro patriotis 
m0>> e o falar da sua meirande preo
cupación o encarregarse da dire
ción polftica e administrativa da 
provincia, dixo que había de primar 
«la voluntad de servir, con toda ho
nestidad y con mayor eficacia 
de que sea capaz, a Pontevedra en 
las aspiraciones de su pueblo». 
Noutro intre engadeu: «Caminar 
hacia un ideal de convivencia de
mocrática en el marco de un ejerci
cio adecuado de derechos y liberta
des, no es tarea fácil pero necesa
riamente lo hemos de afrontar con 
ilusión. Es tarea de esta hora aco
modar m~estras instituciones pú
blicas y privadas y el conjunto de 
nuestras relaciones sociales a las 
reales necesidades de nuestro pue
blo». Ofreceuse os pontevedreses 
na «seguridad de que encontrarán 
permanentemente dispuesto a aco
ger y ser velador de las inquietudes 
y causas justas de todos» ... 

Recollemos nembargantes, o 
dato referente 6s máis importantes 
actos prohibidos polo Sr. Martínez
Villaseñor en Pontevedra nos seus 
tres meses escasos de goberno na 
provincia de Pontevedra. E non es
tán todos ... 

PROHIBICIONS 
NO MES DO OUTONO 

Día 22. Na Caixa de Aforras de 
Vigo en Villagarcía, unha confe
rencia sabor «A muller e a familia». 
No arculo Orensano-Vigués, de Vi
go, tamén unha conferencia co 
tema «Discriminación da muller 
ante a amnistía». 

Día · 23. Un ha xuntanza de ve
ciños de Coia (Vigo) a celebrar no 
Instituto N. de Bachillerato. 

Día 24. Manifestación en Vila
garcía pra expoñer os problemas 
dos mariñeiros e mariscadores. 

Día 26. Manifestación sobre o 
paro obreiro en Vigo. 

NO MES DE SANTOS 

Día 6. Conferencia sobar da «Li
beración da mullern na Caixa Rural. 

Gobernador bunkeriano 

Pontevedra: prohibir 
é un plaeer 

Día 9. Manifestación de traballa
dores da construcción en Vigo. 

Día 11. Mesa redonda na socie'
dade «Santa Cecilia» de Marín en
eal da «Amnistía». O 12 foi o día da 
folga xeral que atraería como resul
tado a imposición de once multas 
gubernativas na provincia, dúas de
las de cen mil pesetas. 

Día 19. Mesa redonda na parro
quia de Santiago de Vigo pra falar 
da <<muller e o traballo». 

Día 24. Conferencia na Caixa 
Rural de Pontevedra: alternativas 
sindica is. 

Día 25. Tamén na Caixa Rural, 
conferencia eneal da «Mullere o en
sino». 

Día 27. Reunión no estadio de 
Balaídos pra que os traballadores 
da «Citroen» poideran discutir sobar 
do convenio colectivo. -Tamén en 

Vigo, unha manifestación dos tra
balladores de «Barreras». 

Neste mes prohibeuse unha 
asamblea de me·stres interinos que 
se iba a celebrar no «COiegio Menor 
de la Juventud» de Pontevedra, fei
to tan sorpresivo por esta-lo centro 
tan fora de duda, coma cando o Sr. 
Sáez, un mes antes, prohibeu unha 
reunión no colexio menor de Vigo 
pra falar do fútbol xuvenil. 

NO MES DO NADAL 

Día 2. Cea pro abstención no re-

feréndum no restaurante «Salcedo» 
de Pontevedra. 

Día 3. Manifestación en Vigo en
eal do «scalextric». 

Día 4. Reunión da asociación de 
veciños do Grove. 

Día 8. Manifestación en Vigo sa
bor do paro e pra pedir a supresión 
do artigo 35 da ley de Relacións 
Laborales. No mesmo día, unha 
conferencia no cine «Avenida» da 
dita cidá sabor Galicia ante o refe
réndum. 

Día 1 2. Tres actos. No Ateneo 
de Moaña, unha mesa redonda so
bar o Refréndum. En Vigo prohibía
se un ha · manifestación sobar do 
mesmo tema e no Porriño no dei
xou que se puxeran mesas pra re
coller firmas pro-abstenéión. 

Día 13. Mesa redonda no teatro 
«Principal» de Pontevedra pra ex-

poñer motivos eneal da abstención 
no referéndum. 

Día 14. No cine «Besada» do 
Grove, mesa redonda sobar do re
feréndum, a mais en Vigo unha 

· charla eneal de «A muller ante do 
referéndum». lgoalmente en Vigo, 
unha manifestación cos dereitos da 
xuventude como motivación. 

Qía 15. Un coloquio na Estrada 
solicitado polo Sr. País Ferrín. 

Día 18. Manifestación en Ponte
vedra sobar do <<Adulterio». En Cam
badós, un recital no que actuarían 
Benedicto e Bibiano (que sería ve-

tado noutro festival celebrado en 
Vigo) Xesús Vaamonde e outros. 

Día 26. Conferencia en Ponteve
dra pra expoñer o perigro e a conta
minación de «Celulosas» e «Elnosa». 
na ría (provocaría unha manifesta
ción pública e a represión indiscri
miñada das forzas do orden). 

Día 29. Conferencia no colexio 
nacional de Seixo (Marín) sabor da 
pesca de altura. 

EN XANEIRO 

Día 4. Conferencia en Seixo en
eal das «ldeoloxías e erases socias». 

Día 6: Manifestación en contra 
da Telefónica en Vigo. 

Días 7 ó 9. Coloquios pra ex
poñer as «Linias pra unha política 
agraria, marinera, educativa, obre
ra, sanitaria e da mulleren Galicia» 
en Vigo. 

. .... .. , . .,~ . .... 

GOBERNO CIVIL DE PONTEVEDRA 
Eiquf cócense as prohibicións 

Día 12. Manifestación en Vigo 
sabor dos problemas do Curso de 
Orientación Universitaria. 

Non están todas. Pro o leitor po
derá faguerse o seu propio xuicio 
sobar do que entende o Sr. Martí
nez Villaseñor por convivencia de
mocrática, como entende as «aspi
raciones del pueblo de Pontevedra» 
e cal e a sua maneira de facerse 
«valedor de las inquietudes y cau
sas justas de todos». 

Rematamos. Ahí están algunhas 
das suas palabras e algúns dos : 
seus feitos. O 
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DE ERM/DA A ERMIDA, VINTE KILOMETROS MENOS 

DUAS AUTORIDADES 

O señor López Braña o primeiro 
que fixo foi ler unha longa parrafa
da en castelán que moi poucos poi
deron entender pola increfbel velo
cidade de lectura. Logo, talando xa 
en galego, deixóu ben clara a pos
tura das autoridades: segundo o 
acordo da sesión do dfa 30 de Na
dal, a corporación rexeita o proxec
to da ponte presentado por «Puente 
de los Santos, sociedad anónima» 
por incumpli-las normas mfnimas 
dadas pola administración. «Nos 
querémo-la ponte, pro unha ponte 
como Deus manda». Logo de sa
lientar que a postura da corpora
ción «é moi elegante e está por en
riba de todo partidismo e clases», 
embalado o alcalde pola forza do 
ambiente, comprometéu~e a mirar 
que o plazo de alegacións fora am
pliado. Por se fora pouco, chegóu a 
decir que ninguén quedarf a sen a 
súa xusta indemnización, «se é ne
cesario, fáiselle unha casa nova 
noutro lugar». 

O señor aparellador municipal, 
señor Méndez Garcfa, que debéu 
bota-las súas boas contas denantes 
de rachar a talar, pedíu perdón por 
talar máis ben a berros, e dixo que 
a súa actitude era pacffica. Recal
cóu que talaba a tftulo persoal e de
fendéu o actual proxecto da ponte 
«tal como está y aunque no me 
guste». O seu argumento basabáse 
no medo de que a empresa, que xa 
tiña gastados quince millóns nos 
planos, denantes de gastarse outra 
millonada deixarf a de fa ce-la ponte. 

Decir esto e botárselle enriba 
todo o fondo da sala foi ún. Este 
aparellador recollerfa alguns aplau
sos cando afirmóu que, de perder 
esta ponte, a vila quedarfa illada, xa 
que, ó parcer, habla plans polas al
turas administrativas pra facer que 
a autopista da costa fora de Vega
deo a Lugo, sen pasar por Ribadeo. 

A POSTURA 
DA OPOSICION 

A xente da Agrupación Francisco 
Lanza levóu, durante o mes de ale
gacións publicas ó proxecto, unha 
ampla campaña de información so
bor da ponte, de cómo estaba a fa
cerse, de cómo podería ser. Na reu
nión do luns serían os homes da 
asociación os que recollesen as mei
ra n des ovacións e os que sentasen 
as alternativas que, logo, faría pro
pias a corporación. A primeira ova
ción sonóu cando se lle preguntóu 
ó aparellador municipal «qué clase 
de confianza tiña cun home xa moi
tos anos morto pra talar da <<Agru
pación Cultural, Paco Lanza». A se
gunda ovación ven cando un home 
talaba de que non entendía cómo 
alguén podíase opoñer a unha pon
te cando era algo beneficioso pró 
interés nacional. «A ponte -dixo
selle- representará un interés na
cional cando sexa axeitada ó que os 
veciños piden. Pro ¿qué interés na
cional ten un proxecto de ponte 
que, por dar un másimo rendimento 
á empresa concesionaria, vai con
tra dos intereses dos veciños 7». 

Un dos momentos máis quentes 
da reunión no axuntamento foi can
do o alcalde pedindo unha resposta 
dos veciños, preguntóu se se querfa 
unha ponte ou non. A resposta foi 
un «SÍ» espeso e sentido. Como de
cía un mariñeiro: 

«Decir sí é ben doado: non hai 
máis que tace-los vinte kilómetros 
que separan Ribadeo de Castropol, 
botar contas do tempo que leva, 
das curvas que hai ou dos sináis de 
curva perigrosa que ternos que pa
sar». 

Nesta quentura estaba a xente 
cando se ergue un home e di: «E 
certo que queremos unha ponte; 
pro, ¿queremos que a ría deixe de 
ser navegábel?, ¿queremos unha 
ponte que, por cativa, sexa un 
atranco ó futuro desenrolo indus
trial da bisbarra ?, ¿queremos unha 

Ría do Eo 

Faee-Ia ponte 
eomo Deos 
manda 

Din que era a primeira vez, dende o ano 36, q~~ veciños.e 
autoridades de Ribadeo se xuntaban na sala de ses1ons mun1-
cipáis pra falaren das súas cousas. A !1onte dos Sant?s, ponte 
que dende Ribadeo a Castropol, querese facer na ria do Eo, 
foi ~que provocóu esta reunión cáseque milagreira. De tódo
los xeitos algo de raro había no áer cando a xente prefería es
tar, no fo:ido da sala, pouco menos que úns da cabalo dos ou
tros, denantes que sentárense nas sillas de diante, que calcu
laban serían prás autoridades. 

O señor López Braña, alcalde accidental, chegóu armado 
de infantería e artillería pra que ningunha carta escapase da 
súa man: trouxo ó secretario e ó aparellador do axuntamento; 
tamén batóulle unha man un capitán de Mariña, mentres 
q,ue o capitán da Guard~ Civil,' á beira ~o outro milita~, man
t1ñase na reserva. O senor Lopez Brana, alcalde accidental, 
tiña tamén unha campaiña que fixo bater un bo fato de veces 
pra que os ga:r:banzos non saísen da pota. Porque o certo é que 
a pota fervía que daba gloria ve-la; tanto que, no remate ~a 
reunión non sóio se rexeitaba o proxecto presentado senon 

' d' que tamén se pedía que a administración revocas~ as c?n 1-
cións mínimas da concesión pra que a ponte se axe1tase as pe
ticións dos veciños. 

Todo esto tivo lugar na vila de Ribadeo, a dez de xaneiro 
de 1977. 

ponte cando a empresa constructo
ra non fai pasos dabondo pra 
compensa-los camiños que cortará 
a carretera de acceso á ponte?». A 
resposta da xente foi un «nom> tan 
fondo e tan unánime como, polo 
menos, o que recibira o alcalde. 

AS PROMESAS 

O señor alcalde, contaxiado polo 
ambiente, comprometéu a súa pa
labra en que a corporación recolle
ría tódalas reclamacións dos ve
ciños e que loitaría pra que a em
presa constructora respetase as 
condicións mínimas que a adminis
tración puxo. Aínda máis: o señor 
alcalde non deixóu d.e lado a posibi
lidade de loitar contra as mesmas 
condicións postas pola administra
ción, no caso de que as alegacións 

·de labregos e mariñeiros, de arqui
tectos, e inxeñeiros naváis conside
rasen que as condicións da admi
nistración tamén van contra os in
tereses dos veciños e do futuro de
senrolo da rexión. 

«Despóis desta festa de partici
pación, na que veciños e autorida
des parecfan tan amiguiños, o que 
queda por ver -decfa un médico 
de por alí- é se é certo que o 
axuntamento é capaz de defender, 

pasando pola súa dimisión se fora 
preciso pra facer forza, o que o 
pobo pide». 

. AS RAZONS DO NON 

Vai xa pra sete anos que se está 
traballar no que é hoxe o proxecto 
da Ponte dos Santos que, dende a 
ermida lucense de San Miguel has
ta a ermida asturiá de San Román, 
reduciría en vinte kilómetros a dis
tancia entre Ribadeo e Castropol. 
Naque! entón, saen a concurso as 
obras da construcción da ponte, 
concurso que foi ganado pola po
tente banca privada asturiá Masa
véu. O outro proxecto, que ofrecfa 
máis altura da ponte e menos pilas
tras na ría,. foi retirado precipitada
mente. A historia da oposición ó 
proxecto actual da ponte é tan vello 
coma o proxecto mesmo. 

O primeiro mosqueo do persoal 
da bisbarra foi que a ponte sexa de 
pe axe. 

Cando a técnica de construcción 
de pontes e a dos materiáis empre
gados ten xa moito camiño perco
rrido, non se pode xustificar unha 
construcción decindo que «eso é o 
que hai», coma se non fose posfbel ~ 
ningunha mellora. _ l' 



Os tres arquitectos que fixeron o 
proxecto e o presentaron a un 
coñecido banco industrial son os 
tres funcionarios adscritos á Xefa
tura Rexional de Carreteras de 
Oviedo. Coma tais serán xueces, 
servindo á administración, dun pro
xecto do que eles son, como quen 
di, os pais. 

A ría do Eo é «paraxe pintoresco 
e monumento histórico artístico». 
Nun espacio de 500 metros, seis 
pilastras, en forma de V cunha 
abertura de hasta sesenta metros, é 
todo un atentado artístico. Por enri-

ESTA PONTE POUCOS A QUEREN 

ba, os accesos á ponte terán, en 
cada banda, uns dous kilómetros 
que irán pechados por unha verxa 
metálica de dous metros de altura. 
O terreo é chan, e non hai siquera 
previstos un peche vexetal tupido 
en seto, como ocultamento do va 
lado. 

AS RAZONS FORTES 

A caliada tiña que ter, en princi
pio, 15 metros de anchura. Logo 
dunha alegación da empresa que
dóu en 12,40 metros. Segundo un 
estudio que acompaña ó proxecto 
dá, pra 1985, unha intensidade de 
tráfico de 1.732 vehículos l.M.D. A 
instrucción vixente de carreteras 
dá, pra unha calzada de 12,40 me
tros, unha circulación idónea non 
superior a mil vehículos l.M.D. 

Non están feitos estudios cientí
ficos das variacións que as pilastras 
poden ter nas correntes hidráulicas 
e nos movementos da area. Na 
Bretaña francesa, no remate do 
século pasado, fixeron unhas pon
tes nos estuarios dos ríos que, ho
xe, pola formación de montiños de 
area, fanse innavegabeis. 

De pilastra a pilastra hai unha 
separación de oitenta metros. Na 
ría todo o mundo sabe que os bar-

cos non entran rectos ó porto, 
senón facendo eses, por conta dos 
ventas e das correntes intensas. 
Segundo cálculos de especialistas, 
nestas condicións, como mínimo 
un barco precisa pra atraca-la súa 
eslora toral o redor de cen metros 
pra buques de cinco mil toneladas 
e 280 prós de oitenta mil tonela
das. 

As pilastras teñen unha altura de 
30 metros. Segundo estudios de 
especialistas os trinta metros son a 
altura libre necesaria pra buques de 
cinco mil toneladas (peso morto), 

senda 34 metros pra buques de 
quince mil toneladas, 41 metros 
pra buques de cincuenta mil tone
ladas e 44 metros prós de 80.000 
toneladas (peso morto). 

Tendo en oonta que a ría é a safda 
lóxica e máis económica prás riquezas 
mineráis e forestáis, af nda sen es
plotar, do nordeste galego e do su
reste asturián (a mancha forestal 
máis importante de Europa), facer 
unha ponte con 30 metros de altu
ra é capar todo o futuro da zona. Os 
madereiros de transporte andan 
hoxe perta das oito mil toneladas e 
os cargueiros de mineráis añdan 
palas setenta ou oitenta mil tonela·
das. Ainda máis: ría adiante hai un 
estaleiro, e hai outro en proxecto; e 
a altura de 30 metros é limita-la 
súa capacidade de espansión. 

Tres son os accesos que na ban
da de Ribadeo se teñen previsto no 
proxecto pra poder atravesa-la ca
rreteira. Os. veciños piden dous ac
cesos máis como mínimo, ós que 
até agora ian do casco de Ribadeo 
ás parroquias de Vilaselán e Piñei
ra. De non. facerse así, os veciños 
destas parroquias pra poder pasará 
outra banda da carretera terán que 
dar un ·«paseo» de kilómetro e pico. 

~ 

e NARRACIÓN 
e POESÍA 
e TEATRO 
e ENSAIO 
e ECONOMÍA E 

SOCIOLOXÍA 
e HISTORIA 
e ARTE 
e HUMOR 
e VIAXES 
e FIL.OLOXÍA E 

LINGUÍSTICA 
e MANDÁIS 
e MÚSICA 
e LITERA TURA 

POPULAR 
e LIBROS PRA 

NEN OS 
e REVISTA GRIAL ... 

A CULTURA GALEGA 
EN LIBROS 

EDITORIAL GALAXIA 
Reconquista, 1 - VIGO 

LO 

' 



O 90 por cento dos traballadores do 
sector-conservas son mulleres. Somentes 

na bisbarra de Vigo traballan 
arredor de 10 mil, antre as legalmente 

contratadas e as non declaradas. En 1975 
o Sindicato oficial falaba de 8.625 pra 

unhas 32 empresas (contando o bacalao, 
o frío industrial e a conserva). De todas 

el as as máis f ortes son «Pescanova», 
-<<Masó», «Albo» (conserva), 

«Findus», «Casa Mar» (frío Industrial). 
«Tradicionalmente foi un sector manso 

-di a TEIMA unha representación das 
traballadoras do peixe---:. Nos derradeiros 

tempos, sin embargo, 
os problemas e as reivindicacións saíron, 

tamén eiquí, á superficie». 

As traballadoras do peixe 

«Traballamos 
~-mats 

-e cobramos menos» 
Os últimos conflictos foron en 

«Mar» (septembro e outono; unhas 
300 traballadoras en paro por un 
aumento de 4 mil pts lineais e equi
paración de categorías antre o 
home e a muller), «Frigoríficos Ber
bés» (represalias logo da <<><ornada 
de loita» do dfa 12), «Cerqueira» 
(polo mesmo) e «Valcárcel» (proble
mas reivindicativos). En total, entre 
unhas e outras, 39 despidos nos 
derradeiros meses, que é unha cifra 
importante pra un sector tradicio
nalmente manso. 

Detrás dos conflictos. hai sempre 
unha táboa reivindicativa que esco
menza por aumentos económicos, 
condicións sanitarias e hixiénicas 
nas factorías, estabilidade no em
pleo e, sobar de todo, equiparación 
de categorías home-muller, a igual 
traballo, igual xornal, etc. Esta é 
unha das características siñificati
vas do sector, onde a grande maio- · 
ría son mulleres que se atopan dis
criminadas respecto do home no 
traballo. Asegún as representantes 
do movimento sindical e obreiro é · 
un factor que esplica tamén a man
sedume tradicional no peixe, onde 
hasta este mes de setembro pasa
do non se recordaban cáseque as 
folgas, os paros e os movimentos 
reivindicativos. «A muller, en xeral, 
non ten formación nin cultura, ten 
medo e moita inseguridade no seu 
posto de trabal/o: esto lle convén 
ás empresas)). 

A TABOA 
REIVINDICATIVA 

Oito mil pesetas de aumento li
neal, supresión das chamadas «fi
xas discontínuas» (ós quince días 
de traballar na factoría todo o mun-

do en plantilla), a igual traballo 
igual xornal, 40 horas semanais 
(agora fan 44), sábados libres, me
llaras nas condicións de sanidade e 
hixiene, etc., son as reivindicacións 
xerais máis importantes da táboa 
reivindicativa do sector. 

A non ser moi contadas escep
cións as condicións laborais están 
rexidas por «laudos» de obligado 
cumplimento. Non foi posible levar 
adiante os convenios, polas posi
cións duras das patronais. Tratába
se, nos derradeiros tempos, por 
parte das representacións obreiras, 
de ir por un convenio provincial, 
que contemple ampliamente a pro
blemática e reivindicacións do «pei
xe» en toda a provincia (hai contac
tos con Marín, Vilagarcía, Vilaxoán, 
a llla de Arousa, etc), pero non pa
rece fácil. Por outra banda, o que 
rixe é máis ben un convenio a nivel 
do Estado (que ás traballadoras 
non gusta) no sector conserveiro, e 
no sector de frío industrial o acordo 
ven máis ben por convenios de em
presa. 

A MULLER 
DISCRIMINADA 

TEI MA visitóu algunhas facto
rías. Hainas de moi diferente clase. 
O sector conserveiro é tradicional
mente un sector «minifundista», de 
pequena empresa, algunhas en 
condicións realmente probes e con 
moitas limitacións, o que repercute 
tanto na calidade do producto 
coma nos beneficios e nas condi
cións de traballo. Xa non somentes 
en Vigo, sinon en tódalas Rías Bai
xas (onde se concentran altos por
centaxes desta industria) a caracte
rística xeral é a da pequena ou me-

diana empresa, rnáis ben con pou
cas traballadoras, con sistemas de 
producción vellos, con instalacións 
insuficientes. Non son moitas (cá-

!~' 
«ALGUNHAS NON ATOPAMOS TRABALLO EN NINGURES» ~ 
O problema de plantexa-/as reivindicacións. ,. · 

seque se contan cos dedos dunha 
man) aquelas que teñen unha di
mensión e características impor
tantes. 



MAN DE OBRA MANSA E BARATA 
Case tódolos trabal/adores da conserva son mulleres 

Pro en todas elas a muller é un 
traballador barato, moi barato, si o 
comparamos co home. Son poucos 
os homes que traballan (polo me
nos na conserva; en frío as cousas 
deben ir ó cincuenta por cento} e os 
que o fan están adicados máis ben 
a custións de mantenemento etc. 
con xornais por enriba sempre da~ . 
mulleres e condicións de traballo 
mellores cas del.as. 

«OS HOMES 
EST AN EN CONTRA» 

«Na conserva o home ten traba
l/o máis cómodo, cobran máis e re
ciben máis primas -din as mes
mas traballadoras-. Polo feíto de 

diarias, que con descontos quedan 
en 10.500 pts ó mes aprosimada
mente por 44 horas á semá. O re
sultado é que cáseque todas que
dan a velar. 

«Esa é outra -din-. Son as 
mesmas empresas quenes obligan 
a velarl(horas estraordinarias}, a pe
sares de que nqn poden faceto. As 
veces, cando entras a trabal/ar, é xa 
a condición que poñen. E se non 
aceptas xa sabes que non vas durar 
moito no choio porque non intere
sas, non lle eres rentable á empre
sa. No vran se chegaron facer, nal
guns casos, seis horas de veladas)).
Cada hora estraordinaria págase a 
113 pts. 

«Na conserva o home ten o traballo máls cómodo, 
cobra máis e recibe máis primas» 

seren homes dan/le xa unha cate
goría profesional. Están sempre por 
enriba de nós. E esto fai que cada 
vez que se plantexe un problema 
reivindicativo non se poida contar 
con eles e, ás veces, mesmo os 
teñamos abertamente en contra)). 

A categoría máis pequena do 
ho,me é a de peón («pero non hai 
prácticamente peóns porque toda
/as empresas /les dan xa categorla 
profesional de oficiales de primei
ra))). 

As mulleres, xeralmente, son 
«manipuladoras» ou «ausiliares» e 
levan o peso da producción, ó máis 
que chega unha traballadora, ase
gún din elas, é a «maestra» ou «en
cargada xeral»: as que teñen me.llo
res dotes de mando. Preguntamos 
polo xornal normal: son 380 pts 

«A LEXISLACION 
NON SE CUMPLE» 

«Por outra banda, a lexis/ación 
non se cumple. Hai unha chea de 
causas. Por exemplo, o tempo de 
lactancia que a leí marca prás nais, 
o permiso de parto, etc. Son cousas 
que parecen «privilexios)) prá muller 
pala súa condición de muller. Pero 
que non se cumplen. Como tam
pouco se cumplen os descansos 
que marca a reglamentación labo
ral na xornada, nin a categorla das 
«pinches)), que lle fan trabal/ar 
como ausiliares e cobran menos, 
oblíngal/es a facer hors estraordina
rias cando non poden facetas, etc)). 

A picaresca do sector é grande. 
Debe ser un dos sectores onde tra
balla máis xente por debaixo da 

«A xustificación das campañas 
-din as mulleres do peixe- é ho
xendla inadmisible, polo que a esi
tencia de «fixas discontinuas)) tam
pouco é xustificab/e de ningunha 
maneira. Os conxelados, os frigorí
ficos permiten facer unha planifica
ción de trabal/o pra todo o ano sin 
necesidade de andar pendentes das 
campañas. Ademáis, é como se 
está trabal/ando xa)). 

«APARECERON 
AS LISTAS NEGRAS» 

Tampouco as condicións de se
guridade e hixiene parecen axeita
das ás traballadoras, que escomen
zan agora a berrar polas súas rei
vindicacións. laborais: Os proble
mas en «Valcárcel», por exemplo, 

«Cando se plantexa un problema reivindicativo, ás 
veces os homes están contra nós». 

edade permitida. E as maiores 
queixas das traballadoras son con
tra dos amaños e trampas coa Se
guridade Social. «Cotizan cando 
queren. Levas trabal/ando un ano e 
resulta que cando vas preguntar ou 
cando o necesitas levabas-pagando 
nada máis que seis meses)). 

Eiquí é onde aparece, ade
máis, un tipo de traballadora carac
terística do sector: as chamadas <<fi
xas discontinuas». Son traballado
ras contratadas pola empresa ase
gún haxa traballo ou non, que non 
están na plantilla e que cando se 
demostre que non hai traballo pra 
elas están na rúa sin dereito a re
clamación ningunha. A cousa xusti
fícase polo feito de que se trata de 
campañas de traballo que depen
den moito do mar e do marisqueo. 
Hai tempadas de moito choio, ase
gún este plantexamento, cando 
chega o peixe, e hainas que non hai 
nada. Entón se bota á xente que 
non está en plantilla. A traballadora 
<<fixa-discontinua» é, poren, un co
modín moi xeitoso prá patronal. 

FIXAS DISCONTINUAS 
E PLANTILLAS 

¿Qué compre pra pasar de «fixa 
discontinua» a <<fixa en plantilla». 
Estar 1 .200 días cotizando á Segu
ridade Social (cinco anos}. Como se 
traballa xornal, por campañas, eetc, 
a solución prá empresa é moi fácil. 
Dar de baixa ás traballadoras, sin 
xustificación algunha, de cando en 
vez. Resulta que a traballadora cree 
que leva seis anos traballando e, le
galmente, non lle sirven pra nada. 

xurdiron porque se traballaba moito 
conxelado e a empresa negábase a 
dar auga quente pró traballo. O fi
nal logróuse a auga quente. Pode
ríase falar dos sistemas hixiénicos 
das plantas, o estado do producto 
que se manipula, etc, como proble
ma xeral a cáseque tódalas facto
rías. 

Por todo esto, nos derradeiros 
tempos, as reivindicacións laborais 
prenderon tamén nas mulleres do 
peixe. Hai dous sectores: as máis 
vellas (moitas delas traballan pra se 
acoller a unha xubilación} e máis 
novas, que están adquirindo con
cencia da situación. «No medio es
tán os homes. E cos homes non se 
canta. Todos eles están coas em
presas. Poida que teñan medo, 
nunha igualdade de condición~ pra 
todos, a perderen o seu privilexio)). 

«Ainda máis -rematan as mu
lleres do peixe-. Nos derradeiros 
tempos apareceron xa as «listas ne
gras)). A que/as que dalgún xeito nos 
distinguimos un pouco na protesta 
ou nas reivindicacións non atopa
mos trabal/o en ningures. Vas pedir 
trabal/o. Pídenche o carnet. Onde 
traballaches antes e compraban 
coas listas que se pasan de fábrica 
en fábrica.As empresas negan to
talmente que esitan tales listas, 
contrarias a calquer dereito laboral. 
Pero as traballadoras teiman nelas. 
«Eu xa fun botada de dous sitios 
-di unha delas- e néganme tra
bal/o sistemáticamente. A outras 
que o foron a pedir cando eu, sin 
embargo, /lo deron)). 



TEIMA.- As cousas non xor
den porque sr. .. 

Xerardo.- Non, claro que non. 
Pro de calquera xeito o ano 68 ten 
pra nós, pra tódolos homes do meu 
tempo, que atopamos Galicia por 
aqueles anos, unha forza especial, 
unha significación decisiva. Eu che
guéi á Universidade de Santiago no 
curso 63 - 64. Había pouco que 
chegara de México, onde vivían os 
meus pais, que son emigrantes ga
legos, e onde nacfn eu hai trinta 
anos. Había moi pouca xente sensi
bilizada naquela universidade, an
que algúns grupos, moi illados, moi 
pequenos, viñan' traballando de lon
xe. ¿Grupos políticos? Que eu vira 
sementes estaba o PCE -afnda 
non era PCG- e máila UPG. Os 
cristiáns tamén traballaban o seu. 
Logo había outros grupos comunis
tas. Pro éramos catro monas. 

CANCION E POLITICA 

T.- Era o ano dos Dereitos 
Humanos, de Martln Lutero 
King ... Había pouco que viñera 
Raimon 6 estadio da Residen
cia ... 

Xerardo.- Había problemas la
texantes e safron á luz, a nivel da 
loita universitaria. Ocón, por exem
plo, foi a primeira chispa do conflic
to. Eso por unha banda. Por outra, 
estaba toda a loita dos grupos gale
guistas que fan safndo á superficie, 
as organizacións de esquerda, etc. 
Pro a xente andaba absolutamente 
despolitizada e os medos eran moi 
grandes. 

Eu era daquela un tipo que can
taba rancheras e tocaba na tuna. 

Endexamáis penséi que a mustca 
poidera servir pra algunha cousa. A 
chegada de Raimon a Santiago, 
que cadróu cos meus primeiros 
descubrimentos políticos, amosóu
me unhas posibilidades fóra do co
mún e un día atopéime escribindo 
letras en galego. «Vietnam», «Lute
ro King», «Requiem», que foron as 
miñas primeiras cousas, un produc
to moi «universitario» como xa se 
vfu. Cando deixéi as aulas da uni
versidade e saín, xa cun compromi
so político, á percura da xente das 
aldeas e vilas, coa miña guitarra 
baixo do brazo, decatéime que á 
xente lle importaba tres carallos 
aquelo de «Viet-nam», que habfa 
cousas moi graves na casa de cada 
quen. 

T.- De calquera xeito tamén 
eran moitas as cousas que vos 
unían. 

Xerardo. - Sf, é certo. Eu seg uf n 
cantando e facendo política logo de 
deixa-la universidade, cun título de 
medicina baixo do brazo. Voces 
Ceibes foi un feito claramente polí
tico na universidade compostelá de 
1968, un producto desa mesma 
universidade, un encentro coa reali
dade do pafs, ou (millar) un desexo 
de atopar esa realidade conflictiva 
e concreta do pafs dende a nosa 
mocedade. Do 70 ó 73 cantéi en 
máis de duascentas aldeas de Gali
cia e houbo que darlle unha volta 
total ó xeito de face-las cousas. 
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Voces ceihes foron aqueles rapaces 
escomenzaron a cantar en galego dun xeito 
' diferente, amosados á realidade, 
na Compostela de 1968. Xavier e Benedicto 

foron os primeiros motores. Logo, 
axuntáronse a eles Xerardo e mailo Vicente. 

O cabo do tempo, Voces Ceihes adquiríu 
unha significación grande. Pro as cousas 

deron xa moitas voltas dende aquela. 
TEIMA falóu cun dos homes máis 
perseguidos dese movemento, con 

Xerardo Moscoso. A conversa foi así. 

Xerardo Moseoso,. ex-voee eeibe 

«Hai que apoia-la eaneión 
eon aeeións políticas» 

O POLITICO DIANTE 
DO ARTISTA 

T.- ¿Cómo influí u eso na túa 
música, por exemplo? 

Xerardo.- Eu entendfn sempre 
a música, a canción como un mini
mitin, como un pretesto. Primeiro 
fun sempre político e logo artista. 
Tiven que cambiar, porén, moitos 
dos plantexamentos daquela can
ción «universitaria» que facfa. Deca
téime de que había poetas que sf 
chegaban á xente, anque as xentes 
non sabían nada deles, e traballéi 
máis enriba dos poemas xa feitos. 
Concretamente, «Galicia» de Salva
dor Bodaño e máis «Monólogo dun 

máis pola idea que queres comu
nicar ca unha canción ma. Claro que 
Voces Ceibes, que cantábamos moi 
mal, facfan o que podían e os resul
tados ó cabo do tempo, coido, 
nembargantes, que son moi positi
vos. Cando eu marchéi de Galicia, 
Voces Ceibes, que xa sacara o seu 
segundo manifesto, era o grupo 
máis politizado de penf nsula, un 
grupo que traballaba nas aldeas, 
que fa á xente, que tentaba de 
correxi-los seus erros ... A falla de 
apoio dunha burguesía nacionalis
ta, certq vedetismo (que non fallóu) 
e, sobor de todo, a forte represión 
do sistema fixeron que fora esmo
recendo. 

e<Os cantantes galegos hai 
que esixirlles moito máis» 

vello traballadorn, de Celso Emilio MARCHA A XINEBRA 
Ferreiro eran poemas cunha gran 
pegada popular ó traveso da músi
ca. Outras veces musicaba letras 
de campesiños e obreiros que as 
traían, anque foran moi más. O im 
portante era chegar. A calidade 
musical era unha cousa marxinal. 

T.- ¿Sigues sostendo este 
plantexamento? 

Xerardo. - Sigo pensando que a 
canción é un importante vehículo 
político. e que os cantantes, como 
homes, deben empregar-la súa fe
rramenta. Pro penso que a música, 
o aspeito formal son moi importan
tes, que unha boa canción fai moito 
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T.- En febreiro do 73 1ae1 de 
Galicia. ¿Qué pas6u? 

Xerardo. - O 23 de febreiro de 
1973, esactamente. Eu tiña un 
compromiso político moi concreto. 
Xa che dixen que pra min a canción 
non era máis ca unha ferramenta 
pra chegar a aquela xente á que 
non podfa chegar doutro xeito. Tra
ballaba no Sanatorio Santa Rita de 
Pontevedra. Eu son médico xinecó
logo. E cantaba polas vilas e aldeas, 
polos institutos, onde nie chama
ban a pesares de que, xa daquela, 
Voces Ceibes tiña prohibidos tódo
los recitáis. Eu fa igual. E os cargos 
viñan enriba de min ás veces sen 
eu decatarme. Chegaron as primei
ras denuncias. Eu era un elemento 
indesexábel, moito máis indesexá
bel dentro da sociedade ponteve
dresa, sempre tan de dereitas. Ché
guei a ter enriba de min 37 cargos. 

T.- ¿Qué cargos? 

Xerardo.- Asociación ilícita,- l' 



propaganda ilegal, etc. Ademáis, 
era mexicano. Xa en Santiago a po
licía, me ameazara de espulsión do 
país, e a nacionalidade española 
non ma daban.-A cousa cando se 
puxo peor foi logo de cantar en 
Roma e Milán. AH dixéronse moitas 
cousas, e á volta detiveran a algun-
ha xente, entre outros a Elisa Ser
na. A min, concretamente, faláron
me xa da espulsión. Polas mesmas 
datas o comendador do _mosteiro 
de Poio acusóu me de axitador, por
que andaba cos rapaces, falaba con 
eles e viñan á miña casa. Na Seara 
-decían que se eu era da ETA, que 8 

z 
se andaba armado, e~c. Nun rexis- ::s 
tro a policía atopóume unha meda- ; 
lliña que mercara en Italia, desas 
que dan nas manifestacións, de re-
cordo, coa cara de Lenín ou Stalin, FUN UN TIPO QUE CANTABA NA TUNA 

e dixeron que aquelo era unha con-
decoración do Partido Comunista 

«Vexo a realidade do país 
aberta á esperanza» 

Italiano, que as cousas estaban xa 
moi claras. O lado desto, un día ti
ven un problema con Antonio Puig, 
vicepresidente da Diputación de 
Pontevedra e conselleiro nacional. 

UNHA PISTOLA NA RUA 

T.- ¿Qué pasóu? 
Xerardo.- Todo foi por aparcar

lo coche. El debía estar moi nervio
so. Dinlle un chisquiño co meu por 
detrás e axiña baixamos pra ver qué 
pasara, se era moito dano. Non era 
cáseque ren, pro el largóume unha 
primeira labazada. Quedéi pampo. 
Respondínlle que non lla devolvía 
por que podía se-lo meu pai e levéi 
outra. Quixen revoltarme alporiza
do, pro vin que sacaba unha pistola, 
que me apuntaba con ela e berraba 
coma un tolo que era un «rojo» e 
que a~ cousas non ían quedar así. 
Todo no medio da rúa. Eu presentéi 
unha denuncia. E recibín ameazas 
por elo. Fun ver a tres ou catro abo
gados de Vigo e non me defende
ron. Este home tiña moitas influen
cias. De calquera xeito xa estaba 
perdido. Conseguín que se ocupa
ran do meu caso dous abogados da 
Coruña, Rodríguez e máis Murillo. 
Pro as ameazas seguían e eu deci
dín marchar do país. Pedira xa por 
terceria vez a nacionalidade. Non 
ma daban, e se ma daban (dixeron) 
fa ser peor po-las cousas que había 
contra min, así que marchéi. O 24 
de febreiro do 73 paséi a raia de 
Francia, camiño de París,. e de alfa 
Xinebra. Enteréime ó pouco de que 
a Puig Gaite o condearan a pagar 
unha multa, coido, de dúas mil pe-

setas, pro nos periódicos non publi
caron méis cas iniciéis do seu no 
me. O meu fa enteiro, claro. A de
nuncia era por agresión armada, e 
había testigos dos feitos, pro non 
quixeron ir declarar. 

TRABALLOS 
NA EMIGRACION 

T.- En Xinebra fixeches tra
ballo poUtico. 

Xerardo.- Sf. Pro teño espe
riencias acedas de todo aquelo. 

T.- ¿Qué quere decir espe
riencias acedas? 

Xerardo. - Pra min foron anos 
de fondo e dramático aprendizaxe 
humano. Todo o que poidamos de
cir eiquí ou que se poida escribir 
nos libros é pouco, non é máis ca 
un reflexo moi esvaído da verdadei
ra realidade noxenta, abafante da 
emigración, dos grandes índices de 
esplotación da nosa xente, á que é 
moi difícil mover, á que é moi difícil 
chegar políticamente porque tañen 
medo, porque naceron xa como con 
medo e a fame no corpo, e son in
solidarios porque van resistir, so
brevivir, competir mesmo antre 
eles pra aforraren uns cartos e pa
garen o piso que están a facer na 
terra, van ó seu, nada máis ca ó 
seu. Por outra banda o pafs no que 
están tampouco fai nada por eles. 

T.- Esa insolidaridade da que 
falas ten unha esplicación, de 
calquera xeito. 

Xerardo.- Claro que ten unha 
esplicación, o mesmo atraso das 
nosas xentes, a pouca atención q4e 
se lles dá, o soios que se atopan no 

medio daquel deserto estran.xeiro. 
Non se fían de ninguén, teñen 
medo de todo, nas loitas laboráis, 
nas reivindicacións de traballado
res, no que sexa, non se pode de 
ningunha maneira contar con eles. 
Prós outros traballadores son sem
pre os «esquiroles». Cando se falóu 
de que o goberno suizo podía esco
menzar a mandar ós emigrantes de 
volta, o medo acadóu as cotas máis 
altas e o primeiro que fixeron os 
nosos traballadores foi ir pactar 
coas patronáis persoalmente, mi
rando só salva-lo seu, o piso que 
estaban en pagar na terra, os catro 
aforriños, etc. 

T.- ¿Serv(a pra algo a can
ción nestas circunstancias? 

Xerardo.- A canción non é 
máis ca unha ferramenta que com
pre apoiar con accións políticas. 
Servfume, eso sf, pra chegar onde 
doutro xeito .. non chegarfa nunca, 
pro tampouco foi grande cousa, a 
non ser nalgúns circos pequenos. 
Eu traballaba de médico nunha 
«permanencia» onde tfñamos que 
lle chamar ó xefe do servicio 
«patrón». Cáseque tódolos médicos 
éramos tamén emigrantes, moitos 
de países socialistas. O patrón, sen 
embargo, era suizo. Alí, a Menciña 
era unha das cousas máis tristes, 
noxentas, aldraxantes daquel mun
do tan civilizado. Tiven que facer de 
todo, pro máis semellaba un veteri
nario ca un médico. Os suizos, na
turalmente, non entraron na súa 
vida nunha daquelas «permanen
cias» pra traballadores estranxeiros, 
ós que trataban alf coma gando. 

za. Vin que as cousas, efectivamen
te, non eran as mesmas, que aqué
lo polo que un día se me perseguía 
xa non era ... polo menos tanto deli
to. E penséi que podía quedar. Fun 
busca-las miñas cousas a Xinebra e 
vin con todo, nin siquera me despe
df n dos patróns da «permanencia» 
aquela. Logo, xa eiquí, volveron os 
problemas coa miña nacionalidade, 
o exercicio da Menciña, que agora 
me prohíben, a posibilidade de 
obte-la residencia no pafs, etc. 

T.- Volvemos ó pregunta. 
¿Cómo ve-la realidade do pals? 

Xerardo. - Aberta á esperanza, 
dun xeito optimista, anque penso 
que queda moito camiño por andar 
e que cicáis se estean a perder moi
tas forzas en pequenas liortas en
tre nós cando debería haber uns 
obxetivos comúns. De calquera xei
to teño que decir que a miña esta
día tanto tempo lonxe do pafs, da 
súa realidade e os seus problemas 
non me deixa ver moi claras certas 
cousas. O mesmo pasa un pouco 
no eido da música e a canción gale
ga. Xa non son os tempos dos Vo
ces Ceibes, compre ir a máis e 
compre traballar máis xuntos, non 
cada quen pola súa conta. Sfntome 
so no medio dun ermo no que cada 
quen fai a guerra pola súa conta. 
Non vexo a solidaridade necesaria. 
Agora todo o mundo é progre, todo 
o mundo canta á amnistía, a Cama
cho e esas cousas ... Uns son do PC, 
outros non; uns están eiquí, outros 
alá, úns contra outros ... Non é este 
o camiño. 

«Síntome so no medio don ermo 
no que eada quen fai a súa guerra» 

Falar nestas circunstancias da can
ción paréceme unha aldraxe. 

T.- Nembargante, grabaches 
un disco. 

Xerardo.- Un disco cheo de 
limitacións, fóra dos circuftos co
merciáis, que financiaron os traba
lladores da construcción de Xinebra 
e que se chama «Galicia». Entre to
dos fixémo-la capa, os testos, as fo
tografías, etc. Xa podes maxina-las 
limitacións que ten. De ca.lquera 
xeito é significativo dun tempo per
soal, unha testimuña dos meus 
anos entre aqueles compañeiros. 

CANTAR EN GALICIA 

T.- ¿Cómo ve-la realidade do 
pals? 

Xerardo. - Chea de esperanza. 
Cando morréu Franco voltéi da Sui-

TEIMA.- ¿A unidade? 
Xerardo.- Pois sf, a unidade, 

que é un problema político, natural 
mente. Xa ves outra vez a política, 
a música e a política. Os cantantes 
galegos hai que esixirlles moito 
máis a tódolos nivéis. Hoxe hai 
máis posibilidades que naquel 68, 
compre traballar máis no naciona
lismo, no dereito de tódolos pobos 
a autogobernárense, na imaxe do 
pafs ... O momento político do pafs é 
moi bo e os cantantes, polas posi
bilidades mesmas da canción, se
guimos tendo unha responsabilida-
de grande da que non todo o mun-
do é consciente. Seguimos necesi
tando xente, estudios, traballo, pro
fesionalidade ... Por outra banda, hai 
moita xente que sigue tentando uti
lizar Galicia como lanzamento per- O) 

~ soal. E esto é moi grave. ~ ~ 
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ccGrovelán>>, aínda 
A chamada «Unión de Hijos del Grove», de Buenos Aires -do 
que o único defecto é, cecáis, a non utilización do idioma do 
seu país- acaba de dirixirse ó pobo do Grove pra espoñe-la 
súa opinión encol do «affaire» Grovelán, sobor do que TEIMA 
informóu hai algunhas semás. A u Unión de Hijos del Grove», 
descubridora do asunto, adicóu o manifesto que nos 
complacemos en reproducir, ós veciños de O Grove. 
Esperemos, por outra parte, que o prósimo chamamento 
se faga na lingu.a que fala -segundo estadísticas..- o oitenta 
por c~nto. do pobo galego. 

UNION JfIJ'OS DE EL Ga:o\·E 
Cultural B•cr•ali•a y de Solidaridad 

C .... ACABUCO 9!5?1 
T . E . 2j!H7gO 

.• 

Buenos Aires, 10 setiembre 1976 

CARTA ABIERTA A LOS VECINOS DE EL GROVE 

Loa abajo firmantes, en representución de la Socieqad Cul tllI'al, 
Recreativa y de Solaridad "UNION HIJOS DE EL GROVE" de la Republica Argen
tina,ee dirige al pueblo de EL GROVE para alertarlo una vez más de las in
tenciones de "rapifla" que persiguen ciertos individuos, colaborando desde 
aquí,oomo hijos del pueblo que eomoe,para evitar que el robo pueda consu
marse, 

Sabemos, por ciertas noticias de Prensa que hasta nosotros han 
llegado,que se intenta retirar la demanda judicial de nulidad de la socie
dad mercantil "GROVELAN" para dar paeo a la realidad del gran "negocio".-
~~~~e e~~!s ~n E§~~ º!iª M~O~ad 11ercant1l "LANZADA.MAR" dispuestos a los 

Por medio de privilegios otorgados indebidamente por el Aloal-

~= ia~ª~!=~~:: ~~~:i~~n~~i~: ~~:~a ~~;v~~e P~l!~f!~~e;~:c:::~u~e~:o 
una fortuna. El "negocio" ea redondo y hasta pareciera legal,pero el pueblo 
sabe que no es así,y por eso estamos al lado de él en esta y en cualquier 
circunstancia. 

Una vez más (como primeros que fuimos en denunciar el robo ante 
la opin16n pÚblioa y Autoridades superiores) decimos NO A GROVELAN, 

Las tierras co111Wl8.les del Municipio serán explotadas correcta.
mente ouando l¡aya una Corporaci6n nombrada demooráticamei;te por el pueblo, 
una Corporacion re:preeentantiva del pueblo,una Corporacipn supervisada per 
el p11eblo en cualquier 11omento para exigirles las responsabilidades a que 
hubiere lugar ouando fuesee precieo,que es la única forma de que loe bene
ficios de tolos los grovenees reviertan en todos los groveneee,y no vayan 
a parar a las euoias manos de loe especuladores de turno, 

· Veoinos 1 La oorrupci6n está llegando a eu fin, Vientos nuevos 
soplan desde todas las esquinas, 

Pueblo de El Grove1 
Desde Buenos Aires, gritamos una vez mas, 

unidos a todo . el vecindario.: NO A GROVELAN, NO A LA ESPECULACION, NO AL RO
BO DE LOS INTERESES DEL PUEBLO, 

facemos calqueira impresión 
sobor calquer material 

somos xente nova 
co esperencia longa 

por novos , astrevémonos a todo 
polo esperencia, sáenos ben 

. ~I: SERIGRAFIA G\J.EGA 
~ Falperra,31-33•Telf212354•VIGO 

CADA PAIS 
TEN 

A SUA VOZ 

aSía <f oi ae giallcia 
O diario de maior tirada e 
difusión de Galicia 

o 
ti 



«Era moito millar que certas mu
lleres ricas que pasan por virtuo
sas». O crego de Onte Valga -en 
Pontevedra-, parroquia onde nacéu 
Augustina Otero -d e nome artís
tico Carolina e máis coñecida pola 
Bella Otero- repetía estas verbas 
moitas veces. O crego, un vello car 
lista que se espresaba en galega, 
recibía periqdicamente cartas escri
tas en francés por Carolina e era o 
encarregado de repartir as roupas e 
o diñeiro quela enviaba dende 
Francia prós probes e familiares de 
Ponte Valga. 

Sabor do destino da roupa, Luis 
Bonafoux, un home que ó parecer 
coñecéu persoalmente á Bella Ote
ro, escribéu uns comentarios que 
logo serían desmentidos: «Como 
los pobres aquí no se visten con se 
das, el sacerdote hacía con ellos 
vestidos para la Virgen; por eso la 
Virgen de su aldea es la mejor ves
tida de la comarca». O certo é que 
as xentes de Ponte Valga lembraban 
con cariño a Carolina. Familiar'3s 
seu$ gardaban até fai pouco algun
ha da roupa que mandaba, como 
unhas medias que tiñan un pavo 
real en cada tobillo. 

OS MAIS PROBES 

No 1958, pouco antes de morrer, 
e cando xa estaba vella e cáseque 
arruinada, Carolina Otero escribía 
unha carta ó embaixador de España 
en Francia, conde de Casas Rojas, 
na que lle decía, entre outras cou
sas, o seguinte: «J'ai l'honeur de 
vous informer qu'en raison de mon 
grand age, j'ai designé par testa 
ment comme benéficiaire de ma 
succesión, les habitants les plus 
pauvres de ma commune natale 
qu'est Puentevalga (de Galicia), 
Province de Pontevedra (Spagne), 
et j'ai informé le Maire de la dite 
Commune de prende toutes ses dis 
positions por respecter mes dermi
neres voluntés». 

Pola sua parte, o embaixador es
cribiría ó ministro de Asuntos Exte
riores: «Excmo. Sr.: He recibido de 
la señora Otero la carta que como 
anejo paso a manos de V.E. por si 
estima oportuno dar traslado de 
ella al alcalde del pueblo de Puente 
Valga, provincia de Pontevedra, ya 
que, según ella indica, ha hecho 
testamento a favor de los más po 
bres habitantes de aquel municipio. 
Dios guarde a V.E. muchos años. El 
embajador de España». Inda que xa 
lle quedaba pouca fortuna, cando 
morréu no 1965 -está enterrada 
no camposanto do Este, en Niza
nada se fixo pra que se cumplira o 
testamento. 

«Poi-o bulevar do Tzarevich e Niza, paseabase tódal-as 
mañás, á hora do sol, unha dona de setenta anos, cuias faciós 
regulares amosaban unha pasada i esprendente beleza» X. M. 
Ll. lembrada así, no 1956, a quen foi unha das mulleres máis 
fermosas e con maior sonado París modernista de principios 
de século. Da vida da «Bella Otero» a lenda oficiosa nos con ta a 
sua faciana de bailarina cachonda e muller de «vida ~legre», 
pro moi pouco sabemos na realidade desta mellar contradic
toria, humán, que tampouco poido facer a súa historia. 

A outra faeiana 

da Bella Otero 

M. R. 

A vida coñecida de Carolina es
comenza cando, inda nena, foi vio
lada bestialmente polo chamado 
«conainas». A rapaza foi levada en 
grave estado a Santiago. Dise que 
o primeiros pasos no baile deunos 
ó son do «Carrascal», unha peza to
cada por unha banda moi coñecida 
na bisbarra, entre outras cousas 

porque o músico que tocaba o 
bombo era sordo seguía tocando o 
instrumento cando xa os com
pañeiros remataban. Logo virían os 
primeiros amores, a fuxida a Lisboa 
e Barcelona. Logo París, a fame, a 
percura do ésito .. A época dorada 
de Carolina Otero sitúase entre o 
1 890 e ó 1 914. Compañeira na 

sona de outras mulleres fermosas, 
como Valentine de Bruges, Suzan
ne Derval, Emiliene D'Alecon, lrma 
de Montigny ... 

Era o tempo en que estaba de 
moda a peza musical «La marche 
de la Otero» e cando figuraba nos 
millores hoteles o plato «Supremos 
de lenguado a la Otero». Cítanse 
tres suicidios de homes que non for 
ron correspondidos: Jurgens, desa 
cougado, recurría ó gas; o oficial 
Payen pegóuse un tiro no bosque 
de Boloña e o conde P_iriveski na 
porta do hotel que Carotina tiña na 
Av. Kleber de París. Entre os seus 
cortexadores cóntase o banqueiro 
~ortugués Porazzo, o conde Savin. 
o barón austríaco Ollstreder, o mi
llonario inglés Palbitt, o conde _ ~i 
rievki; tamén reis e príncipes: Gui
llermo, ~mperador de Alemania, 
Leopoldo de Bélxica, o príncipe Pe-

·dro de Rusia, que adoitaba decirlle: 
«Ninoutchka, arruíname si ~ueres, 
pero non me deixes» ... tamén ela 
quíxose suicidar. 

SER ANDALUZA 

Cecáis por intereses artísticos e 
por todo-lo que significóu a súa in
fancia, a Bella Otero decía, no tem
po de séu resplandor, que era anda
luza. E moi coñecido un feito suce
dido en Buenos Aires durante unha 
actuación: un paisano de Carolina 
berró u entusiasmado ó recoñocela: 
«¡Arde lle o eixo, carballeira !». Ela 
abandonóu o escena~o e negóuse 
a aseguir bailando até que o espon
táneo, chamado Pepe Simón, foi 
detido pala policía. 

Pódese talar con seguridade dun 
viaxe de Carolina a Galicia na época dos 
seus triunfos. Foi no ano 1891. Es
tivo nas festas do Apóstol en San
tiago nun landó «tirado por un fer
moso tronco de cabales» e ó 25 de 
xulio pasóu por Ponte Valga. Fálase 
de máis viaxes, pro non hai moitos 
datos que os confirmen. 

Na ria de Arousa déronlle o 
nome de «Bella Otero» a un barco 
madereiro. Tíñase a intención de le
var un cargamento de camelias e 
gardenias a Carolina, 6 séu domici
lio na Av. Thiers de Niza. Non déu 
tempo. Cóntase que na sua vellez 
tiña unhas faciós moi semellantes ás 
das mulleres labregas da bisbarra 
onde nacera. O fin e 6 cabo, da pro
beza da infancia á saudade dos 
séus derradeiros anos hai unha loi
ta contra as circunstancias. Foi. ó 
seu xeito, rebelde. 

(Pra este artigo foron moi valio-
sos os datos recollidos de Borobó, 
dos traballos en «Chan», e de 
X.M.LI., dun traballo en «Galicia ~ 
Emigrante»). ~ 



Catalunya está a vivir xa intres 
verdadeiramente pre-electoráis. Os 
partidos específicamente cataláns 

están xa a tomar posicións prás 
eleccións de 1977. XA VIER 

COSTA CLA VELL fala dos movementos 
partidarios das primeiras semás do ano. Catalunya 

A data das eleccións non se 
coñece aínda, polo menos cando se 
escribe esta crónica; pro parece ser 
que o Goberno Suárez ten inten
ción de adiantalas todo o que poi
da, dado que a situación económi
ca deteriórase a pasos axigantados. 
Por outra banda a posta en liberta
de de Carrillo e os outros membros 
do Comité Executivo do P.C.E. cla
rifica non pouco o horizonte políti
co. 

CONVERXENCIAS 

Coincidindo coa agonía do Con
sell, onde as tensións entre os par
tidos que o integran acadan agora 
un punto álxido, cousa que se espli
ca non sóio polo enfrentamento no 
seu seo co gallo do contencioso do 
P.S.C. (R) e do P.S.C. (C) ou o con
tencioso entre o P.S.U.C. e os parti
dos que apoian os plantexamentos 
de Terradellas, senón tamén polo 
feito de que o organismo unitario 
dos partidos cataláns foi creado en 
situacións escepcionáis hoxe supe
radas en boa parte pola dinámica 
reformista. Coincidindo coa agonía 
do Consell prodúcese un move
mento de converxencia entre. ,9s 
grupos de ideoloxía afín, pra obte
ren a meirande cantidade de votos 
nas eleccións que se aveciñan. 

Neste orde de cousas ~abe 

sinala-lo intento de acordo entre os · 
partidarios de Jordi Pujol -Con- ~ 

vergencia Democrática de Catalun
ya- e os de Trías Fargas - Esque
rra Democrática de Catalunya
non logrado hastra agora polo voto 
en contra de e.o.e. Sin embargo, a 
«entente» entre Pujol e Trías Fargas 
é aínda posíbel. 

A DEREIT A LIBERAL 

No mesmo orde de cousas sitúa
se o pacto xa feito entre o Centre 

~ornadasprá 
elarifieaeión 
pre-electoral 

FUNCIONALIDADE SOCIO-HISTORICA 
De Parlamento de Catalunya a Museo de Barcelona 

Catalá -Mas Cantí- e Unión De
mocrática de Catalunya, das que as 
·hostes demócrata-cristiás . capitá
neas Antón Canyellas. Mas Cantf, 
a quen apoian un feixe de xente no
va, empresarios neocapitalistas ca
taláns, fixo unhas declaracións nas 

. que· afirmóu que o bloque electoral 
for·mado polo e.e. e a u.o.e. sitúa
se «no chamado centro esquerda e 
a dereita liberal». .• 

: Aclaróu ademáis que queren 
millor refuga-la etiqueta «social
demócrata», engadindo que eles 
están coa democracia «pro sen nos 
pronunciar pola reforma ou a ruptu
ra; sí a política, pois durante o fran
quismo non eramos clandestinos, 
pro tampouco ocupamos cargos no 
sistema; sí ás institucións catalás, 
sen negar nin propugna-lo Estatuto 
de 1932 e a volta de Terradellas, 
pro _pronunciándonos polo estatuto 
do futuro, o de 1977, e pola Gene
ralitat». 

Unha postura, como se ve, moi 
posibilista e un tanto ambigua, de 
poñerse a velas vir. Non se trata 
afirman os voceiros da u.o.e. e 
máis de e.e., dunha fusión, senón 
dun pacto de cara ás eleccións. 

UNHA «ENTESA CATALANA» 

Pola súa banda, o P.S.C. (C), par
tido resultante da fusión de Conver
xencia Socialista, o grupo do ~on
grés e máilo Partit Popular, propón 
unha ampla «entesa catalana», que 
se basaría no consensus entre os 
partidos democráticos ó redor da 
amnistía, a derogación do decreto 
de 1938 -que anulóu o ·estatuto 
catalán- e máila Generalitat. «Non 
se trata, dixo a TEIMA, un voceiro 
do P.S.C., de promover un pacto 
electoral senón de favorecer un 
proceso aglutinador sen protago
nismos de ningún xénero ó redor 
das reivindicacións fundamentáis 
catalás». 

pelles 
illérices, 

Trátase de propoñe-la recompo
sición da unidade catalá de cara ás 
eleccións, sempre e cando a lei 
electoral -que ten de ser negocia
da coa oposición polo Goberno
non ofreza unhas canles rexeitabeis. 
A «entesa catalana» proposta polo 
P.S.C. (C), no seo do cal esisten, se
gundo poido saber TEIMA, non 
poucas diferencias -entre elas as 
que enfrentan as correntes especí
ficamente catalás coas chamadas 
españolistas- é un intento de 
aglutina-las forzas políticas de Ca
talunya pra poder acadar nas futu
ras Cortes unha forte representa
ción en apoio das reivindicacións 
catalás. 

AS VESTIDURAS 
DE MATORELL 

Tamén a dereita bule nestes in
tres en percura dunha unidade 
electoral. Este é o senso das reu
nións que mantén a «Unió Catala
na» -o partido neofranquista de 
Udina Martorell- con outros gru
pos dereitistas. Vaise, ó parecer, á 
formación dun «pacte» de centro
dereita. Da significación que terfa 
este «pacte» dá unha boa idea o 
que dixo hai pouco Udina Marto
rell: «Rásgome as vestiduras ó ver 
a dous cataláns, os señores Pujol e 
Canyellas, sentados na Comisión 
dos Nove, xunto a Santiago Carri
llo». Engadíu que o socialismo era 
«O gran adversario do «pacte». «A 
bandeira que nós enarbolamos é a 
de Catalunya integrada en España, 
sen federalismos ... ». O párrafo non 
precisa, certamente, de comentario 
ningún. 
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O noso corresponsal en Andalucía, 
ANTONIO RAMOS ESPEJO aborda 

na súa crónica desta semá 

tan en Andalucía, nas súas necesi
dades, os 23.656 millóns de pese
tas do humilde cinco por cento?». 

o tema do diñeiro desa rexión, 
do diñeiro que se foi e se vai 

indo pouco ª pouco. Andalucía ABONDAN RAZONS 

«0 diñeiro de Andalucía prá An
dalucía». Este slogan pecaría de in
soHdario se non tora porque con él 
trátase de correxir-lo curso da his
toria desta rexión, cuio destino foi 
ben diferente ó desta aspiración, 
reivindicada agora polos grupos an
dalucistas. O diñeiro de Andalucía, 
coma o doutras moitas rexións, ser
víu pra fomenta-la industria en Ca
talunya, no País Vasco, en Madrid e 
neutros núcleos mimados e privile
xiados polo fero centralismo practi
cado durante astes corenta anos. 
Privilexios que dividiron ó Estado 
español en rexións e nacionalida
des esplotadoras e esplotadas. 

INVERTIR NA CASA 

Non lle servíu de nada a Andalu
cía perder un millón dos seus millo-

O último que se recorda de An
tonio García Trevijano é unha roda 
de prensa á que asistiron máis de 
cen informadores e na que se vivi
ron non poucos momentos de ten
sión provocados palas reaccións e 
respostas do ilustre abogado, que 
se presentóu decindo, pouco me
nos que era o primeiro político es
pañol que se enfrentaba a carpo 
limpo coa prensa. 

Apuntemos que semás atrás de
mandara por difamación a case 
unha ducia de informadores. Non 
fai falla repetir que o nome de Gar
cía Trevijano vai ligado 6 da ex co
lonia africana, de Guinea Ecuato
rial. Cando se levantóu o secreto 
que pesaba sobar do tema, empe
zaron a sair os primeiros informes 
que levantaron ronchas, García Tre
vijano, político «independente», fi
gura da entón actuante Coordina
ción Democrática (C.D.) non saía 
precisamente ben parado. Poucas 
revistas houbo que non se fixeron 
eco do tema. Andaba polo medio, 
ademáis, un informe feito polo Par
tido Socialista Obrero Español 
(P.S.O.E.). O caso foi que Trevijano 
reaccionóu coas demandas e mil e 
unha declaracións-aclaracións. 

AS LEISES NA MAN 

A roda de prensa á que nos refe
rimos, presentóuse en plan pouco 
menos que dictatorial, coas leises 
na man e a súa profesión de xurista 

O pobo reclama 
os seos af orros 

Hai unha razón poderosa e moral 
pra esixi-lo control deste aforro 
-por non entrar a esixi-lo control 
de toda a riqueza dunha rexión- e 
é o que ese aforro partenece a toda 
a clase traballadora, ó obreiro que 
reside en Andalucía e ó que vive en 
Alemania. Non é ésa razón moral a 
que fai que unha das Caixas de Afo
rro de España, instalada en Málaga 
e con redes en toda Andalucía, Ex
tremadura e A Mancha, non chega 
a. invertir en Andalucía nin o dous 
por cento do seu capital, que vai 
parar a Bilbao, Barcelona e outros 
centros industriais. 

res homes sóio en dez anos, si a ri
queza xenerada por esta man de 
obra, a máis moza, non voltoú á súa 
rexión, nin siquera a outra que a ne
cesitara de igual maneira. 

Andalucía, segundo os estudios 
de Corral Maurel, podería dispoñer 
anualmente de 23.656 millóns de 
pesetas pra correxi-los graves pro
blemas da súa estructura socioe
conómica. Por eso se pide, é un pri
meiro paso, que o diñeiro de Anda
lucía sexa pra Andalucía. E pídese 
que este aforro sirva nun principio 
pra emprender obras públicas pen
dentes e financia-lo desenrolo inte-

GARCIA TREVIJANO 
Ninguén sabe decir del 

por escudo. Era unha maneira de 
decir: olla co que din, porque poido 
empregalas leises en contra de vos
tedes. A causa nun ambente tenso, 
duróu dúas horas. De entrada, Tre
vijano fixo calar sin contemplacións 
a un dos guineanos presentes na 
sala, cando se dispoñía a facer 
unha aclaración á primeira respos.ta 
do xurista. Este, despois, entregóu 
un informe no que trataba de de
mostrar que o outro informe era fal
so e que todo formara parte dunha 
maniobra pra desacreditalo a él. 
Quería decir e dixo que o P.5.0.E. 
se trabucara e esixíu unha rectifica
ción pública do partido e do seu pri-

. meiro secretario, Felipe González. 

COMPROMISOS, NON 

Logo, viñeron as preguntas com
prometidas ou comprometedoras. 

gral. Algo parecido ó que se fixo en 
Galicia pra financia-la súa rede princi
pal de estradas e accesos. 

«Decir que de saldo total -es
cribía en «Ideal», Corral Maurel
polas Caixas e Bancos en Andalu
cía de 473.126 millóns de pesetas 
67.483 millóns polos bancos, ou 
sexa, que de Andalucía pasan a mi
llorar esencialmente a economía 
das rexións máis ricas do país, non 
é esaxerado. Nesas circunstancias, 
pois os números non minten, ¿pe
camos de demagogos se, con tóda
las forzas que a razón nos da, pedi
mos que de tan alta suma se invir-

Aquí pénsase que chegóu a hora 
de reivindica-los recursos de cada 
rexión, de controla-las vías de esca
pe a outras zonas, pra logo em
prender con xusticia o camiño do 
reparto solidario entre os pobos. 

¿Qué se fixo de García Trevijano?, ¿cándo 
«reaparecerá» políticamente falando?. Porque o 

certo é que dun mes pra acó o ahogado 
e político desaparecen da escena política. 

RAFAEL LO PEZ TORRE fala do, polo 
de agora, último acto trevijanista. 

Madrid 
¿Qué eseonderá o 
ccaffaire>> Trevijano? 

Trevijano adicóuse a botar balóns 
tora, decindo que non tiña coñece
mento desto ou non sabía do outro. 
Todo pra eludir temas coma o das 
torturas, manexos de fondos, parti
cipacións nun golpe de Estado, a fi
gura do presidente Macías, etc. 

Aproveitando a última resposta, 
Trevijano engadíu unha coletilla en 
favor do réxime de Macías, dando a 
impresión ós informadores de que . 
apoiaba algo ou moito do que pou
co antes afirmara descoñecer. 

«Non entendo por qué están tan 
agresivo$ e tan empeñados en de
sacreditarme», dixo por último ós 
periodistas, lago de calificálos de 
«informales e lixeiros». 

UNHA «RODA» penden te 

García Trevijano, que anunciara 
nesa roda de prensa, outra máis es-

plosiva, segundo as súas palabras, 
«desapareceU?> repentinamente e a 
roda non chegóu a celebrarse. Todo 
eso coincidíu coa publicación dal
gúns novas datos sabor dos proble
mas guineanos. Hai un mes que a 
figura, elegante, sin dúbida, de Tre
vijano, non aparece nos medios de 
comunicación, que tampouco reco
lleron ninguntia outra declaración 
del. 

¿E unha «desaparición» forzada 
ou totalmente voluntaria?, ¿con 
qué novas aparecerá o home ó que 
chegóu a chamárselle «O discriminan
do entre os discriminados»? 

Preguntas, polo de agora sin res
posta e inevitable compás de espe-
ra, xa que debe ter aínda causas 
que decir este home, silencioso 
aspirante á presidencia da 111 Repú
blica Española. Con perdón. ~ j 



Dende a morte de Mao-Tse-Tung, o pasado 9 de setem
hro, a República Popular China non deixóu de estar presente 
con insistencia nos despachos das axencias de información e 
nos titulares de case tódolos periódicos. As últimas noticias 
cando se redactaba esta información, falahan da posihilidade 
<lunha execución dos catro dirixentes radicales, ó frente dos 
qu·e figura a viuda de Mao, Chiang-Ching. 

MAO, LENDO ((DAZIBAOS;; EN PEK/N 
Os sucesores tan particulares lecturas do seu pensamento 

Enfrentamentos en China 

ecos salóns inundados 
de funeráis>> 
Sábese xa que os desordes em

pezaron denantes de morrer Mao e 
deles, a propaganda oficial acusa ó 
«grupo dos catro», ós radicales, par
tidarios de segui-lo proceso da poli
tización das masas a toda costa. A 
división no partido é un feíto dende 
hai tempo. Do outro lado están os 
«economicistas» moderados, liña 
seguida polo sucesor de Mao, Hua
Kuo-feng que ordenóu a detención 
dos «catro» o pasado mes de no
vembro. Siguen detidos, pro a si
tuación non está aclarada nin moito 
menos, toda vez que a influencia 
dos radicales era -é ainda- non 
pouco importante a xuzgar polos 
sucesos das últimas semás. 

PERDAS HUMANS 
E MATERIAIS 

As informacións nos últimos 
días talaban de que os dirixentes de 
Pekín iban en camiño de sofoca-la 
rebelión rexistrada polo menos en 
dez provincias -a denominación 
pode despistar non pouco, xa que, 
por exemplo. a provincia de Sze 
chuan e tan grande coma Fran
cia-. Fálase tamén de graves per
das humáns e materiáis e dunha 
guerra civil de feito que «sacrificóu 
as preciosas vidas de moitos ir
máns». En calquer caso non é doa
do .calibra-la importancia esacta 
dos disturbios, dos enfrentamentos 
nesta loita polo poder e por gana-la 
estabilidade. a unidade. O longo e: 
sanguiñento proceso pode señalar 
entre outras causas, que os izquier
distas non carecían de apoio popu
lar e que é o exército, leal ó presi
dente e primeiro ministro, Hua, 
quen está a impoñe-la súa lei. O 
precio é alto. Non en balde. poido 
decir Radio Szechuan que «despóis 
da marte de Mao, inundáronse os 
salóns de funeráis». 

¿PROXIMAS EXECUCIONS? 

As últimas señais chegadas a 
Occidente indican que as manifes
tacións conmemorativas do primei
ro cabodano da marte do ex
premier Chu-En-lai serviron pra 
pedí-la execución dos catrQ radica
l es e a rehabilitación .do ex
viceprimeiro ministro, Teng-Hsiao
ping, sucesor de Chu en abril e reti
rado pouco despois pala presión do 
«grupo dos catro», en vida de Mao. 
Teng sufríu lago durísimos ataques 
por parte dos-medios de comunica
ción chinos. Agora a súa volta pare
ce un feito. As masas que hai pou
cos meses respaldaron a crítica de 
que era obxeto, esixen a súa pre
sencia novamente na cúspide. 

Non se sabe en qué medida 
pode esto contribuir a fortálece-lo 
poder ou a crear novas tensións en
tre os moderados. Con Teng-Hsiao 
recuperado é posible que Hua teña 
que renunciar ó seu cargo de pri
meiro ministro en beneficio do re
cén chegado. 

Por outra parte, a posibilidade 
do xuicio e execución dos «catro» é 
soio eso. Cecáis os moderados, 
partidarios de millora-las condi
cións económicas preferentemente 
-dalgunha maneira tecnócratas
utilicen as manifestacións coma 
unha proba máis do desprestixio 
dos esquerdistas e da intensifica
ción da loita contra os últimos gru
pos resisitentes nas diferentes pro
vincias. Cecáis se trata efectiva
mente dunha amenaza de execu
cións tratando de limpa-los vieiras 
que levan ó poder. No nome de 
Mao, por suposto. E non deixar de 
ser curioso que Mao, «sol roxo», 
«gran timonel», «guía supremo», 
apoiara xustamente a chamada ala 
esquerda, señalando que a loita de 
clases constituía o eixo principal, 
moito máis importante que· a esta-

bilidade e a busca do progreso 
económico a calqUer precio. 

O INTERES POLA CHINA 

O camiño é longo e o mesmo 
Mao falóu moitas veces da posibili
dade de batallas incesantes. Estáse 
nelas. Esta é, coma ten dita nun lú
cido artigo (ve-lo número 2 de TEl
MA) o naso colaborador, Xan Bóu
zada, a loita número doce entre as 
dúas liñas. Decantada polo de ago
ra, en favor' dun dos bandos, dunha 
das liñas, nada autoriza a talar da 
súa culminación definitiva. Moito 
menos. cando as informacións que 
manexamos son fragmentarias, in
completas e en boa parte manipu
ladas. 

China é unha pamela demasiado 
pra que as outras grandes poten
cias non teñan, máis ou menos en
cubertas, intereses en xogo. De ahí 
os desexos de sabela e, por qué 
non, de confundilo todo. Hai infor
macións que se felicitan de que o 
exército chino, o «perigo amarelo», 
esteña agora coas mans ocupadas 
no interior. E un exemplo. 

Un estraño eanxe 

RESTO 
DO 

MUNDO 
Ocurre que non iba se-la socie

dade china, tan pouco coñecida e 
comprendida, a que escapara ás 
tensións. pro tampouco deixa de 
ser curioso que éstas chegaran en 
forma de noticia despóis da marte 
do seu forxador. Os tempos actuáis 
son testigos do longo camiño da 
«desmaorizacióm>. Mentras, sigue o 
interés informativo pala China, en
cubrindo deste lado, outros frentes, 
outras loitas. Non é difícil aventu
rar, pois, que novas sorpresas espe
ran ós sorprendidos observadores 
accidentáis. 

Luis Corvalán, libre, 
ós 60 anos 

CORVALAN CE/BE 
O P. C. chileno recupera o lfder 

Nas últimas semás a xunta mili
tar chilena liberóu un determinado 
número de presos políticos.Falóuse 
de máis de 300 e fontes oficiáis 
aseguraron que xa quedaban moi 
poucos. causa difícil de comprobar 
por outra parte. 

Pro a «liberación» máis comen
tada e xustamente criticada foi a do 
secretario xeral do Partido Comu- . 
nista de Chile. Luis Corvalán. can
xeado polo científico disidente so
viético. Vladimir Bukovski. Suiza e 
a U.R.S.S. foron os seus respecti
vos destinos. E difícil atapar prece
dentes pra este canxe e x.a houbo 
observadores que espux.eron a 
preocupación pola tnaneira de 
entende-lo dereito internacional. 

Parece que o importante é contar 
cun número dabondo de rehéns po
líticos. canto máis importantes e 
significativos millar pra negociar 
como se de materias primas se tra
tase . 

Luis Corv.alán. don Lucho como 
lle chaman os seus camaradas. ten 
sesenta anos e levaba máis de tres 
preso dunha prisión pra outra . En 
todo este tempo. o igual que moi
tos outros presos políticos. non foi 
levado diante de ningún tribunal. 
Claro que sóio se lles podía aplicar 
leis con efecto retroactivo. acusán
doos de actos que non eran delito 
cando foron «cometidos». Corva
lán e os outros aprenderon a sobre
vivir entre vexacións e torturas. 
Contaron. eso sí. cunha gran baza 
internacional ó seu favor. E a eso 
deben en boa parte a súa liberación. 
Eles mesmos recoñeceron esta axu
da solidaria. se ben souberon des
tacar tamén a firmeza dun pobo 
coma o chileno e insistiron na ne
cesidade da unión de tódalas forzas 
antifascistas. dende a Democracia 
Cristiana hastra o M.l.R. («Movi
miento de Izquierda Revoluciona
rio») pra derroca-la dictadura. E po
síbel que Luis Corvalán poida apor
tar algún estarzo neste senso agora 
que estrena libertade. 

De momento. anuncióu xa os 
seus desexos de voltar a Chile. Dixo 
tamén que alí aínda uns seis mil de
tidos por motivos po"líticos e que de 
dous mil quinientos, non se tiña no- ~ 

· ticias. - ti 



E dos poucos lugares da cidade onde quedan 
arbres. Unha providencial disposición 
declarando á Cidade Vella zona monumental 
evitóu que tanta pedra centenaria fora unha 
lembranza máis ... Estas plazas, xardíns, 
e rúas, permaneceron semi-esquencidas porque 
os tempos poñían de moda cousas menos sinxelas. 
Por eso, a Cidade Vella é, e sigue sendo 
en parte, unha pequena e pacífica 
H Illa de Whig» onde as parellas 
se bican e as guitarras anuncian 
que os tempos poden cambiar. 

A Coruña: 

A moeedade na 
«Cidade Vella» 

Moitos mestres af nda levan ós 
rapaces a ver igrexas e moimentos, 
e os grupos pasan a fronteira da 
zona nova á vella, á percura dun 
mundo esquencido entre as panta-

llas da televisión, as pistolas e os 
tanques de xoguete ... 

Vostede pode coller calquera 
Guía Turística e encherse de lem-

branzas históricas e leccións de Hª 
do Arte: 

(Alí a igrexa de Santiago. Estilo 
.románico. Fe ita no século XI l. Nos 
séculos posteriores introduciríanse 
elementos góticos. Fiestras, arqui
voltas, ábsides, columnas, tímpa
nos, portadas... Cada recuncho, 

1
unha ?bra de arte .. Santiago daca
balo: 1maxe de Nicolás Manzano. 
No seu adro facíanse as xuntanzas 
do Cpncello de A Coruña dos pri
meiros anos: concellos cecáis máis 
abertos e con menos luxo cós de 
agora). 

(Aquf poden ver vostedes a igre
xa da Santa María ou Colexiata. Fí
xose e fíxose ben e paseniño entre 
os séculos XI 1 e XIV. Ten un precio
so cruceiro no adro. Ten tres naves 
e un ábside semicircular. Sartegos 
de mortos ilustres. Obligada parada 
de reis e príncipes. No século XIX 
meteron man -arquit.ectónica
mente falando- e derramaron par
te da igrexa. 

E enfrente mesmo a casa de Xosé 
Comide. Ilustrado cando cáseque 
era un pecado selo. Ideal , se a dei
xan, pra muséu-biblioteca ou mes-

o o 
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mo escola de música ou Belas Ar
tes. 

A Plaza de Azcárraga coa fonte 
do Desexo ... 

A das Bárbaras, onde se dí que 
había un fermoso cruceiro que al
gún alto personaxe levóu e que foi 
sustituido por outro menos fermo
so ... 

O xardín de San Carlos ... 
E se baixa cara ó mar pode che

gar ó castelo de San Antón, onte 
cadea de liberáis, hoxe muséu ar
queolóxico; ou senón molla-la pun
ta dos pés e mira-las ondas, as 
gueivotas, a chegada dos pesquei
ros e os restos do petróleo do Ur
quiola nas pedras. Tamén pode ver 
xogar ó tenis na Solana e pregun
tarse ónde demos van algunhas das 
fermosas portas ó mar que tiña a 
Cidade ... ) 

Pro, amigo, hai algo máis: 
(Os que foxen do ruído agresor, 

violencia, da presa, da especulación 
inhumana, anque sóio sexa por un 
intre, alcontran acougo neste mun
do. Os que se achegan son, sobor 
de todo, os mozos, a xuventude 
cansa de plástico e suxerencias 
consumistas, de paseos ó xeito de 
rebaño ... Unha mocedade que ta
mén ten as suas tascas, que gusta 
das bebidas da terra, da queimada, 
do «tumbadiós». 

No ano 1970, nunha destas rúas 
abriron un local con nome rockero: 
Dylan's. Era cecáis o primeiro deste 
estilo en Galicia, e por suposto en A 
Coruña. A xente podía escoitar boa 
música, beber sen que a timaran, 
falar sen interruptores .. Pro as illas 
er)tre o silencio imposto non podían 
subsistir doadamente e pagóu o 
pato. 

Cando os tempos afloxaron un 
pouquiño, póidose abrir un local 
parecido, o «Sun Ra» -lembrando 
o no me do coñecido saxofonista-, 
que sería tiroteado por elementos 
da estrema-dereita ... A música e 
todo o que significa poido sobrevi
vir e hoxendía xa hai máis «sun-ras» 
pola Coruña adiante. 

Cecáis nos quedóu o conto boni-
to dabondo e habería que matizar 
moitas cousas, pro é importante 
que haxa <<illas» que nos lembren 
que o mundo, a cidade, pode ser ~ 
distinto do que é). ~ O 



Introducción a unha problemática 

O Plan Director de 
Coordinación Territorial 
de Galicia 
XoséBarBóo 
(Decano do Colexio de Arquitectos de Galicia) 

O Ministerio da Vivencia, por De
creto da data 30 de xullo de 1976, 
aparecido no B.O.E. o 1 de setem
bro, acorda a formación do Plan Di
rector Territorial de Coordinación 
de Galicia. Este feito de trascen
dental importancia pró noso mal
tratado país, pasa caladiñamente, 
coma se non fose con nós. E .nem
bargantes, está datado cinco días 
máis tarde e aparece no B.O.E. 38 
días despóis da publicación do Ma
nifesto da Xunta de Goberno do 
C.0.A.G., co gallo da visita dos Reis 
e o seu Goberno a Galicia, no que, 
como se recordará, denunciábanse 
os criterios centralistas que lamen
tábelmente sempre presidirán a 
pseudoplanificación do país; acusá
base a falta de representatividade 
dos órganos da Administración Lo
cal e da Administración periférica 
do Estado; reivindicábase o dereito 
do «pobo galega a auto-organizarse 
e conqueri-lo control dos seus me
dios de producción e destino», así 
coma «a participación popular na 
elaboración. control e administra
ción da xestión pública» e propug
nábase a falla dunha planificación 
que fose axeitada ós verdadeiros 
intereses globáis do pobo galega. 

Pois ben, o Decreto ó que me re
tiro dános, xustamente, como irnos 
ver, todo o contrario. Ou sexa, que 
se deica agora a esplotación da 
nosa Galicia era conxuntural e arbi
traria, segundo os intereses cen
tráis -se non impedímo-los gale
gas a formación desde Plan - a es
plotación será, a partires del, máis 
racional e fecunda prós mesmos in
tereses. 

O día 5 do pasado mes de no
vembro. a Xunta de Goberno do 
C.0.A.G. toma un acordo que fai 
público coa intención de alerta-la 
opinión do país sobre a importancia 

do devandito Decreto pró futuro 
desenvolvemento de Galicia e de 
denuncia-lo abandono de funcións 
das catro Diputacións á Adminis
tración Central. Xa daquela, o 
C.0.A. de Aragón e a Rioja redacta
ra o informe ó seu correspondente 
Decreto prá formación do P.D.T.C. 
de Aragón -prácticamente idénti
co ó de Galicia anque cáseque mes 
e medio anterior a éste-, e conse
guira, coa adhesión dos abogados 
de Zaragoza pra moviliza-los parti
dos políticos e forzas saciáis demo
cráticas aragonesas, conquerindo 
adiar «sine die» a constitución dos 
órganos esenciáis pra principia-la 
súa redacción, previstos pola Lei e 
regulados polo Decreto. 

Este estimábel ésito logrado por 
Aragón, coido que debería levar ós 
partidos e organizacións políticas 
galegas -despóis dun profundo 
esame autocrítico- a reconsidera
los seus plantexamentos. maior
mente no que toca a temas tan im
portantes, tan xibeis e inmediatos 
coma o que eu estóu a tratar. Son 
temas que afectan en forma fonda 
a todo un pobo e, axeitadamente 
espostos, mivilizan moito máis e 
ben máis axiña que, por suposto, 
mil leccións de teoría política. Su
poño tamén que este logro de 
Aragón aguillaráos pra recuperar-lo 
tempo perdido palas forzas políti
cas galegas neste apremiante pro
blema. 

O 9 de novembro, o Ministro da 
Vivencia chega a Santiago e crea a 
Comisión Rexional de Planeamen
to, integrada polos Gobernadores 
Civís e os Presidentes das Diputa
cións das catro provincias galegas, 
máis catro representantes da Admi
nistración Central e presidida polo 
Director Xeral de Urbanismo en 
nome do Ministro da Vivencia. A 

Comisión Rexional de Planeamento 
é o órgano superior do planeamento 
na rexión que, como se deduce, é 
totalmente enxebre. 

GRUPOS DE TRABALLO 

Os grupos de traballo que xa es
tán a formarse son, tamén, «moi re
presentativos» do país, pois, como 
se verá, estarán compostos por re
presentantes dos Ministerios de: 
Presidencia do Goberno, Exército, 
Mariña, Facenda, Gobernación, 
Obras Públicas, Educación e Cien
cia, Traballo, Industria, Agricultura, 
Aer, Comercio, Información e Turis
mo e Vivencia, representantes das 
Diputacións e representantes da 
Organización Sindical. Cada grupo 
de traballo será presidido polo re
presentante ministerial. Así asegu
ránse máis as cousas. 

As declaracións feitas polo Mi
nistro da Vivencia no mesmo día á 
prensa, non deixan lugar a dúbidas 
sobar da aplicación con que se 
pensa levar a cabo os traballos. 
Considera que en moitos lugares da 
nosa xeografía non se poderá agar
dar á terminación do Plan e que, 
polo tanto, faránse Plans Especiáis 
en dous, tres ou seis meses. Algúns 
sitios, coma o litoral lucense, dixo 
que xa foron tratados na sesión ce
lebrada no mesmo día, porque era 
tema que non podía agardar. En fín, 
se os galegos non o remediamos, 
e-pra esto haberá que loitar dende 
agora, en forma clara e precisa-, a 
nosa terra será pronto o apetecidó 
lugar das industrias básicas máis 
contaminantes, propiedade das mi
sericordiosas multinacionáis: O 
Plan Territorial consagrará as súas 
implantacións, as súas consquistas. 

O 25 de novembro. o Pleno do 
Consello Superior dos Colexios de 
Arquitectos de España, reunido en 

Madrid, a propostas dos Consellei
ros de Aragón, Andalucía e Galicia, 
acorda pedí-la derogación dos res
pectivos Decretos de Formación 
dos Plans Directores Territoriáis de 
Coordinación de Aragón, Asturias, 
Andalucía e Galicia, ó mesmo tem
po que as premisas esenciáis que 
garantizarían o control e máila par
ticipación democrática dos respec
tivos pobos, en sendos novas de
cretos. Este acordo refrenderáo a 
Asamblea de Xuntas de Goberno 
dos Colexios de Arquitectos de Es
paña, ó día seguinte, tamén en Ma
drid. O acordo faise público en toda 
a prensa española; pro as forzas 
políticas galegas comprometidas 
en reduciren un tanto por cento o sí 
do Referéndum, siguen permane
cendo cegas e xordas ó problema. 

COLEXIOS: 
OITO SOBRE TRINT A 

Na reunión da Xunta Directiva 
Rexional da Asociación pra Defen
sa Ecolóxica de Galicia (ADEGA), 
celebrada o pasado día 2 7, o repre
sentante do Colexio de Arquitectos 
espón de novo o problema e entre
ga documentación sobre o mesmo. 
O 13 de Decembro, o Colexio de 
Arquitectos de Galicia invita ós De
canos e Presidentes de tódolos Co
lexios esistentes en Galicia. a unha 
xuntanza pra trataren o tema do 
Plan Director, ó mesmo tempo que, 
con anticipación, envía toda a do
cumentación de que dispón. De 
trinta e tantos Colexios convocados 
somentes asisten 8. Non é posíbel 
tomar outro acordo que reunírense 
de novo o prósimo día 22, volvendo 
a facer a todos, un novo recordato
rio. 

Como corporación colexial, xa s6 
lle faltaba ó COAG chamar directa- ~ 

....... 
mente á porta de cada partido ou O -



organización de masas, e este é o 
acordo que a Xunta de Goberno do 
COAG adoptóu o día 1 7 de Decem
bro pasado. 

E evidente que compre a planifi
cación, e moito máis en Galicia. 

As transform.acións polftico
socio-económicas fanse no noso 
século á traveso de Plans. A huma
nidade, polo menos a máis desen
volta, conquerf u un estado de de
senrolo tal, que non lle permite 
confiar no máxico: o uso da razón 
acadóu a súa maioría de edade. 
Polo tanto, a vida actual e futura da 
sociedade hase planificar, xa se 
planifica. Planificar é usar tódolos 
coñecementos humanos a fin de 
conqueri-lo máis racional proveito 
socio-económico dun territorio, dun 
tempo dado, de acordo cunha op
ción política tendente á construc
ción dunha sociedade máis perfec
ta, é decir, cunha meirande calida
de de vida. Trátase, en fin, de che
gar a un supremo acorde das po
tencialidades, necesidades e come
nencias de desenrolo en tódolos or
des sociáis e económicos. Logo, a 
planificación ha ser integral. non 
pode facerse sectorialmente con in
dependencia dos múltiples sectores 
restantes. Porque o desenrolo ur
bán está condicionado polo pro
ductivo, e este polo urbán ou social 
(a fins de século, dun 7 5 a un 90 % 
da humanidade vivirá en cidades); 
e ó desenrolo productivo condicio
nado o científico-técnico. e este é 
condicionado polo productivo. 

DESENROLO URBAN 

A súa vez, o desenrolo científico
técnico condiciona ó urbán (hai que 
facer centros de inve~tigación, en
sino, etc., e hai que darlles sitio 
axe ita do nas cidades), e ó mesmo 
tempo as cidades hansa beneficiar 
dese desenrolo científico-técnico. 
Polo tanto, as sociedades urbás, in
dependente mente. non saberán 
cómo desenvolve-las súas cidades 
se ignoran cáis son as necesidades 
e comenencias en tódolos demáis 
ordes da organización social. Por 
esto, o planeamento deberá ser 
único en total en cada etapa tem
poral. O problema do desenvolve
mento social ha ser tratado en toda 
a súa complexidade político
socio-económica: non pode ser 
fragmentado. 

Polo tanto, e anque sexa reite
rando, tódalas planificacións posi
beis, a planificación productiva (es
trativa, agropecuaria. industrial. 
etc), a Planificación das Comunica
cións, a Planificación do Transpor
te, a Planificación Informativa (es
colas de todo grado, investigación 
cientffica e técnica), Planificación 

Cultural, Planificación Urbá, Planifi
cación ·sanitaria, etc., etc.), non po
derán ser tratadas independente
mente, porque interferiríanse unhas 
coas outras; cando o que se preten
de coa Planificación é xustamente, 
a interacción fecunda entre todas. 
A industria, coas súas secuelas con
taminantes, non deberá interferi-los 
desenrolos urbáns e deberá ser 
compatíbel cos agropecuarios; por 
outra banda, o desenrolo industrial 
esixirá o correspendente urbán pra 
agarimar, en condicións óptimas, o 
factor humano necesario; á súa vez. 
o desenvolvemento urbán, non da
nará ó piscf cola nin ó agropecuario 
(depuración de residuos urbáns, 
etc., etc.). 

En consecuencia, dada a enorme 
complexidade do Planeamento, re
sultará doado entender que tódalas 
disciplinas que constitúen o saber 
humano son necesarias pra planifi
car racionalmente, e que tódolos 
que se han ver afectados polas de
terminacións que este proceso im
plica, han ter pleno dereito a parti
cipar na Planificación. 

POR UN PROCESO RACIONAL 

E evidente, pois. que este pro
ceso científico-técnico só poderá 
ser verdadeiramente racional se 
participa nel toda a sociedade que 
ocupa o devandito territorio. e do 
que é dona. O seu único lexitimador 
é o pobo soberano. 

Agora ben, aínda recoñecendo 
que estas condicións óptimas so
mentes podarán darse en socieda
des democráticas autoxestionadas, 
non por atopármonos no noso país 
tan lonxe delas, hemos conformar
nos con calquera solución centra
lista, e máis aí nda, cando a Refun
dida Lei do Chan do Noso Estado, 
drásticamente centralista e antide
mocrática, permite un certo grado 
de participación que no caso do 
Plan Director Territorial de Coordi
nación de Galicia, non foi usado. 

A trascendental importancia do 
devandito Plan pra Galicia non a in
ventamos nós, os arquitectos de 
Galicia; está contida na mesma Lei 
Reformada do Chan. da que o art. 
8 di: 

«Un. Os Plans Directores Territo
riáis de Coordinación estabelece
rán, de conformidade cos principios 
do Plan Nacional de Ordenación e 
da planificación económica e social 
e as esixencias do desenvolvemen
to rexional, as directrices prá orde
nación do territorio, o marco físico 
no que han desenrolarse as previ
sións do Plan e máilo modelo terri
torial no que han coordinarse os 
Plans e Normas a que afecte. 

« Dous. Os Plans contarán as se
g u in tes determinacións: 

a) O esquema prá distribución 
xeográfica dos usos e actividades a 
que debe destinarse prioritariamen
te o chan afectado. 

b) O sinalamento das áreas en 
que se haxan establecer limitacións 
por esixencias da defensa nacional, 
tendo en conta a lexislación especí
fica na materia, ou por outras ra
zons de interés público. 

c) As medidas de protección a 
adoptar en orde á conservación do 
chan, dos demáis recursos naturáis 
e á defensa, millora, desenvolve
mento ou renovación do medio am
biente natural e do patrimonio 
histórico-artístico. 

d) O sinalamento e localiza
ción das infraestructuras básicas 
relativas ás comunicacións terres
tres, marítimas e aéreas, ó abaste
cemento de auga, saneamento, su
ministro de enerxía e outras seme
llantes. 

«Tres. Os Plans Directores Terri
toriáis de Coordinación compren
derán os estudios que xustifiquen 
a elección do modelo territorial, os 
planos, normas e programas que 
requira a súa realización e as bases 
técnicas e económicas pró desen
volvemento e execución do propio 
Plan». 

O que significa que «O Plan Di
rector Territorial de Coordinación 
de Galicia» vai conte-las grandes 
determinacións sobor da ordena
ción territorial do noso país, e, xa 

que logo, sobor da futura activida
de económica e social. As alternati
vas en canto a política enerxética, 
embalses, regadíos, ·centros indus
triáis e de servicios, bases militares, 
medio ambiente e defensa de re
cursos naturáis, patrimonio 
histórico-artístico, infraestructuras 
básicas, sanidade, ensino, viven
cia ... , en suma, as determinacións 
do P.D.T.C. de Galicia presupoñen 
a toma de decisións de goberno 
esenciáis p~a Galicia». E todo esto 
será realizado sen a menor inter
vención do pobo galego, por órga
nos dos que destaquéi a composi
ción anteriormente. 

Galicia ten ante sí a urxente e 
trascendental tarea de rexeita-lo 
antidemocrático, centralista e colo
nizador Plan Territorial que tratan 
de imporlle; e a máis grande aínda 
de realiza-lo Plan racional e auto
xestionario que, tamén. tanto nece
sita. 

Neste intre o encontro das for
zas políticas propiciado polo COAG 
está a da-los seus primeiros froitos. 
O primeiro paso é o acordo a que 
chegaron esas forzas o pasado dí a 
1 O de Xaneiro. Pro esto non abon
da. Hai que conquerir mediante a 
utilización de todo tipo de medios, 
que o Decreto sexa anulado. Hai 
que concienciar ó noso pobo sobre 
a importancia da Planificación, pra 
.que asuma de verdade o seu papel 
fundamental nela. 

'''/ ',---



PALABRAS CRUZADAS 
Velahí teñen vostedes a solución do crucigrama publicado no núme

ro cinco e outro máis pra que pasen o tempo. O concurso sigue en pé e o 
viño na garrafa. Asi que: 1Veña pra diantel. 
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1.- Posesivo. 2.- Moi boa. 3.- Dimensión. 4.- Desinencia de aumen
tativo. Esiste. Pronome. 5.- Cata, ensaia. Cinza aínda quente. 6.- Nota 
musical. Vocal repetida. 7.- Ostruies, atacas. Cantidade de cousas que se 
colla coa man. 8.- O rovés, negación. Pronome. Marchaba. 9.- Herba 
dos prados que fai un ruído de crótalo. 10.- O revés, santa galega lexen
daria. 11 . - O revés, composición poética de louvanza. 
VERTICAIS: 
1.- Preposición. 2.- No latín dos canteiros, auga. 3.- Período de tem
po. Gora, que non ten nada dentro. 4.- Abreviatura moi común no sobre 
das cartas. De xentil condición (fem.). Adverbio de tempo. 5.- Borra. For
ma vulgar dun tratamento. 6.- Artículo. Ciudade de Galicia. 7.- Atacar, 
encher hastra os topes. Paza de roupa pequena. 8.- Terminación verbal. 
O revés, ande de parranda. Conxunción latina. 9.- O revés, paliza, mallei
ra. Letras de eira. 1 O.- Pizarra pra cubrir casas. 11.- Satélite. 

DIME 
NUCER 
CiN.EGOE 
M~SCER 
T 

Don Manuel Fraga lribarne é de 
Villalba, ou sexa, galego, e pra de
mostralo ven cáseque tódolos 
vrans ó seu chalé de Perbes a en
cherse de centolas e viño do País. 
Xa dende pequeno, Manolito mos
tróu grandes dotes e vontade de 
chegar alto. Por un amigo da infan
cia ternos noticia de que entre o 
«Manual de las buenas lecturas» e 
os tochos de Aritmética o xoven 
Manolo agach_aba tebeos de Super
mán. Inda que non ternos moi estu
diada a súa evolución a nivel de 
chaquetas, sí podemos asegurar 
que antes de gastar camisa blanca 
como Deus manda e tirantes coas 
cores da bandeira nacional españo
la, o xoven Manuel gustaba da ca
misa azul e das JONS. 

Número 1 en toda canta oposi
ción pillóu por diante, o xoven Ma
nuel foi rubindo pola escada dun 
réxime que era á democracia o que 
a velocidade ó touciño. Axiña che
góu a catedrático na capital do 1 m
perio onde cando esplicaba as teo-

Paisanos 
¿Cánovas 
ou Atila? 

rías de Aristóteles, os seus alumnos 
xa escomenzaban a diferenciar 
«animal político» e «político ani
mal». 

Don Manuel chegaria a ser un 
dos prohomes do franquismo. Do 
seu paso polo Ministerio de Infor
mación e Turismo uns lembran e· 
louban a Lei de Prensa, outros os 
amaños do referéndum .sobor da 
Lei Orgánica, bastantes a traxedia 
do dirixente comunista Xulián Gri
máu e a represión xeneralizada, ou
tros o peche do xornal «Madrid», e 
outros -sobor de todos, os espe
culadores- o «boom» do turis
mo ... 

Despóis· viría a Embaixada en 
London, o xantar coa Raiña, os es
carceos democráticos, a proposta 
de reforma, o Ministerio de Gober
nación, a fqmosa frase «La calle es 
mía y es particular, cuando llueve 
se moja como las demás; agáchate 
y vuelvete a agachar, que los aga
chaditos no pueden bailar». Tamén 
Vitoria, Montejurra... Agora 
«Alianza Popular». 

Don Manuel vai presentarse ás 
eleccións: se as gana, os de TEI MA 
ternos asegurado un ministerio, ca
tro direccións xeráis e unha páxina 
de sucesos. 

CX) 
N 
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O primeiro pezón 
na prensa galega 

Foi na «Hoja del Lunes» de Lu
go, co gallo do estreno do novo ano 
e do novo formato. De repente, os 
lectores víronse obrigados a respi
rar fondo porque cáseque non se 
lles daba opción. O pezón estaba 
alí, acochado, lozano. e fresco na 
primeira páxina. Debaixo un pé de 
ocasión baixo o título espresivo de 
«Rompe termómetros». Din que al
gunhas señoras desfollaron a pro
caz primeira páxina pra sacala da 
vista dos maridos. Aseguran que os 
exemplares se agotaron deseguida 
e que case ninguén logróu chegar á 
páxina segunda nin ás outras. Foi o 
desmadre, o estreno do destape na 
prensa galega. Pra que logo talen 
das «follas do luns». Algunha vez 
había que empezar e, por Venus, 
que se empezóu con forza e punte
ría. E dun sosiego desasosegada
mente impresionante a imaxe. ¡Uf! 

_qué calor. 

P. D.: Non se sabe aínda de nin~ 
gunha protesta oficial ou oficiosa. 
Foi, pois, unha primeira pedra, que
remos decir un primeiro pezón, con 
boa sorte. Eso sí, desconócese a fi
liación política da señora rompedo
ra de termómetros e vendedora de 
papeles impresos. E é que non todo 
vai estar á vista. 

Menú 
de 
guerra 

Miren por ónde 
atopamos no 
caixón das cousas 
perdidas este cu
rioso documento 
do bon comer. Os 
precios indicativos 
son toda unha cura 
financieira nestes 
tempos de «incre
mentos na alza do 
coste da vida». sa
blazos de toda cas
te, inflacións e ou
tras herbas. 

O peor é que os 
restaurantes xa 
non son precisa
mente fáciles de 
atopar. Nin os telé
fonos. Nin os pre
cios. 

Ocurría no ano 
1938. Tempo de 
loita armada. Menú 
de guerra. 

Pro o montaxe 
temporal non debe 
deixar de lado o 
feito de que os pre
cios non eran ase
quibles pra maio
ría. Ese «no se ad
mite propina» 
pode ser neste as
pecto, revelador. E 
por partida doble, 
pra mais.A conclu
sión é que os pla
tos permanecen; 
os precios. leites. 

~~~T~l\.JJ~A~ií~ 
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CUBIERTO ESPECIAL . Lomo embuchado 

Salchichón 

Chorizo de Pamplona 

·· Mortadella 
Caldo gellego ········· Jamón de la Sierra 

T.o.rt.ill.ac/ ... P.~.t. a.~. 1:1~. ... Fiambre surtido 
R_() ~_f!:b.~:1:1. .º .. f~~-t() ... Fabada osturiona 
lomo .... c./ pat,at.aa ............. Bonito en aceite 
Postre a elegir 
Cubierto con vino 4,50 Angulas en id. 

Ternera mechada 
Gollina trufada 

Lengua escarlata 
Puré de Foie Crás 

MARISC'OS 
Oritras docena 
Percebes 
CarnaJtorres 
LanggstinQs 

P Lc~1ao0g~11~g§ e H 0 s 
Tortilla .e/ esparragos 
Huevoe al pleto mayerwer 

Pulpo e.l uatural 
Almejas a le merinera 
Anguila o/ guieentes 
Leneuano rebozndo 
RodDb~llo c/ pa·tatae y ti~~~e 
Merluza a le gallega q 

idn con T'lll!!YOn,eaa 
Cebrit.o el horno e/ eueeleda 
Lomo de cerdo adobado 

MINUTAS 
Tornedo el vif1o 
Ri~ones c~n gutsa~tas 
Dietes de s~lomillo 

idn de lomo de cerdo 
Eoparrogos con ~eyoneea 
.Ensalada de lech~ge 

P O S T R E S 
Fr.eseo al jerez 
Brozo de gitano 
Flen~e d.i yema· 
Terte de álmen~ra 
merm~la.da de ctrYela 
·malocot.6n ef\. a-lmíbar 
Frutae del tiempo 

Quesos del país y extranjeros · 
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Chegóu ós cines galegos a nova 
película feita sobor do mítico King
Kong. Ese monstruo bonachón 
-coma cáseque tódolos mons
truos- enchéu nos anos trinta as 
salas de cine; e a teta que se vía da 
protagonista foi moi comentada 
polo personal. 

Agora. coa compaña de «San
dokán», o filme dirixido por John 
Guillermin. ten un áer anticolonial, 
anque na feitura sexa «típicamente 

ccKing-Kong» 

antieolonial 

americano». Hai polo m.edio un 
universitario progre, interesado na 
antropoloxía, que se nega a partici
par na utilización de King-Kong pra 
fins propagandísticos dunha com
pañía petrolífera americana. que 
reivindica o dereito dos indíxenas 
da illa onde vive King-Kong a te-la 
súa propia mitoloxía .. . A Bella que 
engaiola a King-Kong - que até 
entón non se debía «jalar» nin ros-

. ca-, a parte de estar moi boa, é un 
pouquiño parva e está máis fe liz na 
sociedade de consumo ca un coello 
nunha leita de berzas. 

Un dos intres máis aplaudidos 
da película é cando King-Kong, 
despóis de aturar que o vistan de 
« Rei do Petróleo» nunha gaiola en 
forma de gasolinera. conquire 
esnaquiza-lo invento e esmelendra 
ó xefe da espesición, un chupón de 
coidado. Logo virán as ametralla 
doras e -estilo Vietnam- mata
rán ó probe do mono. O correspon
sal de TEIMA en New York inten
tóu recolle-los derradeiros desexos 
de King-Kong antes de que a morte 
pechara os seus beizos, pro foi deti
do por axentes do imperialismo. De 
tódolos xeitos, non todas van ser 

, mágoas: Sandokán tennos apala
brada unha entrevista. 

Un anuncio 
pra f alar ben 

Un lector tivo o bó acordo de remitirnos un anuncio aparecido 
o día 29 de decembro, nas páxinas do «Diario de Pontevedra». Me
nos mal que a cousa non ocurríu vintecatro horas antes. porque 
nese caso alguén podía chamarse a engaño. 

O anuncio, pouco corrente. decía así: 
«MATRIMONIO CUNHA NENA PRECISA CHICA FIXA. FALE 

BEN. OUER DECIRSE FALE GALEGO. Tfn ... ». 
O lector sabía o que se facía e indicóu sin rodeos que se incluí

se o achádego na sección « Fiadeiro» . E ahí a teñen vostedes. 
En Pontevedra hai xa algún matrimonio que ten rebasado con 

moito o tema da cooficialidade. Trata de talar ben que é o que im
porta a fin de contas. Pra que logo digan que as condicióris non per
miten e as linguas non están maduras. Xa o saben. Ollo cos anun
cios. Por ahí están a chegar as pisadas do futuro inmediato. Con ou 
sin «chica fixa». 

1 
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A caida da dictadura primorive
rista fixo emerxer das sombras a li
bertade magoada e perseguida du
rante sete anos. O longo de 1 930 
póñense a andar unha chea de ini
ciativas de carácter político, social 
ou cultural, que reflexan a vitalida
de do pobo ou tencionan, polo me
nos, promovela e turrar dela. A 
prensa non foi unha escepción. Es
cribía «El Liberal» de Madrid a me
diados do devandito ano: «Nunca 
hablan aparecido tantos semana
rios republicanos como ahora en 
España. Nacen en grupos y los hay 
de todas clases: populares, ateneis
tas, literarios, de batalla, modestos, 
espléndidos, revolucionarios, mo
derados. Pero republicanos desde 
la portada hasta la última página». 

De certo, como afirmaba o xor
nal madrileño, este tipo de prensa 
nacía rodeado de grandes dificulta
des, sobor de todo nas pequenas 
poboacións. «SER» é, precisamen
te, un dos froitos máis logrados, an
que serodio e efímero; deste flore
cer do espíritu republicán e da con
ciencia galega. A súa aparición 
data dos primeiros meses de 1935. 
Subtitulado «Semanario Gallego de 
Izquierdas», editábase en Santiago 
de Compostela e vendíase ó precio 
de 1 5 ctms exemplar. Facf ase en· 
castelán, se ben contiña algúns es
pacios en galego, e entre os seus 
colaboradores figuran os nomes 
coñecidos de Xerardo Alvarez Ga
llego, César Alvajar, Roberto Blan
co Torres, Eduardo Blanco Amor, · 
Alvaro de las Casas, Manuel Col
meiro, Plácido R. Castro, Xoán Car
balleira, Camilo Díaz Baliño, Anxel 
Fole, Francisco F. Del Riego, Bibia
no F. Osorio Tafall, Luís Manteiga, 
Carlos Maside, Luís Peña Novo, 
Emilio Pita, Rodolfo Prada, Eliseo 
Pulpeiro, V. Paz Andrade, Enrique 
Purcallas, Luís Seoane e A. Villar 
Ponte. 

REPUBLICA E AUTONOMIA 

A ideoloxía política do semana
rio queda reflexada en testos coma 
o seguinte: «Autonomla integral de 
Galicia. República democrática y 
laica, dirigida, gobernada por repu
blicanos. Dignificación de las cos
tumbres pollticas y civiles. Guerra 
sin cuartel al caciquismo incivil que 
nos denigra en el concierto de los 
pueblos cultos y a las patuleas 
chantajistas que actuan en nuestra 
tierra como en pals conquistado. 
Afirmación de nuestra voluntad de 
triunfar en las luchas que se aveci
nan. Contra la pena de muerte y por 
la libertad de todos los presos po/1-
ticos y sociales. Por una concordia 
entre todos los hombres... hasta 
que queden aniquiladas las fuerzas 
reaccionarias de todas los matices» 
(«Consignas de hoy», en SER, 
14.4.1935, p.I). 

Os anos da Segunda República foron anos moi ri~os en perió
dicos, en prensa escrita de moi diferentes características e 
compromisos. Pro coñecemento da nosa realidade histórica o 
periódico constitúe unha fonte de información de primeira 
liña. Escomenzamos hoxe un viaxe pola prensa galega ante
rior a 1936 da man de Alfonso MAGARIÑOS, que ten trahalla
do nestes temas. lnterésano-lo periódico e a vid.a que arredor 
hule. · 

Prensa galega (1931-1936) 

ccResol>> e ccSer>> 
SER era un semanario de opi

nión e de propaganda política ó 
servicio do republicanismo. O seu 
estilo resulta mordente e crítico, 
mesmo cáustico ó afrontar temas 
relixiosos, cousa que facía a miúdo. 
Os temas tratados nas páxinas de 
SER van dende a defensa da Repú
blica, a autonomía, a crítica de cer
tas manifestacións relixiosas e da 
política de dereitas deica o antica
c.iquismo e a información do move
mento republicán nas vilas e pobos 
de Galicia. 

blica durante o «bienio negro», 
amosa en cambio unha forte admi
ración pola figura de Aza.ña. Os 
sentimentos relixiosos de · SER re
sultan nidios e inequívocos: respeto 
e admiración polos valores e actitu
des espirituáis auténticos e crítica 
despiadada contra das manipula
cións do relixioso en función da 
política. Os ataques ó clero son 
agresivos. sen concesións nin eufe
mismos. Afirmaba o semanario no 
mes de xuñó: «Francamente, el cle
ro, servidor de la Iglesia Romana 
antes que de los intereses de la ver
dadera religión y del pueblo, ha 

Enemigo acérrimo dos partidos 
que dirixiron e gobernaron a Repú-

dfa de galícia de 1933 

U na vez érase que se era ... 

Erase una niña bonita. 
Se decían todos ternezas 
y le decían dulces halagos. 
Tenla la niña una muñeca. 
Era la muñeca muy rubia 
y su linao nombre Cordelia. 
Una vez, érase que se .era:·· 

hojilla volandera del pueblo - 8 
Era un neniño de manteiga, bonito coma un caravel. 
N ingunha señora podía ollalo sen bicalo. 

Vistidiño coma un príncipe de lenda, tiña un ollar 
tristeiro de neno medra~o en sed!ls e bicos. 

Os seus traxes primorosos facian do neno un ·mu
nequiño para bicar con degaro. 

O seu traxe de antroido custaba dous meses de 
traballo, e a sua nai revíase de ledicia. 

Porque á sua veira todol-os nenos daban mágoa, 
vistidiños con traxes cativos. 

E a fermosura do neno foi a sua desgracia. 
Pouco á pouco, na quentura dos agariiiios, o neno 

fixose mozo. Un mozo cheo de bondad e. U nha bondad e 
chea de inocencia. 

O mozo entró.u n-unha Academia militar e a sua 
nai choraba, choraba; máis no fondo do fondo da sua 
y-alma ela ben arelaba que o seu filio fose distinto. 

E cando chegou vistido de cadete a nai entoleceu 
de fachenda. E o mozo seguía co-a sua bondade timpa 
e branca de neno. 

Un día o mozo marchou a guerra, por obliga da 
sua profesión. 

E alí caíu ferido de morte. · E o morrer non dixo 
máis que esta frase tremendamente tráxica. 

¡Ay, mi mamaíta! -

DO LIBRO COUSAS POR CASTELAO 

ROMANCILLO 

La muñeca, claro, no hablaba, 
nada decía a la chicuela. 

- · éPor qué no hablas como todos 
y me dices palabras tiernas?• 
La niña nada responde. 
La niña enojada se altera. 
Tira la muñeca en el suelo 
y la rompe y la pisotea: 

Y habla entonces, por un milagro 
antes de morir, la muñeca: 
-·Y o te queria más que nadie 
aunque decírtelo no pudiera •. 

U na vez érase que se era. 

RAMON PEREZ DE A Y ALA 

perdido la batalla en el arte de edu
car a las masas ( ... ) dormido en los 
laureles del fanatismo» (SER, 
2.6.1935, p.5). 

A CRUZ E O FASCISMO 

Un exemplo amosa con clarida
de a doble actitude de SER diante 
dos comportamentos relixiosos. En 
abril de 1935, o semanario inclúe, 
xunto a unha cruz, o seguinte co
mentario: «Simbo/o cristiano de la 
paz, noble y sencillo madero del 
Gólgota ... Ante tu significado nos 
inclinamos reverentemente» (SER 
14.4.1935, p, 8). Un mes máis tar
de reproduce o dibuxo dunha cruz 
gamada engadíndolle un comenta
rio cáustico e radical: 

«Estilizada as/, convertida en ins
trumento de tortura, es como qui
sieran adorarla los cristianos de po
rra y star. Contra ella y contra su 
esplritu cruel y bárbaro hay que li
brar la gran batalla» 
(SER, 1 5.5.1935,p.5). «¡Innoble 
cruz reaccionaria, agresiva y retor
cida, simbo/o de los opresores, te 
despreciamos y, ante lo que repre
sentas, levantamos en alto el puño 
cerrado! ... Entre aquella cruz y esta 
cruz, simbo/o de la opresión polltica 
y s.ocial, que llevan en la solapa de 
la chaqueta los opulentos de hoy, 
media una barrera infranqueable de 
ballonetas caladas». 
(SER, 14,4, 1936.p, 8). 

R. Suárez Picallo foi o director 
da publicación, pro o seu cargo 
ocupóuno temporalmente Francis
co F. del Riego, mentres aquel re
mataba a carreira de Dereito. Li
cencióuse o 6 de Outono de 1935, 
logo de dous anos de estudios, e o 
semanario compostelán tributóulle 
unha afervoada homenaxe. Un in
teresante proxecto aparece nas pá
xinas de SER: anúnciase pro día 25 
de xullo de 1935 a publicación dun 
xornal republicán galego. A idea, 
nembargantes, non prosperóu. 

«RESOL», 
REVISTA LITERARIA 

RESOL, pola súa banda, foi unha 0 
publicación moi orixinal. Subtitula- ~ 
da «Hoja volandera del pueblo», O -



aparecéu entre 1932 e o 36, anque 
de forma non periódica. Nas súas 
páxinas atoparon sitio o teatro, a li
teratura en xeral e, sobor de todo, a 
poesía. Eiquí escomenzaron moitos 
poetas e artistas. Tiña algúns traba
llos en galego e imprentábase en 
papel de cor. Moitos dos seus nú
meros eran monográficos. A súa 
orixinalidade ven, sobor de todo, 
polo seu carácter popular. Adquirfa
se gratis e repartíase polas rúas, 
mercados e igrexas. Nunha confe
rencia dictada recentemente, o seu 
director relembróu cómo os obrei
ros e estudiantes disputábanse o 
seu reparto na rúa santiaguesa da 
Calderería. Na mesma ocasión es
plicaba deste xeito o significado de 
RESOL: 

Una revista sencillfsima, impresa 
en papel de colores, que surge en el 
año 1934 (de seguro que se trata 
dun erro memorístico), repartiéndo
se en la feria de los jueves, en San
ta Susana, en Santiago, de la mano 
de Maside, Eiroa, Souto, Colmeiro, 
Landín, Laxeiro, Seoane y otros ar
tistas contemporáneos e incluso 
anónimos. La publicación servía 
para poner el arte al alcance de ma
rineros y campesinos ya que, para
lelamente a la edición funcionaban 
una «barraca de feria)) que llevaba 
por los pueblos y aldeas las distin
tas formas del arte de aquellos mo-

mentos de Galicia)) (La Voz de Gali
cia, 10.7.1976). 

A longa lista de escritores e ar
tistas galegos que se amosaron nas 
páxinas de RESOL: A. Cunqueiro, 
Luís Pimentel, Noriega Varela, Au
reliano J. Pereira, Iglesias Alvariño, 
Leiras Pulpeiro, X. Díaz Jácome, 
Abel de Acebedo, Xesús Bal, Anxel 
Fole, M. Dónega Rozas, Rafael 
Dieste, Ortiz Saralegui, M. Lugrfs . 
Freire, X. M. Pintos,.R. Cabanillas, 
Xoán . Viqueira, Amado Carballo, 
Manuel Antonio, Xoán Carballeira, 
Victoriano Taibo, R. Carballo Cale
ro, Uxío Montes, V. Risco, Otero 
Pedrayo, Bouza Brey, Castelao, etc. 

INICIATIVAS POPULARES 

A acción popular de RESOL 
completóuse co apoio doutras dúas 
iniciativas: a librería NIKE e a ba
rraca RESOL. Na primeira -que en 
frase de Arturo Cuadrado era unha 
das millores librerías de España
podíanse retirar libros, non a cam
bio do seu precio senón da aporta
ción económica que a cada lector 
lle dictase a súa conciencia ou as 
súas posibilidades. Dun xeito se
mellante funcionaba a barraca, que 
tiña a finalidade de achegar ós po
bos, vilas e aldeas a arte que na
queles intres se estaba a facer en 
Galicia. 

Beiras aeadémieo 

<{ 
o 
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Xosé Manuel Beiras Torrado, catedrático de Estructura Económica 
da Universidade de Santiago, escritor e político, é o novo numerario da 
Real Academia Galega, institución atacada nos últimos tempos sobor 

X. M. BE/RAS- P.S.G. 

Sen dúbida, un dos protagonis
tas principáis destas iniciativas foi 
Arturo Cuadrado, poeta e periodis
ta, nado en Alicante en 1 904, filio 
de nai galega e pai castelán. A eta
pa compostelá da súa vida foi a 
máis fecunda pra Galicia. Amáis da 
iniciativa de RESOL, a súa aporta
ción ó país tivo que ver co Estatuto 
de Autonomía. Comisionado polo 
Axuntamento de Santiago, recorréu 
a meirande parte dos municipios de 
Galicia, xunto con L. Santiso Girón 
e X. Pasín Romero, en campaña 
de propaganda do Estatuto antes 
da súa plebiscitación o 28 de xuño 
do 36. 

Tamén foi parte da comisión en
cargada de entregar nas Cortes o 
Estatuto plebiscitado e ó coincidir 
este feito co levantamento dos mi
litares, a meirande parte dos seus 
compañeiros de comisión perderon 
a vida. El salvóuna gracias á cir
cunstancia casual de terse quedado 
en Madrid uns días máis pra paga
los gastos da comisión. Desterrado 
en Francia, e finalmente na Arxenti
na, o seu esilio estivo sempre alu
meado coas cores daquela «hojilla 
popularn que foi RESOL. Usando as 
súas propias verbas, RESOL mo
rréu «coma un héroe sacrificado po
los que non amaban a paz. Por eso 
temos todos un compromiso pra 
que no volte aquel anxo mouro que 
esmagóu RESOL)). 

Homenaxe a 
Ben;.Cho-Shey 

Vanlle facer un homenaxe a 
Ben-Cho-Shey, Estanlle preparan
do un homenaxe a Ben-Cho-Shey 
(Xosé Ramón e Fernández Oxea) 
que acaba de cumplir oitenta anos, 
non anda moi ben de saúde e hai 
unha che ade tempo que o ten 
gañado, asegún di a convocatoria 
que se lle está mandando a xente 
da cultura e intelectualidade gale
ga. Na carta dise, antre outras cou
sas: «Un grupo de amigos (Ramón 
Otero Pedrayo (), Celso Emilio Fe
rreiro, Gamallo Fierros, Antonio To
var, Alonso Estravís, Daniel Cor
tezón ... ) empezamos hai meses a 
arranxar un homenaxe cuio eixe po
dería ser a presentación en tribunas 
e librerías do libro «Galicia no co
razón)), que poderá sair en febreiro». 

«Galicia no corazón)) quer ser 
unha escolma representativa de 
toda a laboura de Ben-Cho-Shey 
como articulista e ensaista. A mei
rande parte do seu traballo está es
pallado por revistas e publicacións, 
dende 1918 a 1974, que xa son 
anos e páxinas escritas. Ben-Cho
Shey pertenece á primeira xenera
ción de ensaístas galegos das pri
meiras décadas deste século e pra 
unha xeneración de escritores (os 
que andan hoxe antre os 45 e os 
50 anos) representóu · algo asf 
como quen leva da man ó neno nos 
primeiros pasos. Non unha paterni
dade ideolóxica, nin moito menos, 
pero sí unha lembranza afectiva, 
emocional, doce. 

de todo por un amplio sector da intelectualidade de esquerda. Dende 
estas perspectivas. a Academia é hoxendfa un ha realidade morta, allea 
ós intereses verdadeiros da cultura galega. ¿Qué fai Beiras na Acade
mia?, preguntóuse máis de ún ó coñece-la noticia do nomeamento. 

«Coido que a Academia non está cumprindo a misión que ten de 
cumprir nunha realidade coma a nosa -esplica Beiras a TEIMA-. Eu 
mesmo lle fixen tódalas acusacións e as críticas que se lle fan. Estóu, 
en xeral, de acordo con etas. Agora ben, nomeáronme e aceptéino por
que a institución, a pesar de todo ten un pasado importante e porque 
penso que ten que cumprir un papel de líder na defensa da nosa cultu
ra. Un papel, volvo a decir, que está moi lonxe de cumprir agora». 

Coida Beiras, segundo nos di, que se entran agora homes novos, a 
Academia terá que ofrecer tamén novas posibilidades; porque ó cabo, 
ás institucións dánlle-lo contido os homes que nelas traballan. Xa había 
tempo que se talaba de Beiras c·omo candidato, como un primeiro paso 
cara á entrada dunha serie de intelectuáis novos na Academia. 

«Compre distinguir -di o novo numerario- entre o que pode ser 
unha Academia-galerfa-de-persoeiros nun Estado e o que ten de se-la 
nosa: Academia dunha cultura asoballada, marxinada. A nosa función 
ten de ser, fundamentalmente, combativa e exemplar, ou non é nada. 
Hoxe a Academia de certo que non compre nin moito menos o seu pa
pel. Pro esiste a posibilidade sempre de que o cumpra, de que teña en
trada xente progresista e poidan cambia-las cousas, poida haber dende 
a Academia novas e verdadeiras alternativas prá cultura do noso país. 
Polo de agora non coñezo realmente a situación por dentro. Se non é 
asf como digo (cousa que polo de agora non sei, pro que xa se verá) 
queda sempre a posibilidade de deixalm>. 
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Un dos acontecementos culturáis do ano 1976, 
a nivel de Estado, foi o estreno de 
«La ciutat cremada», película de Antoni Rihas. 
Era a imaxe dun cine catalán que ten xa 
unha tradición importante (e uns cartos 
que outros non teñen). Era a imaxe das 
culturas a!)ohalladas, marxinadas, 
prohibidas, que saen agora á superficie 
pra falaren da súa realidade e dende 
a súa r ealidade. En pouco tempo -
ch egará ás pantallas 
cine matográficas galegas. 

MERENDAS DE IRMANDADE 
O partido radical arredor da «filosofla» lerrouxista 

POETAS BARCELONESES PROTESTAN 
POLA PROHIBIC/ON DOS XOGOS FRORAIS 

EMILIO PRADO 
A pelfcula reflexa a historia de 

Barcelona dende o fin do século 
XIX ( 1899), coincidindo co desas
tre colonial español que comporta a 

volta da burguesfa colonial catalá e 
o enfrentamento entre o goberno 
de Madrid e o sector comercial bar
celonés por mor de que estes né
ganse a pagar uns trabucos que 

Rea topa-la 

historia 

non son revertidos na súa propia 
terra (enfrentamento que remata co 
crTancament de Caixes). 

Nestes intres nace a crl/iga Re
gionalista>>, que reivindica un inci
piente nacionalismo catalán de sig
no burgués. Nace tamén a «Solí
dadtat Catalana». E a demagoxia 
lerrouxista leva á queima de con
ventos e ós acontecementos da 
«Setmana Trágica» no 1909. Neste 
contesto desenvólvese a acción da 
película de Ribas, sobor dun guión 
que el mesmo escribíu xunto con 
Miguel Sa.nz, contado todo dende a 
perspectiva dunha familia burguesa 
que se amosa tan pactista coma 
hoxe mesmo os seus descenden
tes. 

UN FILME POLITICO 

lnterésanos principalmente o ca
rácter político do filme. Conversa
mos co seu director. No intre histó
rico do que estamos a talar, os pri
meiros anos deste século, a bur
guesfa catalá tivo a grande oportu
nidade de asumi-la dirección do 
movemento progresista que se es
naquizaba contra dun enemigo co
mún a outras nacionalidades: os 
gobernos centralistas e incapaces 
de Madrid. «Pro entón non o fixo 
-esplica Antoni Ribas- e agora, 
coa muda das condicións, ese pa
pel xa non lle corresponde a esa 
clase social. Os seus intereses non 
coinciden cos intereses populares». 

Na pelfcula sfguese ben o proce
so. A burguesfa foi cobarde ·nun in
tre decisivo e non asumfu a direc
ción do mevemento progresista, 
coma fixeron as burguesfas euro
peas en condicións semellantes, e 
preferíu por enriba de todo a salva
garda dos seus intereses que lle. 
ofrecf a o Exército do Estado e seu 
Exército. «Aínda que os burgueses 
sí que viron a necesidade dunha or
ganización, dun partido. Así gañóu 
as eleccións a «Lliga». 

O proletariado tiña un espfrito 
decididamente ácrata. Negóuse a 

Cine en Catalunya 

• propia 

votar e participar. «E esto favorecéu 
ás dereitas e deulle o triunfo á 
Lliga. Coido que se vabucaron 6 re
nunciaren ás primeiras eleccións 
serias que se /les presentaban». Esta 
é a visión do mesmo director. 

PROTAGONISMO BURGUES 

A película enchéu as salas de 
esibición. A xente foi reatopa-la 
propia historia 6 traveso dun filme. E 
sigue indo. Pero esta crítica escói
tase a miúdo entre o público : nos 
acontecementos que se recollen na 
película tiveron unha gran influen
cia os movementos de masas, aín
da que foran desorganizados e sen 
dirección. E esto parece que non 
fica claro dabondo. Dáselle cicáis 
un protagonismo moi despropor
cionado á burguesía. 

«En ca/quera caso hai que ser 
fiéis á historia. E certo que se pro
duciron eses movementos de ma
sas. Pro a burguesía xogaba entón 
un papel máis importante, cousa 
que agora non pasa. Agora o prota
gonismo está noutra clase. A de
máis, na película non se lle dá un 
trato de favor senón quemáis ben é 
recriminada polos seus erros», di 
Ribas. 

«Asegúroche -engade- que 
os elementos máis lúcidos desta 
clase saen cabreados do cine. Ago
ra ben, sobor desta mesma historia 
é certo que se poderla facer outra 
pelfcu/a, colléndoa dende outro 
prisma. Pro coido que esta era im
portante tace/a». 

A RESPOSTA 
DO PUBLICO 

A película foi claramente pensa-
da pra ter unha incidencia política 
na realidade. «Non penséi, nem
bargantes, que tora tanta coma ti
vo». Pódese ver directamente a res
posta. Por unha banda entre o pú
blico. Por outra , o interés que amo
saron por colaborar nela grandes 
artistas, facendo papéis que nou- ~ 
tras circunstancias non farían. Mes- .O 



mo políticos cataláns, moitos deles 
da clandestinidade (ún coida que 
cunha miga de oportunismo políti
co tamén). 

«Eu dirla -di Antoni Ribas
que parece máis tóxico pensar que 
a todos /les paree/a un proxector 
importante prá cultura catalá, xa 
que o ésito era imprevislbel e, polo 
mesmo, o oportunismo tamén. 
Doutra banda, meter pollticos pare
céume unha boa solución. Daba a 
idea de tipos cataláns de edade que 
doutra maneira terlan que se con
seguir a forza de maqui/laxe. Era 
máis doada esta solución)). Así es
plica Ribas a intervención no filme, 
como actores, de homes como Al
fonso Comín, Solé Tura ou Heribert 
Barrera, ·coñecidas personalidades 
da oposición política catalá. Agora 
que se producfu o triunfo é toda 
unha aportación cultural. «Dunha 
vez pra sempre demóstrase a pos/
bel forza dun cine, teatro ou litera
tura en catalán ou en ca/quera idio
ma do Estado. Eso de que non hai 
público é unha tro/a)). 

Dende que se estrenóu en Bar
celona, no Outono, xa pasóu máis 
de estadio e m~lo de Be~ (unhaa 
130 mil persoas) polas taquillas. O 
estreno en Madrid foi outro ésito. E 
a xente sigue berrando o nome de 
Fraga cando ve ó Lerroux exercen
do a súa demagoxia. «Estamos nun 
intre no que as demagoxias poden 
voltar. E non sóio da banda dos ho
mes como Fraga, senón mesmo da 
banda de partidos que se din revo
lucionarios)). 

O POBO NAS BARRICADAS 
crA cidade queimada» 

AUTONOMIA 
E LIBERTADE 

Tódolos que falan castelán na 
película son cativos e ruíns. «E que 
en definitiva tamén che é un pouco 
as/ -di o director- O home de 
boafé que ven a Catalunya ade
prende o catalán e remata por se 
integrar na vida e cultura catalá. 
Son os cativos, os rulns os que din 
eso de «fa/ar cristiám> e a «lingua do 
Imperio)), etc)). 

Outro intre de entusiasmo popu
lar ó longo da película é cando 
Cambó lle fala ó rei AlfonsoXlll en 
nome dos diputados de Barcelona, 
que remata: «e esto, señor, (a pros
peridade de Barcelona) soio se con
querirá coa libertade, coa autono
mla, que ó engrandecer a este pobo 
engrandecerá tamén o seu Reí. 
Pasarémo-los po/lticos eiqul pre
sentes, pasarán os partidos eiqul 
representados, cairán réximes e 
sairán outros novas adiante, pro o 
feíto vivo de Catalunya ficará». A 
xente aplaude cómplice. Un día tras 
outro é unha mostra viva do colec
tivo catalán. 

Está xa moi adiantado, segundo 
nosas noticias, o proxecto de facer 
outra película que, a según nos dixo 
Antoni Ribas, abranguería dende o 
17 ó 1923. «Collerla xa outros per
sonaxes; outro prisma. G ustarlame 
faceta agora dende o lado contrario 
dende as clases obreiras», di. ¿Será 
este un camiño pra recuperarmo-la 
historia? ¿ Pra cándo en Galicia? 

Eseolma/TEIMA 
LIBROS 

Eduardo Moreiras. «FOGO SOLTO». Edicións do Castro. Narrativa. A Co
ruña, 197 6. 179 póxs. 

Eduardo Moreiras xa non é novo nas nosas letras. Nacéu en Quiroga 
(Lugo) en 1914 e os seus primeiros libros foron en castelán. Dende 1952 a 
súa producción literaria é, fundamentalmente, en galego. Poesía: «A reali
dade esencial» (1955), «Paisaxe en rocha viva» (1958), «Os nobres ca
rreiros» (1970). Narrativa: «Follas de vagar» (1972), «Primavera no Lor» 
( 197 4). E traductor, ademáis, de varios poetas estranxeiros ó gal ego. 
«Fogo salto» é un libro de narracións. Cinco narracións breves. A paisaxe 
adquire na prosa de Moreiras, o mesmo que en grande parte da súa poesía, 
unha dimensión cósmica na que se desenvolven, viven e medran os homes. 
O estilo mesmo do escritor busca en moitas páxinas a recreación desa sim
biose: home-natureza, sobor de todo cando se trata de narrar mundos ru
ráis. A acción pode ser ás veces secundaria, anque se consiguen momentos 
brillantes. O primeiro conto do libro é unha mostra clara de todo esto. 
Castelao. «COUSAS DE NENOS». Colección «O Moucho», n. 0 52. Edit. 
Castrelos. Vigo, 1976. 61 póxs. Escolma e pórtico de Claudio Gon:zólez 
Pére:z. 

A colección «O Moucho», da editorial Castrelos, é cicáis a máis po
pular das nosas coleccióm: literarias. O mesmo polo seu precio que pola súa 
presentación e contido. Agora amósanos unha escolma de dibuxos de Cas
telao, recolleiros dos que o dibuxante foi deixando nas páxinas de «Faro de 
Vigo», «A Nosa Terra» e «Galicia» cando colaboraba nestes xornáis. 

«Debaixo do humorismo hai sempre unha grande dom, decía Mark 
Twain. E Castelao tivo sempre moi en conta este dito no intre de face-lo seu 
humorismo: crítico, testimuña social e, · 6 mesmo tempo, ó apoiarse no 
mundo dos nenos, fondamente tenro. O mundo dos nenos foi sempre pra 
Castelao (e pra unha grande parte de artistas e escritores galegos) ferra
menta axeitada pra, dende as primeiras raíces, face-la análise directa do 
contesto social. O cabo os nenos aínda non están alleados (poi.o menos aín
da non están completamente alleados). Libriño que fai gracia e que fai pen
sar. Cada chiste semella o ediiorial de primeira páxina dun periódico. O de
rradeiro dibuxo (o neno do conto · xa é un mozo) refírese, naturalmente, á 
emigración. 

Filgueira Valverde. «PUBLICACIONES. CONFERENCIAS. CURRICU
LUM». Homenaje de sus disdpulos. Pontevedra, 1976. 146 póxs. 

A longa obra de erudito profesor foi catalogada e preparada por José 
Fuentes Alende. Trátase dun longo índice no que se recollen tódolos moitos 
traballos de erudición e cr{tica, investigación, etc. do profesor pontevedrés, 
espallados todos por diversas publicacións, xornáis e revistas. Homenaxe 
dos seus alunos· na súa xubilación da docencia. 

DISCOS 

Xerardo Moscoso. «GALICIA». Par(s, 1976. 18 temas. Circula fóra dos 
circuitos comercióis. 

O vello repertorio dos «Voces ceibes»: Celso Emilio Ferreiro, Rosalía, 
García Bodaño, Guillermo Rojo, Rodríguez López, Avelino Díaz ... O mesmo 
xeito de entende-las cousas que no 68 compostelán: unha guitarra e 
aproveita-la canción como ferramenta política.O que pasa é que dende 
aquela pra acó a realidade do país e mesmo os xeitos de axitación e movili
zación política deron moitas voltas. O disco non ten máis valor cá personali
dade do Moscoso. Canta mal. A música tampouco é grande cousa. Ten un 
cheiro xa como a cousa «camp», anque pra moitos de nós sexa un «camp» 
doce, dondo, endexamáis ridículo. 

Xerardo Moscoso está a grabar agora un novo álbum, xa en boas con.
sicións e cuns bos medios, nunha casa discográfica de. Barcelona. Haberá, 
pois, que agardar pra aquela. 

DISCOS CLASICOS 

Escomenzamos hoxe unha serie de recomendacións de temas clási
cos, porque nolo piden así os nosos lectores. Encárgase desto o noso cola
borador X. L. Carreira. 

O noso disco recomendado nos clásicos é hoxe «SONATAS PARA 
PIANO» de L. V. Beethoven. Pianista: Wilhelm Backhaus. Decca. SXL 
6452/61. Precio: 3 65 pesetas. Recomendámolo poi a súa oportunidade, 
pola súa execución e magnífica calidade de grabación. 

Un disco, sin embargo, que non recomendamos é «OBRAS POCO 
CONOCIDAS PARA ORQUESTA», de J. S. Bach, grabado pola Orquesta da 
Radio de Viena. Director Robert Rudolf. Non estraguen eiquí os cartos. 



Algunhas 
preguntas 

Meus queridos amigos: TEIMA 
supón un esforzo, pode ser eficaz e 
bó pra Galicia. Merece axudarlle. 
Sin que ninguén se dispoña a pr_e
guntálo coido leal decir algo, sóio a 
efectos internos. Sen dúbida vós 
mesmos estádes en que TEIMA é 
un esforzo que irá millorando á me
dida que avance a eisperiencia. E 
penso que no que é máis fácil e 
máis rápido progresaré no aspecto 
gráfico. Por exemplo, as follas de 
propaganda tiñan que millorar en 
beneficio da revista e dos propios 
anunciantes. 

As fotografías, (a da tapa núme
ro un vése que é boa) non se sabe 
si son boas ou malas, pois unhas 
están coma pasadas, que pode ser 
nos fotolitos, e outras coma non 
axustadas de tinta. Logo haberfa 
que preguntarse algunhas causas ... 
¿non está un chisco pequeña a cai
xa respeito do formato?, ¿xustifíca
se en propaganda de páxina enteira 
tanto cerco e pola contra non cer
car ou distinguir dalgún xeito un 
aviso reproducido coma o de Che
rna? , ¿está ben desbotar totalmen
te as posibilidades que ten sangrar 
ilustracións e propaganda?. etc. 

Sen dúbida xa vós estarédes 
pensando nestas causas que si se 
coidan un pouco, a revista ganará 
sobre todo cara ao exterior de Gali
cia e eso é importante porque o 
respeto que acade tora vai influir 
tamén dentro, ademáis de polo efe
to direuto. 

Non sei se estarei facendo unha 
parvada dando opinións sen que se 
me teñan pedido, inda que as argu
mente. Se sirven pra que a revista 
se afinque e penetre, non me arre
pinto. 

Por outra banda, se entra novoso 
interés podo mandarvos dibuxos 
con pé pra facer unha eisperiencia 
dun certo humor. Non sería un hu
mor con moita gracia, que eu non 
teño. Mais ben, trataríase, semá 
tras semá de encarnar a ironía da 
cultura ancestral do pobo galega 
asoballado sobre dos problemas 
de oxe. Mando unhas fotocopias 
dalgo que fixen hai anos, por dar 
unha idea. Agora tratarían outras 
causas e iría un cada semá. Gratis, 
por suposto. 

Apertas tensas. 
Isaac Díaz Pardo 

Seminario de Estudios Cerámicos 

Sargadelos-Cervo (Lugo) 

Dous xuicios sobor 
do idioma galego 

Meus bós amigos; Axún
tovos cá presente unha <<fo
tocopia» doütra carta que 
aparesce na revista «CAM
BIO 16», desta semán reme
sada por un galega, có gallo 
duns artigas sobor das lin_
goas nacionais da Hespaña. 

De primeiras, direivos que 
estou dacordo con ela na súa 
tot..alidade. 

Vós que nos encetas de 
saída da vosa revista dixé
chedes que unha das primei
ras causas nas que re1maría
des haberí a ser o achega
mento das culturas dos paí
ses da nosa mesma raíz, coi
do que podédes esperimen
tar no que na <<fotocopia» se 
espón. 

Temas que té-las nosas 
propias verbas e os nosos 
xeitos de tala propios, mais 
ternos de mirar de nos en
tender no xeito de escrebir, 
cós nosos irmaos. Sería beli
do, de certo, que a nosa or
tografía tora a mesma, a que 
topáramos nos xornais do 
R10 de Xaneiro, Luanda, 
Coimbra ou A Coruña. 

Eu gastaría de sabé-lo 
que se tala máis aló do Miño 
e do Atlántico, escoitando e 
lendo ó meu arredor. 

Sei que é unha longa e 
non doada tarefa, mais vós 
podedes xungir as opinións 
dos da Real Academia, mái
las do Instituto, ámbolos 
dous tratantes da lingoa que 
se fala na Galiza. 

Compre de unificármo
las opinións, poñer ó día a 

A procura dun galega 
«limpo e fixo» nas páxinas de 
TEIMA terá merecido a sim
patía de todos os lectores e, 
por suposto, a miña. Enco
mendada a espartos lingüis
tas a tal limpeza, debera eu, 
mero parendiz de escritor, fi
car de boca pechada; pero o 
labor tan valentemente acei
tado por Charo Alvarez e 
Francisco Fernández Rei é 
tan duro e difícil que invetá
bel será que de cando en vez 
non lles fuxa al~ún «gazapo», 
sen que esa fux1da poda nun
ca poñer en xuicio a súa vixi
lancia e menos afnda o seu 
saber. 

Non estará de sobexo que 
os demasi tratemos de pres
tar algunha axuda, afnda 
que, como no meu caso, re
sulte pequena e de pouco 
valer. Vamos, se lle pare
ce, señor director, a por hoxe 
de manifesto o problema da 
denominación dos meses do 
ano. Antecipo que nunca eu 
(Abrenuncio) propositarei 
sentar unha conclusión, 
senón sinxelamente, abrir un 
debate, mellar un estudo, e 
chegar a un necesario con
corde entre todos os que nos 
interesamos por ese galega 
«limpo e fixo». 

Penso eu que as denomi
nacións: Nadal, San Xoán, 
San Martiño, Santos, etc., 
son populares, exclusiva
mente rurales, e por tanto 
admisíbeis en determinados 
casos e riba de todo an lin
guaxe coloquial; pero nun 

nosa lingoa (colle-las verbas 
novas da téinica e xiros mo
dernos dos irmaos de Portu
gal), xa que senón a lingoa 
de Galiza, como tal, morrerá, 
e ós poucos a lingoa deste 
país será, sementes, un dia
lecto do castelán, e non o 
que compre e pode ser: 
UNHA LINGOA INTERNA
ZONAL, da que podermos di
zer nasceu no nos país, an
que desenrolada cá axuda 
dos irmaos das diferentes 
nazós irmás, claro é. 

Esquezamos os «Patriotis
mos localistas» e falernos a 
lingoa, escrebámo-la lingoa 
que compre, xa dis:io cás 
caracteristicas propias da 
Galiza, dun xeito mesmo 6 
da Castela, diante dos países 
castelás da Hespaña e dos 
·países hispánicos da Améri
ca. Esa lingoa é a lingoa 
«galaico-portuguesa» de ho
xe, e non un GALEGO DES
FASADO E SOBOR DE 
TODO UN GALEGO CASTE
LAN IZADO (como poderé
des ver e ouvir nos xornais, 
arradio, e televexo galegas e 
nos propios artigas da vosa 
revista). 

Pídovos unha cousa pra 
tódolos galegas: Non deixe
des morré-lo galego ás maos 
do castelán. Dádelle vida có 
portugués, lingoa filla. Os 
dous xuntos de novo terán 
moita máis forza, e teremos 
algo polo que loitar. 

No oustante, adiante con 
TEIMA, do xeito que sexa, 
pro sempre galega. 

Gracinas por me lér. Re
cebide un saúdo. 
Xurxo Neira Gaioso 
A Coruña 

texto culto os nomes dos 
meses han de ser, pouco 
máis ou menos: Xar:ieiro, 
Fevreiro, Marzo non Mar
zal), Abril, Maio, Xuño, Xullo, 
Agosto, Setembro, Outubro 
(non Outono), Novembro e 
Decembro, asf con lixeiras 
variantes os encontramos 
nos documentos galegas re
collidos por Ferro Couselo, e 
asf se coñecen no galega ac
tual con preferencia a aquels 
outras denominacións. No
mes, por outra parte, ben pa
rellas dos que levan nas ou
tras linguas irmáns euro
peas. 

Non vexo razón válida 
para diferenciármonos, a non 
ser que se nos teña prendido 
o malfadado «solgan» es
pañol e queramos proclamar 
que Galiza é diferente. Galiza 
non ten por qué ser diferente 
e menos no abolengo idio
mático; apenas distinta. A di
ferencia porta un aquel de 
discordia, a distinción un ou
tro de clarificación. 

Non fagamos a Galiza tan 
diferente, tan diterente que a 
deixemos sen amigos nen 
parentes. Nunca a someta
mos á operación de ciruxfa 
(anti) estética que lle defor
me ou borre os rasgos da no
bre familia a que pertenece. 

Abonda xa con ese <<X» a 
tudo trapo con o que, dolora
sa mente, haberemos de 
transixir. 
Jenaro Mariñas del Valle 
A Coruña 

Carta~a 
l>irfccióJt 

NOTADA 
REDACCION 

Queremos agradecer moi espe
cialmente as suxerencias e o ofre
cemento de Isaac Díaz Pardo por
que sabemos do valor das ilustra
cións e os dibuxos. TEI MA queda á 
espera dos seus traballos, doble
mente desinteresados. Moitas gra
cias. 

Escribe un 
emigrante 

Señor director: Son un xoven de 
1 8 anos que quer suscribirse á súa 
revista que teño entendido se edita 
en idioma galega, é de aparición 
semanal e é imprimida en «La Voz 
de Galicia». 

O motivo do meu interés en sus
cribirme non é outro que o amor á 
miña terra, que un día do ano 1965 
abandonei. E decir. son unha vícti
ma da emigración. Eu son natural 
do axuntamento de Toques, un 
pobo a 12 kilómetros de Melide (A 
Coruña), levo residindo en Bilbao, 
11 anos e aquí teño tódalas miñas 
amistades e preocúpome dos pro
blemas euskaldunes coma un vas
co máis e axudo en todo o que podo 
a resolvélos, pro tamén recordo a 
miña «Terriña» e os seus proble
mas, que sin dúbida son moitos e 
mais grandes que os do País Vasco, 
ainda que os de aquí sexan un pou
co, pro non do todo distintos. 

Agradecerfalle que me esplica
ra diante de efectua-la suscripción, 
qué liña sigue a súa revista e qué 
temas aborda. Deportivos, sociais, 
relixiosos, políticos, etc ... Porque eu 
soupen da revista por medio de 
«La Voz de Galicia», pro non conozo 
o seu contido. Agradecerfalles que 
me enviasen contra reembolso o 
seu primeiro número. E ta
mén que me desen información, se 
teñen, da revista titulada «Terra e 
tempo», que creo é editada por 
U.P.G. (Unión do Pobo Galega). 

Saúdalles atentamente. 
Xosé Ramón García Arias 

Santa Clara. 16. 1 º 
Bilbao - 6 



en Galicia ... 

RADIO POPULAR 

VIGO, OURENSE, FER ROL, LUGO 

por unha radio cada día máis nosa 



· . De momento la única salida tg¡ ~~ En su mano está el indulto, 
para 900 millones de niños es morir. . 1WJ Unicef sólo cuenta con el dinero de sus socios. 

900 millones de niños que están condenados ~l ft Hágase socio de Unicef, 
por el hambre, la enfermedad ,\........_ -iJl nunca habrá empleado mejor 

y la falta total de cultura. ~7 ~ un poco de dinero. . 

•.......... unic:ef ........ ~ ..• 
: Fondo de las l\laciones Unidas para la infancia. : 
• • • • • Apartado 12021 • 
• MADRID • • • • • • • • • • Ruego me remitan mayor información sobre Unicef. • 

• • 
: Nombre ......... ......................... ... .. ........... .. ... ............ .. ................. : 

• • • Dirección ............................ ..... ................................................. ·································----------------- • 
• • : Ciudad......................... . .................................... ··----·-········Distrito..... : 

: Teléfono ... ............ .... ........ ....... ....... . : ...................................... 
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