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Sete tei1nas
e un gran pobo

Editorial
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so Sánchez Izquierdo, Xulio Xiz, Xosé R. Vilamor.
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Valentín Arias, Xurxo Torres, X. M . Espino (Ensino)
Aldexandre P. Camacho, Xoan X. González, Xosé
M. Cabanas (Ecoloxía)
Francisco Carballo, Xosé M . Santalla, Alfonso Magariños, X. Chao Rego (lgrexa)
Xosé Marpía, X. M . López Nogueira, Santiago
Lamas, F. X. Yuste (Medicina)
Equipo Trasmallo, Domingo Ouiroga (Pesca)
Mario Orxales. Xan BÓuzada. Xosé P. Vilariño. Daniel Pino. Ricardo Palmás (Socioloxía) .
César Portela , X. L. Martlnez, X. Bar Boo
(Arquitectura-Urbanismo)
Ceferino Díaz, Claudia L. Garrido, A. Pausa Antelo
(Campo)
AXENCIAS
Europa Press (Madrid). Zardoya (Barcelona). Keystone (Parls). Prensa Latina (Habana)
CORRESPONSAIS
Arturo Ruibal , Rafael L. Torre (Madrid)
Carlos Porto (Lisboa)
Xavier Costa Clavell, Ramón Clemente (Catalunya)
Gregario Gálvez (Euzkadi)
A. Ramos Espejo (Andalucía)
Equipo Andalan (Aragón)
Vicent Ventura (País Valenciá)
Equipo Cort (Baleares)
Ramón Luis Chao (París)
F. Pérez-Barreiro (Londres)
Domingo Fernández (Buenos Aires)
Emilia Vázquez (Santiago de Chile)
Baldomero Cores (Puerto Rico)
Fernando Pereira (Montevideo)

Noventa mil exemplares vendidos, sete números na rúa e unha pronta ampliación de tirada e cecá is de paxinado deberfan facer trocar de pensamento ós que aínda dudan da capacidade do
pobo galego pra soster un medio de comuncación propio. TEI MA, que nacéu coa precariedade
e o desamparo postos, comenza a cumprir agora
coa primeira das condicións que garantizan a supervivencia nunha estructura capitalista: a rentabilidade económica.
Pro nin os promotores -xente realista que
pedíu o imposíbel- nin o equipo profesional
que fai 'este semanario queren caír na fácil trampa de considerar este feito un ésito persoal. Somos tan conscientes coma o máis adoecido dos
nosos críticos das moitos chatas que se lle poden poñer agora mesmo a TEIMA. Defectos que
tentamos solucionar suplindo ás veces medios
técnicos con glándulas.
Somos conscientes, tamén, de que todo
este esforzo cairía no vacfo de non estar encamiñado á satisfacción dunha verdadeira necesidade colectiva de información en, desde e pra
Galicia, por parte do pobo galego.
Somos conscientes de que TEI MA é un pro-
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Sendo conscientes de todo esto, queremos
loitar -irnos seguir loitando'- pra que o pobo
que terma de TEI MA como de algo da súa propiedade sexa cada día máis ceibe. Cos medios
que están ó noso alcance: conta-lo que pasa,
sen adornos nin medos. A verdade, sinxelamen. te, quince mil veces cada semá. Polo de agora .

Pesquería galega: a crise dun .
sistema.

SUPERVISION LINGUISTICA
Rosario Alvarez Blanco, Francisco Fernández Rey
(l.L.G .)

Teima non se fai solidaria das opinións espresadas polos seus colaboradores.
Autorizase a reproducción total ou
parcial de testas e grabados, sempre
que se cite a procedencia.

Somos conscientes, en fin, das contradicións en que nos sitúa a propia realidade do
pafs. TEIMA non está chegando como debería
chegar ás zonas ruráis, onde vive a meirande
parte da poboación galega. Oeste xeito, a xente
(no Grove, en Xove, en Cee, nas Encrobas) á que
vai destiñado boa parte do noso traballo sigue
sin ter oportunidade de informarse dos seus propios problemas no idioma que falan a cotfo. E a
consecuencia dunha estructura creada pra marxinar a todo un pobo da cultura, da libertade e
hastra da vida.
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dueto -un máis entre outros moitos- da capacidade de autodefensa de 'Galicia diante dunha
agresión esterior constante e xeralizada en tódolos eidos que configuran a súa personalidade nacional. O noso labor periodístico é, porén, cáseque secundario.

Alúmina de Morás: ¿unha industria legal?
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Carballo, o máis
represaliado, na casa
Recibir a Fernando Carballo Carballo era, máis ca outra cousa,
unha homenaxe a un histórico loitador que, por fin, poderfase retirar
a descansar tranquilo. A un home de 54 anos que pasóu 26 na cadea, non se lle pedfa moito máis. Pro Carballo, vello militante da
CNT e ó preso polftico que máis anos pasóu nas cadeas do estado
español, entróu de novo na vida rachando.
Fernando, carpinteiro e xastre na libertada, pedf u a inmediata
abolición das cadeas, a supresión da pena de marte e da tortura.
Abogóu tamén pola urxente liberación de tódolos presos, polfticos e
comúns. Carballo, detido dúas veces por roubar pra poder comer,
dixo que a amnistfa non é solución prós «meus queridos amigos», xa
que a marxinación dos delincuentes non ten máis responsábel cá
propia constituci(m da sociedade.
A historia do nena Fernando é unha historia das moitas da
emigración galega. Seu pai, ferroviario, trasládase a Valladolid cando o seu tillo tiña nove anos, buscando millares ventas económicos.
Coa guerra e tra-lo asesinato do pai, militante da Confederación Nacional do Traballo, pasa dous anos nun hospicio, do que sae, nos remates da guerra, pra ir vivir cos seus irmáns e a súa nai a Valencia.
Os catorce sofre a primeira detención por roubar cacahuetes .e
pasa o seu primeiro ano na cadea. O ·comisario que o ameazaba no
interrogatorio foi profeta: «Rapaz, ti levas o mesmo camiño có teu
pai...». Os dazasete anos entra outra vez na cadea, pra cumprir unha ·
condena de 18 meses, acusado de agresión a un sereno que tentóu levarlle unha lata de aceite que .Fernando Carballo fa vender no
estraperlo. Pasa seis anos tranquilo hasta que ós 26 anos, en 1948,
detéñeno baixo acusación de pertencer ó Socorro Roxo lntemacional: agarda, durante dez meses, xuicio, no que non se proba a súa.
pertenencia 6 Socorro. Nembargantes, cáenlle oito anos por roubo .
que vai cumprindo entre Ocaña e Puerto de Santa Marfa. No 55 volve a ser un home ceibe e traballa -carpinteiro e xastre- coa súa
muller, Juana Rodríguez, en Valladolid.
· A condena .que agora rematóu era de 30 anos e fóralle imposta no 1964. Naquel intre detivérario, xunto co anarquista escocés
Stuart Christie, cando esperaban recibir materiáis esplosivos cos
que contaban levar adiante un atentado contra Franco.
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Premios á
f ,
elandestinidade
O axuntamento de Pontevedra
concede tódolos anos os premios
«Ciudad de Pontevedra» co gallo da
festividade de San Seb~stián, voto
do pobo. Esta festa local foi resucitada por Filgueira Valverde, cando
era alcalde, e aínda hoxe sigue vencellado a ela pois formóu parte .do
xurado que otorgóu os premios
xunto con Marcelino Jiménez director do Instituto Femenino, o abogado decano Millán, Cuña Novás, secretario e funcionario, e os concelláis da comisión de Cultura presididos por Fernández Figueroa.
Esta comisión fixo a proposta
dos nemes a premiar ó pleno reunido o sábado 15. O que parecía un
acto rutinario convertí use neutro
máis dos ridículos a que nos ten
acostumados a casa. Todo dios incluíd.9 o alcalde quedóu coa boca
aberta ó coñecerense as propostas
que non se axeitaban ás bases.
Unha de dúas: ou non foron lidas
polo xurado (de que non saiban ler,

ninguén desconfía) ou había amaño. Vexamos algúns exemplos.
Pró premio a obras e restauración de edificios propoñfase a casa
de Muruáis, nos soportáis, que· aínda ten a valado protector, e as bases esixen que as obras· estivese·n
rematadas dentro do ano pasado,
ou sexa no 1976. Pro o máis curioso é que esta obra exemplar precisóu unha requisitoria do propio
axuntamento porque no desterro
colleron parte da rúa pública.
O darse canta o pleno municipal
de que os premios tiñan que se
axeitar a méritos conqueridos no
pasado ano, toda a proposta tivo
que ser investigada pois non había
seguridade de que se tivera en conta esta cláusula, inda que non se
discutan méritos personáis. O finado don Miguel Odriozola, morto hai
dous anos, pra contirmarlle a póstuma distinción, houbo que basarse
en que a súa investigación sabor da
xenética dos parcos -que ninguén
pense que poido haber agradecemento persoal- foi publicada no
prazo estabelecido. Pra .manter na
proposta ós médicos Ballina e Hurlé fixo falta buscar unha «interpre-

tación» das bases e no que respecta ó pintor Sobrino por pouco hai
que chamar ó Banachek pra atopar
unha única mostra en todo o ano e
pra eso colectiva en. Vigo.
Non é de rexeita-lo resultado, a
xente premiada, senón a maneira.
Pra redondea-lo asunto estiraron
tanto as bases que sen contar outra
vez co seu contido aprobado pola
corporación en xuntanza plenaria,
inventáronse diplomas de honor
pra algunhas entidades locáis.
O Casino Mercantil e Industrial,
seica pala súa repercusión social.
Non é cousa de negala, pro recordemos que esta sociedade tomóu
de pura coña ó axuntamento construfndo un complexo deportivo en
Mourente sen licencia municipal e
aínda está por aclarar se colléu ou
non terreas do concello.
A «Ciudad Infantil Príncipe Felipe» que erguéu a Diputación
en Montecelo (Mourente), tamén.
sen licencia municipal, e máis ó
«Estadio de la Juventud», do que a
ampliación e dotación . de piscina
cuberta foi inaugurada hai pouco
polo ministro secretario xeral do
Movemento, obra tamén clandest~
na.
O Axl.intamento
de Pontevedra
.
.
está visto que é dos que lle dan
nunha fazula, e pon a nutra. Non se
pode decir que sexa~ caprichosos.
Pro depende · de con quen. Os outros dous diplomas déronllos -pra
continua-la t.ónica oficialista e partidaria- ó colexio menor da xuventude «Atlántico» e á Sección Femenina.
Non se lembran . dos que están
salvando a fama cultural de Pontevedra, dos que loitan porque a capital non perda o que lle queda debo,
nin das casiñas que s.e arreglan nas
aldeas mantendo a súa irmandade
coa paisaxe. Pro os que fan esto
non son «santóns» e esto ándavos
asi ...
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Pontevedra

Tira-la pedra
e agacha-la mán
Na mañá do sábado 15, varios
edificios de Pontevedra apareceron
cos vidrios rachados. Quince na
c~sa sindical, cinco lúas na cafetería Daniel, outra no Banco Pastor,
outra -a mesma co día 26 do nadal- no bazar Reguera e· forzaron
o quiosco da popular María, na praza da Ferrería.
No intre que pasamos esta crónica á revista non se sabe quen foi o
pai de semellante animalada. Uns
din que os anarquistas., outros que
os «guerrilleros de Cristo Rey»
-¡Xesúsl- e outros que .gamberros máis ou menos politizados pro
borrachos ou drogados.

o
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Gamberrada, con motivación política ou non, dende logo é, e gorda. E como non se sabe de que
mans safron as pedras porque a capital queda vixilada pala noite por
sóio seis municipáis (a policía gubernativa seica se retira as 13 h.),
estánse a facer cavilacións sen chegar a nada. Calquera camiño que se
colla sirve pro non leva con certeza
á verdade. ·
Consultados por TEI MA varios
dirixentes da esquerda, dixeron
non saber nada do asunto. Tirándolles pola lingua non descartaban a
posibilidade de que os feitos tiveran que ver cunha provocación da
estrema dereita pra provocar un reforzamento da represión. «E histórica esta táctica da dereita ... »
Outras opinións recoñeceron
esta posibilidade e tamén a de que
os protagonistas foran estremistas
.da esquerda «na percura de que
esto rompa dunha puta veZ».
Según poido sabe-lo naso corresponsal, os autores da pedrada
contra o escaparate de «Reguera» o
día 26 do Nadal -cando os paus
na Ferrería - non tiñan antecedentes políticos, polo menos non llos
atopóu a Brigada Social que investigóu o caso. Parece, en simple
conxetura, que o motivo poidera
se-lo comportamento do concellal
dono do establecemento ó remate
do partido Teucro-Barcelona, protexendo ós arbitras que ·provocaron
as agresións dos aficionados pala
súa actuación anticaseira.
Por outra banda, o feito de que
na madrugada do sábado forzaran
e roubaran o quiosco de María (a
quen. o que máis e o que menos lle
debe o primeiro pitillo ou o primeiro
preservativo), desorienta aínda
máis o asunto dende o aspecto político pra centralo no puro e denigrante gamberrismo . ben regado
polo güisky dos clubs nocturnos
que por aquelas tres e pico da
mañá pecharían ...
Dende logo, se os feitos tiveran
intención sería de perturba-lo ~rde,
os sitios non poden estar millar escol lidos pra despitar: a delegación ·
de Sindicatos (aínda vertical), os
do nos do bazar e da c~feterí a son
da (<Udpe», o banco ...
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Xoán Teixeiro:

Oito anos deixado
da 1nan dos ho1nes
tes- pasóu por Carabanchel,
Teruel, Ocaña, El Dueso, Alcalá
de Henares, Pontevedra e Jaén,
onde hoxe está, onde se atopa
por fin, cun vello amigo, Ernesto Alajarín. Estes dous son,
hoxendía os únicos membros do
FUR na cadea: Ridruejo, fillo
dun oficial do Servicio de Información Militar, fugóuse, e a
Ayala deixárono, en libertada
condicional, hai un ano, cumprida media condena e bo comportamento por diante.
Teixeiro, poucos meses
antes de ser detido

Xoón Teixeiro Conde, hoxe
26 anos, de Lugo, é o preso
político galego que móis anos
leva polas cadeas do estado.
Tamén é o móis esquencido: o
seu nome non aparece nas listas da oposición e a prensa legal non sabe do seu caso.
En Madrid, o vran do 68, catro rapaces (Ayala -dazasete
anos-, Xoán Teixeiro -dazaoito anos-, Ernesto Alajarfn-dazanove- e Alejandro Ridruejo
-vinteún-) fundan o Frente
Unido de Resistencia. Eran catro,
e eran dos poucos militantes
anarquistas que no estado quedaban: os seus amigos, os pioneiros do movemento ácrata,
foran caíndo dende o nadal do
67 a abril do 68 (os antiautoritarios españóis viviron o seu
maio antes que ninguén). Adicáronse a plantar lume polos
buzóns de correos, incendiaban
autobuses valeiros do exército e
queimaron unhas aulas da universidade vella de San Bernardo.
A pouco tempo desta queima, nunha madrugada do Nadal
do 68, os catro rapaces, todo o
que era o FUR, foron detidos.
Nun consello de guerra sumarísimo -xuzgado militar da rúa
do Reloj-, aplicándolle-lo
decreto-lei de bandidaxe e terrorismo, Alajarfn foi condenado a
12 anos; Ayala, a 15; Teixeiro, a
18 e Ridruejo, a 25.
Teixeiro -cada un dos rapaces foron pra cadeas diferen-

SIN RESPOST A
Co gallo do último decreto de
amnistía, Alajarfn e Teixeiro reclaman a sua inmediata liberación, xa que non estaban condenados por delitos de sangue nin
por atentados contra da integridade física das persoas. Pesia a
que estas eran as dúas condicións escluíntes que facf a o decreto, denegóuselle-la libertada.
O caso é que a negativa ven do
mesmo tribunal que os condenóu, basándose en que eles foran quen queimara as aulas,
cando a sentencia declaróu probado que Alajarín e Teixeiro non
estaban presentes nesta queima.
O recurso feito xa no mes de
setembro, non tivo resposta do
Consello Supremo de Xusticia
Militar, cando o decreto da amnistía talaba de arbitrar procedementos de urxencia na tramitación das peticións e dos recursos.
Dentro da cadea, Xoán Teixeiro sigue estudiando Económicas -fai cuarto curso-, non
perde a moral e o seu corpo 'resiste sen problemas. «Sóio nos
ollos, moi tristes, nótaselle o
peso da cadea», din os seus familiares. Participóu en canta loita houb.o por mellora-las condicións de vida das cadeas e cantas protestas se fixeron contra
dos acontecementos do esterior. As dúas últimas folgas de
fame nas que participóu foron
en Pontevedra, polo das cinco
execucións do 75, e en Jaén, hai
cinco· meses, pra reclamar unha
amnistía total.

Ensino

1

Despidos
na privada
«Os índices de paro no sector
docente son cada vez máis altos.
Os de subempleo tamén. Funcionan as listas negras. E nos últimos
tempos os empresarios colleron a
iniciativa e, apoiados na supresión
do artigo 35, decidiron facer limpeza nos centros». Así se esplican representantes dos profesores. A
Asociación de Ensinantes do Calvario (barriada viguesa) denunciaba o
feito: en dous meses arrecior dunha
ducia de despedidos de colexios
privados; nunha meirande parte de
casos os profesores contratados
estaban a piques de remata-lo seu
tempo de proba, ou sexa: legalmente o despido é válido e ninguén
ten que dar esplicacións. «Non interesa. Acabóuse», di o empresario.
Nin a solidaridade do alunado, nin
as cartas de organismos profesionáis coma o Colexio de Doctores e
Licenciados, nin ·as recolleitas de firmas de protesta serven de moito
nestes casos.

OS EMPRESARIOS
UNIDOS
Aínda máis, unha meirande parte destes colexios privados están
subvencionados. Cáseque ningún
deles reúne condicións mínimamente axeitadas pra impartiren a
docencia, son colexios en pisos, ás
veces sen lugares pra que os nenos
poidan safr ó recreo (téñeno nas
aulas uo non tañen), con trampulladas na Seguridade Social, etc.
TEI MA talará nun prósimo número
dos «Colexios de piso», un xeito de
entende-la docencia (a cabalo antre
o almacén e o negocio) que se dá
moito, sobor de todo, nas zonas
máis populosas das grandes cidades. Vigo é un exemplo claro.
«Nós ternos moitos problemas.
Moitos problemas. E moitas responsabilidades que os profesores
non queren ver. As subvencións do
Estad~ (cando ·as hai) non chegan a
nada. As veces ternos que arranxalas cousas uh pouco polo camiño
do medio. Pro o profesorado, cando
non é incompetente, é dunha intransixencia absoluta», esplicaba a

un redactor da revista un empresario dun colexio mediano.
A partir da folga da privada, hai
agora un ano, os empresarios adeprenderon ben a lección: compre
estar unidos pra faceren frente, unidos, ós problemas. Os problemas
son o profesorado. Cando se plantexóu a folga da privada, un profesor de EXB gañaba, por lei, pouco
máis de doce mil pesetas. Logo da
folga, que paróu unha maioría de
centros privados da provincia de
Pontevedra, as cousas quedaron
antre as 16.500 e as 17 mil pts. ó
mes, por seis horas de traballo lectivo, máis preparacións, etc.
De todo o ensino (de seu moi
problemático) a privada é o máis
conflictivo e cheo de irregularidades, tanto laboráis como docentes.
Os despidos dos últimos dous meses viñeron a poñer o tema outra vez
de actualidade, un ano despóis de folga' da privada. Detrás hai todo un
prantexamento de docencia, as relacións laboráis, a calidade do ensino, o
paro dos ensinantes, o subempleo, a
estabilidade no emprego do profesorado, o dereito a un posto escolar, os
plans do Ministerio, etc. que haberá
que tratar máis polo miúdo.

Bautista Alvarez Domínguez,
presidente da Asociación Cultural
de Vigo, que xa noutras ocasións tivera problemas coa Administración
pola súa suposta participación en
manifestacións nacionalistas, foi
nóvamente multado. Esta vez con
cen mil pesetas.
A sanción apóiase na presencia
do señor Alvarez nunha manifestación en Santiago de Compostela o
derradeiro día 14 de decembro manifestación que fora prohibida polo
gobernador civil da provincia. Segundo o comunicado oficial producíronse ese día «diversos conatos
de alteración del orden público en
las calles que figuraban en el itinerario de la referida manifestación,
teniendo que intervenir la Policía
Armada con empleo de medios disuasorios». O gobernador civil considera ó señor Alvarez un dos promotores destes actos.
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CC.LL. e A.G.A.: por un
sindicato labrego, xa

MANIFESTACION EN SOL/DARIDADE COAS ENCRpBAS

Encetar conversas coas Comisións Campesiñas (CC.CC.).
coas Comisións Labregas «Terra» (CC.LL.-Terra). e con todos
aqueles dispostos a participar
na formación dun sindicato labrego galego é a proposta que
acaban de tace-las Comisións
Labregas (CC.LL.). que editan o
voceiro «Fouce». e a Asociación
Agraria Galega. Estas dúas últimas organizacións discutiron
unhas bases mínimas de iniciación dun proceso sindical. bases
que levaran ás conversas cos
outros grupos. A proposta incl úe a celebración dun congreso
labrego a celebrar abertamente.
sen clandestinida9e. «Está previsto facelo en marzo -dixéronos os de Comisións Labregas- e levarémolo adiante se
hai un mínimo de douscentos
labregos».
As bases mínimas ás que
chegaron as CC.LL. con A.G.A.
son as seguintes: que o sindicato sexa galego, entendido como
que poden pertencer a el tódolos traballadores por conta propia ou allea que traballen directamente na producción agraria.
escluíndo. según din. a calquera
cacique. absentista ou capitalista agrario; sindicato galego. que
parta de Galicia como unha realidade política. económico e
socio-cultural e polo tanto sexa
necesario un sindicato de dirección galega. independente de
calquera organización a nivel
estatal; sindicato único. que englobe a tódo-los labregos galegos nunha única organización.
nunha única central sindical
agraria. aínda que dentro dela
haxa unha serie de seccións ou
divisións segundo problemas ou

especialidades; sindicato democrático. con eleccións de cargos
e revocabilidade dos mesmos.
onde se estimulen as asambleas
parroquiáis e de bisbarra. opóñendose ó chamado «unitarismo» entendido como acordos
dende enriba entre organizacións sindicáis pra «repartirse _o
pastel» según o número de militantes que teña cada unha. o
consideran contrario á democracia; sindicato independiente de
partidos políticos. do estado e
do capital; sindicato solidario
cos labregos do resto do estado
español e con tódolos traballadores en xeral.
Preguntados sobar das posibilidades de aceptación da proposta palas outras organizacións. os mesmos portavoces
dixeron a TEIMA que con Comisións Campesiñas «vai ser problemático discutir o de galego e
o de unitario; o primeiro porque
están organizadas a nivel estatal
e é difícil que acepten unha organización de dirección galega». Dixeron tamén que unha
das cuestións máis complicadas
é a do papel dos técnicos no futuro sindicato: «Hai que estudiar en que condicións entrarán;
non queremos que se controle
ou manipule o sindicato». Denunciaron as maniobras caciquiles e o cambeo de fachada das
Hermandades co que sóio se
pretende manter a situación actual de depresión no agro. «A
nós nos gustaría -insistironque o futuro sindicato se estructurara por parroquias e bisbarras. que houbera un funcionamento autónomo. unha descentralización».

O ccG» prohibido
Pasóu hai unhas semás na
fronteira de Túi. A Garda Civil
detivo no pasto fronteirizo a un
vehículo, cando xa tiña feitos tódolos trámites pra pasar, porque
levaba na parte traseira unha pegatina coa G de Galicia e, de
fondo, a bandeira galega. E
unha pegatina que cada vez se
está vendo máis nos coches, sabor de todo da xente nova, e
que se está venciendo moi ben
nos bazares e nalgunhas librerías.
O Garda Civil, e logo un
membro da «social», preguntáronlle 6 conductor do vehículo
que cómo levaba aquelo alf pe-
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NOSO PAIS

taba prohibido. «Pois non señor,
non o sabia - respóndeu este - . Gustóume o G e púxeno».
«Pois xa o pode ir quitando de
ahí». ¿Non sabe que unha cousa
así pode provocar mesmo un
conflicto internacional?». Palabras testuáis.
Non foi 6 único caso. Na carretera Vigo-Santiago, que nós
saibamos, xa caíu polo menos
unha multa de DUAS MIL PESETAS (2.000 pts.) por leva-la
pegatina. O mesmo pasóu, eso
sí, hai tempo, en Catalunya,
cando escomenzaban a circulalos coches cun C (anque sen
bandeira catalán). Deixaron que
medrara a causa e logo enchéronse de multas.

GALEGOS MOTORIZADOS

Comisións labregas
escriben a TEIMA
Como aclaración a unha información incluída no traballo publicado
sabor da «(In seguridade Social», na redacción de TEIMA recibímola seguinte nota de Comisións Labregas: «No número 5 da súa revista no recadro «A.S.S.A. ¿un roubo?». referíndose á nasa organización chámanos «Comisións Labregas-Fouce». O naso nome real.
que figura no naso voceiro, en tódolos nasos chamamentos. así
como nos comunicados ós medios de información e polo que nos
coñecen os labregos galegas é o de Comisións Labregas de Galicia
(CC.LL.). Fouce é o naso voceiro. Que outros con ánimo de confundir, tan á orde do día nestes tempos que corremos. puxérase o mesmo nome e bautizárannos a nós con aquel é un problema deles. pro
que de ningún xeito debe selo desa revista que. pensamos, debe
respeta-lo auténtico nome da nasa organización».

No ta da R.: Efectivamente no traballo de que talan os nasos comunicantes referíamonos a Comisións Labregas-Terra e Comisións
LabregasFouce. Non había ningunha intención de inventarlle nome
a ninguén. senón de informar obxetivamente dunha realidade: «Terra » e «Fo uce» son os no mes duns voceiros editados. por unhas organizacións que non coinciden plenamente. e a eles recurrimos pra
\diferencialas. Polo demáis. efectivamente as «Comisións Labregas»
CC.LL. que nos escriben apareceron sempre con ese nome. e como
ta. respetámolo.

Vigo

A1netalúrxiea
sigue

Don Manuel
fala moito
e a gusto

Don Manuel Fraga lribarne paseóuse a outra semá por Galicia: na
A historia do conflicto da MetaCoruña presidíu a primeira asamlúrxica, en Vigo, 350 traballadores
blea de Reforma Democrática, o
despedidos, é unha historia chea de
partido que él dirixe; ó Ferrol foi a
atrancos e problemas. Pro o que
que lle deran a medalla de fillo
ninguén esperaba era a prohibición
adoptivo da cidade e en Santiago
pola autoridade provincial (goberrecolléu a beca de colexial de honor
nador civil) de dous festiváis popudo Colegio Mayor «San Agustín».
lares galegos, que se ían celebrar
nun cine de Cangas (domingo, 16) ·
Fraga convirtíu cada acto nun
e no Pabellón de Deportes vigués
mitin electoral no que pasaba repa(luns, 17) pra conseguir cartos cos
so a situación do país e ofrecía as
que axudar ás familias que dende o
súa~ alternativas. Mentras uns ovapasado 2 de novembro están sen
ciorlaban con forza canta alusión
traballo.
facía ó comunismo e a Galicia, a
xente non entendía moito porque
lan actuar neses festiváis, ~ntre
por onde iba Fraga aquelo remataoutros, «Fuxan os ventos», Suso
ba nun galiñeiro. Máis ben parecíaVaamonde, Antón o ventrilucuo,
lles que don Manuel botáballe moietc. A autoridade xustificóu a prohita cara ó asunto.
bición decindo que «a Asociación
de Veciños de Cangas non era quén
FALANDO A GUSTO
pra pedir unha cousa así» (no primeiro caso) e, no segundo, que
Na Coruña, diante dos periodistampouco os traballadores illadatas, Fraga dixo moitas cousas e nomente podían facelo se non estata basel le ben que estaba seguro de
ban constituídos nunha asociación,
si mesmo, que se sentía forte.
nun sindicato ou algo semellante.
Oeste xeito o gobernador da provincia pontevedresa, señor Villaseñor, ponse á cabeza de tódolos
records de atrancos e prohibicións
nos últimos tempos (tema do que
xa falamos en TEI MA).
Elvira Souto, que encabezaba a
segunda solicitude, recibfu logo
unha notificación do goberno civil ,
.ó traveso da Comisaría de Policía,
na que se lle pedía que xustificara:
«a). Lé! comunicación deberá hacerse, por lo menos, con quince dlas de
antelación; b) deberá especificar
los fines a que se destinarán los
fondos recaudados, gastos para obtenerlos y forma y plazos en que
habrá de dárselas aplicación; c)
contraer la obligación de rendir
cuentas y justificar la inversión de
las cantidades recaudadas a este
Gobierno Civil en un plazo máximo
de seis meses».
Todo esto lle pedían os organizadores. O telegrama viña con data
do 15, pro a interesada recibíuno o
mesmo dfa do festival, o mesmo
luns. Dende hai dous meses os traballadores da Metalúrxica, que xa
escribiron contando o seu problema a tódalas autoridades, mesmo ó
Rei, veñen resistindo cos cartos
que lles vandando eiquí e alá traballadores doutras empresas. E a cousa sigue.

Falando en galego, referf use á
grandeza de Galicia, á grandeza de
ser galego e á grandeza do Apostol.
Santiago, «que nos fixo capaces
de loitar contra dos mouros», engadindo que fora de eiqui de onde salfra a forza máis grande do Caudillo
na nosa loita nacional do ano 36.
Dixo que se lle chamaba autoritario porque ninguén podíao acusar
de estar entranpado en roubos. A

razón pola que é tan· criticado é porque
él é un serio competidor pra calquer político, xa que fui quen escomenzóu a reforma do país nos anos setenta.
As declaracións da súa irmá a
«Gaceta Ilustrada» non lle pareceron ben, xa que viase -segundo
afirmóu o líder de R.O.- que escomenzaba a perderlle o respeto. Ana
Fraga non é ningunha mociña: muller feita e dereita, leva tantos anos
en Comisións Obreiras como Fraga
de político.
Noutro intre da conversa cos periodistas coruñeses, tras deixar claro que non era partidario de unha
nova amnistía, recoñeceu como necesaria en casos estremos, a aplicación da pena de morte.

Vai de Congresos

Falando da lei electoral dixo que
era escelente porque fora él quen a
fixera. Calificóu as proisimas eleccións como decisivas xa que os
seus resultados condicionarán a
vida do país hasta o ano 2.000

O estudio da cuestión federal, o
tema de lingua e cultura galegas e
a problemática socio-económica de
Galicia van a ser tres temas fundamentáis dos que se van a tratar no
«I Congreso Galego da FSG-PSOE»
os días 25, 26 e 27 de febreiro. E
tempo de congresos. Hai pouco que
se celebraron en Vigo as xornadas
preparatorias do Partido Socialista
Galego (PSG).

Cando un home preguntoulle cal
era o programa de Alianza Popular
(agrupación na que integrase Reforama Democrática) pra Galicia e,
concretamente, sobor da emigración, don Manuel Fraga lribarne foi
rotundo: «Conozco a emigración
mellor que ninguén e sobor dela hai
moito tópico, xa que moitos emigrantes fixeron grandes carreiras e
son os ricos deses países».
Don Manuel contóu cunha importante «claque» presta ó aplauso
cada vez que o político villalbés
arremetía contra o comunismo, o
socialismo, a social-democracia, a
pornografía e hastra os cristianodemócratas en discursos perfectamente suscribibles por don 8 las
Piñar.

Fraga en TEIMA
Acompañado de algúns dos seus representantes en Galicia
-entre eles o catedrático Puy, ligado a él por vía familiar- o señor
Fraga lribarne, ex-ministro de Información con Franco e de Gobernación con Arias, visitóu a redacción de TEI MA o pasado día 19 de
xaneiro. Despois dun breve recorrido -tan breve como as instalacións- polos locáis deste semanario, Manuel Fraga contestóu durante dez minutos ás preguntas que lle foron plantexadas por catro
redactores da revista. Rodeado de barbas e pescozos descorbatados, o señor Fraga sometéuse a un «test» político e humán que ocupará, en forma de conversa, as páxinas centráis dun prósimo número.
En medios políticos e periodísticos causóu certa sorpresa a presencia do ex-ministro na redacción do primeiro medio de información
íntegramente feito en galego. Ese foi, xustamehte, o idioma que utilizóu durante toda a sua estancia en TEIMA o noso visitante.

O do PSOE,
en febreiro

«Entendemos que o partido debe
ser sempre unha imaxe do futuro
estado a conquerir -declaróu a
TEIMA un voceiro do PSOE en Galicia-, por eso nós estamos por un
Partido Federal. A polémica está en
Partido Federal ou .Federación de·
Partidos. Eso é, a según o noso entender, o único que nos afasta do
Partido Socialista Galego».
«Estamos por un federalismo auténtico, verdadeiro -di Manoel
Soto Ferreiro, que na última xuntanza da «Escola de Vran» do PSOE
levóu a ponencia da nación galega-. Non pasaremos por un unitarismo disfrazado de «rexionalismos». ¿Autodeterminación? Sí.
Non admitiremos nunca, como galegos, as imposicións pola forza.
Agora ben, coidamos que nas rela-_
cións antre os pobos ibéricos hai
tamén cinco centos anos de Historia, o que non é incompatíbel cos
dereitos de cada pobo a seren eles
mesmos e a autodeterminárense.
Na autodeterminación nós somos
federalistas».
Son palabras !iteráis das xentes
do PSOE que se van reunir por primeira vez nun Congreso a nivel galego. «Un Congreso ten potestade
pra se definir sobor de calquera tema. E é un Congreso galego. Somentes irnos respetar, eso sí, aquelas liñas mestras que nos fan solidarios cos outros socialistas dos !::
pobos do Estado Español».
fj
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Ferrol: hai
quen non traga
a Fraga

1

«E vou agora e entérome de que
o ex-ministro Fraga lribarne é. dende hai varios anos. tillo adoptivo da
cidade de Ferrol; e que o prósimo
día 18. a actual Corporación Municipal. poñéndollas cara ás prósimas
eleccións coma din que llas poñían
a Fernando VII. vaille facer entrega
oficial de tal título ». Este é o primerio párrafo dunha longa carta
-difícil de reproducir pala súa estensión- que o naso colaborador

«Querido señor
presidente ... »
Conxelación real dos -precios,
rematar cos intermediarios. subvencións prós artigas de pr'imeira
necesidade e unha reforma fiscal
que disminúa os impost~ indirectos sobor dos artigas de primeira
necesidade . Pra pedi-la posta en
práctica destas catro medidas, a
Asociación de Amas de Casa de
Santiago de Compostela dirixíu un
escrito ó presidente do goberno .
«Di ante do que consideramos un
novo atentado contra do naso e xa
cativo poder adquisitivo». as mulleres mostraban a súa profunda alarma palas inminentes subas do leite.
do zucre. do aceite. so pan (pala
suba da fariña) e dos transporte~
(pola suba da gasolina. Onde · facía
o escrito unha presión maior era no
aumento «desmesurado» das tarifas do ensino privado «que é o
naso único recurso. diante da inesistencia de plazas estatáis abando
pra escolarizar ós nasos tillos». A Asociación de Arnas de Casa
de Santiago de Compostela. remitíu tamén un escrito ó gobernador
civil da provincia pedindo a legalización das asociacións de veciños.
xa que coidan que estes organismos son <<lmprescindibeis prá boa
marcha da xestión cidadá>>.

FRAGA: MALOS TRAGOS ... FERROL.ANS

Siro López dirixe ó concello ferrolán. Siro. que confesa non ter «nin
a máis remota idea de cando o
Axuntamento ferrolán decidíu facer
a Fraga lribarne semellante honra».
califica de «hábil maniobra políti ·
ca» a decisión corporativa . de nantes de facer toda unha chea de preguntas ós concelleiros que a adoptaron.
Entre outras causas. Siro pon en
cuestión a capacidade -representativa- do Axuntamento pra facer
tillos. anque sex~rn adoptivos. Cita o
dibuxante os feitos acontecidos en
Montejurra. as supostas torturas a
Amparo Arangoa e Francisco Téllez. o informe aberto por Amnistía
Internacional sabor do tema e as
mortes de Vitoria. Elda. Basauri.
Tarragona ... feítos ocurridos todos
eles durante a xestión do señor Fraga. «Por respeto á súa memoria
-conclúe Siro- eu. tillo lexítimo
desta cidade. esíxolles ós señores
do Concello ferrolán que consulten
a opinión do pobo denantes de
obrigarme a sentí-la vergonza de
ser -dalgún xeito- irmán de ci_dade do ex-ministro Fraga lribarne.

O progreso
non lle gusta
San Ro1nán
18 familias labregas da parroquia de San Román. no municipio
de Abegondo-Coruña. levan xa
case dous meses illados e incomunicados: os tres camiños que comunicaban a parroquia cos arredores foron desfeitos entre «Autopistas del Atlántico». «Graveras del
Barcés» e as obras da presa de Cecebre .
Dous dos camiños que ían de
San Román a Guísamo quedaron
sen .cascaxo por obra e gracia dos
camións de «Gravera». Mentres. o
veterinario de Betanzos négase a
atende-lo ganado dos labregos xa
que o tramo San Román Vila de
Suso (onde está a empresa) é intra nsitá bel.
As obras da presa cortaron o camiño que ía dende a aldea a Cecebre. O acceso que fixeron os homes
da presa tardóu pouco · en facerse
intransitábel. E por este camiño é
por onde pasaba o autobús que levaba os nenas ó colexio de Abe-

gondo. Agora os rapaces non teñen
«bus» e pra ir á escala teñen que
facer dous kilómetros andando . hastra a carretera de Guísamo ou a de
Cecebre.
O camiño que quedaba pra cheg ar dende San Román . a Guísamo
tamén está coutado. Esta vez. «Autopistas. del Atlántico». foi quen
deixóu inservíbel o camiño.
O día 8 de nadal. os veciños denunciaban diante do gobernador civil a súa situación e pedíanlle solucións pró seu illamento. A mediados do mes de xaneiro. os veciños
de San Román. municipio de
Abegondo-Coruña,. non recibiránresposta algunha.
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Os xuristas
eontra
da xustieia
Punto por punto. sen esquencerse tampouco de acentos e comas. a
organización xudicial recibíu un repaso. lcrngo e a fondo. da man de
«Xusticia Democrática» que remata de celebrar, en Madrid! o seu
1 Congreso.
Os xuristas democráticos do estado criticaron e rexeitaron a recén
naada Audiencia Nacional. xa que.
por manterse os mesmos sistemas
de nomeamento pró cárrego de
presidente e prá regulación da sala.
viñera a ser un novo tribunal especial. preparado pra enche-lo burato
deixado polo suprimido TOP. Tamén pediron a derogación do
decreto-leí sabor da prevención do
terrorismo e a abolición da pena de
morte; a supresión da discrimina ción legal que sofre a muller e a liquidación das facultades sancionadoras que a administración ten sabor dos xueces.
Os xuristas non sóio chantaron o
dente nas actuáis deficiencias xurídicas senón que tamén plantexaron
as súas alternativas. En primeiro lugar. insistiron na necesidade da democratización das estructuras xudiciáis. mediante a elección dos órganos superiores do poder xudicial
por sufraxio de tódolos funcionarios. Pediron que se promulgue un
estatuto do detido e do- preso. pra
garantía dos seus dereitos. e defenderon a necesidade da cooficialidade dos idiomas nos procesos. Pra
defende-los seus plantexamentos.
os xuristas decidiron a creación dun
sindicato. que non estará pechado
ós militantes de ningún grupo político democrático. anque esta militancia será incompatíbel cos cárregos directivos dentro do sindicato.
Pra rematar. deixaron ben clara a

urxencia que o país ten dunha amnistía xeral.
«Xusticia Democrárica» nacéu
hai agqra cinco anos. Nela militan
unhas duascentas persoas de todo
o estado. que representan un dez
por cento das plantillas de maxistrados. xueces. fiscáis e secretarios
de xuzgados. O seu abanico ideolóxico vai dende liberáis a marxistas.
pasando por demócratacristriáns e
din que non é certo que a meirande
parte deles sexan comunistas. As
súas edades van dos trinta ós corenta anos.

Seixo:
prohibido falar
«Con estas Xornadas dirixidas a
tódolos veciños de Seixo : mariñeiros . traballadores da terra. estudiantes ; homes e mulleres. unha
vez máis queremos deixar ben claro
que os nasos esforzos seguirán
polo mesmo vieira que deica agora :
Pala normalización da cultura galega e o séu coñecimento e pala formación do pobo do Seixo» . Os bos
desexos da Agrupación Cultural
«Xuntanza» alcontraron axiña
atrancos. Tres das conferencias
previstas pra celebrar no Seixo
(Marín) foron prohibidas polo gobernador civil de Pontevedra quen
non tivo a ben conceder permiso
pra que don Francisco Rodríguez
talara sobar de «ldeoloxías e clases
saciáis en Galicia. Cultura e loita de
clases» . nin Méndez Ferrín sabor
de «0 pensamente galega no século XX» . nin María do Carmo García.
Alberto Esteban e Mancho Rosales
sabor da «Situación actual da pesca de altura».
As prohibicións danse nunha situación represiva sabor da Agrupación cuio fin. segundo tóda-las probas. parece ser tírala abaixo. Maniobra na que caciques e autoridades da zona teñen moito qus ver.
«Unha vez máis - dinnos dende
alí- un pobo mariñeiro de Galicia
sofre as consecuencias do caciquismo. da falla de libertade e de opresión do sistema imperialista español». Os atrancos. ó fin e ó cabo.
veñen a lembrar cal é a verdadeira
situación a pesares de verbas e
máis verbas: «As Xornadas pensadas pra un pobo emigrante (os mariñeiros de Seixo andan en barcos ó
bacalao e nos mares do sul de Africa). pra un pobo mariñeiro e labrego. e pra celebrar nas festas do nada!. coincidindo coa volta o fogar.
tiveron un sóio protagonista: a cabeza visible do fascismo en Pontevedra. o gobernador civil>).
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Lugo

Máis sobor dó bi1nilenario
O noso corresponsal en Lugo, Xulio Xiz,
remítenos a carta que reproducimos íntegramente. O himilenario -xa se ve- empeza a resultar un tema polémico.

«Benquerido amigo VENCE, Director de
TEIMA:
Reffrome á páxina 15 do número 5 de
TEIMA. Nesa páxina publico un artigoresume do Bimilenario da cidade de Lugo,
con dúas fotos. E ó pé desa páxina
colocádesme -recuadrada- un testo que
non foi escrito por min, que di o contrario
do que eu digo, e que é master aclarar.
Pode parecer que pala miña parte é suficiente con aclarar que tal testo non é feíto por min. Pro como, polo dagora, me
teño polo «home de Taima en Lugo» (páxina 18, nº O), véxome na abriga e creo ter
dereito a respostar canto nesa información se di.
Por eso, amigo VENCE, remftoche a seguinte información que ven ser unha CARTA A QUEN NON SE ATREVEU A FIRMAR ... Porque a información que menciono ven sen firma:

como organizadoras e protagonistas, algún festival de España, un par de verbenas
e pare vostede de contar...
Non amigo meu -descoñecido- non firmante- non é verdade ... Vergoña terfa
que sentir eu se eso fose certo e eu o ocultase ... Certo que, moi indirectamente, poderfase pensar que eu teño simpatía polo
bimilenario ... Pro naide -a pesares de todo, amigo meu - podará decir que o meu
artigo se aparta da verdade, nin a silencia.
Estos foron, polo que eu recordo, os actos
máis destacados deo Bimilenario:
SEMANA DE CINE. Nela proxectáronse
«LA CAIDA DE LOS DIOSES», «MATADERO
5>>, «COWBOY DE MEDIANOCHE», «REY Y
PATRIA>>, «TEOREMA>> e «RECUERDOS DE
NUESTRA FRANCIA>>. Tres de estas películas foron estrenos nacionáis. O abono máis
caro costóu 1.000 pts. O máis barato cincuenta pesos.

2.001: Unha historia do Bimilenario
As resmas de millóns facilitadas polo Ministerio de Información e Turismo (de Madrid, evidentemente) non abondaron pra que
a celebración do dous mil cumpleanos da cidade de Lugo se realizara con tempo. Efectivamente, son maioría os historiadores que coinciden na data do 25 antes de Cristo como intre fundacional da Lucus Augusta. Se os números non se trabucan , o bimilenario real da
cidade corresponaería ó pasado ano de 1975.
Cecáis pra compensar o retraso -e ó mesmo tempo, sorprender
ó personal os membros do patronato corresponde decidiron erixir, no centro esacto de Lugo -a plaza de Santo Domingo- unha
moimental pita con aspiracións de aguia romana . Amén de recordarlles ós lucenses que o seu pobo cumplía dous mil e un anos, a
galiña de marras dou pretesto pró cachondeo xeral.
Polo deméis, foi esta a única vfa de participación nos actos que o
pobo tivo na mán. O resto foron actos oficiáis, banquetes cas autoridades como organizadoras e protagonistas. algún «festival de España». un par de verbenas. e pare vostede de contar.
O pobo - unha vez máis - ficóu o marxe da sua propia historia .

«As resmas de millóns» que menciona o
anónimo informante, foi tan sóio un millón
de pesetas .. -PRIMEIRA INESACTITUDE-.
«Non abondaron pra que a celebración
do dous mil compreanos da cidade de
Lugo se realizara con tempo» ... Gustarfame saber a que se chama celebrar con
tempo. O bimilenario de Lugo foi proclamado oficialmente -e eiquf comenzan as
celabracións- o vintecinco de outono do
197 5. E rematóuse un ano despóis. Di o
informador que o Bimilenario debería celebrarse no 1975. No 1975 comenzóu, e
duróu un ano... Se ten algo que opoñer a
que durante un ano se festexe o bimilenario dun pobo, da forma que lago diréi, eu
cal arfa.
Por outra parte, parece que os estudiosos do tema non se poñen dacordo en se
foi o 25 ou o 24 a J.C. cando se fundóu
Lugo, ou se se canta o ano CERO ou non ...
De tódalas maneiras, celebróuse a tempo.
Sobre o da «pita» nada diréie, porque
xa reflexéi que non gustaba demasiado. O
de que «a galiña de marras deu pretesto
pró cachondeo xeral», non é pra tanto ...
Certo que parece desproporcionado o
moimento, pro desto ó cachondeo hai tanto coma da verdade á información a que
me estóu referindo.
E agora chego ó punto máis conflictivo ... Porque dise que o pobo non tivo participación nos actos... Que sóio houbo actos oficiáis, banquetes coas autoridades

FESTIVAL DE CINE INFANTIL. Precio
da entrada, dez pesetas.
COLOQUIO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOXIA. Entrada, pública.
CONCURSOS DE PINTURA, ESCULTURA E FOTOGRAFIA, con esposicións
abertas ó público.
CONCURSO INTERNACIONAL DE
PRENSA.
CONCURSO INTERNACIONAL DE RADIO (O que, por certo, ganamos Marcial
González Vigo e máis eu).
CERTAME REXIONAL DE MASAS
CORAIS, entrada gratuita.
FESTIVAL NO PABELLON DOS DEPORTES; con Rosario Dúrcal, O Carro, Alcatraz, Juan Carlos Calderón... entrada
gratis. Abarrote, claro.
DUAS ACTUACIONS DE BALLET
ESPOSICION DE TRABALLOS DA MULLER GALEGA. Entrada gratuita.
ESPECTACULO FOLKLORICO MUSICAL CON MOTIVO DO SORTEO DA LOTERIA «DIA DE LA MADRE». 8 de Maio.
Gratis.
DIVERSAS COMPETICIONS DEPORTIVAS (A PRECIOS NORMAIS): TORNEO
TRIANGULAR DE BALONMANO, TORNEO DE BALONCESTO INTERNACIONAL, etc.
CARREIRA DE MOTORISMO. Gratis.
CERTAME NACIONAL XUVENIL DE
TEATRO SOCIAL. Círculo das Artes. Gratis.

COMPETICIONS DE TIRO NAS DIVERSAS MODALIDADES.
COMPETECION DE PIRAGUISMO
EDICION DE SELOS DO BIMILENARIO. As colas pra mercar selos fixéron
época.
LOTERIA DO BIMILENARIO. NUMERO
2.000. Vendéronse ó arredor de 270.000
pts. de lotería en participacións de 50 pts.
cada unha.
ADHESIVOS DO BIMILENARIO, repartidos gratis na súa maiorfa.
VERBENA NO PABELLON DOS DEPORTES. Gratis.
DUAS SESIONS DE FOGOS DE ARTIFICIO.
DOUS DIAS DE FESTA, con motivo
das de San Froilán. Prolongáranse, eisf, as
festas normáis da cidade en dous días
máis. Gracias ó bimilenario, as festas de
San Froilán-76, foron unhas verdadeiras
festas.
ACTO DE CLAUSURA, no Gran Teatro:
Gracias amigo VENCE, por dar cabido
nas páxinas de TEIMA á resposta que
gratuito. Neste intervfu o Quinteto sinfóni-

Loño pide
solidaridade
Os veciños de Loño, sen acougo,
tentan de se facer escoitar día a
día, hora a hora, contra dun máis
dos supostos intentos de «industrialización» do noso país: o embalse de Portodemouros, do que xa talábamos no número 2 de TEI MA.
Denantes do embalse non lles ían
mal as causas a aqueles homes e
mulleres. Hoxe, do que lles quedóu
tras da construcción da represa, boa
parte está a ser esnaquizado palas
poderosas máquinas das empresas.
Agora acaban de publicar este ca1e nda ri o: Un berro, elemental, de
SOLIDARIDADE.

Mereurín:
sin luz no 1977
Mercurín. A uns catro kilómetros
de Ordes. Un rapaz xoga perta dos
postes de alta tensión. Quéimase.
O médico non ten luz e ten que curar ó rapaz coa axuda dun candil.
1977, segundo calendario.
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UNHA PARADOXA MA/S

co de RTVE, proxectóuse o corto Lugo2000, etc.
Moitas máis causas haberá, por non
pretendo facer unha relación eshaustiva;
queden as que paño coma exemplo.
Respecto ós banquetes mencionados ...
Houbo un, por chea ... Un, meu amigo. E
non pretenda vostede decirlle ós lugueses o
que eles, nosoutros, sabemos ben.
«0 pobo -remata vostede- ficQu á
marxe da súa propia historia» ...
Se a historia ha de escribirse coma o
pequeno retazo de seudoinformación que
comento, o pobo non dubidará en botarse
fóra ... Pro o pobo lugués participóu, por
milleiros, nos actos que reflexo.
Remato xa, porque agardo que as causas queden claras ... Lugo celebróu o seu
Bimilenario como hai que celebralo: con
dignidade, con seriedade ... con non largura de medios ... Repito o que xa decfa na
miña anterior información: «pesia todo, o
Bimilena~io celebróuse por todo o alto».
TEIMA-LUGO fai dunha información que
non é tal.
XULIO XIZ RAMIL

A Parroquia
de

LOAO
comunicada

por un

BALSE

Bó ano 1977,
vos desexan a todos.
uOs veciños de LOÑQ ..

Os cables de alta tensión pasan
por enriba das casas. Os postes están espetados alí, a carón das hartas. Pro máis de cen veciños están
sen luz, a pesares de que dende hai
anos véñense queixando a Fenosa
e esixindo un dereito elemental : ter
luz na casa.
A escala, feita no 19 58, ten
completa a instalación eléctrica. Fallan os voltios, coma en tantos ou tros pobos de Galicia .

En catro apartados pódense
agrupa-los factores que, en mil
anacos, van racha-lo modelo de
crecemento do sector pesqueiro,
no que tantas ilusións tiñan a administración e os grandes homes da
pesca.
a) O modelo de crecemento está
basado na construcción masiva de
embarcacións, sen ter conta oas
necesidades de consumo da poboación nin tampouco calcula-lo
potencial dos recursos mariños. Estas cousas parecen ben simples,
mais afnda non están nin ben nin
mal calculadas polos nosos investigadores.

Nin na inflación mundial nin no problema das 200 millas atoparánse
as causas da crise pesqueira, que as causas veñen da morea de erros
que a administración de Madrid amasóu, nas últimas décadas, co seu
plantexamento do que tiña que se-la política pesqueira. A crise da
·pesca é, por enriba de todo, a creba dun sistema que pendente abondo estivo de satisface-las necesidades e máilos intereses dos grandes
persoeiros da pesca.
Tódolos documentos que dan pé a este traballo foron elaborados
por dous homes do EQUIPO TRASMALLO -Fernando Laxe e Xulio Pardellas-. Antón L. Mariño foi o responsábel da redacción deste informe.

Pesquería galega

Aerisedon
siste1na

b) Este proceso de construcción
de embarcacións sen control contóu co apoio da administración,
mediante a promulgación da Lei de
Renovación e Protección da flota
pesqueira do nadal de 1961, con
Todas estas axudas farían que a
sucesivas renovacións nos «Planes
construcción
de buques superase
de Desarrollo». Establecéronse, pró
25
por
100
as previsións do 1
nun
período 61-71, un has inversións de
Plan de Desarrollo; nun 1 O por
catro mil millóns de pesetas desti100, as do 11; as previsións do 111
nados á construcción de barcos. Xa
Plan
eran superadas nun 1 7 por
no ano 1968 tiñánse invertido máis
1
OO.
Cando as diferencias entre
de oito mil millóns de pesetas, que
previsións e realizacións son tané boa mostra da febre constructora.
As facilidades prós novos pesquei- . grandes non se pode falar, sen
máis, de que as previsións foron
ros chegaron a ser tais que un 83
desbordadas: hai que falar de que,
por 100 do valor do buque podíase
en realidade, non houbo planificaconquerir a base de cretos. Por se
ción
racional nin coherente nin contodo eso fora pouca axuda, aínda
trolada.
había primas á construcción e tamén desgravacións fiscáis.
c) A partires do ano 1966, permíteselle á banca privada conceder
cretos á construcción de P.esqueiros. A consecuencia foi a formación
de grupos monopolísticos pesqueiros ( 1): Así, no ano 1969, o trío
Pescanova-Pysbe-Pebsa, dun total
de cen mil toneladas de rexistro
bruto, controlaba perto das 7 5.000
toneladas.
d) A discriminación das flotas foi
evidente, sendo canalizados os cretas, axudas e facilidades cara ás
flotas de altura e gran altura, ligadas ós modos de producción capitalista. Na cuneta dos cretos quedaban as embarcacións de baixura
e da pesca costeira.

CAPTURAS-GANANCIAS,
EN BAIXA

E doado supoñer que este modelo de crecemento económico,
basado no despilfarfo e no esnaquizamento dos recursos naturáis, tiña
que facer auga máis tarde ou máis
cedo. No ano 1972, moito antes de
que ninguén talase das 200 millas
como factor clave da crise, escomenza a cai-lo tope da capacidade
de capturas: das 2.024 toneladas
recollidas no ano 71 pásase, no 72,
a 1.984; no 73, a 1.931; no 74, a
1.703 toneladas.
O descenso dos beneficios, paralelo á disminución das capturas,
foi un dos paus máis rotundos que
recibira o sector. Este descenso das

ganancias ven dado polo propio esceso da flota que, o reducirse o potencial dos caladeiros, abrigaba a
repartir entre máis buques un producto cada día máis escaso. Por
outra banda, a valoración das especies non chega a compensar o decrecemento das capturas, único
xeito de estabilizar ou de
incrementa-los rendementos
económicos.
Así as causas, na pesca de baixura (2), os rendementos dun home
pasan de ser, no ano 72, de
128.061 pesetas ás 105.636 pesetas· do ano 197 4. A flota conxeladora (3) que, no ano 1970, tivera
uns beneficios de doce millóns de
pesetas, caía, no 75, nun déficit de
once millóns de pesetas. A flota
arrastreira (4), foi a única que mantivo un pouco o tipo: do 71 ó 75, os
ingresos medios anuáis por embarcación están arredor dos quince
millóns.

FACTORES INTERNACIONAIS
Dos factores non nacionáis a inflación mundial, coa súa repercusión nos costos do combustíbel,
dos pertrechos materiáis e da tecnoloxía, puxo o seu montón de area
na duna da crise pesqueira. Sen ser
nin moito menos, o factor básico da

crise, é a implantación das 200 millas como zona de dereito esclusivo
dos países ribereños o . feito que
achega á opinión pública o problema da crise pesqueira. A razón non
é outra cós enormes charos e berros dos grandes armadores que
trataban de facer ver que era «o interés nacional» o que perigaba.
Sería facer analises con ollas pechados pensar que o problema das
200 millas é algo que escapa ó
control de quen tiña a abriga de
planifica-la nasa política pesqueira.
A administración de Madrid non
contóu con ningún traballo de defensa das costa peninsulares. Tam pouco se lle deu ningunha importancia á perigosidade que podería
entraña-la aplicación de tal medida,
xa anunciada por Truman no ano
1946, e discutida nas Conferencias
do Mar do 1958 e 1960, en Xenebra , onde estiveron presentes re presentantes do estado español.
Cando a planificación da administración é desbordada sistemáticamente polos feitos, cando non
hai siquera un plan de investigación
da nasa plataforma, cando non se
gasta un peso nas infraestructuras
portuarias, cando ninguén pensa no
estabelecemento de cultivos e
granxas mariñas, cando os cartas
se despilfarran nunha auténtica
verbena de construccións de barcos, cando non se ten en canta os
feitos máis significativos da política internacional, cando non se pensa que os recursos naturáis poden
ser esgotabeis, cando se fai da economía un montón de milacres espontáneos, canto todo esto pasa
non é posíbel decir - e quedar tan
tranquilo - que é a presión internacional (inflación e 200 millas) os
feitos que van afundi-la pesquería
galega nun pozo ben negro.
E desto hai que ser conscientes
á hora de facer críticas e plantexar
solucións, porque pra esperiencia
dos parches - que veñen sempre
detrás das analises no aire - abondanos coas nosas estradas (corredoiras pra automoveis como lles
chamaba un paisano).

( 1)

Servicio

Sindical

de

Estadística .

Madrid, 1969
(2)

Estructura da pesca costeira galega .
Fernando Laxe.

(3)

Libro Blanco da pesca conxelada.

(4)

A crise da flota arrastreira galega.
Edicións P.S.G .

HA/ MO/TOS ANOS QUE NON
CAMBIA NADA

Cando aquelo da febre da construcción naval, as xentes da
nosa ribeira, os mariñeiros que non tiñan un can, botaron mil
contas e encheron a casa de ilusións: o futuro desenrolo da
pesca de altura ía ser quen alonxase pra sempre a pobreza dos
seus petos.
Hoxendía, a crise da flota de altura non sóio os deixa entre o
paro e a emigración, senón que intentos hai de pasarlles ós
mariñeiros a factura da crise.

Flota arrastreira

As ilusións perdidas de
quen non tiña un ean
1977: o ano
do ea pi talis1no
•
pesque1ro
As medidas tomadas pola
administración sobor da pesca
semellan non vir móis ca a
consolida-lo capitalismo pesqueiro desp6is destes catro
anos de vacas flacas, nos que
a estructura facía canta auga
quería. Anos antes, a flota
pesqueira do estado español
chegara a ser, polo seu volume, a cuarta do mundo.

Dous son os obxetivos que
dende que o ex-xerente de Pescanova S.A., don Víctor Moro,
fora nomeado director xeral de
Pesca, marcan o programa de
actuación pesqueira da administración. Estas metas son:
- Non perde-lo «dereito histórico» de faenar nas augas da Comunidad Económica Europea.
- Tratar de concertar acordos bilateráis cos países ribereños, medida que quere ir aparellada da constitución de empresas de capital misto nos países onde non se poidan celebrar
acordos entre os gobernos.
Sendo a política internacional, o punto flaco dos ministerios
franquistas, a decisión dos países da CEE de ampliar a 200
millas a zona de uso esclusivo
de pesca puxo nunha situación
de nerviosismo e tensión ós armadores e máilas esferas oficiáis. Os resultados das primeiras negociacións -emprendidas cunha celeridade descoñecida- foron afortunadas prós
representantes españóis: conqueriron in «impasse» de tres
meses antes de que á ampliación fora efectiva.

Os recentes acordos con países do Senegal, Arxentina, Costa Rica e Mozambique responden, máis ca nada, a garantizala super-Vivencia dos grandes
armadores, do sistema capitalista pesqueiro. Os xornáis do día
oito de xaneiro traían a noticia
de que «España concederá un
crédito de 3.525 millóns de pesetas a Marruecos». Esta decisión ven favorecer ós barcos
que poidan atura-la crise algún
tempo e ós que teñan que
deixa-las augas da CEE, xa que
poderán actuar nos caladeiros
marroquís.
Outra medida que clarifica
dabondo quen van se-los beneficiarios da orientación pesqueira da administración é o decreto
de primas pra desguace dos buques (Real Decreto 25953/76,
de 30 de Outono). Pra sanea-lo
sector escomenzaráse por unha
política de reducción da flota
que leva a unha política de desguace, primando o goberno a
desaparición das embarcacións.
Oeste xeito, os pequenos armadores, que non poidan termar da
crise, desaparecerán; pola súa
banda, os grandes armadores
non sóio aproveitarán a situación pra desfacerse dos seus
barcos máis vellos, senón que,
ademáis, poderán mercar, antes
do desguace, os barcos que estean en millares condicións a
precios de saldo.
O Real Decreto 25953/76
ven a significar unha socialización das perdas que vai ser pagada polo goberno, cando nos intres máis boiantes do sector, os
beneficios nunca foron parar ás
arcas públicas.

Da man das abondosas axudas
da administración, a flota arrastreira, ó igual que o resto da flota de
alto tonelaxe, esperimentóu un forte crecemento na década dos sesenta. Este aumento da flota acentúase no caso galega, con tasas de
espansión por endba da media que
daba o resto do estado. Así cando,
nos primeiros anos da crise, a flota
española baixa de 3.140 embarcacións (1972) a 3.079 (1974), os
arrastreiros galegas subían de 458
a 4 76 neses mesmos anos. Consecuencia desto é que o peso da porcentaxe da flota de arrastre galega
no total español suba dun 14,59
por 100 (1972) a un 15,46 (1974).
Seguindo a liña oficial que levaban os cretas da pesca, tamén no
arrastre as axudas da administración van favorece-la consolidación
dos intereses dos grandes homes
da pesca, do gran capital. No Nadal
de 1973 vemos que os arrastreiros
construidos con cretas son 97,
mentres que os novos buques que
non recibiron axuda ascenden a
155. O significativo do caso é que
mentres os barcos «axudadoc;» dan
un total de rexistro bruto de
19. 796 toneladas, os que non tiveron cretas dan sóio 1 7 .812 toneladas.
Un dos factores máis clarificadores da crise do arrastre, dos que millar mostran a falla de total planificación e que a espansión estaba
feita no áer é o choque entre os
poucos anos que teñen os buques e
a situación de paro-emigración na
que agora se atopan. Un 74, 14 por
100 da flota arrastreira de altura
(maior de 100 RB) teñen menos
de quince anos.

A NOITE DE PEORA
DOS MARIÑEIROS
Polo ano 1971 tamén escomenza a productividade do arrastre a
baixar: os rendementos por embar-

PAGA-LA FACTURA DA CRISE

cacións fanse máis cativos e as ganancias prometen embalarse por
unha costa abaixo sen final. Ante
deste panorama, os armadores fan
permanecer ós barcos máis tempo
nos caladeiros, pra trataren de
manter unha productividade que
manteña o nivel dos ingresos obtidos polos arrastreiros nos últimos
anos. Segundo análises no porto de
A Coruña, de 1971 a 1974 o número de mareas anuais que facía
cada buque baixa de 21 a 17. Pro,
neste mesmo período de tempo, os
ingresos por marea pasan de
701.119 pesetas a 918.998 pesetas.
Os mairñeiros, durante estes
anos, ven que son eles os que van
termando da crise a base de aturar
unha moi forte esplotación da súa
man de obra. Agora, sen desaparecer estas xeiras máis que intensivas, non teñen máis saída có paro
ou a emigración. (No paro, quédanse as pequenas embarcacións dos
pequenos armadores, á espera de
millares novas. A emigración vanse
os barcos dos personaxes da pesca
que, de paso, aproveitan a situación de duda pra merca-los mellares barcos dos armadores indecisos). No millor dos casos, os traballadores que non poden estar á espera de se as causas cambian, veránse abrigados a embarcar pra caladeiros lonxanos.
Con esta ameaza do paro, xogan
os armadores pra ver de reforza-las
súas ganancias, empurrando ós
mariñeiros a acepta-lo traballo a
destallo -face-lo mesmo con menos xente-, baixo a promesa de
que o salario á parte darálles máis
cartas có salario fixo. Por enriba, a
derogación do artigo 35 da Lei de
Relacións Laborabeis que permite o
despido sen indemnización, é unha
boa axuda prós armadores. Sabor
de todo, cando os traballadores careceron de organizacións sindicáis
que poideran disuadir ós patróns de
levar adiante ós seus proxectos.

Agora mesmo, cando a crise das 200 millas estólle dando o
derradeiro puntillazo a unha poUtica pesqueira axeitada, móis ca
nada, a satisface-las necesidades dos grandes persoeiros da pesca,
fólase moito de prestar atención, cóseque doente, 6 aproveitamento
dos recursos da nosa plataforma costeira. Nembargantes, agora
mesmo tamén, a baixura arrastra uns problemas endémicos
e xa estructuróis que veñen das longas décadas de abandono.

Baixura

A patadas eoa nosa
•
riqueza

Dende hai xa moito tempo, os traballadores
do marisco falan e non paran da
tan ca6tica situaci6n do sector.

Plan marisqueiro

Xordo, .eego e 1nudo
O «Plan de Explotación Marisquera de Galicia», dictado no ano
1970, tiña como misión acadar
unha esplotación moderna e racional dos recursos marisqueiros.
O Plan, cunha comisión de dirección integrada por comandantes de
Mariña, delegados do sindicato da
Pesca e representantes da «Comisaría del Plan de Desarrollo», nos
seus seis anos de funcionamento,
aínda non ten evaluada a potencialidade productiva dos principáis
bancos naturáis do marisco.
O Plan canta cunha plantilla de

PRODUCC/ON ARTESA E BAIXO RENDEMENTO

A lei de renovación da flota do·
1961 aparecéu nun intre de crise.
Esta crise viña agravada ·pola urxente necesidade de productos alimenticios que provocara o salto industrial dado nos principáis centros
do capitalismo no estado español,
co conseguinte aumento de poboación proletarizada e o abandono de
esplotacións agrarias de subsistencia.
Na aplicación da lei plantexáronse dúas alternativas claras:
1) Escolle-la millora da esplotación dos nosos recursos costeiros,
con tódalas súas implicacións:
-Incidencia nunha enorme e
espallada poboación mariñeira con
· formas de produccións artesás e
baixo rendemento.
- Necesidad e urxente dun plan
de investigación bioecolóxica da
nosa plataforma continental que
establecera os esforzos óptimos de
capturas.
Gran inversión inicial na adecuación da infrae_structura portuaria.
-Posibilidade do establecemento futuro de cultivos e granxas
mariñas.
2) Escolle-la creación dunha flota de altura moderna con claras relacións de producción capitalistas,
que esplotara caladeiros e recursos
lonxanos ás nosas costas, tamén
con tódalas súas implicacións:
- Moi fortes inversións iniciáis
na construcción de grandes buques.
-Aplicación de tecnoloxía descoñecida.
- Levar ó mercado un producto
novo do que había que potencia-la
demanda (peixe conxelado)
-Creación de grandes empresas pesqueiras capitalistas.
-Afronta-lo risco do descoñecemento do potencial dos caladeiros.

A elección foi rotunda e nada
ecléctica: fomentar a grandes al ancadas unha moderna flota de altura, altamente tecnificada, onde foi
para-la meirande parte dos cartos
concedidos en cretos oficiáis.

CONSECUENCIAS
A consecuencia primeira prá baixura foi a agravación da crise, o
abandono da mesma por moitos
mariñeiros que vían nos noves barcos postes de traballo millor pagados e máis seguros. Logo deso, o
abandono da investigación nas nosas costas, do estudio das necesidades das embarcacións que esplotaban os recursos costeiros e a falla
de ordenación desas esplotacións.
Logo, no ano 1968, cando a demanda daquel producto (peixe conxelado) escomenza a tocar teito, o
peixe fresco ven revalorizarse, co
que a flota de baixura recibe máis
atención oficial, aparte protestas e
críticas ó xeito de da-los cretos. Por
esas datas, no 1970, aparece o
«Plan de Explotación Marisquera de
Galicia» que tenta de acadar unha
esplotación moderna e racional dos
recursos marisqueiros. Hoxe mesmo, don Víctor Moro, director xeral
da Pesca Marítima, di que é preciso, pra saír da crise, complementalos acordes cos países que teñan
establecidas as 200 millas cunha
maior atención ó noso potencial
costeiro.
Mais hoxe, comenzos de 1977,
a situación dos recursos da nosa
plataforma e o seu aproveitamento
teñen sufrido variacións que van
dende a destrucción económica
dos mesmos pola falla de planificación (os recursos mariños non son
inesgotabeis) até as dificultades de
todo tipo que teñen os barcos pra
faenaren nela.

doce biólogos (de indiscutíbel valía
científica) e un número maior de
axudantes técnicos, que ven desestimados, rexeitados e conxelados .
continuamente os proxectos de investigación que presentan.
Estes datos abondan, de por sí,
pra demostra-la falla dun auténtico
Plan de Ordenación Marisqueira
pra Galicia que, cun criterio de racionalidade social, coordinará os
traballós, as investigacións e as inversións que necesitara, eliminando
a situación actual dos organrsmos
asistentes, ineficaces e hluteis prós
mariscadores galegas.

Poucos pesos poden dar polo seu futuro os cinco mil traballadores da conserva -a
meirande parte, mulleres- diante da brutal rebaixa das capturas que se ven enriba
ó non poder faenar, nos seus caladeiros habituáis, os buques que suministraban a
materia prima. En dous dos artigos básicos da industria conserveira -o atún e máilo
bonito- pódese calcular que a reducción das capturas subirá a un sesenta por canto. Por se esto fora pouca mecha prá crise da conserva, o paro na comercialización
do mexilón -outra das materias primas básicas- pon a chispa que fallaba pra que
o estaUdo poida vir en calquera intre.
Por outra banda, as molladuras das fábricas conserveiras salpicarán ás industrias
subsidiarias: as de cartonaxes e máilas de materiáis metálicos pra envasado recibirán un pau ben doente.

Conserva

Coa eorda na g~rxa
Un pouco máis de vinte mil toneladas era o volum~ das capturas
anuáis de bonito cando a flota do
estado (vasca e galega, case toda
ela) podía faenar sen limitacións:
aprosimadamente un 65 por 100
destas capturas viña parar ás conserveiras galegas. Diante das 200
millas, os cálculos máis optimistas
Aon van máis alá das seis mil toneladas anuáis. Segundo esto, unas
catro mil toneladas será o bonito
que poidan manufactura-las conserveiras galegas; esto representa
un descenso dunhas catorce mil toneladas de materia prima.
As faenas do bonito iniciábanse
arredor das lllas Azores e, seguindo
as correntes migratorias do túnido,
pasabase o longo das costas portuguesas, Golgo de Vasconia e costa
de Gales até os caladeiros irlandeses. Agora, os nosos boniteiros sóio
teñen coma zona aberta de capturas o Golfo de Vasconia.

* * *
O volume máis importante de
capturas de atún que entra nas nosas conserveiras ven procedente
dos caladeiros africanos. Primeiro
foi a exAngola Portuguesa quen decretóu como éiugas de uso esclusivo
as 200 millas; esta medida cairía,

logo, por toda a costa occidental
africana. Na hora de bota-las contas
da repercusión que esto vai ter nas
fábricas galegas, hai que pensar
que os atuneiros non faenaban cáseque nunca máis alá das 160 millas.
Os volumens últimos das capturas de atún pódense cálcular unhas
50.000 toneladas anuáis; cando os
buques do estado non poidan faenar neses caladeiros é moi seguro
que a pesca obtida non chegue siquera ás dez mil toneladas, co que
as conserveiras galegas, que absorbían perto dun 70 por 100 das capturas do atún, verán a súa producción case polo chan.
Entre este doente descenso das
materias primas (que se vai subsanando mediante acordos cos estados ribereños. e a cfeaci6n de empresas mistas de pesca) e unha feroz competencia dos conserveiros
italianos que, 6 non teren unha flota
propia potente, pagan os cartos que
sexa polo peixe que precisan, a industria conserveira galega - sobor
de todo, eses cinco mil trabal/adores- teñen unha corda 6 arredor
do seu futuro que cada día preme
máis forte.

Analiza-las posibilidades de rendemento e de
espansión da nosa flota é analiza-las
condicións materióis nas que se move
o traballo da pesca e o impulso que lle
presta a investigación científica. Eiquí,
precisamente, atópanse dous dos maiores atrancos ós que
ten de enfrentarse a nosa flota.

Portos e investigaeión

Asínonhai
quen renda

OS PORTOS, PEQUENOS E INADECUADOS

Infraestructura
dos portos
As funcións principáis que ten
que cumprir un porto pesqueiro
son, entre outras:
a) Dar aveiro ás embarcacións e
permitirlle-lo desembarque rápido
nas mil~res condicións do peixe,
pró que precisa:
-dársenas de fotación con calado e estensión axeitadas.
-peiraos de atraqué e descarga
con todo tempo.
-malecóns de protección contra dos temporáis.
b) Fornecer ás embarcacións de
todo o necesario prá súa actividade, pró que necesita:
-lnstalacións con depósitos de
carburante utilizabeis en todo tempo.
-instalacións de xelo, víveres e
almacéns en xeral.
-enerxía eléctrica e auga potábel.
c) Facilita - lo achegamento a var_adeiros de reparación prósimos.
d) Solucionar no posfbel problemas de tipo social (asistencia médica e social)
e) Potencia-lo entorno económico, pró que precisa:

-terreos arredor que permitan
a instalación e futuro desenrolo de
industrias complementarias e ausiliares.
-boas comunicacións.

INSUFICIENCIA
E INADECUACION
No estado español os portos
marítimos están a cargo de dous
organismos autónomos, adscritos
ámbolos dous ó Ministerio de
Obras Públicas . Os grandes portos,
que xeralmente teñen instalacións
pra carga e descarga de mercancías e homes, dependen das Xuntas
de Obras de Portos, namentres o
resto, a meirande parte esclusivamente adicadas á pesca, dependen
da Comisión Administrativa de
Grupos de Portos.
A altura do 1975, segundo datos do IV Plan de Desarrollo ( 1 ),
tíñanse invertido 1.690 millóns de
pesetas nos portos da CAG P, dos
que a Galicia correspondía arredor
de 300 millóns, menos do 1 8 por
100 do total. Máis adiante, o propio IV Plan recoñecía a deficiente
situación de 14 portos e sinalaba
as inversións máis urxentes prá súa
adecuación ás actuáis necesidades
do tráfego pesqueiro. Os portos

eran os de Ribadeo, Foz, Burela,
San Cibrán, Viveiro, Cariño, Cedeira, Sada, Muxía, Fisterra, Ribeira, O
Grove e A Guardia.
Estos portos tiñan dársenas moi
pequenas; os seus calados eran cativos (tanto que nalgúns deles, nas
mareas baixas, os barcos chegan
cáseque a quedar varados na area),
os peiraos estaban lonxe, non tiñan
locáis pra garda-lo material, precisaban obras de abrigo e amplia-las
lonxas.
Pra remediar todos estes males
no 1971-75, o IV Plan de Desarrollo deu 300 millóns de pesetas, é
decir: 75 millóns por ano a repartir
entre os portos que en Galicia ternos con necesidades de infraestructura.
Pro en troques, a carón desto,
tíñanse repartido no período que
vai de 1962 a 1968 case sete mil
millóns de pesetas na construcción
de 950 novas embarcacións, con
máis de 270.000 toneladas de rexistro bruto, con base neses mesmos portas.

O papel
da investigación
Os dous principáis organismos

Cada un ea súa fe ira
OS TRABALLADORES
Prós grandes homes da pesca,
non hai nada básico, nada estructural que reformar no sector. Pra eles,
a crise da pe5ca ven dada pola inflación mundial e pola ampliación a
200 millas das augas de uso esclusivo por parte dos países ribereños.
Segundo esto, premen ó gobemo
pra que acade concertos económicos e políticos que permitan ós seus
buques seguir faenando ria Gran
Sole e na costa occidental africana.
Outro dos obxetivos dos grandes
homes da pesca é impulsa-la creación de empresas pesqueiras multi-

nacionáis que garanticen a posibilidade de esplotación de caladeiros
lonxanos.
Outro dos obxetivos dos patróns
é tenta-la posibilidade de que os
mariñeiros acepten cobrar por «sa~
lario á parte» e non por salario fixo.
O «salario á parte» permitiría, entre
outras cousas, cotizacións máis cativas á Seguridade Social e a reducción das plantillas ó provoca-lo
«destajismo»: os mariñeiros vense
obrigados a traballar a moito máis
ritmo xa que as súas ganancias dependen das capturas.

Diante do que eles consideran
unha tentativa dos patróns de facerlles cargar co peso da crise, os
mariñeiros están a organizarse en
Asambleas de Mariñeiros, órganos
suprapartidarios, que contan con
Caixas de . Resistencia que poidan
termar e levar adiante as loitas propias.
Por outra banda, xa que pensan
que a crise do sector ven definida
pola falla dunha planificación racional e popular, piden que a reorganización do sector non se faga sen a
súa presencia.

adicados sistemáticamente á investigación científica relacionada coa
pesca son o «Instituto Español de
Oceanografía», vencellado ós Ministerios de Mariña e Comercio, e o
«Instituto de Investigaciones Pesqueras», dependente do «Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Educación · y
Ciencia)». Os c~ntros de decisión
destes dous organismos radican en
Madrid e Barcelona, respectivamente.
Un organismo adicado á investigación ten senso se a súa eficacia
social (é decir, as repercusións dos
seus estudios no desenrolo da sociedade) xustifica os recursos
económicos que esa sociedade lle
adica. A eficacia social estará en
proporción á aplicación. directa que
as investigacións teñan nos problemas concretos da sociedade e máila rapidez e facilidade con que cheguen ós que as precisan utilizar.
Folga tamén apuntar que a eficacia
de varios organismos que investigan un mesmo sector de actividade
económica, dependerá do artellamento do seu traballo baixo a coordinación dun plan común.
Tanto ún coma o outro Instituto
traballa pola súa canta, con case
total ignorancia do traballo do outro, seguindo os plans de investigación que lles ordenan os seus respectivos centros (Madrid e Barcelona) que, folga decilo, están a anos
luz da realidade das necesidades
dos mariñeiros galegos que nin tan
siquera saben, moitos deles, que
esisten eses Institutos que deberían estar ó seu servicio.
A conclusión lóxica desta situación é que o traballo, posíbelmente
importante, dos seus técnicos non
lles sirve pra nada ós mariñeiros
gal egos.
(1)

Presidencia del Gobierno. IV Plan
de Desarrollo. Imprenta del B.O.E.
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Dúas delegacións comerciáis
galegas van visitar neste mes tres
países centroeupéus co fin de acadar mercados prós productos conserveiros. Escomenza, pois, unha
«política agresiva» cando Italia xa
fala de pecha-las súas fronteiras ó
mexilón e de potenciar unha industria propia.
A primeira delegación é a «Comisión reguladora de esportación
de mexilóns e cefalópodos» da Delegación rexional de Comercio, vai
ir a Hamburgo o día 14 pra manter
un alcontro de traballo coa Asociación de Importadores alemáns. Trátase de darlle unha meirande publicidade ás conservas de mexilón galego e de saír ó paso da perda de
creto deste bivalvo despóis da crise
.de outubro-nov~mbro. Está composta polo delegado rexional de comercio, Otero Toranzo, o xerente de
Sercopesca, Barros Dacosta, Cristobo Antón como vocal e un técnico do laboratorio da Unión de Fabricantes de Conservas de Pescado
de Galicia.

RECUPERAR UN CAMIÑO
A outra misión, pagada polo ministerio de Comercio, vai ir a Viena,
lnsbruck e Praga do 17 ó 22, e está
composta dos dous primeiros homes da outra e catro representantes dos industriáis. O viaxe é pra
promociona-la conserva galega, en
xeral. Son, pois, dúas delegacións
pra recuperar un camiño.
Os conserveiros galegos non
tiñan nada que negociar en Alemania, xa que sempre foi ún dos bos
mercados, se non fora por Somega.
O decir dun técnico do Plan Marisqueiro, Somega nunca actuóu
coma unha empresa, senón coma
unha oficina de recepción do marisco. Cando nacéu, tentóu de erguelo precio do kilo, chegando a ser

Namentres a importación de
chirla é un negocio, o mexil6n
galego non dó nin pra pipas.
Desp6is de ter un mercado móis ·
ou menos amañado, este producto do noso mar ve atrancada a
súa safda. E outra crise móis dentro da crise xeral da pesquerfa
galega. TEIMA publica dous traballos nos que se fala do tema.

moi alto prós conserveiros, que lles
mercaban directamente ós bateeiros que non eran de Somega (en
xeral, os máis fortes). Por outra
banda, os bateeiros de Somega
sempre se queixaron de que ésta
descontaba demasiado por basura
das cargas de mexilón (basura chámaselle ás algas, seba, fíos, cunchas, etc.)
O non ter onde coloca-lo mexilón, a Sociedade tentóu de meterse a conserveira sen que ninguén
quixera arrendarlle os seus prelos,
até que alcontróu uns apoios.
Entón -xa co precio do kilo de mexilón moi alto- escomenzóu a esportar mexilón a Alemania a precio
de dumping: 380 pesetas máis barata a caixa, segundo a fonte devandita. Os teut'óns déronse conta
do choio, potenciaron as bateas ...
coreanas, e de importadores pasaron a ser esportadores. E a sociedade mexiloneira galega tivo un
baixón nas vendas.
Oeste xeito rematóu a primeira
parte da historia xa que logo os
precios, enchidos, de Somega tiveron unha baixa dun 70 por 100 e
fontes sindicáis indicaron que sobraba un 40 por 100 da producción. Sobrar, nembargantes, non
sobraba, o que pasaba era que Somega non tiña onde colocalo. A so-

Mexilón galego:

Unha
embaixada
eos pes
de barro

Xosé M. Currás Rúa

ciedade en teorfa traballa prós bateeiros. Na práctica, pra ela mesma. ¿Cómo esplicar, senón, a licencia de importación 8.039.61. A
concedida a Somega polo Ministerio de Comercio pra que trouxera
oitenta toneladas de chirla fresca
por un valor de 660.000 pesetas,
somentes do mes de xaneiro do
76?. Esto non se pode xustificar co
conto do «intercambio entre mercados» cando Italia, de onde ven a
chirla, péchase ó mexilón cunha
grande facilidade (que se hai cólera, que se marea roxa ... )

FUNDl-LO MEXILON
Hai alguén empezado en fundí-lo
mexilón galego. E ese alguén son
os importadores da chirla italiana.
Somentes no mes de xaneiro do 76
concedéuse licencia de importación
pra un total de 7.285 toneladas de
chirla, por un valor de máis de 78
millóns de pesetas (Información
Comercial Española, cit. de España
Pesquera, Febreiro 1976), mentres
que no Nadal anterior entraron sóio
52 toneladas de chirla e ameixa
con valor de sete milló~s de pesetas.

Afnda que se ve diffcil esportar
sen protexe-lo propio mercado,
¿qué pintan as dúas delegacións
polo estranxeiro adiante? Sinxelamente, conqueriren mercados na
desesperación. A desesperación de
ter que voltar como novos a un
mercado que sempre foi deles (Alemania importóu 809 Tns. de mexilón en conserva no 1976 por valor de 81 millóns de pesetas). Agora mesmo, descoñecémo-las cantidades totáis da esportación de mexilón en fresco, pro segundo o técnico xa dito, son inferiores ás da
chirla importada (e non falernos xa
da cría de ostras, berberechos franceses, etc.)
A loita, se os coreáns se adican a
conserva-lo mexilón, vai ser dura,
xa que este, a pesares da lonxanfa,
ven saindo máis barato. Somentes
no sabor hai diferencias a favor do
molusco galego. Vai ser interesante
saber cómo resolven o problema
-pode darse- de que un pafs comunista coma Checoslovaquia
prefira o mexilón barato coreán af nda que sexa de peor sabor có galego. Pro antes de chegar a esto, af nda ten que darse o caso de que
consigan esportar aló.

Unha das poucas industrias que
parecía vir millora-la situación da
economía galega -sen ter medo
da contaminación ou da desfeita da
natureza-, ven agora a bota-lo seu
gran de area en contra do desenrolo tan buscado polo noso pobo. Somega, empresa adicada ó trata-.
mento e comercialización do mexilón, procede nestes intres a unha
paradóxica reestructuración, que
deixará na rúa a moitos dos seus
traballadores e sen protección a
vinte mil bateeiros do litoral.
A idea da creación de Somega
foi nun principio, comercializa-lo
mexilón que estraían os bateeiros
das Rías Baixas, ofrecéndolles unha
total seguridade. Por todos foi tomada como beneficiosa, e procedíuse á súa constitución en Sociedade Anónima. No vran do 7 4
botóu a andar cun 40 por 100 de
capital dos bateeiros, outro tanto
das Caixas de Aforras de Galicia e
un 20 por 100 de participación por
parte de Sodiga.
Dende a súa posta en funcionamento, Somega permitíulles ós bateeiros a fixación duns precios mínimos prá súa venda. Dende das
2,50 a 4 pesetas que cobraban os
bateeiros denantes, hastra as 7 ,50,
8,50 e 9,50 -segundo a calidade- que escomenzaba a pagarlles
Somega, iba unha boa diferencia
que foi recibida no sector como un
impor:tante paso adiante. Pola súa
canta, a empresa cobraba no mercado dazaséis, dazasete o dazaoito
pesetas, segundo o tamaño e a calidade das pezas.

VOLT A PRA ATRAS
A pouco de poñerse en funcionamento Somega ·aparecéu en Nápoles o famoso cólera nos moluscos. Hastra entón Italia importaba
chirla -un producto parecido o
mexilón, pro do moita máis baixa
calidade- ós países do Mercado
Común e a algúns outros europeos.
Diante do cólera, a chirla foi rexeitada por todos eles. Pra que a falla
de mercado non tora moi grande
prós intereses esportadores de Italia, escomenzóuse a espartar a España (até entón era moi pouca a
que se consumía neste mercado).
As importacións de chirla italiana, que realizaba a empresa Alvarez
Entrena en cantidades masivas, puxeron nun forte apreto a Somega
que decidíu buscarlle un remedio.
Ademáis de protestar palas outras
importacións de chirla e o descoido
do producto nacional, a empresa
adicada o mexilón denuncióu a Alvarez Entrena porque esquencía
unha das leis reguladoras deste
tipo de importacións: a chirla era
espartada sen depurar, porque despóis de 72 horas de estracción,
morre. Este é o tempo marcado
pola lei. Se se cumplía a lexislación
e depurábase, chegaba ó mercado
morta.
Alvarez Entrena, que até entón
comprara mexilón a Somega, pechou as súas relacións con esta
empresa, que decidíu importa-la
chirla ela mesma. Os precios desta
baixaron axiña. Pro, con todo o lío,
tamén se resentiron os precios do
mexilón, que deixaron de ter carácter fixo. Os bateeiros atopáronse
como antes de que chegara Somega.

Sotnega:

.AS PERDAS
DA MAREA ROXA
Coa esta vez incontrolada «marea roxa» que afectóu recentemente ás nosa~ costas e producíu o peche das esportacións, a situación
empeoróu aínda máis. Foi o tiro de
gracia. As perdas reáis da empresa
-segundo fontes laboráis- cffranse aprosimadamente nos cen
millóns de pesetas. O caos no sector non se fixo esperar. Nembargantes, a chirla de Alvarez Entrena
sigue venciéndose como se tal causa.
Moitás das depuradoras do mexilón, que traballaban con Somega,
que lles pagaba un mínimo garantizado -houbera mexilón ou nonescomenzan a vender soias. Os
bateeiro!?. -os máis perxudicados- volven a vender ó pouco precio que lles dan. Seis ou sete pesetas por kilo é o normal, aínda que
non é difícil atopar casos nos que
cobran 4,50. Se o producto é destinado á industria. aínda se vende
máis barato.
A vista do panorama, Sodiga
agazapóuse e non se pronuncióu en
senso ningún. En situación conflictiva tamén se atopan los traballadores da empresa. De 86 que foran
nos millores tempos, quedaron hai
pouco, 50. Oito administrativos foron despedidos pouco tempo atrás,
por mor dunha nova reestructuración. En todolos casos procedeuse
á conciliación sindical, pro os traballadores téñense de conformar co
seguro de desemprego. O xurado
empresa pedíu por varias veces información do que se facía ou tentábase de facer coa empresa, pro non
foron atendidos. Ademáis, seica
lles prohibiron hacer unha asamblea no interior da empresa no mes
de Nadal, e tivérona que facer logo
no salón da Casa do Mar. Daquela

A paradoxa dunha
reestrueturaeión

xuntanza saíra unha carta á opinión
pública, na que se esplicaba o problema. O xurado presentóu na Inspección de Traballo unha denuncia
contra de Somega. Agora os traballadores esperan a ver qué pasa. Se
houbera outro despido plantexaríase conflicto colectivo.

A PARADOXA
Pro, a verdadeira paradoxa, inesplicábel e inesplicada, consiste en
que neste mes de xaneiro reuníuse
a xunta xeral de accionistas pra
trataren, entre outros puntos,
unha ampliación de capital de 250
millóns de pesetas ...
¿A qué ven entón a reestructuración na plantilla e o abandono a
que se obligóu ós bateeiros?
Pro hai máis. Fontes achegadas
á empresa revelan que Somega
deixóu de lado importantes perspectivas no mercado esterior. A
compañía xaponesa <ffaisei Trading
Corporation» estivo moi interesada
na prepración e importación de mexilón en polvo e xugo de mexilón,
chamado «stick-watern. O mexilón
tería de pasar por un proceso de
destilación, cocción, e concentrado.
Todo esto pódese realizar en Somega ou nunha empresa afiliada. O
mercado potencial -Xapón e USA,
interesados polo alto valor proteínico- absorbería a mitade da producción de Somega, unhas 90.000
toneladas.
Por outra banda, o instituto danés «Tilanin Produkt» interesóuse
pola obtención de proteinas solubeis na auga a partir do mexilón.
Pra este plan, fíxose un sondeo polas firmas españolas adicadas á
concentración de productos alimenticios. Polo visto, o resutado foi
positivo, pro nin este nin o outro
producto foron tomados co interés
que cabería esperar; e a pesares da
insistencia das dúas firmas estranxeiras -que incluso lle dixeron a
Somega cómo tiña de traballa-los
productos- os dous plans quedaron arquivados. Dinamarca entróu
en contactos cu!lha firma coreana,
competente de España na Alemania, e a Xapón no se lle volveu a facer caso.

XOEL VILELA
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Alúmi.n a de Morás

¿Unha industria legal?
«0 espediente de espropiación forzosa ten tal cantidade de erros de forma que o invalidan que, sen dúbida, pódese afirmar que a instalación da planta de alúmina-aluminio é un feíto ilegal». Tais foron as palabras, sinxelamente, que Xavier Navaza, de TEIMA,
recolléu de- fontes xurídicas estreitamente vencelladas ó proceso de establecemento -antre Morás e Lago,
exactamente en Vidueiros (Cerbo), moi
perto da Central Nuclear de Xove- da
factoría a instalar por Alúmina Española, Sociedade Anónima.

CONTRA DO TRASLADO
Tanto é así, por exemplo, que -conforme informaron a esta revista- a
planta aínda non foi aprobada pola sección correspondente do Ministerio de
Industria. Polo demáis, esisten leis
-como a Lei Hipotecaria, da que talamos máis adiante- definitivamente
apostas a calquera xeito de espropiación parcial do caserío galego en tanto
que corpo único formando un todo orgánico. Sen embargo, o levantamento
das actas das terras a espropiar realizábase nos pasados días 11 , 12 e 13 de
xaneiro e afectaba, moi irregularmente,
somentes a parcelas -legalmente indivisibeis- integrantes dos caseríos.
Aquelo tiña esplicacións. Por exemplo, unha: «0 face-la espropiación forzosa por partes -dixo a TEIMA o abogado Nemesio Barxa, defensor dos veciños espropiados e logo materialmente sustituído pola Cámara Oficial Sindical Agraria- a empresa non se ve xa
na obriga de acceder ás peticións de
traslado de poboación feitas polos veciños con insistencia. Agora espropf ase
unha parte, o resto virá despóis e nunca
chegará o traslado ... »

As cousas deste xeito, despóis de
certas oscilacións nas cifras referidas
ás necesidades da empresa, o ·total a
espropiar no seu día elévase a 152
hectáreas, setenta áreas e algunhas
centiáreas. Un total que afectará, esmagadoramente, sobor duns 145 caseríos das parroquias de Morás e Lago,
algo máis de 1 hectárea de espropiación media por caserío. Tendo en conta
que a superficie media dos caseríos da
zona é dunhas 2 hectáreas e media,
compréndense doadamente os efectos
das espropiacións. E máis se ternos en
conta que, nefeuto, dáse a «casualidade» de que os terreas a espropiar son
os que hastra agora levan proporcionados máis ingresos ós seus propietarios.

LAMA ROXA, SOSA, CLORO, CIANURO ...
Esnaquiza-la bahía de San Cibráo

ESNAQUIZA-LO CASERIO ,

compre unha función específica na producción, danto lugar á constitución dun
todo indivisíbel».

Antre deles atópanse terras adicadas a eucaliptáis, cunha media de producción anual de 45 metros cúbicos
por hectárea, ou a peñeiral, cunha producción de 37 metros cúbicos por hectárea e por ano. «Resulta -din os veciños- que ó dano directo da espropiación hai .que engadi-lo indirecto resultado fatal do desequilibrio e da mutilación».

O significado da desfeita que, realmente, supón a espropiación das terras
de Morás e Lago, ven xunto do apoio
xurídico que xorde dunha longa tradición ·doutrinal e xurisprudencial que
considera 6s caserios coma fincas únicas, aínda qu estean compostos por
parcelas discontinuas. «Neste senso
-decían os veciños no devandito co-

Os mesmos veciños, nun escrito dirixido á Comisión Provincial de Servicios
Técnicos de Lugo a fináis do mes de
agosto do pasado ano, salientaban que
«as nosas propiedades son unha soia
finca, rústica ou urbá. Dende o punto
· de vista económico -engadían naqueles días pra se opoñer 6s intentos de disgregación das súas propiedades e abarataren, así, as retribucións por espropiación- e mesmo sociolóxico, o caserío galego constitúe unha unidade composta de fincas, cada unha das cais

municado- a Lei Hipotecaria, no seu
artigo octavo, establece a necesidade
da mesma consideración en tanto que
fincas únicas que hanse inscribir sempre
baixo dun soio número. Todo o cal vense referir, aparte dos lugares de cada
foral -en Galicia e en Asturias-, ós
caseríos. Desta maneira, lévase á Lei
unha tradición xurfdica moi arraigada
en toda Galicia».

O PORTIÑO
Pesia todo, na primeira semá de xaneiro, escomenzaban as espropiacións
forzosas. Dous días denantes, o precio
de cen pesetas por metro cadrado, parecíalles ós afectados unha cifra moi
cativa, unha bulra. Días denantes, tamén, o pobo de Morás - unhas setenta
familias- prácticamente en bloque
opoñfase contra a ubicación dun porto
comercial prá empresa instaladora na
bahía de San Cibráo.

ALUMINIZA-LA RIA
Prohibido o paso

O porto comercial virá a ocupar, impedindo o paso por terra ó pequeno
porto pesqueiro esistente ho>eendía,
unha estensa franxa de terreo. Unha
vez construído impedirá, do mesmo
xeito, o paso ós galpóns onde se garda
todo o material pesqueiro dos veciños
de Morás. Todo elo cando, na actualidade, «0 Portiñm> abriga na súa base uns
dez buques e sinnúmero de pequenas
embarcacións adicadas á pesca de baixura. Pola súa banda, o porto comercial
cegaría, sen máis, a bahía ós mariñeiros de San Cibrao.

Todo sucederá coma veñen sucedendo, regularmente, estas cousas no país:
«Viñeron face-lo deslinde do porto de
pescadores -dixeron a TEI MA uns veciños de Morás- a pesares de que nós
non estabamos dacordo. Todo mentres
a nós non se nos informaba de nada.
Así que, nunha ocasión, dixémoslle ó
gobernador que nosoutros nos viamos·
enganados e abordados, invadidas as
nosas leiras sen permiso. Mesmo a
Garda Civil, non fai moito tempo, foinos botar fóra naque! intre namentres
sondeaban o camiño por orde do alcalde de Xove e en presencia do gobernador».
«Daquelas propusémoslle ó gobernador que non permitira nunca, que
poñan os vertidos de alúmina xu;sto ahí.
Pro tampouco queremos nin a Sosa, ni
o Cloro ni o Cianuro ... se enclavan estoo
ahí estamos dispostos a pedir, total pra
qué, a desintegración total. Nós o que
queremos é o traslado da poboación
de Morás. Todo elo cunha distribución
xusta ós pescadores». O que así falaba
tiña, a douscentos metros da súa casa, a
sinalización dos futuros vertidos. A outros douscentos metros máis, os de
cloro. Pasaría algún tempo dende
aquela conversa. Logo, a espropiación
chegarfa co levantamento das actas e a
firma dos veciños. Algún, despóis da
contrata, aínda tiña forzas pra teimar:
«Nós non nos opoñemos á industrialización, pro esiximos un precio xusto e
actualizado que comprenda as fincas
xunto coas casas ... » Pola súa banda, a
empresa desfacíase en eloxios ós seus
sistemas anticontaminantes e falaba de
panaceas cando amputar, en fin, ós caseríos na súa millor terra significa, cando menos, desfacer fundamentalmente
o conxunto da propiedade: «Hoxe, en
Morás, non hai emigración -salientaba unha muller- e a agricultura e máila pesca dános pra vivir sen medo: Pro ¿é despóis?». Certamente, segundo informacións recolleitas por TEI MA, o
tema da Alúmina Española, Sociedad
Anómina, non facía senon escomenzar. co
Xunto delas, as empresas de Sosa e ~
Cloro anunciaban a súa presencia.

'!
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O NOSO PAIS

«Nunca crin no centro político, mais estóu
plenamente identificado con Fraga; e se
ef é de centro, tamén o son eu». (LOPEZ RODO)
«Nunca deixéi de vivir en Galicia;
se se colle, 6 menos, a semó como
unidad e de tempo» (MEILAN GIL)

P.G.I. e A.P.

•
A dereita-dereita se organiza

«TODOS T/VEMOS OS NOSOS XURAMENTOSJJ

A declaración de principios do
Partido Gallego Independiente, o
viaxe de Fraga lribarne e máilos actos de Reforma Democrática... O
anuncio das urnas, a dereita entra
pisando forte. As persoalidades que
firmaban o documento do P.G.I.
-publicado na prensa en galega e
castelán- están moi vencelladas ó
poder político e económico -Meilán Gil, procurador e presi_dente do
1RYDA; Pérez Puga, procurador;
García Picher, alcalde de Vigo; Fernández Calviño, procurador polas
cofradías de pescadores; Graíño
Amarelle, con gran poder nas UTECO; Corzo, con gran poder no agro,
etc. - ; os homes de Fraga non son
menos coñecidos e a súa relación
coas · institucións do réxime franquista tamén son moi estreitas ...
Pro ámbolos dous grupos xuran
unha e outra vez que son demócratas e que como táis están dispostos
a actuar.

OS DO P.G.I.
En novembro de 1976, cando o
tema de actualidade era o referéndum, Meilán anuncia a prósima for-

mac1on dun chamado Partido Regional Gallego, que xa entón define
como de centro e interclasicista. O
que foi considerado «delfín de López Rodó», vencellado ó Opus Dei,
é sinalado como a principal figura
da comisión xestora do P.G.I.., que
sae definitivamente á luz catro días
antes do referéndum. Cando se lles
pregunta o porqué da verba «independiente» no nome do partido, din
que «O P.G.I. concebe a independencia, máis que nada, como actitude vital, declarando non representar intereses de ·g rupo social
·ningún, nin defendelas aspiracións
dunha soia clase, nin ser partido
confesional». García Agudín, coñecido líder do democristián Partido
Popular Galega, decía ó respeto: «a
declaración é vaga e confusa como
o mesmo nome do partido: non entendo qué quer decir o de independente; se é independente das ideoloxías, estimo-grave erro montar un
partido sen base ideolóxica ningunha». Representantes do partido en
Galicia - Meilán Gil reside normal""
mente en Madrid- declararon a
TEI MA que están en «fase de orga-

nización» e que aínda non teñen decididos os nomes das persoalidades que presentarán como candidatos ás eleccións. Dixeron que A
Coruña e Pontevedra eran as zonas
con máis forte implantación. Teñen
previsto celebrar unha presentación
pública en Galicia -a primeira fixérona na capital- e un congreso
a remates de febreiro.
A declaración de principios,
como todo programa da dereita feito ó miúdo e con perspectivas políticas a curto plazo, mistura plantexamentos de corte tecnócrata, desexos de poder rexional de defensa da cultura galega, espirito democrático, defensa da propiedade privada: «Ou construímo-lo noso futuro ou virános imposto ... orde social
xusta... apoio á pequena e media
empresa ... recoñecemento da persoalidade de Galicia ... esencialmente rexional. .. respetando o enraízado senso galega da propiedade individual e familiar ... ». E decir, un
programa calificado de «giscardiano», ou todo o que un bo conservador pode desexar. De teren lugar as
prósimas eleccións, os comentaristas políticos e a mesma oposición
galega sinalan ó P.G.I. como un dos .
grandes bloques. A situación previlexiada no aparello do Estado, o control que ainda exercen o séus prohomes.· en hermandades agrarias e
cofradías, o apoio dalgúns verticalistas convertidos agora ó «pluralismo sindical», son elementos que se
baraxan -pra facer esta hipótesis.
. O pouco de darse a coñecer os
principios do P.G.I., vaios membros
doutros grupos políticos galegas
daban .a súa opinión sobordo nacemento.«E un típico documento españolista -decía Ramón L. Suevos
no «Ideal Gallego»- e da dereita:
abstracto, ambiguo, idealistas no
senso marxista, anque concreto
cando fala do ·totalitarismo, da iniciativa privada, da unidade política
de España. E ademáis sintomático
que unha dereita quéira apresentarse cun barniz galeguista, ¡cómo
cambian os 't empos!. Abondan entre dos firmantes tránsfugas ou camaleóns do franquismo, sin credibilidade algunha. En resumen é unha
modalidade de neofranquismo pra
Galicia e, como alternativa, neocolonial».

REFORMA
DEMOCRATICA E A.P.
«Esperemos que Fraga se presente candidato por Lugo. Claro
que cabe a posibilidade de que o
faga por Madrid. A nosoutros nos
gustaría que tora pola súa terra,
pola periferia». Francisco Puy;
cuñado de Fraga e unha das persoalidades máis coñecidas en Galica de Reforma Democrática, decía
a TEI MA que os nomes dos candidatos por Alianza Popular (pacto
electoral de sete grupos, entra eles
R.O.) xa estaban máis ou menos
determiñados pro que ainda fallaba
o acordo dos dist intos partidos, pró
que consideraba que non habería
moitas dificultades.
Sobor do orixen franquista da
maioría dos líderes, tanto de A.P.
como de R.O. , Francisco Puy se defendía decindo: «Ese é un equívoco.
Falar de franquismo é un erro. Todos tivemos os nosos xuramentos,
colaboracionismos, etc. Cada un
ten a súa historia ... Os únicos partidos claramente franquistas son
Fuerza Nueva e Falange de las
JONS... Cando Gil-Robles · toca
este tema lle patina un pouco o
embrague. Está resentido porque
Franco non lle fixo a él ministro».
Sobor da organización do Estado, R.O. se pronuncia polo «rexionalismo; non eré na autonomía nin
no sistema federal». Puy dixo que
en canto á lingua galega «non houbo pronunciamento, inda que ternos un enorme respeto polas peculiaridades».
Este home de R. D. considera
que o séu grupo é o que máis forza
ten dentro de Alianza Popular en
Galicia e que é Pontevedra a zona
con maior implantación. Tamén
dixo a TEIMA que Alianza Popular
vai pasar de pacto electoral a federación de partidos, que será, ó mesmo tempo, outro paso pra chegar
«a un gran partido conservador en
España». «P.P.G., P.G.I., etc., estamos -dixo- todos neste lado,
deixando os xogos de palabras, todos no mesmo barco, e, tarde ou
,.....
cedo teremos que xuntarnos».

~º

O FRENTE
Cando escomenzóu a guerra, eu
estaba no porto de Gijón. Loitéi
pala República no frente de Oviedo,
do Naranco, en Euskadi... Tiñamos
uns fusfs que lle chamaban «espindargas», que pesaban sete kilos e
eran dun sóio tiro. Decían que xa os
utilizaran os soldados de Napoleón.
Os cerrollos non andaban e tiñamos que levar unha pedra no _peto
pra tirar del despóis de cada tiro. A
mau era cando perdiámos-la pedra
e había que darlle co pé ...

O home movíase entre a acusación
privada e os defensores p;a remediar un pouco a xordeira. 1973.
Todo era móis claro: os verticalistas
pedían hastra 21 anos pra uns mariñeiros que non querían entrega-las
chaves de algo que consideraban
seu. Pro pra Manuel Pillado, un dos
acusados, pai de tres fillos -un deles, Rafael, coñecido líder obreiro-,
o escenario non era novo, nin novas
as acusacións, nin nova a ameaza
de cadea ... As cousas das que nos
fala poden ser semellantes ós de miles de voces anónimas que non quixeron calar cando o silencio era imposto. Non hai héroes. Homes con
verbas sinxelas.

A INFANCIA
... Nacfn no outono de 1916 en
San Cibráo, un porto pesqueiro do
norte de Lugo. Meu pai era traballador do mar. Morrerfa afogado no
39. Eramos sete irmáns e a vida era
moi esclava. Miña nai pillóu a gripe
do 18: tivemos que facer de xantar,
atende-la casa ... Os once anos escomencéi a ir á pesca de baixura,
agarrado a un remo máis grande
cás miñas mans. Tiña un sano
enorme porque habfa que saír ás
dúas da mañá. Un tfo de meu pai
botábame brióis de auga na cara pra
espertarme.
Non tivemos escala. Se
fas un sábado, xa non voltabas deica o mes seguinte. Foi unha causa
da que xamáis me esquencfn: a min
que me gustaba discutir, falar de
problemas ... No frente tiñamos prensa de tódolos partidos e eu querfa
ler; pro, claro, deletreaba nada
máis, e tamén deletreaba cando lfa
a prensa a carón do barco co meu
pai. Os quince anos, meu pai, que
andaba nas «parexas» en Bauzas,
veu pra San Cibráo pra patronear
unha embarcación de vela, desas
pequeniñas: lémbrome que eu me
mareaba moi axiña ...

A PRIMEIRA
DETENCION
Nunha ocasión, cando tiña 17
irnos, era máis ou menos o 1935,
foi a Garda Civil buscarme por uns
problemas que tiveramos cun carabinero que era de dereitas. Dérarrie unha labazada e lago eu apedreéille a porta. Veu todala xente ó
porto e decfan que pra levarme a
min tiñan que levalos a todos ...
SAN CIBRAO
Como calquera ou-tra vila mariñeira galega, cando chegóu o 31
estaba desinformada. Afnda que alf
as causas eran un pouco distintas
porque había un mestre demócrata.
Penso que afnda vive hoxe en Lugo:
por exemplo, non nos esixfa tanta
relixión, que era moi pesada. O 14
de abril, aquel home, acompañado
por un médico, tamén liberal, foron
ó axuntamento pra facerse cargo
del. Despóis chegaba algunha xente de Viveiro, 6 millar poñíase o
Himno de Riego e concentrábase
toda a xente. Lago. nas eleccións.
xa habfa máis información: a xente
agrupábase, mesmo as mulleres
cos nenas, como cando viñan os cines ambulantes. A xente foise dan-

A VOLTA
A guerra pra min rematóu no
frente de Asturias. Eu andaba no
batallón «Máximo Gorki» ... Tres galegas puxemos mosquetón e chila.ba ó lombo pra entregarmos. Andivemos e andivemos pro no aparecía ninguén. Chegamos a Villaviciosa. Alf estivemos varios dfas, intentando saír pra Francia nun barco de
pesca que habfa alf, pro a tapa da
caldeira perdfa e non houbo xeito.

Manuel Pillado:

ccHaihomes
do canta dos seus problemas, de
que estaba esplotada, ó servicio de
caciques... Nas eleccións do 36
todo o mundo votóu esquerda, salvo tres ou catre caciquiños -que 6
fin e ó cabo eran uns probetónsque repartfan propaganda pala noite. Non, non habfa estes enfrentamentos na esquerda ...
O 18 AQUEL
Houbo moita represión, que
mesmo levaron os caciques de alf.
O alcalde foi hastra Viveiro, porque
o tenente da Garda Civil lle dixera
que estaba do lado da República.
Cando se deu canta estaba cercado. Ouixo fuxir por uns tellados, pro
matárono.
Xa entón moitos homes botáronse ó monte pra salva-la vida.
Moitos vivf an perta dos seus pobos
e alí agardaron hastra rematada a 11
Guerra Mundial. pensando que tamén aquí serf a destrufdo o fascismo ...

Cando cheguéi á casa, gracias a
un alcalde de San Cibráo, non me
mandaron a un campo de concentración: eu viña desfeito ...
AS GUERRILLAS
Cando rematóu aquelo, moitos
dos amigos de meu pai estaban no
monte. Eu tiña que axudar ós meus
amigos. tiña que axudar ácausa
que representaban ... Sabor do 41,
cando Rafael tiña seis meses, estes
amigos chamáronme porque habfa
que axudar a un mozo catalán que
sufrira dous ataques de apendicite
e había que operalo en A Coruña.
Dous meses despóis,- o 2~ de xaneiro, ás catre da tarde e cando estaba a dormir por que fara ó mar,
forzas de policfa e da Garda Civil
arrodearon a casa.
Eu crfa que me eliminarían axiña.
Cando chegamos a Viveiro metéronme nun cuarto pequeniñó, no
que estaban pendurados tres ·1ati-
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gos. Había trece ou catorce policías, que tamén tiñan porras. Foron
tres días de tundas continuas, tundas que se prolongaban hastra a inconsciencia. laseme a vida, pro eu
tiña ganas de vivir ...

A CADEA
En Ferrol, primeiro estivemos no
cuartel da Policía Armada, onde estaban detidas unhas duascentas
persoas, algúns picariños, sangue
por tódalas partes... Salvéime da
tunda dun moi famoso ... ¿cómo se
chamaba?
Pró forte de San Felipe levaron
uns sesenta, e procesados naquela
· causa 'fomosunscincuenta e tantos.
E·stiven dous anos en San Felipe e
trece meses en Santiago. A miña
muller veu pra Ferrol e gañaba o
pan vendando peixe, frores ... Na cadea había unha gran tensión, un
movemento de unidade, pra ir a
unha acción pra recupara-la demo:..
cracia. Contabamos cos aliados,
pro nada. Había alf funcionarios,
gardas civís retirados e tal, que che
pasab~n toda clase de propaganda:
tiñan certo temor a que efectivamente o franquismo se derrubase ...

A PESCA
Voltéi ó mar. Pescaba sóio nunha embarcación, pro entón xa bogaba coma un león. Das cinco ás
oito da mañá bogando pra pescar
nas Gabeiras. Daquela había moito
peixe ... Logo a muller baixaba a Ferrol e vendíao ...

A. RADIO
~ No ano 39-40, cando estabamos en San Cibrao, iamos eu e
máis outro veciño e compañeiro a
un bar, onde xunto co taberneiro,
escoitabámo-la radio despóis de
que . marchara a xente. Vivíamos
todo aquelo: cando os (!lemáns atacaban Stalingrado, cando os rusos resístía n, contraatacaban, pegábanlles unha pasada que pra que ... Era
un xeito de mante-la esperanza.
Xa nos 50 tiñamos que poñela
pegadiña á orella, con medo a calquera ruído, a que se enteraran ...
Sempre escoitei a BBC, París, a Pirenaica. Agora, cando poñen a Internacional, poño o volume másimo ... Qué leven a radio se queren,
qué máis dá. Axudóunos a vivir, sí...

ser que defendera o pan do inverno... Así escomenzóu o «negocio»
das flores ...

FERROL-72
Non me· sorprendéu: vino como

que non se doblan>>
A FOLGA DO ACEITE
Cando saín da cada fun a pescar
nunha embarcación que me deixaron uns veciños de San Felipe, pro
non podía cos remos. Outros que
quedaban alí estaban en peores
condicións: na cadea de A Coruña
cada día morría un home de fame.
Escomencéi a traballar nunha fábrica
chamada «La Bilbaína».
Estando a traballar nos estaleiros xurdíu dun xeito espontáneo na
Bazán a famosa «folga do aceite»,
era a primeira despóis da guerra.
Xa me miraban mal o director e
máis un oficinista, que tora socialista destes de... Besteiro, creo. Mandáronme a unha canteira onde
gañabamos · 11,60 pesetas, cando
un kilo de pan valía 1 5 pesetas.
Preguntábame: ¿cómo no se pode
gañar pra un kilo de fariña?. Na
canteira había un capataz tiránico é.
claro botáronme tora ...

ELA
Caséi no 41 e sigo enamorado,
claro. Ela escomenzóu a vender flores cando eu estaba na cadea. Collfas no monte pra gañar unhas cadeliñas: cando sae a flor de salgueiro. de acacia ... Nunha ocasión díxome: Mira Manolo, creo que se venderamos caravéis por difuntos pode

unha represión máis contra os traballadores. O día seguinte das mortes, baixabamos pra Ferrol co coche cheo de coroas, moi paseniño
pra que tódolos paisanos ·poideran
ver .. Cando pasamos pola carretera
de Catabóis vimos unha cantidade
enorme de Garda Civil e pensabamos colga-las coroas nas arbres.
Pro ese día deixáíonos pasar. O segundo día, no enterro de Daniel,
cando chegamos coas coroas pararon o coche. Conducía Raul e pensaron, ó ve-lo carné, que era Rafael
Pillado·e tomaron o coche por asalto: alcontraron un fouciño deses de
corta-las troles e facían bromas sobor da <<fouce e o martelo». Levaron
detido a Raúl, á miña rnuller e á
muller de Rafael. O 17 foron buscarme a min.
Na cadea de A Coruña aquelo
era moi distinto ó · tempo que eu
coñecín. Eu comentaba de coña:
!Compañeiros, esto é un balneario!...

A COFRADIA
Os pescadores de San Felipe
querían facerme patrón maior, pro
eu insistía en que non: sabía que
non había máis que corrupción
como en moitas outras cofradías,
que aquelo non era o sindicato auténtico, dos traballadores ... Aceptéi
nos anos 60. Xa houbo enfrentamentos, nada máis escomenzar cos
verticalistas. Nas eleccións do 66 a cousa agravóuse porque sabían que eu non
admitía sobornos. Querían botar abaixo
o resultado pro non o conqueriron. Xa
nas eleccións 71-77 nomearon a dedo
a un señor. Nos negamonos a entregala chaves. Logo veu o xuicio. a petición
polos verticalistas de longas penas...

O HOME
Penso que o home ten un cerebro e que serve pra algo: ninguén
ten a esclusiva de pensar. Pódese
torturar, matar, pro non quitar de
pensar. Un home pódese partir pro
non doblar. Hai homes enteiros que
non se doblan ...

A LUZ DE SAN TELMO
Naquelas barquiñas de vela,
cando había calma chicha, quedabamos inmóvieis no medio do mar
agardando escomenzara a moverse
dalgun xeito sen poder facer nada ...
As luces de San Telmo, ante as que
algún sacaban a pucha e poñíanse
a rezar pensando que era un espíritu
man. Nunha ocasión puxóse unha luz
destas no pau e eu intentéi subir arriba
pra collela: os outros mariñeiros decían
¿ónde vas rapaz? Desfíxose e foi~ pr6 °'
botalón. quixen ir alí pro un mariñeiro foi :::::
correndo e botóume as mans...
~

Zamora, nos medios políticos, fíxose célebre sobre
todo pola súa cadea. En Zamora fica aínda
un bó número de presos políticos que
quedaron, un ano máis, sen ir «polo Nadal
todos á casa». O tema trátase na seguinte crónica que abarca, polo
demais, outros problemas.

p•ll••
illérices

Aeáreerede Zamora non
se reforma nunha hora
A cárcere de Zamora, coma outras moitas espalladas polos distintos países do Estado Español, non é
unha escepción dentro da serie de
deficiencias e anomalías observadas nelas e que os familiares se encargan de recordar cada vez con
maior forza.
Pouco antes do Nadal, os familiares dos presos que compren condena na cárcere de Zamora facían
público un escrito dirixido ó Director da cadea, no que espoñían a
ineludíbel necesidade de millorar
determinados aspectos que concorren na devandita cárcere.

mor dunhas obras que nel están a
facerse, quedóu reducido a súa mínima espresión.
Os familiares, unha vez espostas
estas circunstancias, estiman que
«nun Estado Democrático, como se
definíu o Estado español, compre
crear un ESTATUTO ó que poida
ampararse o preso político, e non
continuar subsistindo. nas mesmas
condicións de hai trinta anos».

O PACTO
«DESDE DENTRO»
E A AMNISTl.A

No escrito destacábase a ausencia de sifón nos váteres que se
usan a cotío, o feito de que sexan
os mesmos presos os que teñan
que quenta-la auga pra podérense
duchar, tendo que realizar tódalas
demáis operacións de limpeza con
auga fría. aínda en pleno inverno.

«Por motivos políticos» ·detívose
o 18 de decembro a Antonio, traballador dos obradoiros do vespertino
madrileño «INFORMACIONES», segundo unha nota que inservaba o
mesmo periódico ós poucos días da
súa detención. Despóis de estar
máis de tres días na DXS, Antonio
pasaba a Carabanchel, acusado de
pertencer ó PC (r).

O punto das «comunicacións»
tamén é abordado polos familiares:
conversacións e cartas somentes
poden realizarse en castelán, coa
particularidade de que as entrevistas realízanse sempre de ún en ún,
dúas veces cada mes, e acompañados sempre dun funcionario.

Antonio escribíu ós seus compañeiros, desde o seu «retiro» de
Carabanchel, agradecendo a colecta que fixeran pra el, e dando conta
do bo trato que recibiron na cadea
devandita algúns presos, «ilustres»,
que visitaron, poucos días despóis,
as dependencias de aquela cárcere.

A censura toca maiormente as
revistas, libros, periódicos de curso
legal que adoitan levárlle-los familiares. Moitos deles nin siquera
chegan ás súas mans. Por suposto,
os libros de formación escritos en
euskara, ou son rexeitados ou «pérdense» nos longos trámites da censura. Tamén a comida está sometida ós afáns sensoriáis, hastra o
punto de que só filetes de carne ou
«pescada albardada» alcontran unha
certa permisibilidade.
O duro e longo inverno zamorán
só se ve aliviado por unha calefacción, que, aínda que na teoría debería funcionar, somentes a hai dabondo na biblioteca. Ficar nas celdas é presentar unha firme candidatura a contraer reuma, bronquite ... o patio, por outra banda, por

Antonio salienta o alto estado de
ánimo que demostran outros presos de Carabanchel, pertencentes a
ETA, FRAP, LCR, CNT e PC (r), e
que confían en que a loita do pobo
sexa a que consiga a amnistía, pra
valdeira-las cadeas de presos. Porque, como decía hai pouco outro
preso, os partidos esquenceron a
amnistía, obsesionados polas súas
negociacións, os seus pactos e o
seu protagonismo.

CASTELA BUSCA
A SUA IDENTIDADE
Pola música á libertade, «pola
canción á concienciación>> foi o
«slogan» clandestino que impulsóu
moitas das manifestacións de canción e música populares neste país,
sobre todo nas nacionalidades, no
espertar das cais tiveron moito que

ver estas concentracións ó son de
notas musicáis.
En Castela, aínda que xa houbera algunhas mostras do esposto denantes, coa súa secuela de detencións e demáis, resultóu altamente
significativa a celebrada hai poucos
días nunha viliña ·de Segovia. Os
mozos de Hontalvilla organizaron
un festival artístico que se convertíu deseguida nunha manifestación·
castelanista. A emigración, os problemas do campo, a postergación
desta ter~a, foron a linguaxe que fa-

laron as pancartas, retiradas pola
Guarda Civil. Os recitáis de «La Fanega» e «Sevillanas Democráticas»
tamén se viron intervidos polas forzas do orde.
Non houbo, nembargantes, detencións. Pedíuse, eso sí, a identificación de moitísimas persoas. Pro
o pobo colectivamente asumíu a
responsibilidade e así o espresóu
manifestándose perante o Axuntamento. En Hontalvilla, ese día, Castela empezaba a camiñar á percura
da súa identidade.

Retais e chapuzas
ARTURO RUIBAL
Pasada a cume do referéndum, o
Goberno Suárez emprendéu a costa "abaixo cunha máquina que vai
soia e deixa ós membros do Gabinete brindar con champán polo seu
futuro político. Non hai quen pase a
Suárez, amiguiños. Lidiado o touro
da RefOíma, o Presidente recibe
con sorrisos as cartas que «a oposición dos nove» adoita enviarlle co
franqueo regramentario. Claro que
nunca chove a gusto de todos:
mentras os historiadores de máis
siso louban o clima de entendemento entre as famosas dúas Españas, outros disidentes xuran prós
seus adentros pola docilidade dunha oposición que só parece soñar
con pactos de cabaleiros. O asunto
céntrase agora na discusión da Lei
Electoral, onde cada quen trata de
leva-la auga ó seu muíño; non sendo os condenados á seca permanente, coma os grupos situados
polo xeral á esquerda do Partido
Comunista, que tamén queda ó
marxe do cocido que. se está a preparar. E é que a xente non acaba de
aprender, anque se lle repita moitas veces: eiquí vaise facer «unha»
democracia, non «a>> democracia.
Coma nos demáis países.
Suárez e os seus ministros xogan con xeito as súas cartas, dosificando pra que duren deica o víspora das eleccións; falta a Reforma

Sindical, a amnistía e algunhas outras bazas que, de certo, han ser
decisivas perante as urnas. Se
amáis desto, aparece por eiquí de
cando en vez un canciller alemán
decindo piropos, millor que millor.
Por certo que, entre loubanza e loubanza, o Schmidt puxo dificis as
cousas pra entrada española na Comunidade Europea, pondo lume
nos pés de Marcelino Oreja, que
dun brinco plantóuse en Túnez pra
xurar amor eterno ó mundo árabe.
A colleita de sorrisos non se botóu de perda porque o xuez Gómez
Chaparro decretase o peche do sumario de Montexurra e a libertade
provisional dos detidos, porque
como decía un pro-gubernamental,
«¿Non querían amnistía? Pois que a
haxa pra todos». «Eso, pra todos»,
contestaría Xirinachs se o ouvise.
Polo de agora, principióu a reconciliación pola dereita.
No fondo latexa o máis grave
problema por resolver: a organización da convivencia española entre
os seus diversos países. Tarradelles
propuxo dendes de Francia unha
negociación Catalunya-Estado Español, pro Jordi Pujol sigue polo de
agora entrando e saíndo de Presidencia. Pro este é un asunto do que
talaremos con máis vagar segundo 0
veñan os acontecementos.
~
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Pouco antes de que Sixto Entique de Borb6n fose espulsado de
España polo ent6n ministro da
Gobernación, Fraga, un dos corresponsáis de TEIMA en Madrid,
RAFAEL L. TORRE conseguía entrevistarse con él en rigurosa esclusiva. Agora, cando o sumario
sobre Montejurra qued6u pechado e os tres principáis encartados
están en libertade provisional,
revela algúns datos inéditos daquela conversa e dun asunto tan
pouco claro aínda.

peradamente espulsado do país
vintecatro horas máis tarde, sen
poder contestar ó cuestionario
plantexado . .
DON SO<TO, POUCO ANTES DE SA/R DE
ESPAÑA

«Nós non disparamos. Efectivamente, eu estaba na cume de Montejurra, había moita néboa e a visibilidade era moi escasa. Producíronse momentos de gran confusión
e non sei quén fixo os disparos.
Esto é todo o que poido asegurar».
Son palabras testuáis de Sixto Enrique de Borbón.
Agora pode xa afirmarse que a
«operación Montejurra - 76», concebida pra desprestixiar ó Partido
Carlista e elimina-la opción política
dunha monarquía e un socialismo
autoxestionario, representada polo
seu líder Carlos H ugo de Borbón,
non sóio resultóu un completo fracaso, senón que, ademáis, provo"
cóu curiosamente uns efectos totalmente contrarios ós previstos.
De maneira que moitos dos carlistas seguidores de Sixto Enrique
acaban de abandonalo, rompéndose o xa reducido grupo· en mil anacos.

DOUS MORTOS
Tres días despóis daquel sanguiñento 9 de maio de 1976 no
que absurdamente perderon a vida
Ricardo García Pellejero e Aniano
Jiménez Santos, este periodista logróu chegar hastra o «rebelde» da
dinastía; Sixto Enrique, sobor do
que estaban depositadas as últimas esperanzas dos reductos integristas do Carlismo, aliados de
Franco. Por adiantado advertíuseme que a entrevista faceríase por
medio dun cuestionario escrito. Pro
o líder «ultra» non estivo pra redbirme e contestar «off the record» a
todo tipo de preguntas.
Despóis, dalgunha maneira, este
compromiso víuse superado polos
feitos, cando Sixto Enrique foi ines-

CASTELOS NO AIRE
Casualmente a conversa tivo lugar no domicilio madrileño de José
Arturo Márquez de Prado, ún dos
principáis encartados no sumario
sobor de Montejurra e suposto autor da orde de «fuego» na cume do
monte, aínda que o mesmo Xefe
Delegado da Comunión Tradicinalista, Juan Sáenz Díez, me negase
esa acusación, engadindo ademáis
que «O señor Márquez nin siquera
levaba pistola».
Alí estaban os homes máis prósimos a Sixto Enrique. Ademáis dos
dous xa citados, estaba Narciso
Cermeño, ligado á revista «Diez minutos», que desempeñaba as funcións de «Relacións públicas».
Este grupo de carlistas, procedentes case todos da rexión levantina, unírase a Sixto Enrique no outono do 1975 e estaban entón moi
animados. «Esperamos reagrupar
en pouco tempo -dixeron a TElMA- a moitos carlistas desperdigados por todo o país. De momento, pode decirse que toda a clase
intelectual do Carlismo, é decir, a
xente de estudios meios e superiores, está con don Sixto. Mentres.,
don Carlos H ugo canta co apoio do
campo navarro, que ten moi pouca
cultura e sigue apegado á tradición,
sen atreverse a contradeci-la abdicación de don Javier, anque no seu
interior sintan que don Carlos Hugo
non representa o seu Carlismo».
Nada facía supoñer, pois, que ó día
seguinte se viñeran abaixo as súas
esperanzas.

DON SIXTO QUEDASE SOIO
Aberto o sumario 1.874/76 polo
Xuzgado de Orde Público número 1
de Madrid, e detidos José Luis Gar-

\) /

pelles illérices

O tráxieo «Montejurra • 76»

Un sumario peehado
_q ue abre moitos
interrogantes
cía Verde, «O home da gabardina»,
José Arturo Márquez de Prado e
Francisco Carreras García - Mauriño, presuntos autores de dous delitos de homicidio, durante estes últimos cinco meses filtráronse algunhas, non todas, informacións
coas interrogantes de moitas responsabilidades pendentes.
En calquera caso, este tempo
parece que foi dabondo pra que
boa parte dos entón seguidores de
Sixto Enrique comprendesen que
foran «engañados» e «manipulados», e decidiran romper con el, solicitando a inscripción da Comunión
Tradicionalista coma partido político. Un dos firmantes desta solicitude é a pesona que medióu prá celebración desta entrevista e que
entón bicóu diante de min, a man
do «seu» rei en sinal de respeto e
negóu varias veces que eles foran
os responsabeis do Montejura sanguiñento.

Gauna, vicepresidente da «Conferación de Combatientes»; Hermenegildo García Llorente, curmán do
famoso «home da gabardina»; Manuel Elena Cordero; Carlos Ferrando Sales; Felipe Llopis de la Torre,
así como Alfonso e Javier Fal Macías, todos eles serían chamados a
declarar polo xuez Rafael Gómez
Chaparro.
Non prestaron declaración, en
cambio, o entón ministro da Gobernación, Manuel Fraga, que se fixo
responsábel de todo o ocurrido, nin
o hastra hai pouco tempo, director
xeral da Garda Civil, tenente xeneral Campano. Por certo que o líder
dos carlistas andaluces afirmóu que
Campano estivera en Montejurra,
vintecatro horas antes dos tráxicos
sucesos e que, polo tanto, tiña que
conoce-la presencia dos elementos
«incontrolados» e armados. O detalle, nembargantes, non poido ser
confirmado.

MOITOS HOMES
IMPORTANTES

RECURSO E LIBRO

No sumario que acaba de pecharse, con once tomos de espesor,
deben consta-las declaraciós do secuestrado Antonio María de Oriol y
Urquijo, de José Luis Zatnanillo, vicepresidente da Unión Nacional Española (U.N.E.), e do conselleiro
do Reino, Juan María de Araluce
Villar, morto nun atentado terrorista. Os tres ·estiveron xuntos en
Montejurra. Tamén deben aparecelas declaracións de José Ruiz de
Gordoa, por entón gobernador civil
de Navarra e hoxe de Sevilla, e de
Ramón Merino López, membro fundador de . U.N.E., que sería o encargado de reservar vinte cuartos prá
comitiva de Sixto Enrique no hotel
de lrache, de acordo co gobernador
civil. Miguel Fogoaga Gutiérrez,
membro de U.N.E., colaborador do
Instituto de Estudios Políticos e
subdelegado xeral de Réximes Especiáis do I.N .P.; Francisco Guinea

Con todo esto por diante, o abogado da acusación privada , Juan
Francisco Martín de Aguilera,
propónse recurrí-lo auto por entender que non se practicaron tódalas
dilixencias necesarias pra
esclarece-los feítos e manifestóu a
súa sorpresa pola posta en libertade dos principáis encartados antes
de que se celebre o ~uicio oral e
«máis nun caso que tivo tanta trascendencia pública e tan graves
consecuenias». O home que podería decir moitas causas en torno ós
puntos máis escuros do asunto, coma, por exemplo, a financiación
dos comandos armados pra «reconquistar» Montejurra, Sixto Enrique
de Barbón , debe estar nalgún lugar
de París. E o Partido Carlista de
Carlos Hugo espera ter moi axiña
listo un libro revelador no que traballóu unha comisión investigadora
que logróu recopilar varios centos
de testimuñas.
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James Earl Carter, jr. é xa o trixésimo noveno presidente dos Estados
Unidos. Un home do sur, do Estado de Georgia ocupa agora a móis
alta maxistratura da primeira potencia mundial. Non estaró de móis
un achegamento ó súa personalidade da man dos seus propios escritos e declaracións.

.
,
Unha rae1on

Carter na Casa Blanea

RESTO

DO
MUNDO

de «moral»

pro imperialismo
MORAL VELLA,
MORAL NOVA

CARTER FOR PRES/DENT
Saúdo dende a cume do poder

«Hoxe amence un novo día, un
novo espíritu pra este país, un compromiso cara ó futuro», dixo Carter
pouco despois de conocerse o seu
triunfo sobor do republicán Gerald
Ford. Había nestas palabras algún
que outro recordo da «nueva frontera» dennedyana, QU «new deal» dos
anos sesenta. Carter, home fondamente relixioso, basóu boa parte da
súa campaña na recuperación das
virtudes necesarias pra gana-la
confianza dos gobernados. Ex senador, ex gobernador, debía conocer
ben o tema cando escribí u: « O
noso pobo é a nosa máis preciosa
posesión. Non podemos permiti-la
perda dos talentos e habilidades
otorgados por Deus. Os nosos líderes políticos estiveron por moito
tempo lonxe do pobo. Eles tomaron
as decisións dende arriba. Agora é
o momento pra xuntar pobo e goberno e que os cidadáns norteamericáns compartan o futuro da nosa
nación. Como principio, o pobo
debe recupera-la confianza no noso
goberno. Pro moitos dos nosos funcionarios non se merecen esa confianza. Esiste un método simple e
efectivo pra que os funcionarios públicos obteñan a confianza pública:
ser dignos de confianza».
Parece un xogo de palabras. Pro
o no Presidente entende que ésta é
unha boa oportunidade pra
recupera-lo terreo perdido pola administración USA.
Todo eso fala claramente dunha
atención especialísima á política interior, pro sin pasarse nin saltarse
as servidumes que o cargo leva consigo.

¿E a política esterior?. O tema
non deixóu de preocupar nas cancillerías despois do relevo do doctor
Kissinger por Cyrus Vanee. O novo
Presidente ten dito e escrito que en
áreas coma Pakistán, Chile, Camboya e Vietnam a política esterior
USA «non foi un exemplo de moral». Non é un secreto pra ninguén,
sobor de todo prós cidadáns deses
países que aínda sufren as consecuencias desa <<falta de moral». En
realidade, cabería preguntarse polas posibilidades reais desta «nova
imaxe» que C.a rter pretende darlle ó
imperialismo.
«Esiste sóio unha nación no mundo -escribíu Carter- capaz dun
verdadeiro liderazgo entre a comunidade de nacións, e ésa é os Estados Unidos de Norteamérica. Moitos cidadáns doutros países saben
que é verdade e observaron con
preocupación os manexos administrativos de políticas internacionais
abusivas durante os últimos anos.
Durante os meus viaxes polo Cercano Oriente, Europa, as Américas
e o Medio Oriente, atopéi unha riatural predisposición de amistade
hacia o pobo americán, pro unha
crecente desconfianza no noso goberno».
As pretensións estári claras. O
país ten a obligación de se-lo máis
poderoso, o máis temido. De ahí
que os cambios na política esterior
van supoñer realmente poucas modificacións. Será, eso sí, menor o
incremento nos gastos militares.
«Debido a que nós somos tan poderosos, afirma o novo Presidente, as
nosas accións producen un gran
impacto neutras nacións, anque
non busquemos ese efecto. Non
esisten medios posibles para illarnos do resto do mundo, por eso debemos procurar un liderazgo. Pro
este liderazgo non necesita depender das nosas propias forzas militares ou poder económico, ou persuasión política. O mesmo debe derivar do feito de que nós tratamos
de ser xustos, honestos, veraces e
decentes».
O párrafo é dabondo abstracto
pra non facer poñer colorado 6 seu
autor nos prósimos meses.

PRIMEIRAS CONTRADICCIONS
Os noves modos non impoñerán
cambios na política esterior USA.
Neso parecen estar dacordo tódolos observadores. As contradiccións están xa a vista nos primeiros
plantexamentos. Carter ténse referido con dureza ós rexímenes totalitarios de Corea do Sur e Chile,
señalando que o seu goberno non
permitirá os métodos represivos.
Pro mentras que o Presidente se
adica a combati-lo fascismo chileno, e cando a prensa norteamericana saca á luz novas implicacións no
golpe de estado que acabóu coa
vida e o réxime de Salvádor Allende, o mesmo Carter advirte que
USA non abandonará o territorio do
canal de Panamá, facendo así oidos
xordos a tódalas revindicacións panameñas e iberoamericanas.
A política que se está levar en
Africa do Sur ou no Oriente Medio,
ou o- intento de fortalecemento da
potencia ofensiva da OTAN (Organización do Tratado do Atlántico
Norte) con novas armas antiáreas
de escepcional esactitud, podían
suxerir outras tantas contradiccións, que nos levarían á conclusión de que con Carter, as relacións
esteriores cambiarán máis no estilo
que na sustancia, máis na forma que
no contido. A complicada rede dos intereses en xogo non autoriza a case
optimismo algún.

O PODER NUCLEAR
Non esquenzamos ademais que
estamos reproducindo aquí testes
escritos por Carter denantes de ser
elexido. Non é un secreto, por outra
parte, que algunhas das súas decisións causaron xa sorpresa por seguir unha liña completamente distinta ó esposto nos seus discursos.
As sorpresas niste senso, seguirán
seguramente. Carter ten insistido
de maneira obsesiva na necesidade
de que o seu país non quede illado
polo feito de que «pasaron os tempos en que Norteamérica interviña
nos problemas de tódolos países do
mundo», e na necesidade de facer
todo o posible «pra preparar axeitadamente ó exército».
Mentras tanto, apúntase a comenencia dun acorde sobor das ar-

mas nucleares coa Unión Soviética
tendente a reduci-lo nivel dos misiles polas dúas partes. Carter cree
que «O maior despilfarro e perigo
de todos é a innecesaria proliferación das armas atómicas en todo o
mundo. A nosa última meta sería a
eliminación de posibles armas nu. cleares entre tódalas nacións. Mentras, simples e cuidadosas propostas pra efectuar esta mutua reducción de armas, deberían ser perseguidas coma un vital propósito nacional en tódalas nosas negociacións con potencias nucleares presentes ou potenciais».
~OUTRA

IMAXE?

Son sóio párrafos da autobiografía de Jimmy Carter. 52 anos.
Granxeiro. Non hai moito senador e
gobernador no seu estado, Georgia,
e hoxe trixésimo noveno ocupante
da Casa Blanca. Párrafos escritos
pra venta dunha imaxe que ó millor
é necesario recompoñer en pouco
tempo dacordo coas actuacións do
imperialismo máis rapaz, con «millores ou peores exemplos de moral».

Córeega:
un autonomista
en libertade
Recentemente foi pesto en libertade condicional polas autoridades francesas o líder do ex
A.R .C. (Acción pró Renacemen to de Córcega), doctor Edmond
Simeoni .
No mes de xunio de 1975
fora condenado a cinco anos de
prisión polo Tribunal de Seguri dade do Estado, a ra iz dos tráxi cos sucesos ocurridos en Aleria
no vran do ano 1975 cando Simeoni e os seus partidarios au tonomistas se enfrentaron coas
forzas de policía, morrendo dous
destes.
A libertada de Simeoni. aplaza, pro non resolve o problema
plantexado pola illa de Córcega .
A autonomía , que non é un feito, sigue sendo, claro é, un obxetivo . O obxetivo.
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A eoedueaeión
•
• •
eo1na pr1ne1p10
pedagóxieo básico
LOIS SOBRADO

E coñecido que na maiorfa dos
pafses do mundo e por soposto nos
tidos por democráticos, aparece a
coeducación coma principio pedagóxico fundamental, dentro da
constitución do Estado. No noso
pafs sigue ignorándose o problema,
inda que nos testos legáis vixentes
non estea prohibida en canto tal.
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NARRACIÓN
POESÍA
TEATRO
ENSAIO
ECONOMÍA E
SOCIOLOXÍA
HISTORIA
ARTE
HUMOR
VIAXES
FILOLOXÍA E
LINGUÍSTICA
MANDÁIS
MÚSICA
LITERA TURA
POPULAR
LIBROS PRA
NEN OS
REVISTA GRIAL ...

A CULTURA.GALEGA
EN LIBROS
EDITORIAL GALAXIA
Reconquista, 1 - VIGO

Nembargantes en moitos Centros e
escalas, sobre todo nas de tipo privado, sigue habendo unha separación artificial do ensino por sesos, e
ó máis que se chega é a unha
coinstrucción, é decir, a unha educación mista dada á vez a rapaces de
ámbolos sesos. A coeducación
nembargantes supón unha formación conxunta dos dous sesos (de
acordo coa etimoloxfa da palabra,
cum-educatio) nun mesmo ambiente e cos mesmos mestres e
métodos pra tratar de conquerir
unha formación total do neno.
No noso pafs a partir da revolución do ano 1868 empeza a
preocupa-lo problema devandito e
asf a Institución Libre de Enseñanza
a través de Giner, Bartolomé F.
Cossfo etc., conceden unha grande
importancia a este principio pedagóxico, defendendo que a escola
debe preparar prá vida e polo tanto
débese formar a ámbolos sesos
non na desconfianza e no alonxamento, senón na confianza e no
respeto común, xa que xuntos han
convivir e xuntos viven na familia.
A favorábel acollida da coeducación polos sistemas pedagóxicos
máis innovadores de fináis do século XIX, coma os creados nas primeiras décadas do XX, non foi compartida poi a actitude ·da igrexa como o
proba o feito de que fora condena, da polo Papa Pfo XI na enciclf ca Divini lllius MagistrL
Este enfoque confesional servf u
pra que en España, xunto con outras razóns de tipo ideolóxico, se
mantivera unha separación de sesos a ultranza no ensino a partir do
ano 1939.

Asf a Lei do ensino primario do
ano 1945, artigo 14 di que no ensino primeiro debe observarse un réxime de separación dos sesos, e na
leí do ensino medio do ano 1953
dise no artigo 15, que debe esistir
unha educación separada pra rapaces de ún e outro seso.
A constitución da república,
nembargantes, xa consideróu a
coeducación coma un principio pedagóxico fundamental dentro do
plan do ensino do Estado español.
A lei xeral da educación do ano
1970 de claro matiz tecnocrático,
non a afirma nin a nega, mostrando
un matiz ambiguo cando di nos artigas 17 e 27 que os programas serán matizados de acordo co seso, a
pesar de que algúns procuradores
pediron espresamente que se especificase o contido da mesma.
Na realidade actual do noso Estado, no ámbito dos Centros privados, esisten sóio ensaios tfmidos
por parte dos mestres e pais de integrar na mesma escola a nenos e
nenas. Nos centros estatáis ó másimo que esisten é un ensino mixto,
salvo pequenas escepcións, sen
chegar a unha auténtica coeducación.
Nunha estadfstica recente feita
en 2.000 Centros privados de todo
o pafs, sóio tiñan ensino misto 480
de primeira etapa de E,X.B., 90 de
segunda e en Bachillerato dous
únicamente.
En Galicia o problema é moi parecido; basta con botar unha ollada
ó conxunto pra poder ver uns datos
moi similares.
Noutra ocasión trataremos de
espoñe-las ventaxas de tipo económico, psicolóxico, social e pedagóxico, que reporta a educación conxunta de ámbolos sesos, suliñando
pra rematar que cada día se desenrola máis e é común a súa práctica
en calquera sistema educativo,
sendo un medio eficaz pra tratar de
da-las mesmas oportunidades a tódolos rapaces.

Aseguran algúns ingleses vellos que en tempos foi certo aquel London
cuias xentes se perdfan na brétema. Hoxe é mentira. Londres é unh.a
das cidades móis baratas de Europa agós no transporte que ademóis
da en rubir tódo-los vrans. Buscando un pouquiño c6mese móis barato que en calquera vilo galega, por exemplo nos restaurantes chinos.

Londres:

Unha ollada galega
X. l. TAIBO

Eso sí, horario europeo: parva ás
doce da mañá e a cea ás sete ou oito. Anque unha das máis admirábeles tradicións da vella, colonial, pérfida e decadente Inglaterra é o almorzo: ovos, xamóns ou touciño frito (bacon) e un tomate enteiro, tamén fritido, igoal pra todos, ainda
nos hotéis pra estudiantes. Soio
nos hotéis de verdade compres escoller -e pagar- entre de almorzo inglés ou continental.
E entre de xantar e xantar, te. A
primeira vez que estivemos en Londres, un decembro que a cotío
anoitecía ás catro da tarde, entramos tomar o te nunha cafetería. De
aquela pensamos «a camareira podaría ser dos nosos, mais mellor calar, logo seguro que é italiá ... », pedimos two teas, e cando os trouxo xa
ligáramos a encarregada, ó filio que
estudiaba pra aparellador e máis ós
amigos, e tamén a camareira italiá
era da mesma aldea que todos os
outros, beira de Betanzos.
Seguro que ninguén sabe cantos
galegos viven hoxe en Londres ou
no enteiro Reino Unido. Outro paisán que traballaba nun grande hotel de 500 habitacións laiábase a
botar en falla o andar ás tapas ou ás
cuneas de viño polas tabernas da
nosa terra.

PROHIBIDO PIPAR
A cervexa escorrega a regos pola
Inglaterra enteira en tres xeitos diferentes (suave, forte, negra), e
sempre «do tempo» si non cadra de
ser tépeda. Bébese por pints e
«meias pintas» únicamente nas inns
e pubs autorizadas pra servir licores, sin ser mpito máis cara que

RUA DE KENS/NGTON

aquí. A leira é que está prohibido
pipar todo o que teña algo de alco'LET.
chol dende as 1 O ou 11 da noite ás
12 da mañá. Malpocado de ti si se
che ven a teima de botar unha cana
de cerveza á meia-noite.
Sin dúbida é por eso que Londres amosa máis penecos palas
rúas que todo o continente xunto, e
eso que a nosa é terra de moita bebedeira. Mais a capital dos ingleses, particularmente o venres .á serán, xurde poboado por penecos de
toda edade, seso e status, vagamundos que bailan soiños diante os
cines de Leicester Square, inxeniei- 0
ros que se sentan no chan pra se ~
escacharen a rir cos camiñantes, ~ .
UN CINE EN LEICESTER SQUARE
gentlemen de bombín e chaqué
que persiguen ás pombas de praza
de Trafalgar e ás mozas peitudas. E
testa, ás veces duas testas e unha
eso que un se non pode embebedar
ubre;
pola rúa máis que con cervexa ou si
Londres é un pouco como tantas·
cadra un chisco de whisky, pois que
cidades pequenas: ten unha rua
o viño, ós seus precios, soio se
dos cines, outra dos grandes almabebes na casa.
out.ra máis prá electrónica, e
1
céns,
Os poucos nativos que alá fican
ainda
unha, Charing Cross road,
antre da barafunda de marelos,
das librerías, coa sonada Fou/es de
mouros, galegos, aceitunados e lacatro pisos, onde nin o propio Holtinos viven convencidos de que no
mes atoparía un libro que percuranoso país vivimos en continua foliada de viño e mulleres, e así que ra- lse. Nesta rúa aconteceume tamén
de sentir a un nobre cabaleiro immatamos o traballo cotián (despóis
pecábelmente traxeado pedir o Tide todo somos the hard-working
mes
con tan nídio acento inglés
Speniards, duros choiadores), hale,
que tivo de se confesar galego de
a nos deitarmos os uns coas outras.
toda a vida mais por favor déixeme
E resulta que no propio centro de
marchar, ho.
Londres, a rentes de Picadilly Circus e ás tres da tarde as mozas XOGAR EN GALEGO
ofertan activamente os seus encanO norde do barrio de Kensington
tos no meio das ruas. Claro que son
erguen os sábados á mañá o merdas de pago. Logo nas máis das pacado de vello, Portobello, onde se
rellas que se albiscan pola rua a
merca unha flauta de enguedellar
moza gano ó machiño por unha
serpes por unha libra ou, previo pago, pode vostede quitarse unha
foto co vagamundo máis suxo das
illas ou mercar o último España Libertaria ou unha chambra hindustani ou catrocentas trompas de cazar a raposa. Portobello fica arrodeado por muros decorados con
pintadas políticas da oposición española de alá, que se espallan polo
barrio enteiro. Emociona un tanto
baixar pra Kensington á noite nun
bus roxo, e se decatar de que meio ·
piso de enriba fala galego, ou sentir
0
m a duas neniñas Queensway Street
~1-abaixo a xogar na nosa lingoa.
Outro xeito moi barato de xant~r

o

o
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son os resturantes rápidos, que
ofertan moi poucos platos únicos
mais abondosos. Tamén teñen camareiros inmigrados, pios que os
británicos raramente traballan na
hostelería, mais non se fie, porque
un pode ter cara de andaluz e ser
persa, ou a camareira que ten cara
coñecida de Ourense vir do Cairo.
No último destes lugares que pisamos demos en alar o noso galego
tan forte como podíamos, a ver o
camareiro por onde saía. A hora de
pagar o bar enteiro confesóuse portugués de Madeira, convencidísimos de nós sermos ... brasileiros.
Vaia certo de que en Londres
achará prensa española, e tamén o
catalán Avui máis peitos de moza
impresos dos que na sua vida víu,
espectáculos insólitos con simplemente sair a camiñar, policias serios, tesos e sin unha merdalleira
pistola, unha civilización enteira feita á esquerda por mentes que son
máis de dereitas que sandiós; mesmo pode vostede atopar ó corresponsal de TVE permanentemente
acampado diante ó número 1O de
Downing Street. Certísimo que baixo de fragancias e recendores nunca denantes cheirados á volta de
cada aneo alcontrará as maravillas
todas de Oriente e do Continente ...
... E si ten sorte mesmo pode
que unha atardecida, ó lonxe perdéndose nos buses roxos con música Beatle, paraugas na man, bombín e pernas tesas, vexa vostede un
inglés.
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Por fin, entón, irnos ter eleccións. Non nas condicións en que a
tencionaoposición -supónse ba: de absoluta libertade e igualdade de condicións pratódalas forzas.
Polo contrario, pra algunhas a conquista da libertade vai se-lo obxétivo inmediato da súa loita, incluídas
formas diversas de participación na
campaña electoral. Poden non estar satisfeitas pola forma en que a
«oposición» levóu o proceso; pro a
participación electoral é unha reación en cadea: os derradeiros en
decidírinse pagarán as súas vacilacións.

financieiros, etc. Están en boa medida subordinadas ás políticas. Estas, pola súa banda, derivan da na-·
-tureza pactista da Reforma, e do
feito de que esiste un <<><uez arbitral» na sombra: a C.E.E., protagonista de fondo neste proceso, non
por ningún «intervencionismo» ciatico ou cousa así, senón pola forza
-imperiosa das urxencias económi-

Aprobada a derradeira lei do franquismo por
métodos franquistas, a carreira electoral
xa escomenzóu. En Galicia nótase aínda pouco,
pro o inevitábel é inevitábel: o tema electoral
vai ser axiña o eixo das loitas de tódolos
partidos. TEIMA, que adicará o seu
prósimo número ó tema no que afecta Ó noso país,
inicia hoxe unha serie sobor dun aspecto
que estimaba básico a lei electoral
pola que se rexirán os prósimos comicios.

Galieia e a Lei Electoral da Reforma

(1) O Senado,

unha prima prá
dereita
Div.idi-la oposición e chegar a un entendimento global da dereita, obxetivo do franquismo intelixente.
o
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A OPOS/CION GALEGA DIANTE DAS ELECC/ONS
Toda unha definición

Mentres na primeira fase -a de
aprobación da Lei de Reforma Política- a negociación -o «tiraafloxa»- era entre Goberno e «duros» do franquismo, agora tócalle o
turno á oposición. Vai ter -está xa
a ter- unha incidencia limitada,
pro segundo o criterio das forzas
«máis caracterizadas» suficiente, na
determinación das regras de xogo.
Ditas reglas van ser máis do que
normalmente se pensa. O Goberno'
vai xogar con cartas menos marcadas do que moita xente pensa, aínda que moito máis do que di, e do
que se di, incluída a oposición e a
prensa que pasa por crítica.
As regras do xogo son técnicas e
políticas. As primeiras collen a moitos partidos que están aínda a saír
das catacumbas, mesmo ós que
teñen un claro plantexo electoralista, «nas patacas». As segundas son
manexabeis a fondo somentes por
determinados partidos: os que
teñen bos padriños européus.
As regras de xogo técnicas derivan da Lei de Reforma Política, da
futura Lei Electoral, das posibilidades de uso de medios de difusión,
facilidades de propaganda que dependen da Administración, medios

cas (de España respecto do mercado e do apoio económico européu).
Pra entender este tipo de xogo,
compre considera-los óptimos e
pésimos resultados do proceso
electoral segundo o punto de vista
de cada participante. Porque, contra do que se pode crer, esto non
vai ser unha guerra electoral sen
cuartel. Hai forz_as, p.e., que teñen
que ter coidado en que o apoio do
Goberrio se non traduza nunha
maioría escesiva, que ademáis dunha responsabilidade abafante, podería supoñe-la descalificación da
Reforma Política.
O obxetivo da dereita franquista
intelixente, que é a que conta e a
que manexa os principais resortes,
non é «segui-los mesmos cans con
distintos colares», senón dividi-la
oposición, chegar a un entendemento global da dereita, no que a
compoñente trans-franquista aporta as condicións pra unha «prima
electoral» do conxunto, e a compoñente anti(?)-franquista a lexitimidade democrática; un goberno
Suárez-Gil Robles-... que, enriba,
fose capaz de dividi-la oposición de
esquerda mediante un consenso
cunha «leal oposición da súa ma~

xestade» da chamada esquerda
moderada, e a marxinación do resto. Unha fórmula redonda, que se
perdería se, p.e., o Partido Popular,
beneficiado polo apoio gubemamenta I, sacase unha porcentaxe superior ó 30%, se se desen condicións
pra unha coalición P.P. coa Alianza
Popular, ou se a esquerda saíra demasiado malparada das eleccións.
Pola banda da esquerda -parlamentaria- pasa algo semellante,
inda que por motivos distintos. Pró
P.C. e forzas á súa esquerda, a
cuestión non son votos, senón legalización primeiro, respetabilidade
logo, e «espacio. político». Pró
P.S.P. e a F.P.S. a cuestión é relación de forzas co P.S.0.E. -de
novo «espacio político»-. Prós partidos socialistas nacionáis, integrados na F.P.S. pro con posibilidades
hexemónicas do «espacio socialista» no país respectivo, a cuestión é
non deixarlle ceibe o terreo ó
P.S.0.E.

A ESQUERDA
E O PODER
A esquerda non aspira -en
todo caso: non lle convén aspirará Poder a cortísimo prazo. A situación económica é un ferro que
queima nas mans de quen goberne,
e a esquerda non ten por qué com-

partir coa dereita ó rápido desgaste
de Poder que se vai producir, millor
dito: que se está a producir xa.
Como por outra banda as eleccións
van ter un carácter polo menos semiconstituínte, á esquerda interésalle un pacto constitucional coa
dereita democrática e antifranquista. Convénlle o nivel de forza electoral necesario pra poder poñer
condicións -e formular ameazas- sen necesidade de· queimarse no goberno. As eleccións poden
ser definitivas na delimitación do
mapa político, e sen dúbida van
simplifica-la lista das siglas. Pro os
resultado cuantitativos van ser menos importantes cós cualitativos,
definidos por coalicións, e entendementos a diferentes nivéis.
A esquerda, ou unha parte dela,
podería coincidir no seu interés táctico co gobernó: poder compartido
-desgaste compartido- polo reformismo coa dereita democrática,
co que a propia imaxe democrática
de tal dereita deterioraríase, pola
súa asociación cos auténticos herdeiros do franquismo ...
As regras de xogo técnicas non
son menos complexas, ou m~nos
«ambidestras».
Polo propio plantexo da Lei de
Reforma Política, as eleccióñs co
teñen un plantexo de reforma cons-- ~
titucional en profundidade. Prá O

ce a primeira vista. Se coma di o
Hugh Thomas, un proceso de cambio coma este, chegase deica ó final, polo vieira marcado, atoparíamos cunha asamblea constituínte
bicameral, na que enriba unha cámara é elexida por sistema maioritario e outra polo proporcional algo,
evidentemente, descoñecido polos
tratadistas de dereito político.
De entrada, a composición bicameral é de por sí u_n atentado ó carácter constituínte das Cortes, que
nembargantes está claro noutros
aspectos da Lei de Reforma Política.

FRAGA: COMERSE O SENADO

oposición convírtense no instrumento posíbel da ruptura pactada:
deben ter un carácter constituínte
total, encetando pola autodisolución das Cortes unha vez rematado o seu traballo de facer unha
nova Constitución, e a convocatoria
de novas eleccións, propiamente
lexislativas, e en condicións políticas diferentes das primeiras.
O carácter constituínte repercute no sistema das alianzas: partidos
que no plano económico-social están moi distanciados, poden coincidir perfectamente en cuestións
constitucionáis básicas, coma é o
artellamente -unitario ou federal- do Estado.
Pro as constitucións non falan
somentes de artellamento do Estado. Os dereitos individuáis e políticos son un test pra comprobar qué
partidos son democráticos de verdade e cáis non. Pro se se trata de
cuestións de dereitos sociáis e
económicos, a división sería entre
dereita e esquerda. Pode haber
alianzas de tódolos gustos. Por motivos obxetivos, derivados da función constituínte das Cortes a elexir.
Nembargantes, estes motivos
non son os millares argumentos
utilizabéis nunha campaña electoral, se por millores se entende os
que máis chegan á gran masa. As
eleccións constituíntes portuguesas
foron un bo exemplo. O elector fai,

ou caída facer unha opción política
co voto, unha opción global e de
partido, non un proxecto constitucional. A maioría difícilmente vai
distinguir entre eleccións consti- ·
tuíntes e lexislativas. E non lle vai
preguntar ós candidatos: ¿Qué clase de constitución pretendedes facer, e se non ténde-la forza, con
quén vos ides aliar, pra conseguir
qué do voso programa? Senón que
preguntará: ¿Qué tendes que decir
dos problemas inmediatos nosos?,
e tamén; ¿A qué partido estranxeiro, dos que soan na Prensa, ccr
rrespondedes? Porque a xente non
ten moita idea e sábeo. Polo mesmo, apóiase en termos de referencia asequibeis.
Este tipo de eleccións non necesita de alianzas estabeis previas,
con escepción dos partidos que
non acaden os «mínimos» correctores, e outros mínimos que veremos
máis tarde. Os acordos poden ser
de gabinete, poden non saír á luz
na campaña electoral; e poden -e
é probábel, dado o «políticos» que
son os políticos- deixarse pra despóis de comprobar forzas, e asegún
vaian as causas no flamante «sistema bicameral».

DUAS CAMARAS
COMPLICADAS
Pro o diaño do sistema bicameral ten máis tea dentro do que pare-

O Senado, ó estar composto por
representantes das provincias, é
simplemente unha prima enorme á
dereita: deixando aparte o feíto de
que a sesta parte dos senadores
pode ser de designación real, menos do 25% do electorado vai elexir
a máis do 50 % dos senadores. Un
senador por Madrid ou Barcelona
vai necesitar cuarenta veces máis
votos pra ·conqueri-la súa acta ca
un de Soria. As provincias máis
atrasadas, económica e culturalmente, son as máis seguras prá dereita. Porque é así en todo o mundo, e ademáis, neste especialísimo
caso, polas condicións relativas de
libertade en que se van desenrolalos comicios, que variarán ·asegún
as provincias.
No que se refire ó carácter maioritario das eleccións pró Senado,
non é prima á dereita, pese a que
Alianza Popular insistirá nel. Nin
tampouco á esquerda, senón a
quen millar o saiba utilizar. Irnos
pararnos un pouco nesto.
No escrutinio maioritario consigue a acta o candidato {ou ·c andidatos se o distrito é multiple) que
máis votos saque. Poñamos un
exemplo, totalmente hipotético:
Os catro candidatos ó Senado
de Alianza Popular por Lugo consiguen -todos igualiños: esto quere
decir que a xente vota polos partidos, non polas persoas- o 15%
dos votos. O Partido Popular xunto
co «Partido Gallego Independiente»
chega ó 25%. O Partido Popular
Galega {democracia cristiá)o 24% o
P.S.G. xunto co M.C.G. e o P.C.G. o
20%.0 P.S.O.E. o 5%. Unha alianza
do P.S.P. con grupos socialdemócratas o 5%. O P.C.G. con algúns
aliados nunha «lista independente»,
o 5%, e o resto dos grupos, que se
presentarán por ter sen dúbida
«máis moral có Alcoyano», repártense o 1%. {Obsérvese que o total
suma 100%. Descontámo-los votos nulos e en branca, porque o que
interesa é a porcentaxe sobre dos
votos válidos, non sobre dos votos
emitidos).

Nesta· hipótese, optimista dabondo prá esquerda no que se retire ás porcentaxes, o P.P.-P.G.I. levaríase os catro escaños senatoriáis de Lugo. A esquerda , en conxunto, pagaría a súa división, mentres que o P.P.G. perdería todo por
sóio o 1% de diferencia.
Ternos pois que o sistema electoral maioritario, que en condicións
favorabeis conduce ó bipartidismo,
provoca cando menos alianzas
máis ou menos conxuntaráis, con
tendencia á formación de dous
grandes bloques.
Por outra banda, posto que as
eleccións son provinciáis, táis alianzas poden plantexarse asegún a relación de forzas en cada provincia .
lmaxinemos por exemplo que a hipotética «alianza federalista» que
mencionamos nun dos casos , síntese segura nas provincias de Ponte. vedra e Coruña, mentres que en
Lugo e Ourense cómprelles chegar
ó «acordo democrático», formando
un bloque de toda a oposición. Poderíase da-lo caso de que en Soria,
as forzas democráticas decidiran
apoiar ós candidatos do P.P. pra
que non saíran os de A.P., sempre
que non valoren coma máis importante a cuestión da imaxe.
A presentación de candidatos independentes fai máis doada a formación destas alianzas, porque
permite evita-la cuestión de prestixio dos partidos participantes, e do
reparto de postas na candidatura
conxunta, e permite conserva-los
votos dos electores pouco disciplinados, dispostos a negarlle-lo voto
ós partidos «antipáticos» da coalición. Esto é especialmente viábel
cando os ditos «persoeiros» teñen
xa unha imaxe de independencia,
ou aparecen vencellados a entidades non esactamente políticas, independentes por propio interés.
A importancia de candidatos independentes nas eleccións pró Senado acentúase se ternos en conta
inda dúas condicións:
Primeira: Que un sistema distinto, de reparto de candidatos entre
partidos, esixe unha comprobación
previa da forza relativa deles, que
non se terá deica as primeiras eleccións.
Segunda: O carácter proporcional das eleccións a diputados, o cal
favorece a actuación independente
de cada partido, en competencia
precisamente cos máis prósimos, á
percura todos do seu «espacio político».
No prósimo número, esaminaremos o tema do Congreso de Diputados.

Solidaridade ibérica
A saída de TEIMA ó ·mercado
servíu pra demostrar, entre outras
cousas, que o nivel de compadreo
entre os membros da prensa canallesca é notábelmente alto. Nada
menos que tres publicacións de
Madrid -«Posible». «Cambio 16»
e «Personas»- tiveron o detalle de
reproducir en coloríns a portada do
noso número cero. E xunto á galantería gráfica, testos igualmente
agarimosos: dende os que daban
ánimos («Posible») deica os que
amosaban a súa ledicia ( « Personas») pasando polos que, coma
«Cambio 16» se desfacían en gabanzas técnicas e profesionáis do
noso producto.
O saúdo que máis nos satisface
é, nembargantes. o que dende a
nación catalana nos dirixe o semanario de Girona «Presencia» . Ademáis de reproducir un bó cacho do
noso primeiro editorial. os colegas
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cataláns adícannos as seguintes
frases:
«Fa uns mesos que várem rebre
la visita d'uns gallees. Venien a
ve u re com funcionava «Presencia»
perque preparaven una revista per
al seu país. Ara la revista ja ha sortit: s'intitula TEI MA i és el primer
setmanari en !lengua gallega de
íEstat Espanyol deis darrers quaranta anys. Podríem parlar molt i bé
d'aquest nou collega nascut amb
molta ambició i portado~ de grans
inquietuds. Peró sera millar reproducir ací, com a noticia í també
com a homenatge, un fragment de
l'article editorial del seu número
1: «Botar a andar» . Amb els nostres millors auguris i una solidaritat
total».

•••••••••••••••••
Paisanos
•••••••••••••••••
Paz Andrade
e o capital

E. sen dúbida, a solidaridade que
da o asoballamento común. Por
eso. dúas veces gracias.

e don Valentín non caf u na trampa
de resucitar vellas historias.
VALENTIN PAZ ANDRADE sabe
da importancia, as posibilidades, a
forza e os argumentos do capital. E
o capital é sempre o capital. Punto.
Seguimos. Don Valentín podería
escribir un libro, unhas grandes e
xigantescas memorias. en moitos
tomos. con ringleiras de nomes e
apelidos, feixes de anécdotas. de
historias persoáis, pro millar non
remexe-la cousa e o silencio trae
menos preocupacións.
Siro dibuxóu a don Valentín (a
quen algún grupo político de esquerdas. e non irnos decir absolutamente nada máis. chegóu a suxerir
hai certo tempo a posibilidade de
resucitar da cinza nada menos que
ó Partido Galeguista marta do 36).
Siro dibuxóu a don Valentín- con
cara de paxaro. Paxaro que as sabe
todas. ou cáseque todas. que xa
son anos de esperiencia e exercicio,

CAITANO, POR XAQUIN .MA RIN

Somentes hai unha cousa que
lle gustaría: volver a sacar «Galicia », o periódico vigués da década
dos 20, matado por outra dictadura
(a de Primo de Rivera). «Vigo necesita dun periódico que estea a altura da cidade , da súa problemática e
a súa capacidade , cousa que non
fan os dous que ten» . Pro tampouco se decide a move-los cartas que
ten (e son moitos) . Don Valentín
sabe que esto dos cartas é cousa
seria e hai que mirar ben cómo se
anda con eles.
As ceixas mestas e escuras danlle un aire de paxaro sabio e antigo,
calculador. raposeiro. unha garantía
prás inversións. A nivel político.
como a bolsa anda embarullada e
difícil. decidíu millar non invertir.
Nestes intres está representando a
Galicia diante do goberno dos herdeiros de Franco.

• ••••••••••••••••

•••••••••••••••••
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Fotografías
con paxariño
Como presentación unha triloxía: GALICIA, composta por tres fotos: «Soño asulagado na esperanza», «Melanconía», e «Ledicia». O
Kukas, pequeno gran homefotógrafoartista mi mopaseanterizososorrinte

inauguróu o 17 unha mostra de fo
tografías na Escola de Artes e Oficios de Santiago que poden vostedes ver até o día 31 e ás horas de
costume. O noso cronopio · amigo
asegúralles un feliz .viaxe de foto en
foto. A «Xuntanza fotográfica» celebrada este vran na librería «Lume»
en Coruña demostróu que tamén
aquí hai quen se preocupa de facer
arte coa famosa maquiniña. O Kukas, tamén; e, ademáis, pásao ben.

• ••••••••••••••••
Restaurante «Blanco» (Lugo):

Unha proba de
résistencia gastronómica
Os letreiros levan moito tempo decindo
que «pra comer ... Lugo». Asona ten xa anos,
pro seguramente non moitos máis có Restaurante «Blanco», antaño Casa de Comidas
«Blanco», tamén conocido por «O plato», «0
pataca» e algún outro apelativo. Cousas dos
clientes.
Vostede chega a Lugo, busca a rúa Norias
e alí na esquina coa rúa San Pedro, sen letreiro -un día tiróuno un camión e ben tirado está- atopará deseguida un restaurante cori máis pinta de bar que.desQ outro.
Se entra, ten que ser pra comer. Insistimos nesto porque ten que ser pra comer
moito, todo .. o que lle propoña o amo. Con
sopa ou sen ela poden botarlle enriba tortilla de zorza, troitas, anguilas, lacón con
grelos, carne asada, xamón, etc. Todo dunha tacada. Non lle cobrará máis de cento
cincuenta pesetas (150), pro, eso sí, ten que
comelo todo. Ben regado con viño de Verín.
Calidade garantizada.
Todo se fai ó grande no Restaurante

«Blanco», á medida do propietario, home
dunha grande humanidade, de moitos centímetros de altura e algún que outro de espesor, que é capaz de cepillarse no día algo
máis de seis litros de viño de Verín por un
vaso colocado día e noite derriba do mostrador. «(reame se lle digo que ese vaso
endexamáis se lava». z(ómo non crelo?.
Vostede pode pedi-la conta e atoparse coa
cara sorprendida do señor Blanco decindo:
«¡Pro se non coméu coma quen di nada». De
·pouco servirá a súa alegación de que se cepillóu seis troitas, unha ración de lacón con
grelos, outra de carne asada e un pouco,
seiscentos gramos, por exemplo, de xamón.
Terá que probar algo máis, aínda que pague o mesmo. Odono disfruta vendo comer
á xente, ós seus clientes. E débelle ir ben
porque non ten a man dixestivo algún, nin
dos de propaganda. Hai quen lle chama ó
restaurante «O animal». E, en todo caso un
apelativo cariñoso que non se sabe a qué
ven.
O certo é que Restaurante «Blanco» hai
que entrar co estómago e o ánimo ben dispostos. Econ poucos cartos. zOuén dixo que
non valía a pena ter algún que outro trastorno dixestivo por sóio cento cincuenta pesetas?.
Ademáis, o de Blanco non é unha esperiencia. E toda unha proba de resistencia
gastronómica. No Lugo dos dous mil anos.
zOuén se atreve?

•••••••••••••••••
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Aquí teñen algúns cadriños máis
pra hencher. Adiante.
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•••••••••••••••••
«Elixio»,
tasca unitaria
Parez difícil ser «progre» en Vigo
sin pasar pola reválida do Elixio.
Este curioso taberneiro old style,
dos que ainda usan bata e acarrexan personalmente o viño, conqueríu nos últimos anos convertir a súa
tasca no centro da intelectualidade
viguesa~ Tendo en conta que os
atractivos do local son máis ben escasos, a razón de seu ésito hai que
buscala na escelente calidade das
libacións que sirve e na persona
mesma do propietario. Conselleiro
espiritual do bis-ex-ministro Fraga
-segundo dín as malas língoasElixio conserva nembargantes a
apertura de ánimo e o sentido co-
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mercial necesario pra acoller no
seu establecimiento a representantes das máis diversas tendencias
políticas. Co cal se demostra que
unha das poucas cousas realmente
unitarias e unificadoras neste país é
o viño.
A taberna está situada no centro
mesmo do cidade, ó remate da rúa
do Príncipe e moi, moi pertiño dun
barrio de lascivas relembranzas
prós coñecedores de Vigo: a Ferrería. Podería ser todo un equivalente
do «Café Gijón» de Madrid, pro en
enxebre e cachondo. Recomendado.
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Máis crucigramas
chegando
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pouquísimas contestacións acertadas ós crucigramas que vimos propoñendo. Cecáis eso teña non pouco que ver cas dificultades que
plantexa un idioma non fixado
coma o noso. Pro non desesperen,
o, e sígano intentando. A solución
ás palabras cruzadas da semá anterior é a que sigue:

moi

poucas,

.,___...,.._
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HORIZONT AIS:
1.- Consonante. 2.- Contracción. 3.~ Humillan, aldraxan. 4.- Primeiro home. Pais do pai. 5.- Do que se fai o viña. O rovés, posesivo. 6.Parte de corpo. Terreos diante das casas. Nota musical.7.- Fluido de volume variable. Fogar. Marcha. 8:--Continúo. Paixón. 9.- Non ibas á escala.
10.- Nome de muller. 11.- Punto cardinal.
VERTICAIS:
1.- Partido comunista galego. 2.- En plural, certo cereal.. 3.- Terminación do infinitivo (fem.). Río gal ego. 4. - Fundamento. Notne de consonante. 5.- Animal doméstico. Escravo. 6.- Animal de tiro. Organización
irlandesa de liberación nacional. Período de tempo. 7.- Murcha, soba. Labraba a terra. 8. - Fa Id ras, saias. Repetido, o que non chora non ... 9. Pronome. Outro pronome. 10.- Terreo onde se ergue un edificio. 11.- ~
femia que paríu.

A historia das lkastolas é a historia do Pa(s Vasco. Non esquenzamos
que o asoballamento lingü(stico e cultural é a consecuencia
do asoballamento poUtico e económico. O mesmo ca en
Galicia, no Pa(s Vasco (Nafarroa, Bizkaya, Araba e Guipuzkoa)
a escola foi un dos vieiros da desculturización e da colonización.
A ikastola, dende o ensino, é a imaxe da loita dun pobo pola
súa personalidade e a súa supervivencia.

Euzkadi: por un ensino na libertade

A fermosa aventura
das lkastolas
XURXO TORRES SANTOME
MONTSE ERAUSKIN SALAZAR

O ensino no euskara é algo moi vello
no espíritu do País Vasco. Sempre esistiron escolas, aínda que non oficiáis,
nas que se ensinaba sóio en euskara, xa
que era a única lingua que coñecían.
Nembargantes, o ensino oficial, o mesmo que en Galicia, foi sempre un universo alleo ó mundo circundante. Facíase (e faise) ó traveso dunha lingua e
dunha cultura representante do poder
colonialista. Polo ensino en castelán
astes nenos descobren o divorcio que
esiste entre a súa comunidade e a sociedade institucionalizada, o desprestixio social da súa lingua e da súa cultura. Co idioma español o neno vasco entra nunha cultura antagónica da súa.
As forzas progresistas do século pasado, como a Real Sociedade de Amigos do País, decatáronse desta situación e plantexaron a necesidade de
introduci-lo euskara na escola, aínda
que non o conseguiron. Haberá que
agardar a SABINO ARANA-GOIRI, pai
do nacionalismo vasco e fundador do
PNV (Partido Nacionalista Vasco), pra
que volten a saír á luz as voces a prol
da euskara. A partires de eiquf xorden
xa os primeiros tentos pra conqueri-lo
ensino DO euskara (e logo, máis adiante, NO euskara).
Nace a Academia de Lingua Vasca
(EUSKALTZAINDIA) e a Sociedade de
Estudios Vascos. No ano 1918 celébrase o primeiro Congreso de Estudios
Vascos en Oñate, onde se acorda
apoiar e espallar seriamente o ensino
do euskara, sobor de todo nas escolas,
plantexándose asemade o problema
dos libros de testo: cumprfa axeitalos á
nova realidade. Estamos no tempo en
que, paralelamente, xorden en Galicia
as lrmandades da Fala, que viñan ser

VIVIR EN EUSKARA
En moitos intres as lkastolas foron tamén á vangarda da pedagoxfa

tamén o primeiro tento serio de conquerir un ensino en lingua galega.

CONCIENCIA
DO ASOBALLAMENTO
Estes movementos todos responden
a unha toma de conciencia da situación
de asoballamento das linguas nacionáis
e consideran a escola coma un dos vieiros ·decisivos cara a normalización destas linguas. No ano 1920, en Pamplona~ celébrase o Segundo Congreso de
Estudios Vascos onde se volta sobor do
mesmo problema. Logo, en Guernica,
noutro Congreso posterior nacerían xa
as AUZO-ESKOLAK, escalas de barrio
(esta é a traducción literal) que escomenzan a funcionar en San Sebastián,
Bilbao e mesmo en pobos máis pequenos. Formáronse con fines catequísticos, pro ensinaban tamén a ler, escribir
e as catro regras.

Máis tarde, arredor do ano 1924,
nacen as primeiras institucións de Escolas Vascas, nas que o ensino facíase
xa enteiramente en euskara cos libros
traducidos do castelán na meirande
parte. Esta primeira escola vasca xorde
en San Sebastián e tiña 300 nenos. A
partires deste intre e deica ó 1936 estenderánse polos pobos e vilas máis
importantes do País Vasco. Son as precu rsoras inmediatas das lkastolas propiamente ditas.
Agora ben, nestes centros preocupaba somentes a lingua vasca. Non se
poñían en dúbida nin a metodoloxía nin
os contidos das materias. Eran escolas
na man da burguesía vasca (o seu promotor ideolóxico foi o PNV), o que esplica que non interese moito revisar xa
os contidos e métodos, que ó cabo
viñan se-la correa de transmisión da
ideoloxía dominante.

UN VALEIRO HISTORICO (1936)
No ano 1936 ternos un corte radical. O mesmo ca en Galicia, a cultura
vasca é reprimida con tódalas forzas
posibeis. Tratábase de apuntalar, dende
o Goberno e o Réxime Franquista, uns
valores relixiosos e patrióticos que servi ra n pra asenta-lo Movemento Nacional, cousa incompatíbel coas culturas
nacionáis que rexurdían. A dictadura
franquista esfórzase en crear unha
'ideoloxía que lexitime, a partires de eiquí, a toma do Poder.
Deica os anos 60 os principios educativos do Ministerio de Educación e
Ciencia son o calco da liña ideolóxica
falanxista e da lgrexa franquista acentuándose moitísimo o centralismo e o
autoritarismo. Oeste xeito, a situación
do País Vasco (o mesmo que no noso
país galego) devén tráxica.
o
Os nenos vasco-talantes asisten a ~
unha escola allea na que os mestres -"

son perfectos descoñecedores da lingua
dos seus alumnos, que son «estranxeiros no seu propio país». Os castigos escolares son sorprendentes: cólgase
unha medalla, por exemplo, arredor do
pescozo do «infractor» que non fala
castelán. O remate da xornada o posuido da medalla é castigado. Habfa tam é n as variantes do «gorro», a «estampa», etc. Actitudes semellantes danse
en Galicia nese tempo. De tódolos xeitos cicáis sexa inxusto culpar a estes
mestres. Eles eran meros instrumentos
dunha inxusticia superior que os utilizaba do mesmo xeito que eles utilizaban
a «medalla», o «gorro», etc.
Naturalmente o rendemento escolar
tiña de será forza moi baixo. Os nenas
non entendían a linguaxe dos mestres,
polo que nalgunhas escolar mesmo tiña
de ser algún rapaz o traductor e o intermediario antre o mestre e os demáis
rapaces.

O REXURDIMENTO
Mais as forzas de reisitencia escomenzan un día a funcionar con novas
pulas e rachan o cerco. Aparecen entón
no País Vasco, aló polo ano 1956, as
primeiras lkastolas clandestinas. A primeira andareño (así se chama a mestra
de ikastola en euskara) foi ELVIRA ZlPITRIA (que xa fara «andareño» denantes da guerra civil) con seis ou sete nenas nada máis e, por suposto, na absoluta clandestinidade.
Logo, pouco a pouco, pasan a ser a-

Oeste xeito as ikastolas representan
o progresismo da cultura vasca. Xa non
sóio preocupa o problema lingüístico
senón, sobar de todo, o ideolóxico, ou
sexa, os contidos e metodoloxía do ensino. Unha ventaxa aparece: ó ser un
ensino novo non arrastra o lastre histórico do ensino tradicional. Os ensinantes teñen preocupacións políticas xa
máis claras e, deste xeito, a pedagoxía
de Makarenko, Freinet, etc., escomenza
a se discutir nas reunións das ikastolas.

profesores) logra impoñerse e escomenzan os problemas: os elementos
máis progresistas do profesorado son
botados fóra. Así ternos novas de que
na ikastola de VILLARREALZUMARRAGA botóuse no ano 197071 a dez mestres. Nese mesmo ano ·
tentaráse de organizar, ó marxe da Federación, unhas XORNADAS no Seminario de Pamplona que serán prohibidas polo gobernador civil co beneplácito dos elementos conservadores e da
lgrexa.

dannos unha lixeira idea do que supón
o mante-lo crecemento das ikastolas.
Queren crear a partires de agora 401
novas clases: 44 de prescolar, 253 de
EXB, 88 de BUP e 16 de F.P.
Hoxendía pasan de 200 as ikastolas
de todo País Vasco. E siguen a medrar. Este vran, por exemplo, era moi
raro o pobo ou vila onde non houbera
bares, tómbolas, de cara a conseguir
axudas pra crear novas ikastolas, polo
que o futuro parece moi claro.

LEGALIZACION
E ATRANCOS

As espulsións e a nova situación xeneralízase máis no curso seguinte:
quince mestres en MONDRAGON, seis
en OÑATE, sete en ANDOAIN, etc. En
ZUMAYA foron evitadas as espulsións
gracias ó apoio popular que tiveron os
mestres. Os sectores conservadores. ó
asumiren o vieira legalista, asesinaron
por outra banda a «pedagoxía da libertade». ·os seus valores burgueses non
deixaban de ser tais, pesie estar traducidos ó euskara.
Non pode talarse, sen embargo, de
que o fenómeno fara total. Nos lugares
onde non chegóu a funcionar realmente esta Federación, as ikastolas seguiro n a se-la vangarda da cultura vasca e
da nova pedagoxía. Pro agora máis ca
nunca facían falla moitos cartas pra
imparti-los primeiros ciclos de E.X.B.,
polo que, debido á non esistencia de
axudas -estatáis, resultaron ser todas
elas colexios privados ós que somentes
asisten os tillos das clases medias altas. Prodúcese unha contradición real

PROBLEMAS URXENTES
E ESPERANZA

Deica o ano 1968 cáseque tódalas
ikastolas estaban adicadas ó ensino
preescolar e eran minoritarias as de
E.X.B. E nestas datas cando se dá o primeiro salto cara á legalización. Pro non
o fan como ikastolas senón coma «escalas bilingües de EXB». Na preescolar
non facía falla legalización xa que non
esistían as «cartillas».
Oeste xeito escomenza unha nova
etapa. No ano. 1 969 nace a Federación
de lkastolas na provincia de Guipúzkoa.
Ven ser unha asociación de pais que
son, ó mesmo tempo, os promotores da
ikastola e que tentan de atapar solucións prós problemas comúns. Non
funcionóu a nivel de todo o país como
se pretendía senón somentes a nivel de
Guipúzcoa, onde as ikastolas tiveron
maior desenrolo. Co tempo a Federación chegóu a se-lo vieira polo que a
lgrexa entróu primeiro a colaborar, des-
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Mais os problemas non por esto deixan de ser urxentes. En primeiro lugar
está o PROBLEMA ECONOMICO pra
transforma-las ikastolas en centros de
ensino axeitados ás clases saciáis máis
baixas. E esta unha responsabilidade
urxentísima que pode mesmo
desnaturaliza-las ikastolas convertíndoas en escalas dunha clase que non é
precisamente a popular. En segundo lugar está a FALLA DE INSTITUCIONS
xeráis que atendan ós problemas comúns dos centros, 01..1 sexa: toda a
cuestión de testas, programación e planificación correspondente.
Outro problema común e moi urxente é tamén a FORMACION DE PROFESORADO xa que con 30 mil n'ªnos nas
ikast 'Jlas ternos de supoñer que esisten, dividindo por trinta, mil profesionáis de ensino cando menos. A demanda é grande. Atopamos, por exemplo,
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legáis, coñecidas, pro sen recoñecento
oficial ningún e sen axudas económicas
tampouco. Este renacemento da cultu ra vasca (reflexado no ensino, na ikastola) ven xa da man dos grupos nacionalistas. Un dos seus lemas é EUSKARA IRAULTZAILEA («o euskara é revolucionario»). O mundo político do país
móvese entre o nacionalismo burgués
do PNV e as forzas xa do socialismo. E
nestes intres cando nace ETA.
Entre os anos 1960-68 as ikastolas
teñen un importante crecemento. Neste periodo as capas populares xogan un
gran papel dado que as lkastolas eran
aínda a-legáis ou clandestinas., Así escomenza a movilización popular: fan falla cartas, locáis, mestres, etc. Recórrese entón á búsqueda das solucións
máis orixináis: tómbolas, verbenas, recitáis de cantantes, apertura de bares ...
Crearáse tamén a figura do «socia>>:
xentes do lugar, a meirande parte mozos, que tódolos meses dan unha certa
cantidade de cartas pra axudar á ikastola adquirindo, por outra banda, o dereito a tomar parte nas asambleas e
nas xuntas directivas.

póis a esixi-la súa presencia nas ikastolas. Prá legalización necesitábase
unha entidade que as arroupase dalgún
xeito. A lgrexa prestóuse a ser esa entidade, mais mediatizóu tamén o xeito de
ensino.
A nova parella formada pola Federación de /kasto/as e a lgrexa plantexóu
as súas condicións:
1. As ikastolas tiñan que ser cristiás.
2. As directrices virían dadas polos pais; deste xeito garantizábase a
presencia nelas das odeoloxías conservadoras (é de supoñer que se respeten
os mandatos da lgrexa e dos grupos
políticos conservadores). A partir deste
intre, a base das capas populares, ou
sexa, os «socios» e os profesores, vese
abrigada a adoptar unha postura pasiva.

CONSERVADORES
E PROGRESISTAS. CRISE.
A crise non tarda en producirse. Esta
ikastola, debido ós elementos conservadores (lgrexa, pais e unha parte dos

e, polo de agora, invetábel: que non son
as escalas populares que deberan ser.
Mais este é un dilema insalvábel mentres non se conquira o que en xusticia é
debido: ser sufragadas coma calquera
outra escala, cos cartas públicos.

1.400 MILLONS
DE PESETAS O ANO
De tódolos xeitos está claro que
toda movilización ten os seus resultados. Hai uns meses un consello de Ministros daba unha axuda económica ás
ikastolas vascas.
Asegún L L MUJIKA, membro da
Federación de lkastolas de Guipúzcoa,
a financiación das ikastolas supón pró
País Vasco uns 1.400 millóns de pesetas anuáis, contribuíndo o Estado no
curso 1974-75 con 49.745.000 pesetas somentes, o que fai menos do 1 O
por cento da cantidade que compre pra
escolarizar ós 18 mil nenas que ·actualmente asisten ás ikastolas de Guipúzkoa.
As inversións a realizar nesta mesma
provincia pró quinquenio de 197 5-80

r

cunha institución que esixe cen profesionáis novas cada ano. Nembargantes
non esiste ningunha institución do País
a Universidade Vasca, por exemplo,
que estea disposta a formar estes profesionáis.
Resumindo: poderíamos decir que
as ikastolas son unha solución privada
a un problema público. O remate desta
visión das ikastolas que estivemos a
dar, sobar de todo dende 1956 pra acá ,
e pensando en Galicia, estráñanos que
non xurdiran tamén eiquí unhas escalas
galegas. Eiquí mantivémo-la nosa sumisión, que chega aínda deica hoxe. A
lingua e, por suposto, a cultura galega
sigu8Jl estando ausentes das escalas
de Galicia. Agora ben, tamén é certo
que se están dando algúns pasos moi
firmes e primeiros . O Manifesto dos Ensinantes Galegas e as Primeiras Xornadas de Ensino Galega (prohibidas polo
Gobernador de Ourense), as voces dos
Partido Nacionalistas galegas pedindo
e esixindo un ensino nacional, popular
e científico son xa esperanzas reáis.

~~

TEIMA. ¿Cais son as diferencias
antre unha ikasto/a e unha escala
en xeral?
ELORZA. En primeiro lugar a lingua que nelas se emprega. Nas
ikastolas faise todo en euskera, aínda que na segunda etapa de EXB,
polas esixencias do programa do
Ministerio, emprégase tamén un
pouquiño o castelán. Outra diferencia fundamental é a cultura da que
se parte. Nas ikastolas tacemos un
ensino dende a cultura vasca.
T. ¿A qué anos pode entrar un
cativo nunha escala?
E. Xeralmente ós tres anos. Nalgunhas tamén ós dous anos.
T. ¿E safr?
E. Hoxe hai ikastolas nas que se
imparte educación preescolar, primeira e segunda etapa de EXB.
Nalgunhas, que escomenzaron a
funcionar no pasado ano, impártese
tamén o BUP;
COMPRE XA A UNIVERSIDADE
T. ¿E qué pasará cos rapaces
que rematan o BUP?

Conversa eun cclrakasle» ( mestre vasco)

«0 seguinte paso
ten que se-la
universidade vasca»
TOMAS ELORZA é un IRAKASLE (mestre vasco. A mestras chámanse
ANDAREÑOS) e, ó mesmo tempo, trahalla na editorial GORDAILU
especializada en libros prás ikastolas.

E. Este é un dos graves problemas que ternos plantexados. Moi
pronto estes mozos terán edade
pra entraren na Universidade, e
terá que ser nunca Universidade
Vasca. Pra conquerila estánse a facer toda clase de presións: conferencias, mesas redondas, pegatinas

Eseolma/TEIMA
LIBROS
Xosé Luis Méndez Ferrín. «CON POLVORA E MAGNOLIAS». Rompente. Santiago, 1976. 89 Póxs. Poesía.
E o segundo libro de poesía de Ferrín (o primeiro é «Voce na néboaJJ, 1957) logo dun longo silencio e unha actividade literaria adicada
fundamentalmente á narrativa, anque o seu traballo poético saía de
cando en vez en revistas ou follas soltas, co seu nome ou con seudónimo.
«Con pólvora e magnolias» é máis ben un libro íntimo, introspectivo,
cunha dose importante de lírica, anque haxa momentos en que a búsqueda interior leva ó poeta ó encontro coa realidade estema, a realidade conflictiva da súa xente. Dende o íntimo (mesmo con poemas amorosos) Ferrín viaxa cara ó berro final, á longa letanía ou reafirmación do
derradeiro poema, dentro da liña épica doutros testos do autor, «Reclamo a libertade pró meu pobo». Libro baril e fermoso, anque con intres millores ca outros.
Polo demáis, compre suliñar unha edición orixinal e coidada, moi
axeitada pra un libro de poemas destas características.
Castelao. «GALICIA MARTIR» e «MILICIANOS». Akal editor.
Madrid, 1976. Dibuxos.
Aparecen por primeira vez legalmente dibuxos de Castelao feitos
canda a guerra civil. Son a crónica viva duns feitos tráxicos, arrepiantes, heroicos tamén. O seu significado é doble. Por unha banda o seu
valor artístico, da man da xenialidade do artista que recolle o berto doroso da historia da súa xente. Por outra o feito mesmo da publicación,
hoxe, logo dunha longa persecución e silencio.
A edición é coidada e a bo precio. Quedan por editar aínda, nesta
mesma serie, os dibuxQS de «Atila en GaliciaJJ, cicáis máis fortes e directos. «Galicia mártir» é a testimuña da represión na retagarda (en Galicia non houbo frentes de guerra propiamente ditos. Os frentes de Galicia foron os frentes do medo, a persecución, os «paseos»).
«Milicianos» é segundo di o mesmo autor nunhas liñas primeiras, a estampa «dos primeiros meses da guerra, cando a heroica to/ería

que a xente leva nos «jerseis» e
chaquetas, recolleita de firmas ...
Coido que irnos por bo camiño.
T. ¿Cómo é o rendemento académico dos rapaces nas ikastolas?
¿Supón/les algún problema o emprego da lingua euskara?
E. A xente non moi concienciada

preocúpalle moito este problema,
polo que a GUIPUZCOAKO IKASTOLEN ELKARTE BATZA (Federación de lkastolas de Guipúzkoa) encomendóu a un grupo de pedagogos e psicólogos a realización dun
estudio comparativo antre as ikastolas, centros privados e centros

do pobo cout6u a marcha dos militares e dounos tempo pra crea-lo
Exército da República».
Nicanor Rielo Carballo. «ESCOLMA DE CARBALLEDO». Literatura popular._Coleci6n «Pombal». Edit Castrelos. Vigo, 1976. 253
póxs.
Rielo Carballo recolléu na bisbarra de Carballedo, ó sur das terras
de Lugo, na raia con Ourense, a testimuña da literatura popular: cántigas («alí non se di cantigas senón cántigasJJ, di o autor), contos, enredos, oracións, panxoliñas, refráns e romances que naceron do pobo, na
cultura rural, e foron creados por país, tillos e netos de xeración en xeración.
E un traballo de campo importante supervisado, neste caso, polo
Museu do Pobo Galego, que fai, no limiar, unha chamada a traballos
deste tipo, que recollan e fixen a presencia viva da nosa cultura rural,
espontánea, resistente a pesares de tantos atentados históricos e tanto
esquencemento culpábel. Hai unha lembranza especial, polo demáis,
dos traballos que neste senso (á percura do propio coñecemento) encetaran nos anos vinte e trinta os homes do Seminario de Estudos Galegos.
E. Portela Silva. «LA REG.ION DEL OBISPADO DE TUY EN LOS SIGLOS XII A XV. UNA SOCIEDAD EN LA EXPANSION Y EN LA CRlSIS».Rev. COMPOSTELLANUM vol. XX, N. 0 1-4. Xaneiro - Decembro. Santiago de Comp.o stela, 1975.
Citando ó profesor García de Cortazar, de quen é un pequeno limiar ó traballo, o autor recoñece na rexión «a mínima unidade intelixíbel» pró historiador, pro moi axeitada pra desenrolar un traballo de conxunto no que se poidan atende-los diferentes factores, condicionantes,
protagonistas, etc., do feito histórico.
Nos séculos que abrangue o traballo a diócesis de Tui representa
unha mostra moi significativa do poder social e económico sobor de
todo da lgrexa (anque esisten tamén outras forzas sociáis). Dende os
anos dourados de espansión do XII e XIII deica o século XV, pasando
pola grande crise do XIV prás facendas dos mosteiros e a lgrexa, o investigador traballa en profundidade un tempo histórico e unha parte do
noso país moi representativa. A revista «CompostellanumJ adica catro
números, recolleitos nun volume, á edición deste traballo, que foi tese
doctoral.

estatáis pra coñecer científicamente se esistí a ou non··.diferencia nos
rendementos escolares. Pra esto
colléronse mostras de nenos de sétimo curso de· EXB. Os resultados,
en liñas xeráis, foron que o nivel intelectual dos nenos que escomenzaron a estudiar en lingua euskara
dende o preescolar é, non sóio
equiparábel, senón superior ó dos
nenos que estudian nos col~xios
estatáis, ou privados.

T. Ti trabal/as tamén na editorial
GORDA/LV, especializada en libros
prás ikastolas. ¿Pódesnos talar algo
do problema que ten este tipo de libro? ¿Publicades moito?

FERNANDO MADRIÑAN, vencellado hoxe 6s medios de
comunicación (radio), ten traballado dabondo no teatro galego,
principalmente en grupos independientes de Santiago. E autor de varios
testos. Neste traballo fai algunhas consideraci6ns persoóis
encol da problemótica do feito teatral no noso pafs.

Matinando eneol do teatro

O espectador e os
grupos

O LIBRO EN EUSKARA

E. Todo o que podemos. O que
pasa é que, polo de agora, ó seren
as tiradas moi cortas (non coma en
castelán, que unha tirada vale pra
todo o Estado), estamos limitados.
Compre ter en conta que os posibeis compradores non irán máis alá
dos 50. mil seguramente.
ESPOS/C/ON NA CRUÑA:

T. ¿E tedes algún xeito de axuda
oficial?

«Nove anos de Teatro Galego»

E. Non esiste en todo o País
Vasco ningunha editorial con axuda
oficjal.

Moitos son os problemas que
xorden cando alguén chega á conclusión de que o teatro .que se ha
facer en Galicia ten de ser deste
xeito ou destoutro. Deseguida se
pensa xa en escomenzar coa formación dun grupo, na percura dun
testo axeitado pra un espectáculo ..
e xa en ensaia-la idea un determinado tempo e poñer a roda-lo producto polos escenarios do país sen
máis cavilacións. Pra calquera que
no estea vencellado directamente
coa problemática teatral esto é o
que se ten de facer pra levalo proxecto adiante. E de certo así deberfa
ser, pro a realidade ten ·amasado
que é ben outra non sóio (coma se
podería pensar) por cuestións administrativas ou económicas senón
polo descoñecemento mesmo da
realidade galega de cara ó feito
teatral.
De abando se ten talado (e mais
ca falado cáseque rifado pola altura
intelectual, que, asegún parece,
debe da-lo feito de se-lo primeiro e
único posuidor da verdade de calquera eido cultural que estea adquirindo noves pules) sobor da
asistencia ou non dunha tradición
teatral en Galicia.

T. Pro o que si é certo é que tedes un bp numero de libros editados prás ikastolas.
E. Faise a conta dos autores.
Non cobran nada. As imprentas pídeselles que retrasen o pago das
facturas. Por outra banda, os que
traballamos eiquí cáseque non sacamos unha peseta.

T. ¿Qué número de libros escritos esclusivamente en euskara
pode manexar un neno?
E. Entre os seis e os catorce
anos... arredor duns cincuenta ..
Neste ano ternos en proxecto editar
uns vintetantos títulos noves. Ternos libros de testo, de lectura e de
consulta. Coido que os máis interesantes son os de lectura: cantos,
chistes ou traballos feitos polos
propios nenes. Nestes últimos eles
fano todo: o testo e as ilustracións.

T. En Ga/icia esiste unha revista
pra nenos: «Vagalume». ¿Facedes
algún tipo de publicación cos nenos, pra que os nenos poidan comunicarse entre eles, etc.?
E. Témolo plantexado máis dunha vez, pro polo de agora non nos
decidimos. Hoxe, neste senso, non
esisten máis cás revistas que os cativos fan en cada ikastola se comunican e intercambian. Pro a nivel de
editorial aínda non esiste ningunha.

AS RAICEI RAS
DO TEATRO
Alguén ten dita que as festas parateatráis (entendendo como tais o
antroido e outras) son un claro es-

pouco, pola outra banda, nun papapoñente da naturaleza teatral do
natismo aldraxante que moitas vehome galego. De eiquí que logo se
ces trabúcase no popular. Tódalas
fale dunha fonda e chea vida teatral
en Galicia dende sempre, cando a
posturas denantes da súa confrontación co espectador son defendibeis
realidad é, quérase que non, que o
teatro é. ben diferente de calquera
pro se un grupo chega ós escenadestas manifestacións populares
rios sen palntexar estas cuestións,
de seguro que o seu resultado
que, se ben suliñan a capacidade
creadora e maxinativa do galega, · teatral será, de comenzo, nefasto,
sonlle alleas á réalidade dun esceanon sementes pra eles senón pra
rio, italiano ou non, e da presentaquen veña detrás deles.
ción continuada dunha serie de
A posta en escena dun espectápropostas argalladas dun xeito ben
culo errado, dunha obra que sexa
allea ó público que vai a vela, faino
diferente dunha festa parateatral
saír talmentes coma entróu coa ·
(aínda que hoxe, xa era tempo, os
única particularidade de que pasará
grupos camiñan cara a unhas actimoito tempo denantes de que estudes de máis raigaña na estructura
quenza esa visión do teatro como
popular).
Outros están dispostos a talaren
algo que non vai con el e que non
de representacións feitas da man
lle interesa o máis mínimo. Os própaternal do galegusimo das «lrsimos grupos que vaian actuar nesa
mandades da Fala» (191 7) sinalánvila ou pobo atoparánse con que a
. doas coma o máis importante paso
xente non acude ó teatro pola lembranza que ten deste coma especanterior ó teatro que hoxe se está a
táculo que non lle di ren nin lle
facer, cando o teatro de principios
plantexa unha temática que teña
de século non deixaba de er un feito
algún punto de contacto coa súa
de galeguismo e patriotismo, devida cotiá.
fensa do eido teatral como aun esTempo fai falla, porén, pra desfapoñente máis da cultura galega,
pro sen outras aspiracións e dándocer unha visión errada do teatro, e
pode mes·m o que non se lle desfalle as costas a calquera plantexaga nunca. Queda, pois, esa imaxe:
mento ~eatral. O feito de que en
dada por un grupo, na meirande
Madrid soupera_n que se facía un
parte das veces, o primeiro, que
teatro en galego chegaba dabondo.
chegóu, que pecha o camiño prós
Pro se de feito non se pode
grupos con plantexamentos teadefende-la a postura de que temos
tráis axeitados á realidade que pode partir de cero, teñamos en canta
darían vir despóis.
que a TV. e as compañías centralisEstas son somentes algunhas
tas que hasta agora viñeron a Galiconsideracións e problemas ces
cia esmagaron tamén o traballo, o
que o teatro, os grupos, teñen de
pouco traballo que se levaba feito,
contar denantes de ordenar na tesobrigando en moitos ca-sos a desfata o seu traballo. E é moi importancer primeiro unha idea predetermite facelo. Hai moitos máis problenada no posíbel público teatral gamas, pro tendo en canta que estes
lego.
condicionan doutro xeito e pra non
cairnos no mesmo erro palntexado
TEATRO PRA XENTE
de non trabuca-las cousas por deTendo esto en conta a dúbida
masiado querer facer dunha vez,
ven de se o teatro debe de achegardeixámolo pra outra ocasión. Agose ó seu novo público, se a súa funra ben, se a viabilidade dunha peza
ción é sómentes levar unha mensateatral s6io se ve no seu enfrentaxe, ou se se teñen de crear uns esmento co público tamén é certo
pectáculos directamente dirixidos a
que será ahí de onde haberá que
un ·público bén diferenciado. Esta é
tira-las conclusións do feito teatral
unha das máis fortes loitas dos tragal ego.
balladores teatráis pra non cairen
nun xeito de medianismo nin tam-

UNHA CRITICA O'
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA
Señor Director: En «La Voz de
Galicia» do dla 9 de xaneiro atópase
a noticia de co «Instituto de la Lengua Gallega» (l.L.G.) pretende establecer unha normativa do idioma
pró cal inicióu reunións con dazaoito escritores galegos.
Os intentos normativizadores do
l.L.G. non son de agora, vein da publicación dos manuáis Gallego -1 -2
e -3. O señor Constantino Garcla
(director do l.L.G.) nun artículo aparecido na revista «Grial» baixo o titulo «Orixen e problemas do método do galeg0>>, espuxo a historia do
nacimento dises manuáis, e, mui
probablemente, base das normas ás
que se refire o diario coruñés.
O l.L.G., polo que puidera pasar,
cubrlu o carrelo e buscóu a bendición dun fato de intelectuáis galegos; é decir, tapóu un feito dogmático cunha capa democrática. Todos
aplaudiron a botadura da serie «Gallego un, dous, tres ... , aprenda galego dunha ves».
O dogmatismo do l.L.G. póidese
ver no artículo citado do señor C.
Garcla ou no Gallego -2 nos articulos adicados á formación do plural
do sustantivo (pp.58-59, os demostrativos e indefinidos (pp. 102 e
120), verbos regulares (pp. 169175) e verbos irregulares (cadro inxertado entre as pp. 254-255 ou no
Gallego -3, nos adicados ós hipergaleguismos, lusismos e vulgarismos.
O tal galega común non é outro
co dialecto suroucidental, degallado
da geada e o seseo. O resto dos codialectos non son pró 1.L.G. outra
cousa que dialectos.¿ De quén ?, haberíamos preguntarmos ... Pero sigamos. A creación dista lingua común fixo necesario o artículo «0
dialectalismo» no Gallego -3» (pp.
93-94), onde relucen párrafos de
muto prebe: «Consideramos cunha
lingua sóio pode ser tomada en serio cando estea unificada (... ) Cando
nos referimos ó dialectalismo, referlmonos esclusivamento ó dialectalismo fonético e morfolóxico, non ó
lésico (... ) En xeral, os feitos gramaticales que se aparten das normas
destes manuales son dialectales»
(. .. ). Nós non sabemos por quén habemos de ser tomados en serio; haberá, tal vez, que supor que por xente allea a Galicia ou ben pola intelectualidá, pero a isto poidemos
responder ca dignidá dunha lengua
ven dada pola capacidá intercomunicativa entre os seus talantes con
independencia da súa unificación i
do que pensen estranxeiros ou un
certo estrato social. Os outros dous
párrafos non son, por outra banda,
máis ca espresión da voluntá dogmática e lingüistico-autori.taria do
l.L.G.
O 11.t.G. poida que pense co uniformar a lengua en base a impor un
dos seus ce-dialectos compoñéu a
problemática muto máis enredada
que ista sufre. Na noticia que trai
«La Voz de Galicia» fálase dunha
«sensible confusión en el empleo
dell gallego». Contra isto cumple facer primeiro unhas matizacións previas:
l!) Na base popular galego-

falante non esiste outra confusión
fora da que se dá cara o castelán,
como efeito dunha opresión secular
i en tódolos ordes, pero o ga legofalante é, normalmente, fiel e coherente co ce-dialecto que mamóu
no lar e desenrola nas súas relacións cotidiáis. Distingue perfeitamente os outros xeitos de galego e
non pensa si son ou non son máis
correctos co dil. ·Simplemente son
distintos e non constitúen ningunha
dificultá intercomunicativa.
2) A historia do galego literario
xa é outra. Aiquí a confusión que se
ven dando procede normalmente da
pertenencia pequeno-burguesa da
maioría dos escritores galegos. As
súas orixes son normalmente
castelán-falantes, cun galego
aprendido serodiamente i en base a
modelos literarios: Rosalía, Curros,
Castelao ... , e sin ralees na fala popular do seu entorno inmediato. O
seu galego é un galego ecléctico,
pero xamáis un galego común. O
mismo puidéramos decir dunha
gran masa do estudiantado acutal ...
Todo isto é moeda corrente en Galicia.
.
Certamente o galego suroucidental é o de maior uso literario.
Sabemos ben co eixe VigoPontevedra-Santiago cai dentro da
súa área e teríamos que preguntarmos cántos dos literatos galegas
tuveron que pasar á forza por Santiago é cántos convertíronse nista
cidá ó galeguismo, poñamos por
caso. Pero non nos engañemos, nin
Santiago é Barcelona, nin o galego
suroucidental é o barceloní, nin Galicia é Catalunya.
Por outra parte, a maiorla da producción literaria galega é sociolóxicamente pra minorías, minorías que
vein a coincidir cos estratos
pequeno-burgueses tamén. En muí
poucas ocasióis as clases proletarias e campesiñas téin acceso á literatura, culta ou non, en galega, e
non esquezamos que son as únicas
clases que hasta agora vein sostendo o galego de cotío. Resolver, pois,
un suposto problema na lengua literaria non é campar os problemas do
idioma como instrumento intercomunicativo total dun pobo; sería
unha solución clasista.
Encimar un tipo de galega, un
co-dialecto, nas circunstancias actuáis, pó-lo por riba dos outros -o
que suporfa arreciar o cultivo distes,
empequenichalos e acurrunchalos- é un feito que somentes merece un no me: centralismo gale-

SAUDOS CA TALANS
Señor Director: Deis Paísos Cataláns estan permeteu-me saludar
l'aparició de TEIMA. He vist el número 2 i m'en he adonat de que
TEIMA es una revista gallega en el
más ampli sentit de la paraula. Gallega perque es feta a Galicia. Gallega perque es en !lengua gallega.
Gallega perque va adrec;:ada al poble gallee.
L'aparició de TEI MA representa
un avene;: més perla recuperació de
la !lengua gallega, i en consequéncia, un pas andavant vers la recuperació de totes les llengües i cultures
malmeses (maltratadas) de L'Estat
espanyol. Recuperació que no será
definitiva fins l'oficialitar llur (de todas
e cada unha delas).
Espero que ben aviat el poble
gallee tingui també un diari escrit
en gallee.
Atentament, amistats catalanes.
M. D.
Córsega 227-229, 6e. 2na.
Barcelona - 11

UN PRESO GALEGO
ESQUECIDO
Señor Director: Na relación de
presos políticos galegas publicada
no número dous da súa revista, bótase en falta a mención de Xoan
Teixeiro Conde, antifeixista galego
independente, actualmente cum-·
prindo o octavo ano da súa sentencia de dazaoito ( 18) anos na cadea
de Jaén. O feíto de non pertenecer
actualmente a ningún partido ou
organización parece ser a causa do
silencio sobordo seu caso de todas
as publicacións que no Estado Español tocaron o tema da amnistía.
Membro do F.U.R., un grupo

guista.
Os males do galego, literario ou
popular, non son pra atallar nin por
decreto-leí nin por acordo cunha ou
dúas ducias de escritores por muta
ou pouca sona que teñan. O papel
dogmatizador e uniformador do
l.L.G. acabaría empobrecendo a riqueza do galega basada na súa variedá.
Rogaríalle por último, señor director, que si ten a ben publicar ista
carta, que se faga no galega en que
vai escrita, sin correccióis pola supervisión lingüística do l.L.G. que
esiste na revista.
Atentamente seu.
Francisco Cobo Rodríguez
Santiago de Chile, nº 27, portal B, 6º A
Santiago de Compostela.

N.da R.:
Acollemos con interés esta carta, ó igual que tódalas que chegan
á redacción. Por suposto que os
testas remitidos polos nosos lectores pra esta sección non pasan polo
filtro da corrección lingüística. Dende o primeiro momento entendemos que debíamos respeta-lo galega no que veñen escritos.
Polo demáis, aproveitámo-la
ocasión pra pedir que, sempre que
sexa posible, os testas non rebasen
as 25 liñas. Desta maneira poderemos publicar máis cartas.

Carta~a

~ a>iiiccióJt.
aparecido na universidade madrileña no 68, foi detido en nadal dese
mesmo ano, en compañía doutros
tres membros do grupo que quedóu
desartellado ca súa detención.
Un Consello de Guerra sumarísimo impúxolles sentencias de vintecinco (25), dazaoito (18), quince
(15) e doce (12) anos.
Dous deles atópanse xa en libertade mentras que Ernesto Alajarín e
meu irmán inda agardan a promulgación dunha Amnistía Xeral na cadea de Jaén, despois de haber recorrido perante oito anos os máis
severos penales do país.
Fai tres meses foilles denegada
a aplicación do Decreto-Leí de Amnistía, basándose an súa suposta
participación na queima dunhas aulas da antiga universidade de San
Bernardo en Madrid. Denegación
evidentemente inxusta, si se ten en
canta que según a sentencia do
Consello, en dita ación non tomaron parte eles, senón outros membros do grupo. A súa apelación ao
Consello Supremo de Xusticia Militar aínda non recibíu resposta.
Finalmente compre resaltar que
casos como os de Ernesto Alajarfn
e Xoán Teixeiro non son únecos, e
que como eles, quedan aínda na
cadea un número importante de
antifeixistas independentes, que tamén deron todo o que tiñan pola libertade e que polo tanto deben ser
tidos en conta pola opinión pública
galega, á que Vdes. especialmente
se dirixen cando se plantexan a necesidade dunha amnistía xeral sin
ningún tipo de esclusiós.
Saúdolle atentamente.
Francisco Teixeiro Conde
Costa Rica, 5, 4°C
A Coruña

N. da R.:
Efectivamente houbo un despiste pola nosa parte 6 trata-lo tema
da Amnistía. E un feíto que non deixamos de lamentar e esperamos
que quede reparado en parte coa
publicación desta carta, e a infor- qmación que ocupa outro lugar des- ~
te número.
1)
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Neste intre, a única saída
pra 900 millóns de nenos é morrer.
900 millóns de nenos están condenados ~
·
pola fame, as doenzas ~
·
e a falla total de cultura.
"7 ~

eos.
Na súa man está o indulto.
Unicef sóio conta con diñeiro dos seus socios.
Fágase socio de Unicef.
Nunca terá empregado millor
un pouco de diñeiro.
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