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Galieia 
negociada 
A trancas e barrancas, entre dimisións e es

peras nas portas da Moncloa, tiras demócratas e 
afloxas reformistas, a «Comisión dos 10» -ago
ra 9 despóis da marcha de P.S.0.E.- está a ne
gociar con Suárez o chamado «Documento das 
nacionalidades» no que se propón, en síntese, o 
restablecemento dos estatutos de autonomía e, 
alternativamente, a creación de «mecanismos 
institucionáis»: Diputación General de Euzkadi, 
Xunta de Galicia, e a Generalitat de Catalunya. 
Coincidamos ou non cos proxectos nos que es
tán a participar conxuntamente os reformistas 
do neofranquismo e a oposición representada na 
Comisión dos 1 O, non podemos deixar de ter en 
conta e analizar unhas negociacións que poden 
condicionar -pra uns será millorar, pra outros 
hipotecar- o futuro do noso país. 

Moitos galegos non iniciados nas cuestións 
políticas -bo interés tiveron os franquistas en 
despolitizárennos pra face-lo que lle viñera en 
gaña- enteráronse pola televisión e demáis 
medios de comunicación de que nesta «Comi
sión dos 10» Galicia estaba representada por 
Valentín Paz Andrade, abogado, industrial, espe
cialista en temas pesqueiros, un dos participan
tes na creación da xunta democrática de Galicia, 
e home que durante a República militóu no Par
tido Galeguista. O igual que ocurre agora co ca
talán Jordi Pujol, Paz Andrade non ten o apoio 
de toda a oposición galega e polo tanto chamar
lle «representante de Galicia» é, cando menos, 
equívoco. Paz Andrade foi nomeado pola Táboa 
Democrática, organismo que reivindica o Estatu
to de Autonomía plebiscitado en 1936, punto 
básico de diferenciación co Consello de Forzas 
Políticas Galegas que loita por unha solución fe
deral xa. E evidente que hoxe ámbolos dous or
ganismos están en crise, e mesmo varios parti
dos da Táboa retiraron o apoio a Paz Andrade, 
polo que a súa posición quedóu moi debilitada. 

Non podemos refugar doutra cuestión: o 

O NOSO PAJS 
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0 Os Eidos 

@ Minería: obxetivo «Encrobizar 
Galicia». Informe. 

@ As Pontes: nivel de vida e es-
propiacións. 

@ «Chachas» en loita: «Oueremos 
desaparecen>. 
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OPINION: A muller. Enseñanza 
preescolar. Lingua: os prono-
mes átonos. 

pelles illérices 

@ Conversa con López Raimun-
do. Crónica de Andalucía. 

Editorial 
pobo galego, e os demáis pobos do Estado, en
teráronse do contido do Documento que agora 
se negocia, a pesares da Comisión e a pesares 
do Goberno. Pujol laiábase da «fuga» e da publi
cación na prensa dos puntos a negociar. Volta a 
repetirse a historia dos métodos, seguen a facer
se as cousas ás costas do pobo. E todo en nome 
da democracia. 

Unha revista de información non pode ser 
un «abracadabra» político nin cumplir funcións 
que corresponden ás forzas políticas. Bo traballo 
nos costa demostrarllo a algúns que confunden 
o touciño coa velocidade. Pro neste intre é im
portante teimar no que o pobo ven afirmando 
con mil berros distintos: Galicia quere ser dona 
do seu futuro, Galicia quere autogobernarse pra 
saír dunha vez do silencio e da esplotación. Con
vén que todos se enteren de que sen o recoñe
cemento dos dereitos nacionáis non poderá 
construirse unha auténtica democracia. E o de
reito non pode ser xamáis unha concesión. Por
que as concesións vanse igual que viñeron. «En
tramentas subsista o centralismo asoballador 
das nacionalidades -escribíu Castelao despóis 
de que o golpe máis frío rachara as esperanzas 
dun pobo- e somentes se concedan autono
mías como derradeiro recurso de conciliación, a 
democracia hespañola -por moi republicán que 
se chame- seguirá sendo a tapadeira dun ab
solutismo político, cultural e económico, que go
berna coas axudas a burocracia e do caciquismo, 
os dous enemigos do pobo». 

e oone100 
RESTO DO MUNDO 
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Coruña: 

·Transporte 

Os patróns 
non eondueen 
... pro maniobran 

«Esta folga só esistfu pros periódicos que 
recolleron as notas da patronal. Nunca uns 
traballadores dos servicios públicos iremos a 
unha folga sen antes tentar de gaña-la com
prensión da xente. E desto tiña moi pouco a 
folga de autobuses anunciada pró d(a 21. 
Era tan artificial que os traballadores non 
coñeciamos ós compañeiros autores das 
ameazas de paro e os coruñeses non moveron 
nin un pelo de preocupación». 

Había tempo que os conductores de autobu
ses - que, cobrando unhas doce mil pesetas, 
tiñan uns dos convenios máis baixos- pediran a 
súa homologación ó convenio de transporte de 
mercancias. Os patróns, aproveitando unha rei 
vindicación obreira, querían poñe-la Administra
ción contra da parede hastra sacarlle a autoriza
ción prá suba das tarifas. De paso, ameaza de 
folga por diante, pasaban a culpa da suba ás rei
vindicacións dos traballadores. 

Dúas eran as cousas que tiñan «mosqueados» 
ós conductores: unha era que a comisión que foi 
negociar a Madrid estivera formada por empre
sarios e representantes sindicáis; outra, que a 
delegación fora encabezada por Manuel Nava
rro, presidente da UTT do transporte da Coruña. 
Poucos deben ser xa os sectores onde patróns e 
traballadores camiñan xuntos, «claro que tamén 
este é un dos poucos sectores onde os nosos re
presentantes son da escola da O.S. vertical». 
Pola súa banda, a Manuel Navarro os conducto
res de mercancías negáronlle, nas asambleas, a 
súa confianza. 

Tal coma se vía vir, houbo homologación 
dos conductores de autobuses ó convenio dos 
de mercancías,. O que queda por ver agora e se 
os patróns seguirán cos conductores no caso 
que estes pasen a apoia-la denuncia que man
teñen os homes do transporte de gran distancia 
frente do convenio, xa que non resolvéu ningun
ha das reivindicacións que tiñan plantexadas: 
cobran agora unhas 16.000 pesetas e pedían 
30.000; a xubilación é ós 65 anos e queríase 
prós 55; as estras e vacacións pagánse por 25 
días e pedíuse por 30; os días de vacacións son 
2 5 e reclamáronse 30. Tamén se pedí u respeto 
ó dereito á xornada semanal de 44 horas e que 
nas nóminas figurase o salario real, cousas as 
dúas polas que, aínda, están esperando. 

Ourense 

Judo kas 
e . eoengos en 
Radio Popular 

Co coengo Agustín Madarnás, ó tempo que 
lle retorcía unha das muñecas, dáballe un prazo 
de 48 horas ó señor Cañete Fernández, director 
de Radio Popular pra que abandonara Ourense, 
baixo a ameaza de que lle costaría a vida se con
tinuaba na provincia. 

O agredido, segundo a denuncia presentada 
no Xulgado de Instrucción de Garda foi víctima 
de ameazas de morte, violencia física e inxurias. 
Os denunciados, ademáis do reverendo Madar
nás, eran o sobriño político deste -profesor de 
judo, por máis sinais- e máilo cura Francisco 
Vizcaya, xuez eclesiástico diocesano, irmán do 
anterior director da emisora da eclesiástica 
C.0.P.E. Os feitos tiveron lugar -seguindo o re
late da denuncia- o día 21 de febreiro no des
pacho do director da emisora diocesana, na que 
interrumpiron violentamente os denunciados, 
impedíndolle pola forza ó señm Cañate Fernán
dez botar man dos teléfonos. 

A raíz de este feito o director de Radio Po
pular pedíu, e tivo, protección policial. Mentres, 
o mércores, charl)ábase a declarar ós denuncia
dos e mais ó asesor relixioso da emisora que es
taba presente no intre de ocurriren os feitos. 

Segundo Cañete Fernández, a actitude dos 
agresores pode estar relacionada coas supostas 
anomalías e irregularidades administrativas ocu
rridas na etapa do seu antecesor, o señor Vizca
ya. Segundo declaróu ó corresponsal de TEI MA, 
nestas anomalías aparecen involucrados, entre 
outros traballadores de Radio Popular, dous so
briños do coengo penitenciario Agustín Madar
nás, unha delas casada co profesor de judo 
Orencio Conde'. 

A xunta provincial da Asociación de Profe
sionáis de RTV tódolos profesionáis da radio ou
rensá espresaron a súa repulsa diante destes fei 
tos. Pola súa parte, a Asociación Internacional 
de Cronistas Deportivos, á que pertencéu Cañe
te Fernández, espresará, tamén, a súa repulsa e 
pedirá da Delegación de Educación Física e De
portes que invalide o título de profesor de judo o 
señor . Orencio Fernández. 

o 
NOSO 

PAIS 

Os trotskistas 
ante 
as eleeeións 

«As eleccións preséntanse coma unha gran:
de ocasión pra impor de feito a legalización dos 
partidos obreiros e pra espalla-lo seu programa. 
Defenderemos neste senso un programa basea
do nas necesidades políticas e materiáis do mo
vemento de masas, do que os eixes centráis se
rían: escala móvil de salarios, contra o paro: veto 
obreiro ós despidos, pola reforma agraria pra 
Galicia, polo dereito de autodeterminación: elec
cións a ·unha Asamblea Nacional Galega, pola 
amnistía, pola legalización dos partidos obreiros 
e sindicatos, pola nacionalización dos sectores 
clave da economía, polas eleccións a unha 
Asamblea Constituínte que proclame a Repúbli
ca». O Comité Executivo da Liga Comunista Re
volucionaria resumí u así pra TEI MA o programa 
de reivindicacións que levaría este partido no 
caso de celebrarse as eleccións anunciadas. 

A da L.C.R. era a única opinión que faltaba 
por aparecer nas páxinas desta revista despóis 
de enquisa publicada no número oito. Ante a 
cuestión das posibeis alianzas electoráis, que ta
mén se lle plantexóu ós outros partidos, os da 
«Liga» responderon: «Estamos a favor dun Frente 
de Partidos Obreiros sobor dunha base progra
mática clara. Neste senso estaríamos de acordo 
en suprimir calquera fórmula gubernamental, xa 
que a nosa defensa intransixente da indepen
dencia de clase lévanos a non aceptar calquera 
fórmula ambigua, que puidera encubrir unha al·
ternativa de goberno interclasista, frente ó 
defendemos un goberno dos partidos obre· 
De tódolos xeitos, a L.C.R. pronúnciase 
ganización a corto prazo dunha Coo.rd· 
Partidos Obreiros e Organizacións 
Radicáis «pra defende-las neces· 
xentes do pobo: polas millo ~ 

amnistía política e laboral. I' 



Muséu do Pobo Galego 

O C<favor» da . , corporac1on 
compostelá 

Necesitáronse dúas sesións da corporación 
municipal de Santiago pra acoller definitivamen
te nesta cidade o Muséu do Pobo Galego. Había 
no seo da corporación moitos recelos e posturas 
encontradas, e hastra se chegóu a pór en dúbida 
a representatividade e democraticidade dos 
membros do Patronato do Muséu. Era un detalle 
curioso por parte dunha corporación que non 
sabe de eleccións. As reaccións dentro e fóra 
non se fixeron agardar, e o alcalde -o famoso 
alcalde daquela sonada diatriba contra Caste
lao - xogóu forte, e gañóu. Pra él era unha boa 
baza a do. Muséu. Tanto que algúns membros da 
xunta Rectora chegaron a temer que o señor 
Castro García puidese capitalizar pola súa conta 
o favor de acolleita ó Muséu do Pobo Galego. 
Pro era un trámite necesario e houbo que agar
dar pola unanimidade - e o silencio- dos edís. 

O asunto, ó remate da sesión estraordinaria , 
revelábase tanto máis grotesco canto que o edi
ficio e horta de Santo Domingo, están en boa 
parte en malas condicións e cáseque abandoa
dos. Di o alcalde que non hai diñeiro; e confía en 
que o Patronato do Muséu poida acometer repa
racións botando man doutros presupostos ós 
que a corporación non ten .acceso. Parece que o 
favor é do Muséu ó concello e non ó revés. Sen 
embargo, as condicións da cesión en uso das 
dependencias son case leoninas. Por exemplo, o 
concello poderá ocupar todas ou parte das de
pendencias sóio con avisar tres meses antes e 
paga-las correspondentes indemnizacións. Un 
favor completo. Menos mal que non pagará ren
ta. 

UNHA VELLA ASPIRACION 

O Muséu, foi creado como tal o ano 1976 
co fin de recoller, acoller e ordenar toda a cultura 
colectiva do pobo galego, nun intento de confor
mar un xigantesco espello no que descubra a 
identidade este país. Tódolos elementos da cul
tura material e espiritual terán cabida nel. O arti
go número dous dos seus estatutos salienta a 
tarefa de «investigación, estudio, difusión, con
servación, defensa e promoción da cultura popu
lar, especialmente referida a Galicia, e concreta
mente a creación dun muséu que recolla as 
mostras do galego nese eido da actividade hu
mana». Pra esto está claro que o muséu non 
pode ser algo morto, unha especie de fonda de 
obxetos recuperados, senón algo dinámico que 
sirva pra fins pedagóxico-culturáis, de divulga
ción e traballos de investigación propiamente di
ta. Tería neste senso semellanza con algunhas 
outras institucións dos países do Leste européu. 

A idea é vella e foi aloumiñada polos homes 
do Seminario de Estudios Galegos en forma de 
muséu etnográfico. Os sucesos de 1936 e o que 
veu despóis, cortaron a iniciativa. A de agora 
mira tanto pra etnografía, o folklore e a etnolo
xía, coma prá antropoloxía. 

RODA E DORNA 
Anagrama do Muséu do Pobo Galega 

Felizmente o Muséu está xa en marcha. 
Asentado xa en Santiago é de esperar que non 
deixe de estar en marcha dende agora en toda 
Galicia. E unha proba máis da progresiva toma 
de conciencia dunha cultura, dun pobo. 

Espeeulaeión 

Asulagarse 
no Lagares 

1 

A historia repítese cada vez que veñen as 
chuvias e o río Lagares (ese río vigués que de
semboca en Samil e que xa é soio medio-río por 
culpa da nugalla ou complicidade municipal e as 
industrias que foron medrando e roubándolle te
rreo á canle natural) ven un pouquiño máis cheo. 

O partido Celta-Betis tivo que se suspender 
dúas veces en Balaídos e os aficionados vigue
ses, cada vez que chove un pouquiño de máis, 
teñen que chegar ó campo cáseque de milagre 
antre a lama e a auga. Pro non é máis ca unha 
anécdota. O río véngase agora. 

Cada vez que chove, os veciños de San An
drés de Comesaña, un dos barrios vigueses, 
teñen que poñer pasarelas pra entrar ou saír das 
súas casas (e son barriadas novas, de recente 
urbanización), seiscentas personas, polo menos, 
vense directamente perxudicadas pola auga que 
reborda, troca as rúas en ríos urbanizados, entra 
nos portáis das vivendas, afoga prazas e xardíns 
nunha grande zona, mesmo atranca o paso dos 
automoveis na c~uretera de Baiona e, coma 
unha anécdota máis, velahí o estadio de fútbol. 

A visita recente do alcalde García Picher a 
Madrid trouxo a promesa de que o río Lagares (a 
quen a especulación roubóu a anchura da súa 
canle orixinaria) será encarreirado de novo con 
costes a cargo do Ministerio de Obras Públicas e 
máilo Axuntamento vigués. Hai unha chea de 
cousas que ten en Vigo pendentes o ministerio 
en cuestión. Hai pouco tamén que o alcalde se 
entrevistóu codirector xeral de Urbanismo. Esto 
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pasa en Vigo, con máis de medio millón de habi
tantes, exemplo e vergonza pra urbanistas do 
mundo. As víctimas son os milleiros e milleiros 
de veciños que viven nesta cidade. 

Lugo 

Trescentas 
camas pra 
caer enfermo 
X. XIZ 

TRESCENTAS CAMAS PRA UNHA PROVINCIA 

Lugo, con catrocentas mil persoas, dispón 
só dun centro sanitario con servicios xeráis com
pletos, a residencia da Seguridade Social. O no
venta por cento da poboación luguesa está ase
gura e o centro ten pouco máis ca trescentas ca
mas. 

Mentres a falla de camas provoca tensións 
entre os enfermos, aínda graves, que precisan 
ser atendidos, e os profesionáis da sanidade, 
que non teñen onde mete-los; mentres na costa 
e na montaña precisan residencias, pra non ter 
que andar 50 kilómetros antes que un enfermo 
poida ser antendido; mentres, na residencia se 
bota moi en falla unha Unidade de Vixiancia In
tensiva prós enfermos graves; mentres se carece 
de todo esto, a delegación do Instituto Nacional 
de Previsión promete que, de aquí a dous anos, 
ampliarían en 250 camas os servicios da resi
dencia. 

Pola súa parte, os profesionáis sanitario
1 

Lugo acusan da desatención hospital~ff 
I.N.P., que promete asistencia médic 

11 

non a dá. E que tampouco usa as ca 
na man pra resolve-lo problema: c 
dencia nova está o edificio da 
construcción cá actual, con ca 
centas camas, e que, cun~ 
solucionaría moito o pro ¡ 



Emilio Suárez 

Amorte 
erguéuse cedo 

Viñeche de lonxe 
i a raigaña da inxusticia 
estremecéu os teus poucos anos 
-¡dazasete, meu Dios!-
foi a túa hora 
por un pobo que espera 
cos puños pechados, 
ca dor da patria ferida 
a redención esquencida 
ou morrer 

(«Homenaxe a Emilio Suárez - Grupo Xastabén) 

Dous son os únicos recordos que Emilio 
Suárez deixóu na Universidade Laboral da Co
ruña. Un é o seu nome e o número de espedien
te grabado nunha silla; outro é, está na súa me
sa, un dibuxo de Victor Jara co seguinte testo: 
«Dí Victor Jara por qué chora o pobo. O pobo 
está triste porque morréu o seu mensaxeiro». 

Pola súa parte, os compañeiros lembran 
- «1 e que ninguén teza de saca-los!»- a súa 
presencia cunha cruz de pau posta no sitio onde 
caíu fulminado por unha descarga de 1 5.000 
voltios e coa pancarta, que levaba Suárez Val
dés, colgada do mástil da universidade. 

* * * 

Emilio era o terceiro tillo -unha moza e ou
tro rapaz máis- dunha familia obreira. De Inicio 
de Villablino (León), emigraron, primeiro, a Ma
drid pra rematar en Gijón. Mentres nai e irmáns 
estaban desfeitos pola dor, o pai -un vello loita
dor obreiro- pensaba que había máis a quén 
botarlle a culpa da morte do tillo que ó atreve
mento do rapaz. Emilio chegara á Coruña proce
dente da Universidade Laboral de Cheste, onde 
estudiara hastra cuarto de bachillerato. Eiquí le
vaba xa catro anos, facendo agora primeiro cur
so de «Electrónica»-Formación Profesional (2). 

Suárez Valdés, de 17 anos, morréu electro
cutado cando estaba a poñer ás oito da mañá 
nun tellado unha pancarta de solidaridade coas 
Encrobas. Un forte vento tiraba da saba e o ten
tar apaña-la, bateu coa man nun dos cables que 
pasan a só metro e medio do teito. Hoxe, Emilio 
Suárez Valdés está enterrado no seu pobo natal. 

* * * 
«0 noso curso -din os compañeiros do ra

paz morto - colléu un plan novo, todo son espe
rimentos, non ternos libros de testo e cada ano é 
selectivo. Esto fixo de nós un curso moi unido, 
moi «cocidm> en enfrentamentos e loitas por 
defende-los nosos intereses. Emilio era un dos 
primeiros en asistir ás asambleas e moviliza-la 
xente, pro non era un líder, un dos que máis tala
se ... ». Segundo os compañeiros, era indepen
dente, non estaba vencellado a ningún grupo po
lítico. «Cando escomenzamos a talar en galego 

«CHE>J GUEVARA 
dibuxo de Emilio Suárez 

nas nosas asambleas, anque tivemos algún pro
blema coa xente de fóra, el defendía a nosa pos
tura». A afición quemáis tempo lle levaba a Emi
lio era a música folk, sobor de todo, Víctor Jara e 
Quilapayun. ¿Paco lbañez?. «Bueno, eso foi 
unha etapa pola que pasamos todos na universi
dade, pro hoxe, xa non conta tanto». 

Din que Suárez Valdés era un dos rapaces 
máis taladores e cachondos do curso. «Por 
exemplo, talaba .de socializa-las mozas». Cada 
ano renovaba todo o vocabulario dos compañei
ros, traendo as espresións que máis de moda es
tiveran en Madrid, xa que alí pasaba boas tem
poradas. Este último ano trouxo, tamén, un pos
ter do «Che» Guevara que, polo sistema de cua
drículas, foron reproducindo os alumnos. O vicio 
máis forte que tiña era o das máquinas
tragaperras. 

Cunha grave doencia física no corazón, non 
paraba de soñar en cando estivera bó («Non pa
raréi de xogar e corrern). Xa se sabe a importan
cia que ten o deporte nos internados masculi
nos: máis que en calquera outro eido, é, no cam
po de fútbol, onde se amosa quén vale. Emilio, 
con 1,83 de estatura que non podía facer gim
nasia, que sempre era apartado nos reconoce
mentos médicos, tentaba que o deixasen xogar, 
polo menos, de porteiro. Dalgún xeito, parece 
que esta doencia física dáballe amarguras da
bondo, anque el era o primeiro en bulrrarse de si 
mesmo. As enerxías que non valeiraba co traba
llo físico volcábaas cos seus compañeiros, ós 
que axudaba sempre e cando tora. «No curso, 
sabiamos que era a Emilio a quen lle tiñamos 
que pedir tabaco cando xa ninguén tivera». 

Anque esteriormente poidera parecer un ra
paz moi inquedo, Emilio era amante da tranquili
dade. Odiaba Madrid e a xente chamáballe <<Ini
cio», polo amorco que sempre talaba da súa al
dea. Ningún vran deixóu de ir por León e, se non 
tora por el, a familia non voltaría polas terras da 
súa orixe. 

* * * 

Aínda hoxe na universidade ninguén dos 

amigos está afeito á idea da súa morte. «A min 
-di un compañeiro da habitación- paréceme 
escoita-la súa voz cada dous por tres e moitas 
veces vexo a súa cara no rostro de calquera per
soa». 

Os intres seguintes á súa morte foron de 
moita tensión: os rapaces tiraban os libros con
tra das paredes e do chan, berraban e choraban. 

A cousa estivo a piques de estoupar cando o di
rector tivo a idea de decir «¿Qué andaba a facer 
polos tell a dos?» 

As culpas da morte de Emilio Suárez Valdés 
van parar todas a Fenosa e máila dirección da 
universidade: Unha e outra permitiron que ca
bles de gran voltaxe pasen a tan escasos metros 
de altura. Os rapaces din que onde recibíu a des
carga Emilio, moitas veces teñen subido eles pra 
recoller balóns ou botar un parche no teito; que 
os cables travesan tódolos campos de deportes 
onde está sempre e maior barullo de xente; que, 
ás veces, os balóns, ó dar nos cables, teñen dei
xado o centro sen luz e que, non hai moito, caíu 
un queimando toda a herba de xunto á piscina. 
Tamén din que poñer e aceptar que sexan pos
tas cables de tan alta voltaxe, suxetos con pos
tes de madeira, e o millor xeito de que casos 
coma o de Emilio non paren de ocurrir. 

PP sen G 

«A don Pío, pío ... presidente do Partido Po
pular (PP) déulle unha vez por facer unha mistu
ra. Xurdíu, logo, o PPG: ó cabo, todo ficaba en 
paxaros co «pepegallo» por aquelo das semellan
zas». Este párrafo, inserto na sección «Fiadeiro», 
páxina 28, do anteior número de TEI MA, provo
cóu -amén dos cabreos que son de supoñer
un sinfín de chamadas en demanda de aclara
ción. Compre clarexar, pois, que pesia confusa 
redacción do párrafo, en ningún momento foi 
desexo desta redacción mestura-los negocios 
políticos dos señores Areilza e Cabanillas -xe
fes do PP sen G, cos do PPG integrado no equi
po demócrata-cristián do Estado Español. Que 
ninguén se enfade, e a mandar. 

O P.S.D.G. 
ACLARA 

«0 Partido Socialdemócrata Galego non na
céu do seo do Partido Socialdemócrata Español, 
aínda que as siglas pareadas o parezan, senón 
que xurdido e promovido en Galicia, quere xun
guirse con outras forzas do Estado español». 
Ante a información aparecida en TEI MA-8 na 
que se decía testualmente «José Ramón Lasuen, 
economista, líder do P.S.D.E., veu a Galicia pra 
botarlle unha ollada ás cousas do Partido Socia 
demócrata Galego, tillo ben noviño que na 
do seo do PSOE ... », Ernesto Pérez Bar~ 
PSDG, aclaróu a TEIMA que na info ' 
«atópase un erro de grave consec 
imaxe pública deste Partido, que q 
e síntese galego en todo o senso 
significa». Pérez Barxa dixo ta 
líder da Federación Socialde 
nada que ver co PSOE d 



Enero has: 

Coas mans de todos ... 
En pé de igualdade sentáronse a falar, por 

primeira vez dende hai cáseque un ano, labre
gos das Encrobas e homes de Lignitos de Mei
rama SA.; entre eles, e como mediador, esta
ba o abogado do Estado, Fernando García 
Agudf n. Esta xuntanza oc;urrfa o xoves, 24 de 
febreiro, no Goberno Civil da Coruña. 

Antes que Lignitos recoñocera a capacida
de representativa e negociadora dos catro la
bregos, FENOSA, empresa dona de Lignitos, 
sentfa· nas súas costas as máis rotundas acu
sacións que na vida sentira; por se tora pouco, 
cristáis das oficinas de FENOSA e do Banco 
Pastor cafan apedreados por Galicia adiante. 

Na primeira xuntanza consegufuse que os 
colonos, ademáis das indemnizacións que lles 
pertenzan, teñan dereito a unha casa e a dez 
ferrados de horta. Os colonos, -dez perso
nas-, que traballaban terras arrendadas, ó 
non ter nada de propio estaban nunha situa
ción moi diffcil xa que non tiñan bens materiáis 
que negociar coa empresa. 

Na mesa queda por discuti-lo punto chave 
da negociación: traslado de poboación, cousa 
que reclaman, por enriba de todo, os labregos. 
Lignitos, sen rexeitar de cheo esta reivindica
ción, fala máis ben da posibilidade de meter a 
traballar na fábrica ós espropiados. Desta ofer
ta nin queren nin ofr fala-los labregos: «Por un 
posto nunha fábrica, non abandonámo-la nosa 

As vacas 
dos pobres, 
a Magistratura 

' ! : ! 
! 

<<Vendéronlle os bois/vendéronlle as vacas/ o 
pote do caldo e a manta da cama./ Deixárono 
sóio ... ». Dúas vacas de Carme Nogueira, de 
Recesende-Teo, e outras tantas vacas e un tele
visor de Mercedes Rosende, tamén do municipio 
de Teo, van ser subastadas o 11 e o 15 de mar
zo, respectivamente, a instancias da 'Mutualida
de Agraria e por impago dos recibos da Seguri
dade Social Agraria. 

Carme Nogueira e o seu home Ramón Casal 
non tiveron ningunha desconfianza en espoñe-lo 
seu caso á xente de TEI MA que se achegóu has
tra Teo. «Eso das fotos sf que non nos gusta, non 
vale a pena ... ».' Non son sóio Carmen e Ramón 
os que se negan a pagar unhas cuotas que con
sideran abusivas. «Coma o noso hai moitos máis 
casos en Teo. Ahf, a un veciño, chegaron a 
ameazalo». Oito mil pesetas é o valor dos reci
bos polos que queren embagarlle dúas vacas 
que teñen un valor de oitenta mil pesetas. «Hai 
anos querfan embargarnos unha finca de cin
cuenta ferrados pra pagar mil quinientas pese
tas». 

vida, a nosa historia. Somos e seremos sempre 
campesiños». A empresa fala de dificultades 
pra atopar lugares onde leva-la poboación e os 
labregos non se fían da pensión que poidan 
recibi-los vellos nin de se compensarán as 
gañancias dos que poidan traballar na fábrica 
co que tiña toda a familia traballando na terra. 

MANIFEST ACIONS 

Toda a semá, xa dende o mesmo martes 
no que tivo lugar a ocupación violenta das pri
meiras terras, as principáis cidades galegas vi
ron manifestacións de solidaridade coas En
crobas. Estas accións na rúa remataban o do
mingo, 20, na Coruña, onde se xuntaba xente 
de toda Galicia que respostaba asf ó chama
mento de solidaridade de toda a esquerda. 

O centro da cidade estivo durante hora e 
media en pé de guerra: carreiras, alcumes, gol
pes, rexistros e desaloxes de bares. Na tensión 
provocada boa responsabilidade tiverona 
coñecidos ultradereitistas, chegando algún a 
sacar pistola pra ameazar ós manifestantes. 
No Obelisco, lugar da convocatoria, nunca se 
vira tal eshibición de forzas policiáis. 

O control das rúas que paraban no lugar 
da concentración provócóu unha certa disper
sión dos manifestantes. O primeiro salto im
portante foi na rúa Juana de Vega, onde, can-

ca máis de trinta mil pesetas ó ano, cuns precios 
ruinosos polos nosos productos. Ademáis, por 
unha parte cóbrannos a S.S. por considerarnos 
autónomos e logo unha cuota considerándonos 
empresarios. ¿Qué somos en realidade ?». 

SITUACION PARADOXICA 

Pra comunicarlle-lo embargo, na casa de 
Ramón e Carme apareceron dous funcionarios 
de Magistratura, coa compaña de dous guardias 
civiles. «Tasaron as vacas sen nin siquera velas». 

O problema destes labregos é o problema 
da maiorfa dos labregos galegas, postos nunha 

Ramón fala con tranquilidade de como es- ~ 
tán as cousas: «Hoxe ninguén pode vivir do cam- z 
po. Non é xusto que teñamos que pagar unha 
cuota empresarial -¿qué cl9se de empresarios 
somos nós?-, outra da Seguridade Social, e 
outra á Organización Sindical. Todo esto signifi- o MESMO PROBLEMA PRA MAIOR/A DOS LABREGOS 

do se levaban recorridos pouco máis de cen 
metros, os «jeeps» da policía dispersaban ós 
manifestantes. Aquí cairían detidos -busca
dos polos portáis- os primeiros manifestan
tes entre eles militantes moi coñecidos da U.P.G. 
Un pouco máis arriba de Juana de Vega, os 
mozos reagrupábanse ,e berraban di ante de Fe
nosa; aquí habería uriha nova carga e novos 
detidos. 

A manifestación máis importante foi sobor 
da 1, 1 5. Participarían un has dúas mil persoas 
que, durante cáseque media hora, recorreron o 
centro comercial de San Andrés, baixaron has
tra a praza do axuntamento e sairon ó paseo 
máis importante da cidade. Aquí, pouco antes 
de chegar ó goberno civil, un «jeep», a toda ve
locidade, racharía en dúas a manifestación. A 
gran velocidade do vehículo e a prosimidade 
dos manifestantes, mesturado todo, coa moita 
xente que por alí andaba e con que unha pan
carta tapara cáseque por completo a visión do 
conductor do vehículo policial creóu uns intres 
de gran tensión. Uns poucos rapaces enfrentá
ronse a pedradas co «jeép», mentres a xente 
buscaba por onde fuxir. 

En total foron 30 as persoas detidas nese 
.domingo de loita. Esa mesma noite abandona
ron os calabozos a meirande parte dos detidos, 
saíndo os once que quedaban ó día seguinte. A 
raíz desta detención, o catedrático Francisco 
Rodríguez, militante da U.P.G., presentaba 
unha denuncia por malos tratos que -segun
do o testo- se lle deron 6 querer tace-la de
claración na nosa lingua. 

situación tan paradóxica e esperpéntica como é 
a de consideralos empresarios. Por outros con
ductos, TEIMA tivo coñecemento de que en Teo 
sofren un problema tamén xeral no agro galego. 
A Hermandade daquel concello afilióu sen pre
vio consentimento, cando non era obligatorio, e 
tódolos labregos que agora teñen que desem
bolsar diñeiro -os que o teñen- pra paga-los 
atrasos. Hai un cabildo sindical que non funcio
na na realidade e é o séu presidente Ignacio Va
rela, que é tamén xefe do Movimiento e alcalde 
de Teo dende fai 21 anos. O falar del, tódalas 
persoas da bisbarra engadían o calificativo de 
«cacique». Nada máis. 
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IGREXA. 

O xefe da lgrexa angilicana é a 
Raíña de Inglaterra; os seus teólogos 
están dacordo en recoñecer a prima
cía do xefe da lgrexa universal, o Papa 
de Roma. Pola sua banda, na comi
sión mista que se artellóu, os teólo
gos católicos parecen dispostos a re
coñocer o tipo de autoridad «conci
lian> dos anglicanos. E decir estase a 
dar un bó paso pra esa aperta ecumé
nica pola que tanto tempo se ven loi
tando. O ecumenismo est.á adiantan
do moito, non tanto por razóns ecu
ménicas interiores, de diálogo i en
tendimento (tamén), canto pola urxen
te necesidade de facer frente a un ne
migo común: o indiferentismo relixio
so de noso mundo contemporáneo e 
a perda de forza do universo da fe. As 
vellas discrepancias van perdendo re
levancia. 

Neste contesto, parez que se vai er
guer a excomunión que estaba bota
da sobordo xefe do protestantismo, o 
seu fundador Martín Lutero. Catro
centos anos despois, -soio tras ca
tro séculos de alcumes e calumnias
º heresiarca vai poder entrar pola 
porta sagra da reconciliación, cousa 
que él pediría ao comenzo do su cisma 
e hastra mesmo un cardeal, Cayeta
no, aconsellara. Agora, todos teremos 
que cambear - o que teña que facelo 
aínda - a imaxe que nos ensinaron 
na escola dese monstruo e, o que é 
máis difícil, haberá que rescatalo do 
inferno, cousa que non é nada doado 
polo que dín os entendidos. Que o fa
gan eles. 

¿Cantos anos van facer falla pra 
que as mulleres poidan saír do purga
torio no que as metéu san Paulo can
do as mandó u calar na lgrexa? Dende 
Roma acaba de chegar «un no formal 

No libro dos sesólogos e psicoana
listas xinebrinos G. Abrahan e W. Pa
sini, «Introducción á Sesoloxía Medi
cal» ( 1), comentan a relación interna 
esistente entre «contracepción» e 
«placer sesual», asemesmo que ó fei
to de que en xeneral os médicos non 
estén o suficientemente preparados 
pra enfrentarse co a problemática do 
~placer». 

Efectivamente o médico, atópase 
mais identificado profesionalmente e 
coma persona, diante do sufrimento 
do enfermo o que está disposto a tra
tar e curar, que cando se enfrenta co 
a problemática do placer humano 
(neste intre o placer sesual) . A proble
mática ou ambivalencia do médico, 
diante do placer sesual , e un dos 
maiores obstáculos ou atrancos, o 
feito da contracepción e o da boa inte
gración sesual. ¿Qué médico non impli
cóu algunha vez, ou implica a sua op
ción filosófica sobor do dereito o pla
cer?. ¿ Quizais por identificar a paciente, 
poñamos por caso, a sua propia tilla, a 
que quere protexer dos riscos dunha se
sualidade precoz. 

Pero, non somentes o médico ou o 
educador sesual, deben enfrentarse a 
problemática do placer, a muller cun 
día -di- escolleu voluntariamente a 
regulación dos nacimentos, ten de 
loitar contra das suas resistencias in-

e definitivo» ó posíbel sacerdocio fe
menino prao que as lgrexas protes
tantes veñen dando o «SÍ» de xeito 
progresivo. Nós ternos a sorte de ficar 
sempre na verdade aínda que non 
queiramos. Un documento romano 
do vello Santo Oficio (hoxe Congre
gación pra a doctrina da fe), dado a 
coñecer a remates de xaneiro, foi fir
mado polo Papa o 1 5 de outono, fes
ta de Santa Teresa. Nel fálase da esti
ma da lgrexa pola muller, coma se 
amorosa no caso de que a devandita 
muller de Avila sexa «doctora da lgre
xa». O que non se nos lembra e que 
esta santa -doctora dende fai ben 
poucos anos-, tivo que esperar cá
seque medio século porque, cando se 
plantexóu o asunto, houbo unha res
posta moi erara: «obstat sexus». 
Como fai ben poucos anos (coido que 
menos de dez) foi ostáculo o sexo 
dunha señora alemana que fa formar 
parte da embaixada do seu país no 
Vaticano e foi rexeitada por éste por 
ser muller. O sexo obstóu, non pra ser 
sacerdote, senon diplomático. 

¿E Roma antifeminista? O devan
dito documento dí que non, por eso 
ven sendo unha mostra máis da inco
secuencia romana: pro.clamar princi
pios que semellan limpos deica o in
tre en que teñen que seren aplicados 
nun comportamento concreto. Os ra
zonamentos poden ser encubrimen
tos das verdadeiras razóns, segundo 
aquel mecanismo de defensa que se 
chama racionalización. E táis nos se
mellan os que se están a esgrimir, 
porque a argumentación de que Xe
sús de Nazaret foi home e non cha
móu máis ca homes, leva consigo 
tres grandes sorpresas. 

A primeira é un estraño concepto 
de revelación, como si todo xa estive-

conscientes. ¿En qué medida e en 
cantas mulleres, a pesares dunha boa 
integración consciente, vaille permitir 
o control e dominio das suas resisten
cias latentes ou inconscientes?. 
¿ Hastra que punto o tema da culpabi
lidade, tan intimamente asociado a 
contracepción, está ligado a sesuafiza
ción da muller?. 

Sábese que moitas mulleres pasan 
directamente de solteiras a nais, 
avantando o rol de esposas e aman
tes. Esta situación, da muller, impidi
rfa que certas alteracións psicolóxicas 
non se presentaran, quedando laten
tes, pero non por iso inactivas. 

Os métodos contraceptivos o inhi
bir a finalidade reproductiva e revalo
rizar a finalidade sesual (amor
placer), poderían favorecer a apari
ción dunha serie de alteracións (ou 
síntomas) psicolóxicos de tipo neuró
tico que dalgunha maneira estaban 
compensados, o evitarlle a muller o 
seu rol sesual. E coma darlle a muller 
a posibilidade ou libertade sesual pra 
dispoñer do placer, sen que paralela
mente a sua educación (a nosa cultu 
ra) a prepararan pra tal eventualida
de. Neste senso, poderfase aplicar 
aquí a concepción «sartriana» da an
gustia que se presenta nos seres hu
m anos, no intre en que obteñen a sua 
libertade, tan longamente esperada. 

Obstat sexos 
XOSE CHAO REGO 

ra dito e non importara ren que a so
ciedade de entón era patriarcal e a 
muller non tiña ningún posto na so
ciedade. Os «sináis dos tempos», que 
dixera o Papa Xoán, e que se refrexa 
no movimento feminista de hoxendía, 
¿non teñen nada que ver coa revela
ción de Deus? A segunda é un con
cepto de «encarnación» que me pare
ce inadmisíbel e superado: cómo si 
Deus viñera «dende enriba» a escoller 
unha natureza humá pra aparcar nela 
dun xeito enteiramente estrínsico. E a 
terceira, consecuencia desto, e que 
ha parecer irreverente (a culpa non é 
miña) ven sendo esta: pra que a mu
ller poidera chegar ao sacerdocio e o 
home tamén, ¿ compriría que se tivera 
dada un ha encarnación hermafrodita? 

Pro voltemos á cuestión ecuméni
ca:¿ cóma é que os protestantes, par
tindo da mesma Biblia e de quince 
séculos, ou máis, da mesma Tradición 
podan chegar a resultados tan con
trarios? Si a resposta é que a verdade 
somentes está en Roma, non ternos 
máis que decir. Entón, que se pe
chen outra vez as portas do ecume
nismo. Pro voltaríamos a perguntar, 
como fixo algún bispo cando o choio 
da enclclica «Humanae vitae» sobor 
do control da natalidade: ¿en qué 
consiste unha revelación e unha lei 
natural que somentes é percibida" 
poi a lgrexa Romana? E, cando me
nos, moi sospeitoso. Tanto máis can
to que a maioría dos teólogos católi
cos non atopan aobsolutamente nin-

SESUALIDADE 

gún ostáculo prao tema que nos ocu
pa. 

Entón somentes nos fica un vieiro 
pra atopar a chave do misterio: o Ma
xisterio de Roma. Certamente é unha 
estimábel fu'nción que ten salvada a 
unidade en tempos de perigo dando 
cohesión á fe católica. Pero ten sido 
un pecho ao pluralismo causando cis
mas coma o de Lutero que agora se 
quere amañar cunha soldadura moi 
serodia. Pero, ¿non será tamén o caso 
que é un maxisterio feito por xente 
que está condicionado pola lei do ce
libato, asunto pró que verdadeira
mente «obstat sexus»? Non estou a 
inventar ren, senon a esplicitar o que 
xa outros dixeron: si os últimos docu
mentos romanos referentes as cues
tións sexuais teñen sido restrictivas e 
anacrónicas, débese a consideracións 
metafísicas que nada teñen que ver 
coas investigacións antropolóxicas. E 
ahí está o ostáculo. 

Na prédica do domingo día 30 de 
xaneiro, Pablo VI laióuse do «feminis
mo intemperante» que fixo «indebida
mente noxento» o tema de non admi
sión da muller ó sacerdocio. E dixo 
que a muller é necesaria á lgrexa. 
¡ Xaora !, porque forma parte da esca
sa clientela que aínda frecuenta o 
templo. Traer a conto o tema da Virxe 
María como resposta ó feminismo 
non me parez nin lóxico nin honrado, 
porque, ¿ pódese sentir representada 
hoxe unha feminista precisamente 
polo dogma mariano? 

Contraeepeión 
e plaeer 

Esta angustia sartriana, sería propor
cional a responsabilidade ca liberta
de susual leva consigo. Cabe entón 
preguntarse, ¿Pasará algo similar en
tre a contracepción e a revalorización 
sesual por ela permitida?. 

Este fenómeno da angustia pola 
responsabilidade que implica calque
ra tipo de liberdade, vai provocar 
comportamentos dispares e contra
dictorios. Por exemplo, a conducta 
«desordenada» de moitos adolescen
tes, que o dispoñer dunha liberdade 
sesual dada pola contracepción, reac
cionarían sesualmente con esperien
cias múltiples e pasaxeiras. Non em
bargantes, unha muller fríxida, diante 
da libertade sesual, posíbel pola con
tracepción, amostrarfase angustiada 
o non poder asumila. 

Agora ben, ¿qué debemos enten
der por «placern?, pois, no soio esiste 
o placer sesual. A contracepción pode 
potenciar ou enriquecer outrós place
res, coma tamén frustralos. Si a reva
lorización sesual, é un feito, non ha1 
que esquecer o tamén placer do em-

DR. CIPRIANO L. JIMENEZ 

barazo e da maternidade, coma reali
zación femenina, ca contracepción 
pode frustrar, mesmo nas mullers que 
racionalmente aceptaron de practica
la . 

En moitas parellas, sabemos, co 
placer estriba xustamente no risco 
dunha concepción accidental (emba
razo) , que se vería frustrado por unha 
contracepción eficaz. Os tan frecuen
tes «meses de descanso» que arbitra
riamente practican, moitas mulleres, 
pode en difinitiva obedecer a un de
sexo forte e inconsciente de querer 
un embarazo, máis placenteiro ca 
mesma relación sesual. 

Réstanos rematar no próximo. TEl 
MA, as indicacións médicas da píldo
ra, as técnicas de adeministracció 
máis os controles e precaucións. 
saremos logo a analizar os rest 
métodos contraceptivos, fala 
suas ventaxas e inconveni 

( 1) lntroduction á la 
dicale. G. Abra 
Payot, París,v/fi 



A.cuestión . """ campesina 

Os primeiros tentos de organi
zación labrega, logo da guerra ci
vil, fóra das hermandades do sin
dicato franquista, non aparecen 
deica 1965, o ano de Castrelos 
do Miño. Foi eiquí, ademáis, can
do se amosóu dun xeito activo e 
eficaz a presencia de grupos polí
ticos de esquerda no campo, con
cretamente a Unión do Pobo Ga
lego, aínda moi nova, que chegóu 
a constituir xa á desesperada os 
chamados «tercios de asalto» pra 
desface-las obras da represa que 
Fenosa construía en terras espro
piadas no Ribeiro; e máilo PCE, 
aínda non era PCG, que nas terras 
de Ourense, xa dende os tempos 
das Federacións Campesiñas da 
preguerra, tivo unha presencia de 
carta importancia. 

No ano 1962 producfrase a 
primeira resposta importante. A 
Guardia Civil matara en febreiro a 
un campesiño e ferira a algúns 
máis ó reprimi-la oposición dos 
labregos ó xeito de agrupación de 
terras do Servicio de Concentra
ción Parcelaria, en Brañas de 
Gratiñeira-Mazaricos (Coruña). En 
1966, aparece a cuota da Seguri
dade Social Agraria. E outra cues
tión, outro problema máis que 
moviliza axiña ás xentes de Ou
rense, sabor de todo. A emigra
ción, o subdesenrolo terceiro
mundista carente dos máis míni
mos servicios, a falla de escalas, 
de centros sanitarios, de condi
cións hixiénicas (de ahí, de cando 
en vez, a aparición do cólera e ou
tras doenzas nas zonas máis indi
fensas; as altas porcentaxes de 
meninxite, a mala alimentación), 
sen centros de formación profe
sional e sen perspectivas de futu
ro; envellecemento prematuro da 
poboación e feminización, o 
marcha-los mozos fóra; espropia
cións, trabucos e mala comerciali
zación dos productos agricolas e 
gandeiros, falla de subvencións e 
axudas axeitadas, problema dos 
montes veciñáis, cooperativas, 
caciques, etc, etc, son vellos e cá
seque históricos problemas do 
campo. 

N 
Os recentes acontecementos ~ 

das Encrobas que compre analizar ~ 
dende unha perspectiva histórica, 
polo menos dende dez anos pra 

VICTOR F. FREIXANES 

acó. O 76,6% da poboación de 
Galicia vive nas zonas ruráis, (en- ~ .z 
tendendo por medio rural as enti- ~ 
dades de poboación de menos de 
dous mil habitantes). A penetra
ción capitalista no campo, sobor 
de todo dende os anos do «desen
volvemento milagreiro» dos anos 
sesenta, entre a TV e o «seiscen
tos», radicaliza, nos últimos tem
pos, as desigualdades e, concre
tamente, o grave problema dun 
sector herdeiro, por outra banda, 
de atrasos e complexos históri
cos, porque a causa non ven de 
agora. ¿ Cáis son os moveis das 
poucas loitas e movilizacións 
campesiñas nos últimos anos? 

As espropiacións de terras pra 
saltos ou centráis eléctricas. La
go, está máis perta de nós, a 
ameaza das celulosas e proxectos 
industriáis semellantes. E unha 
constante cáseque histórica do 
capitalismo que, na nosa situa
ción de dependencia, coa imposi
bilidade de dispor da iniciativa do 
noso propio desenvolvemento 

¿FINOU O TEMPO DO AILLAMENTO? 

PRIME/RAS XUNTANZAS 
Os labregos descubren a sua forza de grupo 

económico, de planifica-la nosa 
industrialización, se radicaliza aín
da máis mesmo hastra chegar a 
estremos tan tráxicos coma impo
tentes: a medra da industria (un
ha determinada industria imposta 
e planificada en función do mási
mo beneficio pró capital invertido 
e non do másimo servicio á colec
tividade) ás costas dun campo 
cada día máis canso, esnaquiza
do, primeiro suministrador de 
man barata e sen cualificar, refu
galló dos refugallos e que, no 
-noso caso, emigra a outras áreas 
industrializadas ben do Estado ou 
da Europa. 

A análise da situación campe
siña, que é maioría urxente no 
noso país, ten dous aspectos fun-

damentáis que compre suliñar e 
esixi-lo interés da «clase política» 
xa no futuro inmediato. Por unha 
banda, a planificación axeitada do 
sector, esta vella cuestión da re
forma agraria (chámese como se 
queira) que endexamáis saíu dos 
despachos dos políticos nin da le
tra dos discursos ou, no millar dos 
casos, dos escanos das Cortes de 
Madrid, cando chegaba a elas. 
Por outra banda, a organización 
dende a base dos mesmos prota
gonistas, os labregos, sen os cais 
a primeira non servirá nunca pra 
nada, endexamáis poderá ser real 
nin eficaz. 

Un sindicato agrario é unha ve
lla cuestión cicáis -nestes in
tres- lon~ana a pesares da acti
vidade importante de organiza
cións labregas, coma as Comi
sións Campesiñas (nadas arredor 
do ano 70), as Comisións Labre
gas «Fouce»-e «Terra» (do ano 74, 
anque con actividade anterior) ou 
da Asociación Galega Agraria, 
afnda máis recente. Sen embargo 
é tamén un tema urxente. A caída 
do sindicato vertical, que no sec
tor obreiro ten xa alternativas 
axeitadas de recámbeo -as mes
mas que forzaron a caída da es
tructura franquista- non colle ó 
campo tan ben organizado. As 
condicións históricas e actuáis do 
campesiñado non son as do pro
letariado. Xa se sabe. Pro Galicia 
ten a súa maioría de poboación, 
as súas masas populares, fóra das 
cidades que non constitúen máis 
có 1 8% da poboación do país (en
tendendo por medio urbán aque
las entidades de máis de dez mil 
habitantes) e este é un dato que 
se esquenze arreo nas análises e 
sabor de todo, na estratexia poi 
ca deste país. A cuestión da 
crobas, analizada agora lo 
días máis tensos, non 
outro capítulo da gr 
histórica. O seguint 
la, nas terras d 
exemplo. 



CARGADEIRO DE MINERAL NO 

PEIRAO DO FERROL 

Este país noso, Galicia, logo 
dunha total despreocupación xe
ralizada por parte do gran capi
tal financieiro, dende os primei
ros anos da década que estamos 
a vivir -ou desvivir pra non pou
cos- atópase a piques de recibi
la santa bendición das principáis 
industrias estractoras de mine
ráis. Algunhas estatáis, outras 
multinacionáis, Galicia vai sendo 
declarada de «interés preferen
te» nos grandes plans mineiros 
das empresas logo do nacemen
to, esplosi6n e vida da crise ener
xética. 

A historia recente do Val de 
Barcia -das Encrobas- propón 
unha mostra clarificadora dos 
métodos a seguir polas devandi
tas empresas estractoras. Gali
cia, de non se poñer en práctica 
un verdadeiro plan racionalizado 
-democrático e presentes sem
pre os intereses das colectivida
des galegas afectadas- prá es
plotación coherente dos seus re
cursos mineiros, atópase no gra
ve perigo da súa «encrobiza
ci6n ». O esnaquizamento da 
nosa T erra, que -efectivamen
te- é NOSA. 

Xavier Navaza, en colaboración 
con Raimundo Viejo -inxenieiro 
de minas-, fixo o informe. 
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As minas 

«Enerobizar» Galieia 
Xa en Lousame e Monterréi (Ou

rense) se atopan vestixios de vellas 
esplotacións fenicias, pro foron os 
romanos -o Imperio- quen deci
díu: España sería, pra eles, a gran 
reserva mineira. Galicia ía producir, 
lago, ouro e máis estaño. Despóis, 
a noite secular. 

OS AVENTUREIROS 

Lago da segunda guerra mun
dial, coa autarquía, as esplotacións 
ían segui-la mesma liña: sen inver
sións, a minería galega quedaba re
ducida unha vez máis ó minifundis
mo e, con el, a certo xeito de aven
tura coma no caso do estaño ou, ás 
veces, do wolframio. Tratábase do 
aproveitamento dos recursos sen 
planificación de ningún tipo ou, 
cando medraba o interés, de acor
do sempre coas necesidades dou
tros: eran os casos do carbón astu
riano ou do ferro de Vizcaya. Pron
to, co minifundismo, gran parte da
quelas esplotacións deixaban de 
ser rentabeis. · 

Anos depóis, o pulo da econo
mía española ía coincidir coa mes
ma baratura no mercado dos recur
sos mineráis. Pró capital, xa que la
go, era máis doado mercar fóra que 
encetar certo tipo de investigacións 
cara a un aproveitamento planifica-

do dos recursos. Se en Galicia xa 
non estaba, o capital fuxía das mi
nas en toda España. Ano tras ano, 
esmorecías as vellas cavas. 

A CRISE DA ENERXIA 

Paseniñamente, a modiño, a su
bida do mineral escomenzaba ano 
a no a se facer notar. Pronto, a gran 
subida do petróleo propinaríalle o 
golpe definitivo á crise: nacía coma 
nunca o gran encarecemento das 
materias primas. Non tardarían en 
chega-los investigadores, as pros
peccións cara á esplotación poten
cial de recursos en gran escala. O 
exemplo das Pontes de García Ro
dríguez propoñíase coma exemplo 
a imitar: os lignitos do lugar farta
rían dabondo as necesidades dunha 
gran Central Térmica. Dalf, os ferti
lizantes. A esportación. 

A partires dos primeiros anos 
70, a minería galega acollía actitu
des cara a proxectos orientados ó 
futuro. Creábase unha Lei de Minas 
e xurdía dos fondos da Administra
ción Central un plan estatal de 
abastecementos de materias pri
mas e mineráis xunto cun regula
mento mineiro. Galicia, era o se
guinte, declarábase «zona de prefe
rente localización industrial minei
ra>>. Todo xunto, encetábase un 

novo proceso. Nacían os Lignitos 
de Meirama, o cobre de Arinteiro, o 
chumbo e máilo cinc de Rubiás, o 
caolín da Burela e Vimianzo, o gran 
pulo das pizarras do Valdeorras re
novávase cara ó mercado francés ... 

PROS DE FORA 

Denantes, todo un xogo, Galicia 
esquencida. Agora, «interés prefe
rente», o chan do país dibuxábase 
xa prós de fóra: Co cu mio da crise 
internacional, nacía As Pontes. As 
minas de Laza e Penouta medraban 
cara ás necesidades de estaño pra 
folla e lata dos «Altos Hornos de 
Vizcaya». O cinc prá «Asturiana de 
Cinc». Os caolíns da Burela prá Ro
senthal alemana. Ria Tinto cara ás 
urxencias da mesma empresa en 
Huelva. 

Era o nacemento do capital. Dun 
novo capital axeitado por empresas 
mistas e investigadores. Rubiás, 
por exemplo, asumía importantes 
participacións canadienses. Rema
taba, 6 cabo, calquera vestixio de 
autarquía e Galicia abría terra 
adentro prós de fóra. Todo un pro
ceso e multiplicación de forzas, As 
Encrobas daba a gran campanada. 
Un aviso veciñal da mesma Terra. 
Galicia, «de interés preferente», saía 0 
de si mesma, as escavadoras pa- ~ 
teando nas entrañas... O 



Os recursos: 

Futuro 
eon 
eondieións 
O OURO DO MOURO 

Daquela, España pasara - nun 

cativo período de tempo- de ser 
esportadora mineira a importar ma·
sivamente. Dun saldo favorábel en 
1960 duns cinco mil millóns de pe
setas en mineráis e metáis, pasára

se en 1972 a un déficit de máis de 
doce mil millóns de pesetas. 

As causas non ían quedar da

quel xeito. Pronto, a tradición dos 
mauros na percura de ouro nas na
sas terras íase trocar por outra cla
se ben distinta de mauro: Hoxen
día, cunha concesión regramentada 

pra levar adiante prospeccións de 
ouro, a norteamericana empresa 
Gold Fields traballa en Galicia. 

No futuro, tamén, Galicia poderá 
chegar a producir dun xeito impor
tante chumbo e máis cinc. Noutro 

arde de causas, cun futuro impor

tante en potencia, atoparíanse a 
dunita (silicato de magnesia) e mái
la andalucita-cianita. 

MEDRA O MINERAL 

Sen dúbida, algo variará: O cám
beo da minería en Galicia leva ca
miño de ter lugar, non somentes 

dun xeito cuantitativo, senón mes
mo cualitativo. Novas mineráis es

comenzan a desprazar a outros. 
Medran, xa, mineráis coma os me
táis de carbón (lignitos, por exem
plo) pra deixar, pouco a pouco, 
atrás os mineráis de menor valor 
por tonelada. 

Neste senso, antre dos recursos 
máis importantes, sitúase o lignito: 
Un combustíbel prá producción de 

enerxía eléctrica destinada á espor
tación en kilowatios por hora e cun
has reservas pra vintecinco anos; 
doce millóns de tonelada nas Pon
tes e tres millóns oitocentas mil en 
Meirama (As Encrobas). 

En cobre, Galicia producíu no 75 
o trinta e sete por cento da produc

ción es.pañola, coas toneladas de 
/ 

mineral (un millón catrocentas mil) 

estraídas de Tauro que deron ·lugar 
a corenta e cinco mil toneladas de 
concentrados. 

O cinc de Rubiás-Cebreiro e 

Conforme recolHa o noso corresponsal Xosé 
R. Vilamor, nuns artigos publicados a 
fins do 73, o mesmo señor Liaño Flores -actual 
alcalde de A Coruña- viña suliñar nun 
prego 6 Goberno en 1966: «A investigación 
adecuada de tódo-los terreos denunciados 
representaría unha inversión de sumas 
tan fabulosa que ningunha sociedade actual 
poderla soportar ... Non sabemos se no u tras 
rexións. españolas acontece o mesmo, pro o 
que eiquí estó a pasar é inaudito». 
Logo, xa no Terceiro Plan de Desenrolo, 
especificóbase: «Esisten grandes 
posibilidades no sector mineiro na 
rexión galega. Esas posibilidades demandan 
unha actuación que, intensificando os estudios 
hastra hoxe realizados -a meirande parte deles 
dun xeito esporódico e por empresas 
privadas-, completen o coñecemento 
xeolóxico-mineiro de Galicia, con 
investigacións especificas -e erguemento de 
xacementos que permitan valora-la 
comenencia ou non da súa esplotación». 

dúas mil quinientas toneladas do 
primeiro e dazasete mil quinientas 
do segundo) supuxeron, no mesmo 

75, respecto da producción total no 
Estado, o cincuenta por cento pró 
cinc e o vintecinco por cento pró 
chumbo. 

O estaño de Santa Comba e Pe
nouta foi do orde, no mesmo ano, 
do sesenta e sete por cento do pro
ducido no Estado. Hai que ter en 

canta, ademáis, as incidencias dos 

«Altos Hornos de Vizcaya» nas mi
nas de Laza, xunto das de Penouta. 
O wolframio de Santa Comba, ta
mén, supuxo o cincuenta e seis por 
cento da totalidad~ productiva es
pañola. 

En caolín, Laxe (hoxendía pecha
da por incompetencia) e Burela fi
xeron o vinteún por cento da pro

ducción total. Hai que ter en canta, 

por outra banda, a instalación da 

(Pasa a páx. seguinte) 

1 VIMIANZO·caolin 
2 LAXE- caolín-pechada 
3 ENCROBAS- lignitp 
4 PORTOMOURO-cuarzo 
5 SANTA COMBA- estaño 
6 PORRIÑO-caolin-granito -------
? PONTES· lignito 
8 BURELA-caoln 
9 O PINO· cobre 

1 O LAZA- estaño 
11 VERIN-estaño 

12 VIANA DO BOLO-estaño 
13 VALDEORRAS-pizarra 
14 RUBIAS-magnesio 
15 PEDRAFITA-plomo-cinc 

Se ben non é esacto, polo mo
mento, que algún mineral coma a 
dunita -conforme viña a deci-lo 
inxenieiro Jesús Hervada, ben 
coñecido, por outra banda, polos 
veciños da As Encrobas cando das 

espropiacións- estea xa chamado 

a sustituirá mesma dolomía pra re-:
volucionar ás industrias siderúrxi
cas, o caso é que perspectivas de 
futuro hainas dabondo. O certo é 
que, no futuro, os recursos mineiros 
galegas poden estar á cabeza no 
que respecta o lignito, estaño, wol
framio, pizarras, granitos, caolín 
do que a actual ·producción vai 
prá empresa alemana Rosenthal: 
ela leva e trata alá pra lago vender 
eiquí) e seixo (do cal, hoxe por hoxe, 

espórtase toda a producción ós paí
ses nórdicos fundamentalmente). máilo chumbo (plomo) (cincuenta e MINAS E CANTE/RAS MAIS IMPORTANTES 



(Ven da páxina anterior) 

empresa de Río Tinto en Vimianzo, 
minas aínda sen esplotar e ás que 
se lle supón na actualidade unha 
reserva superior ós dez millóns de 
toneladas. En Burela, coma xa dixe
mos, actúa o grupo da Rosenthal 
alemana nunhas reservas calcula
das nuns dous millóns de tonela
das. A meirande porcentaxe do 
caolfn está destinada á esporta

ción. 

O seixo (cuarzo) de Portomouro 
supón o cincuenta e sete por cento 
da producción total española. 
Espórtase íntegramente. Polo de
máis, as mesmas minas de A Bar
quiña son, lóxicamente, das máis 
importantes do Estado na súa es
pecialidade. 

As pizarras de O Barco supoñen 
o setenta e catro da producción es
pañola. No pasado ano 1976 es-

DESTRIPA-LA TERRA. .. 

portáronse cantidades que viñeron 
a se elevar ós mil millóns de pese
tas. 

O granito do Porriño e Vigo si
túase nunha producción do sesenta 
e seis por cento respecto da pro
ducción española. A mina de Ru
bián, en fin, ven producir na actuali
dade unhas cen mil toneladas de 
magnesita ó ano, das que gran par
te van adicadas á esportación. 

CAMBEO POLA FORZA 

Outros mineráis, coma o titanio, 
a totalidade da producción no Esta
do en 1972 orixinóuse na provincia 
da Coruña con vinte e dúas mil to
neladas por aqueles días. De tódo
los xeitos, xunto coa minería do fe
rro, estas esplotacións atopánse 
paralizadas na actualidade. 
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Polo demáis, aparte da mica 
coma principáis productores, ató
panse as serpentinas de Moeche, 
as calizas e máilos mármores de ln
cio, o litio de Lalín ... 

O caso é que, deica agora, Gali
cia nunca foi unha rexión mineira 
no senso tradicional. A población 
traballadora do sector non é dabon
do pra falar dunha verdadeira inci
dencia dela no resto: A porcentaxe 
de asalariados nas minas, respecto 
da media estatal, é ben cativa. Trá

tase, de momento, dalgúns casos 
nos que o mesmo dono da esplota
ción traballa nela (as canteiras, as 
pizarras ... ) ... 

O certo é, tamén, que se ben 
non esistíu unha minería racional e 
programada no naso país (os casos 

... CAMIÑO ... 

... DA ESPORTAC/ON 

do estaño, en esplotacións con pro
longación no tempo, son verdadei
ras escepcións), as causas están a 
cambear. Polo menos no senso do 
crecemento, coma xa decimos nes
tas mesmas páxinas, do interés do 
capital financieiro e industrial. Os 
comenzos (As Pontes, As Encro
bas ... ) non son nada ledos, mesmo 
vandálicos pala maneira de esco
menzar das empresas ... 

Trátase de cambear e de 
esplota-los recursos mineiros, cla
ro. ¿ Estáse a facer de acordo con 
intereses colectivos de Galicia? ¿Está
se a cambear pala forza dos intereses 
das multinacionáis? De ser asf, eso 
parece, os costes saciáis serán ilimi

tados. A asunto de As Encrobas é, so
mentes, unha chamada á atención. 
Unha tráxica chamada á atención. 
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Eseolma: 

Os grupos de 
ea pi tal 

IMPORTANCIA RELATIVA DAS SUSTANCIAS MINERAIS 
EN GALICIA CON RELACION O ESTADO 
ESPAÑOL NO VALOR DAS PRODUCCIONS 

Sustancias Tanto por cento 

1. Andalucita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
2. Pizarra . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . 74 
3. Estaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
4. Seixo (Cuarzo)............ ..................... ..... ............. ... .. 67 
5. Granito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
6. Wolframio ............................................................. 57 
7. Magnesita .... . ........ .... ...... ..... ................................ . 1 5 
8. Cobre ........ . ..................................................... .... 15 
9. Arxilla ................................................... ............... 1 O 

11 . Basalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
1 2. Areas e gravas .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 9 
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FONTE : Estadística mineira de España , 1975 

CLASIFICACION DA SUSTANCIAS MINERAIS 
SEGUNDO O VALOR DA PRODUCCION EN 1975 

Sustancias 

1. Pizarras 
2. Granito 
3. Caolín 
4. Lignito 
5. Cobre 
6. Estaño 
7. Seixo (cuarzo) 
8. Areas e gravas 
9. Magnesita 

10. Caliza 
11. Wolframio 
12. Arxila 
t3. Basalto 
14. Feldespato 
1 5. Andalucita 
Fonte : Estadistica minei
ra de Espai'la. 

Valor en miles de pesetas Tanto por cento 

558.554 22 ,8 
379 .826 15,5 
260.719 10.7 
222.165 9,0 
200.227 8, 1 
182.502 7,5 
140.792 5,8 
139.048 5,6 
130.579 5,2 
101.032 4,1 

63.231 2,5 
53.859 2, 1 
10.836 0.4 
6.909 0,3 
6.262 0,3 

2.456.541 

Namentres o consumo anual galego de electricidade se eleva a uns 
4.500 millóns de kilowatios por hora, á producción de enerxra proxec
tada a partires da esplotación dos lignitos serve de mostra pra sinala
lo sentido real da política enerxética actual. 
O beneficio final seró, sinxelamente, o receptor da esportación: o Es
tado español ou, no caso dalgún país, resto do mundo. Entre tanto, en 
non poucos lugares perto das grandes centróis ou das represas, a luz 
escasea dabondo. Como xa dixo alguén, «de FENOSA ó candil». E un 

·exemplo. 

OS LIGNITOS 

O lignito, como se sabe, é un 
carbón de menor potencia calorífi
ca. Sementes a capacidade dos xa
cementos permite un volume de 
esplotación rentábel e tal é o caso 
de «LIGNITOS DE ME/RAMA, SO
CIEDAD ANONIMA)), filial de FE
NOSA, diante do enorme potencial 
do Val de Barcia, das Encrobas. 

As reservas previstas na zona 
fan pensar, a «LIGNITOS DE ME/
RAMA)), nunha esplotación anual 
de tres millóns oitocentas mil tone
ladas métricas que alimentarán a 
un grupo de quinientos megawa
tios na futura Central Térmica. A 
Central producirá, segundo as pre
visións, ~ns dous mil setecentos 
millóns de kilowatios por hora 
anuáis. 

Pola súa banda, os lignitos das 
Pontes de García Rodríguez ató
panse coma unha das meirandes 
reservas do Estado. A súa esplota
ción corresponde á «EMPRESA 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA)) (ENDESA): 
doce mil millóns de toneladas 
anuáis alimentarán, dacordo cos 
proxectos, a catro grupos de tres
centos cincuenta megawatios cada 
ún na Central Térmica. 

Inicialmente, pró enclave das 
Pontes, tíñanse previstas unhas in
versións que oscilarían antre dez 
mil millóns de pesetas nas minas e 
uns vintedóus mil millóns na Cen
tral. As cifras, se se suman ós da
zaoito mil millóns dos que se fala pra 
Meirama, falan por si soasó pensar 
nos pastos de traballo que poderían 
crear noutro tipo de esplotacións 
que non é o caso de falar agora. 

Todo elo, nas Pontes de García 
Rodríguez, cara a unha producción 
por ano de oito mil douscentos kilo
watios por hora. Antre As Pontes e 
Meirama sairía, pronto, máis do do-

ble da enerxía consumida por Gali
cia. 

OS METAIS 

«EXPLOTAC/ON MINERA IN
TERNACIONAL, ESPAÑA SOCIE
DAD ANONIMA>> (EXMINESA) pro
xecta a posta en marcha, pra este 
ano, da mina de Rubiás (Lugo). A 
mediados do pasa.do 1976 levá
banse invertidos uns quinientos 
millóns de pesetas. Dunha produc
ción total de oitocentas cincuenta 
mil toneladas de mineral trátase de 
chegar a unha producción dunhas 
cento vintecinco mil toneladas de 
concentrado de cinc e dunhas da
zasete mil toneladas de concentra
do de chumbo. En principio, a mina 
será esplotada en profundidade 
deica seiscentos metros cun pozo 
de estracción, outro de ventilación 
máis unha rampa de acceso de ca
tro mil douscentos metros. Nos 
plans financieiros atópase o Banco 
Urquijo, Asturiana de Cinc (meta
lurxia de Avilés) e dúas compañías 
da Africa do Sur e Canadá. 

Perta de Verín, nas localidades 
de Laza e Penouta, cunha gran par
ticipación de «ALTOS HORNOS DE 
VIZCAYA)), a esplotación vai enca
miñada á obtención de casiterita 
(mineral de estaño) e máis de cao
lín. As inversións, descoñecidas de 
momento, en conxunto tentarían 
obter uns quince millóns de tonela
das de caolín e máis de casiterita. 
Trátase, en suma, de chegar ás mil 
toneladas de concentrado de es
taño por ano. 

Na minas de Tauro (Arinteiro), 
dun millón catrocentas mil tonela
das de mineral ó ano trátase de es
traer un total de corenta e cinco mil 
toneladas de cobre concentrado. 
Son, en principio, xacementos con 
futuro e os intereses do capital fi
nancieiro aínda non están dabondo 
clarificados namentres rematamos ("') 
estas liñas. ~ ¡, 



Nivel de vida 

As Pontes: 
Moita aparencia, 
pouea ealidade 

O pobo aumentóu cinco veces a 
poboación, pro ninguén se plante
xóu a necesidade dunha nova polí
tica de vivendas. Así resulta que os 
pisos subiron hastra catro veces do 
seu valor inicial e nas pensións e 
casas particulares dáse un forte 
amoreamento de homes. 

Polos camiños e carreteras, os 
camións son os únicos donos: opa
vimento racha ó seu paso e men
tres o axuntamento dorme, os ve
ciños pouco máis fan que boque
xar. 

As Pontes (de García Rodríguez) 
ten hoxe dous carteiros, o mesmo 
número que no 1955, cando tiña 
tres mil habitantes. Así as cousas, 
os telegramas repártense sóio nun
ha área dun kilómetro, chegando 
por carta a quen vive nos lindeiros 
do casco urbán. 

* * * 
No ensino pre-escolar -hastra 

seis anos-, prós 1.200 empleados 
de Endesa hai dúas clases con co
renta alumnos cada unha; no cole
xio nacional, hai outras dúas clases 
tamén con capacidade pra corenta 
rapaces. Respeto do ensino obriga
torio -o de enseñanza xeral bási
ca- construíronse dazaséis das 
trinta e dúas unidades previstas, 
non tendo moitas trazas de verse 
vi-lo comenzo das que quedaron 
pendentes. Institutos de enseñanza 
media e centros de Bachillerato 
Unificado Polivalente non hai nas 
Pontes. Tampouco hai -sendo 
como é As Pontes un centro de alta 
actividade industrial, este detalle 
mostra os graves deficiencias de 
planificación- un soio centro de 
Formación Profesional; neste cam
po, impártese cada seis meses un 
curso de P.P.0. 

Coma pode suporse, son os cen
tros privados os que suplen no po
síbel esta falla de planificación edu
cativa. Pro, xa se sabe, un colexio 
privado ven saíndo por tres mil pe
setas ó mes e un curso de aprendi
zaxe profesional anda perto das 
50.000 pesetas. 

* * * 
Pra 1 5.000 habitantes, As Pon

tes ten catro médicos, os mesmos 
que hai vinte anos. Non hai ambu
latorios, a pesares de que a Seguri
dade Social esixe catro mil afiliados 
e na bisbarra das Pontes hai uns 
seis mil. Por fin, cando concedéu a 
S.S. un ambulatorio firmóu a con
cesión mediante un pacto con En
desa, pra monta-lo nuns edificios 
da empresa, rexeitando os tatro mil 
metros cuadrados que lle donaba o 
axuntamento. Hai unha ambulan
cia, a da Endesa, que pode ser em
pregada pola xente do pobo pro a 
costa de deixar desasistida a em
presa, feito moi preocupante tendo 
presente que a central térmica non 
só traballa as 24 horas do día 
senón que ten un índice de acci
dentes moi grande, consecuencia 
do forte ritmo de traballo que pro
vocan os destaxos e tareas. 

Cando a visita dos Reis, os ve
ciños das Pontes presentaron un 
escrito a Juan Carlos denunciando 
este feito e poñendo de manifesto a 
crueldade desta situación sanitaria 
cando As Pontes cotiza á Segurida
de Social máis de vinte millóns 
mensuáis. 

A problemática do ensino faise 
particularmente grave no caso da 
Formación Profesional. Nesta ma
teria funciona esclusivamente· un 
centro privado. Os precios, tendo 
en conta que a maior parte do 
alumnado e de orixe obreira ou la-

As Pontes darfa a talla perfecta como 
exemplo-tipo de pobo artificial: esiste en 
tanto esista carbón. Parece non ter 
futuro móis al6 do carbón e por esto ¿pra qué 
planificar ou reformar algo, pra qué 
adecenta-lo que vai morrer nuns anos?. 
A apariencia de nivel de vida pode ser 
moita, pro a calidade de vida é de moi 
pouco peso: a falla absoluta de 
planificación dó lugar a que non haxa 
posibilidades de esparcimento ffsico nin 
cultural, a que a infraestructura urbó 
rache en anacos cada pouco ou que non haxa 
centros de preparación obreira. 

brega, son moi altos: 17 .000 pese
tas de entrada e 1 .000 pesetas ó 
mes ... 

* * * 
Tódalas previsións sinalan que o 

grado de contaminación vai ser im
portante e que vai afectar a unha 
grande área - mesmo Pontedeu
me- ¿Qué vixilancia?, ¿qué medi
das están tomadas? Pra controla-la 
contaminación están instaladas un
has tomas en diferentes radios da 

zona, pro en realidade o seu funcio
namento é de cara á galería. Pra 
que foran efectivas teríanse que re
coller mostras tódolos días, pro 
esto sóio se fai unha vez á semá e 
xa non teñen valor. Tamén neste 
caso, no do medio ambiente, a fra
se repetida nas Pontes polos ve
ciños ten aplicación: «Oue quede 
claro que é a empresa a que se be
neficia das Pontes e non ó contra
rio». 

Tamén se levaron 
os montes 

Como sucedéu en toda Galicia, 
nos anos corenta a Administra
ción apropióuse dos montes que 
dende sempre viñan utilizando en 
comunidade os labregos da bis
barra. Concretamente, o caso do 
monte Caxado, pola súa grande 
superficie, foi moi grave e as con
secuencias enormemente perxu
diciá is prós labregos. «Neses 
montes chegóu a haber máis de 
tres mil cabezas de gando». Cada 
casa tiña un rebaño de ovellas 
que logo, ó botalos dos montes, 

tiveron que sacrificar. Houbo moi
tos incidentes porque os labregos 
non se resignaron a perde-lo seu 
e varios veciños foron multados. 
Os montes foron repoblados pola 
Forestal e sóio agora pode apas
tar algún gando o que non é moi 
doado xa que o Caxado está prác
ticamente tomado por ricachóns 
de Coruña e Ferrol que teñen alf 
gando ó coidado de vixilantes. 
«Xa .ves: nin siquera témo-los no
sos montes». 

..... 
--~~~....;,_~~~~~~~~~~~~~~~~__Jº 
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SAA: Cando 
• esprop1ar e 

un roubo 

A VELLA DAS CABRAS 

«Contento non quedóu ninguén. 
A xente pedía entrar na empresa. 
Dixeron que sí, pro despóis á maio
rfa non lle deron traballm>. Saa foi 
unha das parroquias máis afecta
das pra instalación da central. De 
boas terras, atravesadas por un río, 
Saa deixóu de ser unha zona labre
ga sen que a súa poboación alcon
trara unha contrapartida, un precio 
xusto -se é que o poidera haber
polo mal causado. Medio millón de 
pesetas parece se-la cifra másima 
pagada a algún labrego polas súas 

terras. <<A xente aceptaba -decían 
no pobo a TEI MA- porque non sa
bía nada, porque ameazaban con 
espropiacións forzosas, porque 
ofrecían un posto na empresa ... » 

Os precios pagados foron os se
g u in tes: 10.500 pesetas por 
ferrado-labradío, 10.500 ferrado
prado secano, 1 5.000 ferrado
regadío, 1.500 ferrado-monte, 25 
pesetas por arbre. «Non fai falla de
cirlle que é unha miseria, calquera, 
por moi parvo que sexa, pode velo». 
¿ Foi un adianto pra esta xente, pra 

A luz do eandil 
A seis kilómetros da Central, e 

aínda menos distancia dunha pre
sa hidroeléctrica, varias aldeas 
-Somede, Freixo, Deveso, Ma
rraxón ... - están sen luz e dálle 
que dálle 6 candil. Os veciños das 
mesmas entregaron hai oito anos 
unha cantidade de diñeiro .era saír 
dunha vez da escuridade, pro 
este ano devoltáronlle-los cartos 
polo que supoñen que, a pesares 
das promesas, a cousa vai pra 
longo. 

«No mes de octubre -decían
nos en Somede- fomos ó gober
nador civil e dixéronnos que habla 
300 parroquias sen electrificar en 
Galicia e que nós eramos uns pri
vilexiados xa que o noso espe
diente estaba en Madrid. Esté ató 
ou non, o certo é que temos que 
seguir co candil, que esto xa é_ 
unha vergoña ¿non si?» 

Labregos de Somede esplica
ban a TEI MA que na actualidade 
están venciendo uns 300-400 li-

tros de leite diarios -son 23 fa
milias- e que de ter unhas con
dicións dignas poderíase chegar a 
entregar moitfsimo máis. «Mira, a 
electricidade é imprescindíbel. Se 
chegara a ter luz na casa non iría 
traballar ás Pontes. O meu oficio 
é o de labrego, pro así... Eu vin 
marchar xa desta parroquia á 
emigración 25 matrimonios. A 
miña muller ten que coidar cinco 
vacas e atender á casa. E o único 
xeito de vivirn. 

Nalgunhas casas teñen unhas 
pequenas baterías que chegan a 
dar enerxía pra bombillas de 1 O 
voltios, «unha miguiña de luZ». No 
ano 68 chegaron facer un plan de 
electrificación da zona, marcaron 
os transformadores, pro, ó rema-
te, nada. Por se a paradoxa fora 
pouca, a 1 km. de Somede cons
truiron unha presa, pró que espro
piaron moitas terras, por certo, a N 

non moi bo precio. A enerxía vai- .~ 
se, ninguén sabe ben a ónde, e ~ 
nas casas alumea o candil ... 

Galicia, o que aquí fixeron, o que 
están a facer? «A ningún emigrante 
lle solucionaron o problema, pola 
contra, houbo xente que tivo que 
emigrar despóis das espropia-
cións». . 

-¿Pro, ¿non lles prometeron 
traballo na empresa? 

- Poi a espropiación non entró u 
ninguén. A quen esixíu a praza 
mandáronlle a Guardia Civil. Quen 
entróu foi por «trato» -diseque hai · 
xente que paga moitos cartos pra 
que lle dean traballo- ou por «en
chufe». A maioría dos traballadores 
non son galegas. Tráennos de Pon
ferrada e de por ahí. Sóio un home 
que se plantóu nas súas terras e 
que non quixo abandonalas con
queríu un posto de traballo. Se o 
souperamos agora ... 

Os veciños denuncian o xeito co 
que levaron adiante a ocupación de 
terras. «Foi unha falla de respeto 
humano total. Nalgún lugar chega
ron a ocupa-las terras sen avisar, 
tapando patacas e verdura, cun 
abasallamento total. A un labrego 
ameazárono con pasarlle o camión 
por enriba. Por suposto, ocuparon 
as terras sen pagar antes». 

Agora, os veciños que queren 
traballo na empresa teñen que an
dar unha e outra vez de esames. 
«Fannos esa mes, ¿cómo se dí?, 
eso, psicotécnicos... Con verbas 
que non entendemos, moi compli
cados, en castelán. Todo esto pra 
andar cun pico e unha pa. Claro, 
danlles traballo ós de fóra ... 

A VELLA DAS CABRAS 

Pro nas Pontes hai unha historia 
fermosa de resistencia. Chámanlle 

«a vella das cabras». Poucos saben 
dela algo máis cá súa esistencia. 
Despóis de voltas e voltas por mon
tes e corredoiras cheas de lama 
conseguir falar coa muller que se 
nega a vender namentres non lle 
dean un traballo ó sobriño, namen
tres non lle dean unha casa e unha 
terra onde poida seguir coidando 
das cabras, onde, sinxelamente, 
poida vivir 6 seu xeito. Houbo que 
insistirlle que non eramos nin poli
cías nin xente da empresa. Ela, de 
tódolos xeitos, falóu sempre sen 
medo:«¿ Cómo vou ter medo se xa
máis lle fixen mal a ninguén, se 
todo o que que ro é xusto ?». Vive na 
aldea de Vidueda-Espiñaredo. Era 
dunha familia labrega e foi quedan
do soia na casa. «Hai trece anos 
merquéi unha cabra e agora teño. 
37. Vivo sacrificada pro eu ben me 
arreglo. Mandáronme os guardias, 
pro como se non mandaran a nin
guén. A min non me asustan. Non 
voltaron porque o camiño non se 
fai moi doado. Por ahí quitaron os 
terrenos hai tres anos e aínda non 
pagaron nada. Aquí entraron coma 
se fora na súa casa. Decían que 
fora toda a xente moi boa con eles. 
Pro agora a xente vaise cansando ... 
Había algún rapaciño, que Deus lle 
dea sorte por onde vaia, que me 
decía: qué non a embromen, seño
ra, que non a embromen. Eu vivín 
sempre aquí. Tiña un sobriño comi
go, pro está en Inglaterra dende hai 
trece anos.. Antes traballabamos 
moito, agora xa non se traballa tan
to. ¿Cómo íamos atopar homes?. 
Non sei se dormiriamos unha hora 
con tanto traballo, e, claro, non 
tiñamos tempo pra percurar mo-
ZOS ... » 

OS VECIÑOS, EN ACC/ON 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~ 



Non é difícil escoitar de boca 
dunha ama de casa da pequena ou 
media burguesía: «esto do servicio 
doméstico cada día está peor. As 
causas estánse poñendo imposi
beis)). E é certo. Pro non prás amas 
de casa senón prás traballadoras. E 
a causa non é de agora. Ven de lon
xe, mesmo ten raiceiras históricas 
na idea de propiedade, traballo e 
servid u me. 

Normalmente veñen das aldeas, 
fuxindo do campo, os homes na 
construcción e elas a servir. As ve
ces mesmo se fan «fichaxes», es
cursións pra ir buscar unha «moza 
de confianza» á aldea. As zonas do 
interior da provincia de Pontevedra, 
Ourense e Lugo son as que maior 
número de mozas ofrecen. Tamén· 
están as portuguesas, cáseque a 
xeito de «reserva» que calle o traba
llo que as outras rexeitan. 

absoluto da súa situación de traba
lladoras. «Ga/icia ten sona por hai 
endiante de producir boas rapazas 
de servir, ¿sabe?». 

Nos derradeiros tempos, nem-
. bargantes, escomenzan a agramar 
pequenos movementos reivindica
tivos tamén neste sector laboral: as 
rapazas do servicio doméstico. Son 
pequenos grupos de procedencia 
cristiá, mesmo algunha monxa 
obreira, que traballan en grupo e 
saben que o seu obxetivo é a des
pa ri ci ón absoluta da profesión 
(«non respondemos a necesidade 
ningunha, senón a unha sociedade 
do luxo e o benestar que nos utiliza 
a nós pra se satisfacer a si mesma 
6 traveso da nosa esplotación))), pro 
compre unha estratexia a medio 
prazo cara a reivindicacións concre
tas e dignas: millar salario, horarios 
axeitados de 44 horas semanáis 

DIN AS AMAS DE CASA: trESTAN BEN PAGADAS PRO QUE SABEN FACER» 

GALICIA TEN BOA PRENSA 

Chegan coas catro regras e ás 
veces nin eso, anque agora as cau
sas, neste senso, milloraron un 
pouco. Teñen un descoñecemento 

distribuidas de luns a venres, paga 
de horas estras, 30 días naturáis de 
vacacións ó ano, seguridade social, 
sindicación en actividades diversas, 
convenios colectivos, promoción 
cultural a cárrego dos patróns, etc. 

Non é doado contabiliza-lo número esacto. 
O Informe FOESA falaba dun millón de 

traballadoras do servicio doméstico en Espaf\a. 
A meirande parte delas son emigrantes 

procedentes das zoas móis probes do Estado. 
Cando as épocas de paro na industria, 

estreitez económica, etc, o número aumenta. 
Somentes en Vigo (é unha mostra) o Instituto 

Nacional de Previsión fala de 5.000 aseguradas, 
pro compre ter en conta 

a dimensión da cifra porque a meirande 
parte delas non tef\en seguro. 

Son as rapazas do servicio doméstico, as 
traballadoras do fogar, as «muchachas», as «chachas». 

As mozas de servir, as «chachas» 

«¡Queremos 
desaparecer!» 

A LEI DA OFERTA 
E A DEMANDA 

Hainas internas que cobran 
5.000 pesetas (algunhas privilexia
das un pouquiño máis, que pode 

chegar a 8 ou 9 mil) traballando da 
mañá á noite, sen acougo. Noutros 
causas, traballando oito horas pó
dense cobrar arredor das oito mil 
pts. E se se traballa menos xa se 
sabe, menos traballo menos xornal. 

A súa situación laboral ven dada 
nada máis que pola lei da oferta e a 
demanda. Cando os primeiros 
atrancos, hai uns anos, da emigra
ción a Europa, por exemplo, o sec
tor escomenzóu a rexistar vertixino
samente un crecemento na oferta 
que repercutíu axiña nas condicións 
laboráis. Non hai lei que as ampare. 
Cando á dona (a patronal) lle peta 
bótaas á rúa e acabóuse o canto e 
os dereitos de cada quen. Non hai 
reclamación posíbel. Tampouco hai 
xornal fixo, nin vacacións, nin pagas 
estras, ou sexa, ningún dos dereitos 
dos traballadores. 

~ O único que hai é un «réxime es-
,z 
~ pecial» na Seguridade Social, con-

querido hai pouco, que lles dá de
reito a cobrar a partiere deo «29 
días de estar de baixa ! Cando non 
hai traballo hai que andar eiquf e 
alá por unhas horiñas e pagan o se
guro do seu peto, pra non perdelo. 

MOVEMENTOS 
REIVINDICATIVOS 

Dende hai pouco tempo hai en 
Vigo unha «oficina» de colocación e 

co 
axuda laboral, técnica e social ás ~ 
traballadoras. TEIMA adiantóu xa o .O 



<rNON RESPONDEMOS A NECESIDÁDE N/NGUNHA SENON A UNHA SOC/EDADE DE LUXO E BENESTAR» 
Pasear os cativos 

seu enderezo e teléfono: Camelias, 
72. Tfo: 29 25 89. 

«As relacións cos «señores)) non 
teñen cambeado moito a pesares 
do que se diga -dinnos alf-. Son 
impersoáis, frías e lucrativas». As
censores aparte pró servicio, dis
tanciamento, xantar na cociña e a 
presa, fóra das horas... «A xente 
nova entende un pouco millor as 
cousas, a mentalidade é un pouco 
distinta, sabor de todo se traballan 
os dous fóra da casa, pro esto ta
mén depende do estrato social no 
que viven ou do que '(eñen. Hai de 
todo. Agora ben, a «muchacha)) é 
sempre, en ca/quera caso, unha 
marxinada do trato, tratada coma 
un ser inferior e a/leo, anque algúns 
o disimulen)). 

¿O noso movemento reivindi
cativo? Non esiste un movemento 
organizado. Somos, sinxelamente, 
un grupo de rapazas que 
descubrf mo-lo noso estado de es
plotación e a necesidade de nos 
formar integralmente pra conque
rirnos outra profesión)). 

ENTRE O SOLDADO 
E O SEÑORITO 

T. Hai unha imaxe tópica, feita, 
da «chacha» co quinto, co estudian
te, co señorito ... 

T. Eu non dixen eso... Falo dunha 
imaxe feita ... 

«Unha imaxe que non responde 
á rea/idade e que, ademáis, está 
feíta dende fóra de nós, natural
mente, O que houbo sempre, eso 
si, foi unha grande falla de agarimo, 
de tenrura, unha grande dose de 
soidade e grandes va/eiros Intimas. 
Polo demáis as cousas teñen cam- · 
beado moito neste senso. O «seño
rito)) tamén se ten decatado de que 
a rapaza ou muller que está a/I a_ 
trabal/ar non é un obxeto nin unha 
cousa á súa disposición e da súa 
propiedade >>. 

T. Ünha das vasas reivindica
cións é a formación cultural. 

«0 nivel é moi baixo. Agora ben, 
o «saber poucas letras)) non é culpa 
nosa senón da sociedade. A mei
rande parte vimos das aldeas e en
dexamáis tivemos posibilidade nin
gunha de estudiar. Vir prá cidade, 
fuxir do campo foi pra nós pechar
nos na casa duns «señores)) que 
nos ensinaron a cociñar e· fregar, 
déronnos pra ter as fotonovelas de 
«Corfn Te/lado)) ¿Cándo podíamos 

. conquerir esa formación cultural? 

OPINAN DEZ 
AMAS DE CASA 

¿E qué din as «amas de casa»? 
¿Qué pensa a «patronal», as do
nas que buscan e contratan os 
servicios dunha destas mulleres? 
TEIMA, a xeito de pequena mos
tra coidamos que representativa, 
fixo unha enquisa entre algunhas 
mulleres da clase media e alta 
con servicio doméstico na casa. 

«0 servicio está imposlbel - di 
M.C.F., corenta e cinco anos, mu-

ller de funcionario do Estado, tres 
fil los, de Pontevedra-. E hai ta
mén unha falla de organización 
porque as mulleres que o necesi
tamos, concretamente, non sabe
mos ónde dirixirnos pra conseguir 
xente preparada. Coido que está 
ben pagado, se miramos o que 
saben facer, que non esixe estu
dios nin preparación ningunha)). 

«Asegún o nivel de vida au
menta, esto tende a desaparecer. 
E tóxico. Considero, sen embargo, 
que unha muller ten perfecto de
reito, se pode, a contrata-los ser
vicios dunha trabal/adora prá súa 
casa," porque a casa é un lugar de 
trabal/o onde ás veces se necesita 
xente. Teño cinco fil/os. Podo pa
gar dúas «muchachas)). Procuréi 
dar/les algunha formación, pro 
esa non é a miña misión, ¿non lle 
parece?, senón misión do gober
no, ou do Estado, non sei. Doulles 
un dla libre á semá e teñen derei
to a un cuarto aparte)), di 
M.A.F.0., casada cun industrial, 
en Vigo. 

TEIMA escolléu dez amas de 
casa. Todas elas consideran que o 
galega das rapazas non é bo e 
que, polo mesmo, millar que non 
o falen, que falen en castelán, que 
é o idioma da familia na que tra
ballan. Non quixeron falar do que 
lle pagaban, pro todas elas o con
sideraban xusto «pró que fan e sa
ben». A meirande parte (oito) son 
conscientes de que a profesión 
tende a desaparecer polo menos 
tal e como está agora. As reivindi
cacións laboráis do sector (que 
ningunha coñecía) parecéronlles a 
todas fóra de lugar e imposibeis 
de conquerir. Naturalmente a en
quisa non é representativa. Pro é 
unha mostra. 

«Vnha criada de servir non é 
unha ca/quera)). 

E, sen embargo, hoxe xa hai moitas 
que se preocupan por estudiar, por 
ter, por achegarse a esa cultura que 
/les foi negada, anque esto supoña 
un gran esforzo xa que, /ogo das 
horas de trabal/o (e un trabal/o moi 
duro), non é doado coller un libro)). UN SECTOR LABORAL ILLADO, MARX/NADO, SO/O 



TRABALLAN COMA OS HOMES 
Pro as leis están contra delas 

Nesta Catalunya, que ferve na 
loita pra conqueri-las libertades e a 
democracia, de pé prá man xorden 
unhas movilizacións populares que 
non por seren pouco adoitas son 
menos importantes. Trátase das 
meirandes manifestacións feminis
tas que se dan no Estado español 
dende antes da Guerra do 36. A 
chispa que lle puxo lume a este 
movemento foi o caso de Mª Anxos 
Muñoz, acusada de adulterio. 

RASGOS XERAIS 
DO CASO 

Mª Anxos Muñoz está casado 
con Ramón Sotos, do que tivo unha 
filla no 1970 que se chama lolan
da. Os dous meses de nacer, o pai 
déixaas, polo que é procesado dous 
anos máis tarde, no 72, e condeado 
a dous anos de cárcere que non 
chegóu a cumplir. 

O pai viña algunha vez pola ·ca
sa, dunha maneira irregular, e sem
pre voltaba a marchar. Nunha des
tas visitas deixa de novo á muller 
preñada, e volta a marchar antes de 
sabelo. Cando lle chega a nova de 
que ten outra filla, el no acepta a 
súa paternidade e acusa á muller 
de levar unha vida irregular. 

Os veciños manifestan que, a Mª 
Anxos, ten unha conduta irrepro
chábel, sendo sempre unha boa nai 
prá lolanda, á que saca adiante co 
seu esforzo, xa que o pai non a axu
da ren económicamente, en tódo
los anos que fica soia. 

Ramón Soto presenta en Madrid 
unha demanda de anulación ecle
siástica, en Barcelona perante o 
Tribunal Tutelar de Menores, recla
mando a filla coa que nunca vivíu. 
Mentres unha investigación privada 
determina que, o pai mentras está 
fóra, convive cun home e é marca-

Eterna marxinada na escala social, a muller sofre tamén -haberfa 
que decir que en consecuencia- as discriminacións dunhas leis que 
foron escritas, evidéntemente por mans masculinas. TEIMA, que xa se 
ocupóu da problemótica xeral da muller galega no seu anterior núme
ro, quere ofrecer agora unha visión complementaria sobor dunha fas
qufa do asunto: a legal. Emilio Prado, a partires dunha determinada 
situación -a catalana- fixo o traballo que sigue. 

·~A muller, 
contra as leis que 

damente «homosesual». Según de
claracións da propia muller, un día 
que o atopóu na rúa cun home, pre
sentóullo coma a súa rapaza. 

Finalmente é citada pra compa
recer diante do Xuzgado nº 1 de 
Barcelona, levando á súa filla lolan
da pra dárllela ós abós paternos, ós 
que a nena non coñece, pois en to
dos estes anos non lembraron a 
súa esistencia. Mª Anxos compare
ce, pro sen a filla, e négase a dárlle
la. O día seguinte, foina buscar a 
policía á súa casa, pro ante a nega
tiva da nai deixárona ficar con ela. 

XORDE O APOIO 
FEMINISTA 

Como ocurrira hai uns dous me
ses, nos casos semellantes que se 
deran, en Madrid e Zaragoza, os 
Movementos Feministas collen 
coma bandeira, da súa causa, este 
caso de flagrante inxusticia, permi
tido por unhas leis vixentes no Es
tado español, que asoballan e des
criminan á muller. 

Estas leis -segundo a maioría 
dos xuristas- son as máis retró
gradas da Europa. En 1939, tódo
los dereitos que conquerira a muller 
no intre histórico da 11 República 
abólense, e implántase o Código 
Civil do 1889, basado no Código 
Napoleónico, e aínda hoxe está vi
xente. 

A capacidade de convocatoria 
arredor deste caso, sorpr~nde ós 
mesmos movementos. Solidarízan
se co caso as vocalías da muller 
des Asociacións de Veciños, os 

a discriminan 
EMILIO PRADO 

Partidos Políticos, Sectores de co
munidades cristiás, istitucións cul
turáis, persoalidades, e as diversas 
tendencias do Movemento Femi
nista. Pro o máis importatante son 
as movilizacións populares, a que 
se chegan a facer concentracións 
de máis de 5.000 persoas, a maio
ría delas mulleres. 

Algunhas das consignas que se 
poden ler nas pancartas e escoitar
se nas manifestacións, son as se
guintes: Solidaridade coa Mª An
xos. Dereito ó Divorcio. Machistas; 
sodes uns fascistas. Todas somos 
adúlteras. Viva a liberación da mu
ller. Somos mulleres non carne de 
consumo. Unha muller sen home é 
coma un peixe sen bicicleta. Aborto 
libre e gratuito. Muller, rebélate. 
Fóra as leis que nos descriminan. 
Esixímo-la .abolición de tódalas leis 
e delitos tipificados esclusivamente 
pra mulleres ... 

APROSIMACION 
A SIT-UACION 
XURIDICA E PENAL 
DA MULLER NO 
ESTADO ESPAÑOL 

Parece logo indispensábel facer
lle un pequeno esame a estas leis 
que asoballan á muller. 

Co matrimonio a muller perde 
moitos dos seus dereitos, civís, ad
ministrativos e políticos, que a su
bordinan aínda máis ó home. As 
leis penáis, ademáis son máis seve
ras cos delitos da muller casada. A 
muller non pode negarse a seguir ó 
home, inda que eso sopoña mudar 

de cidade, rexión ou nación, e a el 
correspóndenlle tódalas decisións 
sobor da «Patria potestade». 

A muller non pode administra
los bes que sexan gañados despóis 
do matrimonio, inda que proveñan 
dunha herdanza dela. De feito a 
muller non pode nin traballar sen o 
consentimento do home, e este pó
dese apropiar da totalidade de xor
nal se o desexa. 

Esta lexislación é a vixente en 
todo o Estado, con algunhas modi
ficacións en Catalunya e Baleares. 
Pro todos estes dereitos espaciáis 
que teñen catalás e baleares, pér
denos ó casarense cun home que 
sexa do resto do Estado, xa que a 
muller colle a rexionalidade ou na
cionalidade que teña o home. 

Esta subordinación responde a 
un principio de autoridade, como 
fica esplicitado no Código Civil: 
« ... por esixencia da unidade matri
monial esiste unha potestade de di
rección que a natureza, a relixión e 
a historia atribúen ó marido». As 
modificacións de que foi obxeto o 
Código Civil respecto á muller ca
sada, en 1958 e 1975, non arran
xan o fondo do problema, e perpe
túan a discriminación da muller. 

As leis ó darlle toda a autoridade 
ó home, pra salvagarda-la unidade 
do matrimonio, é evidente que ten 
que asoballar a outra banda. 

Esta desigualdade queda de ma
nifesto en case tódolos artigos, pro 
coidamos que máis ca en ningún, 
nós relativos ó adulterio. Frxense: 
«Art. 449. Fai adulterio a muller ca-

00 
sada que se deita cun home que :::: 
non sexa o seu, e o que se deita l' 



con ela sabendo que é casada, inda 
que despóis se declare nulo o ma
trimonio». E o «Art 452. O marido 
que tivera manceba na casa conxu
gal, ou notoriamente fóra dela, im
poráselle cadea menor. A manceba 
inpóraselle a mesma pena ou des
terro». 
. Coma se ve á muller bástalle 

cunha soia vez mentres ó home ten 
que demostrárselle que ten esta 
conduta a cotfo. 

Outro caso, non menos evidente, 
de discriminación é o caso de teren 
malos tratos entre marido e muller. 
A muller pra ser procesada abonda 
que maltrate ó seu home de verba, 
mentres que o home ten que facelo 
de obra pra ser castigado. 

Pro a _maiorfa das discrimina
cións que sofre a muller casada non 
están escritas nas leis, é un asoba
llamento de feito. 

Son as leis especialmente duras 
nos chamados delitos sesuáis. Asf 

na práctica, poden ser castigadas 
por igual as relacións sesuáis que 
se teñan antes do matrimonio cá 
violación, ou o abuso sesual, delito 
que pola contra está pouco penado, 
tanto polas leis coma pola socieda
de que tende a consideralo «unha 
maneira máis de relacións sesuáis, 
e mesmo acusar á muller coma ins
tigadora dos <<normáis» debece
mentos sesuáis do home. 

Asf mesmo a anticoncepción e 
sóio penada cando a aplica a muller, 
cando a emprega o home non é de
lito. Ese é o caso dos preservativos. 
Calcúlase que, en todo o Estado es
pañol, unha cifra perto do millón de 
mulleres, empregan algunha ou 
outra maneira de anticoncepción; 
co agravente de que ó estaren pro
hibidos empréganse indiscrimina
damente uns métodos ou outros, 
pola falla dunha completa informa
ción. O acceso ós anticonceptivos 
fica asf restrinxido ás clases altas, 
mentres as clases obreiras e labre-
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FARTAS DE QUE LLES 
FAGAN A BULRA 

SER MULLER EN GAL/C/A 
Unha carga mais 

gas ollan cómo medra a súa fami
lia, dunha maneira que non dese
xan. 

O mesmo acontece cando unha 
muller quere espoltrar. A lexislación 
vixente pena tanto ó que o provoca, 
coma á que espoltra. Tamén é 
coñecido de todos, que non por 
prohibirense deixan de facerse. O 
que pasa é que asf fanse en condi
cións hixiénicas que non dan nin
gunha garantfa pra vida da muller. 
E sóio as que dispoñendo de recur
sos económicos poden ir espoltrar 
a Europa, en condiciós sanitarias 
aconsellabeis, nunha clf nica priva
da. Calcúlase que en todo o Estado 
hai tantos abortos, coma nacemen
tos normáis. 

A muller que espoltra, segundo o 
artfculo 413, pode ser condeada 
hastra seis anos de cadea. O único 
atenuante que se ten en conta é a 
honra, e non tanto a da muller 
coma a dos pais. 

O caso da prostitución e tamén 
moi significativo. Na actualidade a 
prostitución «non esiste» polo decreto 
de 1956. ¿E esto certo? a realidade, á 
que lle dá as costas a lei, é que esiste, 
e a proba é que está sistemáticamen
te penada pola lei de Perigosidade 
Social. Co decreto do 56, o único que 
se conseguíu foi aboli-lo control sani
tario sobor das prostitutas e a mfnima 
protección que tiñan diante dos abu
sos dos prosenetas. 

Pénase ás prostitutas, como se 
elas poideran selo sen a participa
ción do home. ¿ Cántos ficarf an na 
rúa se meteran á cadea, ós que se 
deitan con elas? 

Noutro orde, os traballos reser
vados prá muller, son os máis duros 
e peor pagados; as cadeas de pro
ducción nas fábricas están cheas 
de mulleres, mentres que os postos 
de capataz, verificador, mantedor, 
etc, son reservados prós homes. 
Mesmo en traballos máis cualifica
dos coma A.T.S. (enfermeiros) ou 
maxístefrio, atopamos untia estraña 

división do traballo, que lle atribúe 
ás mulleres a banda máis dura dos 
mesmos. 

Asf, atopámo-la muller, empre
gada maioritariamente na industria 
qufmica, unha das máis perigosas, 
nas bombillas, no testil, etc. sempre 
cun nivel de xomal baixo, incluso 
máis baixo có que cobran os homes 
polo mesmo traballo. 

Cando hai pouquedade de man 
de obra, o taller e a fábrica suma á 
muller á cadea de producción, nos 
postos derradeiros. Nembargantes, 
nas crises, as mulleres son as pri
meiras despedidas, sen que moitas 
veces as consideren paradas, xa 
que ó seu xornal dáselle un valor de 
axuda. 

O problema é af nda máis grave 
en Galicia, xa que a muller, ten que 
ir cubrindo os postos de traballo 
que o home deixa ó emigrar, é de
cir, os traballos de labrego, que non 
pode deixar se quere sobrevivir; xa 
que os postos de traballo que ocu
pa o home na emigración, son os 
de máis baixo nivel de xomal e non 
poden prescindir da agricultura. En 
contas a muller non se ve igualada 
diante da lei. 

Ante esta situación de desigual
dade diante da lei, a muller está co
llendo conciencia, como demostran 
as reivindicacións que espresan 
nestas últimas concentracións, que 
eiquí seguen producfndose a miú
do. 



O neno, entre dous e seis anos, 
atópase nun intre moi importante 
da súa vida: está se a iniciar na ad
quisición dun desenrolo armónico e 
de control das capacidades corpo
ráis, abríndose ó mundo social e fí
sico que o arrodea. Vai adepren
dendo, tamén, a desenrola-la súa 
sociabilidade, a capacidade de es
presión e comunicación e máilas 
súas cualidades intelectuáis bási
cas: interés, atención, creativida
de ... 

Nun medio activo, creativo e es
timulante, o neno puidera realiza-lo 
seu crecemento e a súa evolución 
dun xeito integral. A Educación 
Preescolar, se se organizara ben, 
podería paliar -suprimilas sería im
posíbel- as diferencias de desen
rolo intelectual que nos rapaciños 
provocan os ambientes saciáis nos 
que viven. Hoxe, os modernos pe
dagogos teñen ben amosado que a 
intelixencia non nace con ún, senón 
que medra na medida en que o 
neno vai recollendo información do 
mundo esterior. 

A SITUACION GALEGA 

O Plan Galicia de Educación di 
«datos do curso 66-67» que os ne
nas de dous a seis anos escolariza-

dos eran o 13,9%: 23.843 dun to
tal de 170.968; mentres, no estado 
español, a media de picariños na 
escala subía a un 2 7%. No curso 
72-73, os nenas galegas que reci
bían preescolar eran o 1 7 ,8% 
(31.402 de 176.167); no estado 
español, a escolarización chegaba ó 
32% (801.119 de 2.560.184 ne
nos). 

Os datos das últimas estadísti
cas «curso 75-76» amosan que o 
índice de escolarización é moi bai
xo: 22%, uns 40.000 nenas dos 
220.000 que hai en Galicia. Nos 
colexios estatáis son 15.979 e 
23.969 nos privados os neniños 
que reciben algún tipo de Educa
ción Preescolar. E decimos algún 
tipo xa que habería que distinguir 
entre os que reciben E.P. e os que 
asisten a «garderías», onde sóio se 

. «garda» ó neno sen educalo, case 
coma se garda un coche nun gara
xe. 

* * * 
Na descripción da situación da 

E.P. tense que destacar a gran con
centración de centros preescolares 
nas cidades: o 27% da poboación 
urbá galega leva tras de sí ó 60% 
dos postas escolares, namentres 
que o 73% da xente de vilas e al
deas dispón do 40% que queda. 

«O neno gozará dunha protección especial e 
_ disporá de oportunidades e axudas, concedido 

todo esto polas leis e outros medios, pra que 
poida desenrolarse física, moral, espiritual 

e socialmente en forma saudábel e normal, eisí 
coma en condicións de libertade e dignidae» 

(Declaración dos dereitos do neno. ONU, 1959) 
«Declárase pobaoción en perigo, polo tanto 
- de interés urxente prós gobernos, os 

picariños entre dous e seis anos». (XIV 
Congreso Mundial encol da Educación 

Preescolar. Caracas). 
«A Educación Preescolar ten coma obxeto 

fundamental o desenrolo armónico 
da persoalidade do neno» 

(Artigo 13 da Lei Xeral de Educación). 

Ensino preescolar 

Un neno 
sen eseola 
é medio neno 

XURXOTORRES 

MONTSE ERAUSKIN. 

Por provincias, a situación está 
así: entre A Coruña, Ferrol e Santia
go collen o 68% dos centros de E.P. 
Lugo e Monforte teñen o 52% das 
escalas da súa provincia. Ourense, 
capital, ten máis centros, o 52%, ca 
toda a provincia xunta. Entre Vigo e 
Pontevedra-capital concentran o 
67% das escolas. 

CONSECUENCIAS 

Estes datos deixan ben ás claras 
cúas cousas básicas: a discrimina
ción perigosa que sofre a Educa
ción Preescolar e máila discrimina
ción, dentro da E.P., que sofren os 
núcleos ruráis. 

O abandono da educación dos 
neniños ven dada pola propia lei 
que mentres, por unha banda, tala 
da necesidade do desenrolo armó
nico do neno, pola outra, o conside
rar a E.P. coma voluntaria e non 
atendela nin subvencionala pra que 
sexa gratuita, o que fai é pecha-las 
portas dese desenrolo armónico ós 
picariños fillos da meirande . parte 
dos asalariados. Estes nenos, xa 
afectados polas desigualdades dos 
seus ambientes socio-culturáis, ó 
non recibir E.P., ven na Enseñanza 
Xeral Básica cómo hai outros ne
nas que xa fan moi ben-actividades 
que son novas pra eles. 

Pala banda los educadores é a 
E.P. unha das etapas a que me-nos 
atención se lle presta: nas Escolas 



do Profesorado non hai especiali
dade desta etapa e os mestres non 
están específicamente preparados 
pra esto. 

* * * 

No agro, a falla de centros de 
E.P. faise especialmente grave: os 
nenos quedan abandoados ó cuida
do dos vellos, xa que home e muller 
teñen que traballar á forza. 

Nos núcleos ruráis é onde se 
manifesta con máis crudeza o gra
ve problema da lingua, unha lingua 
aínda sen normalizar. A pesares de 
que a LX.E. falóu das «lenguas nati
vas», a lingua galega segue a estar 
ausente cáseque por completo das 
escalas galegas. A lingua non se 
estudia nin se cultiva, aínda que o 
Plan Galicia de Educación di que 
«esiste unha lingua e unha impor
tantísima cultura popular en Galicia 
e debe terse en conta a tódolos ni
véis». Mais na práctica ninguén lle 
fai caso. 

Este alonxamente da lingua e 
cultura galega na escala vai ter re
percusións individuáis e saciáis, de 
tipo sicolóxico -introversión, sen
timento de inferioridade, inhibi
cións, dificultades de espresión- e 
de tipo pedagóxico -difícil apren
dizaxe, dislexias, interferencias-. 
Estas crebas no neno veñen dadas 
polo feito de que a evolución da lin
guaxe vai moi xunguida coa evolu
ción do pensamento; tamén, por
que o crecemento do neno dáse 
dun xeito global e armónico, polo 
que se pode escangallar cando se 
atranca a evolución dalgunha das 
súas manifestacións. Por exemplo, 
a linguaxe. 

E se ternos en conta que a esca
la debe xunguirse ó seu medio e ó 
servicio da comunidade vemos que 

. empregar na escala un ha lingua di
ferente á que o pobo fala é ingnora
la propia realidade. Oeste xeito, 
nunca pode poñerse ó servicio desa 
comunidade, xa que tampouco está 
ó servicio dos nenos e homer que 
forman a devandita comunidade. 

A nosa lingua 

A . eoloeaeión do 
pronome átono 

CHARO ALVAREZ-F. FERNANDEZ REI 

O Castelenismo, sen dúbita nin
gunha, de meirande frencuencia, e 
que máis choca ó ouvido dun talante 
nato, é o que se rexistra en frases 
como ¿me das fago?, cho paño ei
quí, no/o dixeron ante. Estas cons
truccións óense a cotío, en especial 
no galego de talantes das cidades de 
Vigo e A Coruña, e máis aínda nos de 
Ferrol, cidade que logróu estende-la 
norma castelá ó galego dalgunha das 
vilas e aldeas do seu arredor. 

Non nos cansaremos desalienta-la 
importancia de manter inalterada a 
nosa estructura morfosintáctica fren
te ós ataques do castelán. ¿E qué 
máis alteración que cambea-lo orde 
das palabras na frase, cando este é 
un rasgo definitorio antre as linguas? 
Ternos, pois, de loitar contra esta gra
vísima agresión ó galego ?; conseguir 
que tódolos adeprendan a coloca-lo 
pronome átono. 

NORMAS XERAIS 

Normalmente neste erro danse 
dúas etapas. Na primeira, os novos 
talantes colocan tódolos pronomes 
seguindo a regra castelá, sen decatá
rense de que en galego un pronome 
átono non pode iniciar unha frase. 
Daquela, haberá que decir ¿dasme fu
me? (e nunca ¿me das fago?), vóuvo
lo chamar (e nunca volovou chamar), 
merquéillelo antonte (e endexamáis 
/lelo merquéi). 

Nunha segunda etapa, o talante 
decátose, ou fano decatarse, de que 
os máis dos pronomes galegos van 
detrás do verbo, e dun plumazo mán
daos todos pra atrás. Esta ~ unha 
evolución que calquera pode compro
bar na xente que o rodea, e, por des
gracia en escritores, mesmo nalgúns 
consagrados. Así ún le ou ouve deco
te frases coma dixo a túa aboa que 
trouxéralo, sabían que íaSE celebrar, 
rifaron comigo porque cantéiLLES to
do, e tantas outras. Neste caso a nor
ma galega e máila castelá coinciden, 
e, polo tanto, ternos de coloca-lo pro
nome despóis do elemento que intro
duce unha subordinada ; e así, dixo 
que O trouxeras, vin cando ME cha
maches. 

ESCEPCIONS A NORMA 

Non se segue a norma xeral de 
pospoñer un pronome átono ó verbo 
que empeza un ha frase cando esta vai 
introducida por: 

a( un adverbio: moito lle escribín, 
tampouco mo mandóu a min. Pro se 
o adverbio é de lugar ou de tempo da
quela, polo xeral pospónse: onte cha
méino, hoxe vino na rúa. Mais axiña 
o chamo. 

b( unha conxunción ou pronome 
negativos: nin a vin nin e/a me víu, 
ninguén me chamóu. 

c( un pronome interrogativo ou es
clamativo: ¿quén o fixo?, ¡quén me 
dera ir! 

d( se o pronome é indefinido, no 
caso de alguén, antepónse, mentres 
con algún, ún, moitos, etc., pospónse: 
a/guén me chamóu, ún díxolle que sí. 

PRONOME ATONO 
CO ADVERBIO «NON» 

Hai que antepoñe-lo pronome: non 
me quixo chamar, non o víu. Mais,
contra a norma xeral, frases como eu 
lle non podo ir, e/a se non afacf a á al
dea, son galegas dabondo. Anque 
nun principio estas contruccións pui
deran ser chatadas de arcaísmos sin
tácticos, hoxendí a están aí nda ben vi
vas nalgúns sitios, en especial da pro
vincia de Ourense, polo que coidamos 
que de cando en vez compre 
emprega-las. Teñen ademáis moito 
uso na nosa literatura moderna. 

Recoñecemos que todo esto pode 
resultar difícil de reter na memoria; e 
máis de ún pensará que cando se 
está a falar, as normas gramaticáis 
non esisten. O talante galego nato, 
por suposto que non ten en conta pra 
nada o que poida decir unha gramá
tica; mais quen empeza a falar agora 
a lingua do país, sí que ten de apren
der a coloca-lo pronome, sexa ouvin
do falar á xente, sexa botando man 
dunha gramática ou dun método de 
aprendizaxe do galego. Que non pen
sen os novos talantes que polo feito 
de ser nados en Galicia , non lles fai 
falla perde-lo tempo adeprendendo a 
lingua, que esta xa lles sae de seu, 
que o galego está en ún por intuición. 
Teñen de coñece-la estructura morfo
sintáctica do idioma do país; se non, 
o que falen será unha castrapada ou 
calquera outra cousa menos galego. 

Por un galego limpo de castelanis
mos, COLOQUEMOS BEN O PRO
NOME PERSOAL. QUE A NORMA 
CASTELA NON ACABE COA NORMA 

Esto é a norma xeral. Hai, por su
posto, escepcións á norma. Nós se
mentes irnos fa lar agora das máis fre
cuentes. GALEGA. ;;¡ 

....... 

" 



«N6s considerómo-la Cata
lunya unha nación, una na

cionalidade asoballada no 
marco dun Estado centralis

ta». Son palabras do secreta-
rio xeral do Partit Socialist 

Unificat de Catalunya (PSUC), 
que é tanto coma decir o Parti
do Comunista de Catalunya. 
Gregorio L6pez Raimundo sal
do 6 luz pública non hai moito 
tempo e que confesa non es
tar afnda ben organizado pra 

este tipo de vida, contest6u 
unha a unha ós preguntas 

que pra TEIMA lle plantex6u, 
en Barcelona, EMILIO PRADO. 

As súas respostas, con certa 
carga cecóis pra algúns, irre
verente, insolente, son éstas. 

P.- No intre en que nos atopamos 
en Catalunya ¿pode entenderse a loita 
pola liberación nacional ó manee da loi
ta de clases e ésta á súa vez ó manee da 
loita pra conqueri - las libertades nacio
nais? 

R. - A loita polas libertades nacio
nais é interclasista, polo menos en Ca
talunya. Nelas están interesadas non 
sóio a clase obreira senón tamén os la
bregos, a pequena burguesía, a clase 
media (?) e incluso unha parte maiori
taria da burguesía. Sóio unha pequena 
parte da oligarquía, dos grandes capita
listas catalás, fundidos cos intereses 
oligárquicos dé toda España, son ouxe
tivamente contrarios á libertada nacio
nal. A esperi.encla política destes anos 
demostra que a grande unidade que 
acadóu o pobo catalán frente á Dicta
dura, deuse arredor da aspiración de 
recupera-los dereitos nacionais ade
queridos coa 11 República. 

P.- Pro ése non é o fin no que pen
san moitos nacionalistas catalás ... 

R.- Claro, o que pasa ó mesmo 
tempo é que a libertada nacional non 
será unha realidade total se non é no 
socialismo. O asooallamento nacional é 
unha derivación do asoballamento de 
clase e, hastra que éste non sexa elimi
nado non se pode garantiza-la libertada 
nacional, que en senso ausoluto require 
a implantación do socialismo. 

ESTATUTOS E FUTURO 

P.- ¿ Cál é o camiño que propón o 
PSUC pra acada-las libertades nacio
nais de Catalunya? 

R.- Pasa polo entendemento entre 
tódalas clases e capas da poboación e 
entre as forzas políticas que as repre
sentan, co ffn de acadar un réxime de 
«libertades democráticas», no que Ca
talunya debe recupera-las institucións 
que tivera baixo a República. E nese 
marco, o Estatut do 32, será a loita de 
clases a que determine qué contido so
cial terá o futuro réxime. Nosoutros coi
damos que nese marco, o pobo catalán 
pode espresa- la súa soberanía, incluso 
no que se refiere ó dereito de autode
terminación e que logo pode coller 
unha dirección cara ó socialismo. Ese 
proceso entendémolo nós, non aillada
mente, senón global pra tódolos pobos 
de España porque a loita de clases no 
noso país dase nun marco xeral, inda 
que teña as súas maneiras específicas 
en Catalunya, Galicia, ou Euzkadi. Así 

López Raimundo, 

mandamáis ~o P.S.U.C. 

O noso é, dos eatalás, 
o partido 

máis nacional 

pois, un sóio proceso revolucionario 
nunha República Federal e nunha cons
titución avanzada que permita ir pro
gresivamente introducindo transforma
cións socialistas. 

P.- ¿ Coida que pra Galicia é tamén 
válido o seu Estatuto? 

R.- Esa é unha afirmación moi 
arriscada dende Catalunya. Ademais, 
confeso que non coñezo en profundida
de o seu Estatuto. Pro coido que si en 
Galicia esistira un consenso maioritario 
en favor do Estatuto, semellante ó que 
se da en Catalunya, a súa adoución non 
supoñería ningunha limitación ó proce
so democrático que se desenrolará. 

P.- De tódolos xeitos, hai outras 
posturas, que tam·én teñen audiencia, 
que consideran regresiva agora a adou
ción dos Estatutos, xuzgando necesario 
un proceso de Autodeterminación, no 
que se decide tanto o destino que debe 
coller coma nación, coma maneira de 
vencellamento co resto do Estado. 
¿Non considera viábel esta posibilida
de? 

R.- Non me parece xusta ou acer
tada neste intre porque esa fórmula se
ría restrictiva da unidade democrática 
que pode e debe plantexarse diante da 
Dictadura. Hoxe hai en Catalunya, Euz
kadi e Galicia a posibilidade de unir a 
unha inmensa parte da poboación, da 
cal, moita nin siquera se plantexa a po
sibilidade da Autodeterminación, e que 
hoxe están· contra o fascismo e pola li
bertada. Nese senso, coido que o Esta
tut da a posibilidade de que en elec
cións libres poida dirimirse tamén si os 
catalás queren ou non autodeterminar
se. 

OS DEREITOS 
E A UNIDADE 

P.- En relación coas negociacións 
co poder central, a oposición catalana 
está agora dividida. Dun lado, os parti
darios de negociar en bloque ó manee 
da oposición do resto do Estado, do ou
tro os que coma o PSUC, slntense re
presentados na «comisión dos nove». 
¿Cómo esplica esto? 

R.- A conceución da negociación ó 
manee, defendida polo «President de la 
Generalitat» no esilio, entando que é 
unha idea errónea, pro apoiada por 
unha serie de partidos, moitos dos que 
noutras ocasións e pra outras cousas, 
apoian a negociación conxunta. O caso 
foi que apoiaron a Tarradellas pra non 
deixalo sóio, entanto que o aceptan 
-todos o aceptamos- coma repre
sentante das institucións catalás no 
esilio. Agora ben, eu non plantexarla 
esta diverxencia en relación coa de Au
tonomla e Autodeterminación. 

P. - ¿Significa esto pra vostedes 
neste intre que é necesario somete-los 

intereses nacionais de Catalunya ós in
tereses globais da unidade da Oposi
ción do Estado español? 

R.- O contrario. E que os intereses 
de Catalunya aconsellan a unidade glo
bal porque senón non hai posibilidade 
de conquerir os seus propios dereitos. 
As forzas políticas catalás foron sempre 
cara a esa · unidade, xa na época da 
Coordinadora de Forzas Pollticas de 
Catalunya, cando en ningures se plan
texaron esa unidade. 

GREGORIO LOPEZ RAIMUNDO 

Dereitos e deberes do PSUC 

NACIONALISMO 
E INTERNACIONALISMO 

P.- ¿Pódese considerar o PSUC un 
partido nacionalista catalá? 

R.- O noso partido non é un partido 
nacion¡:ilista na medida que é interna
cionalista. Pro é o partido máis nacio
nal dos partidos catalás porque coida
mos que a clase obreira é hoxe a máis 
representativa da nación, a única clase 
que pode dirixi-la loita nacional hastra 
o final. A clase obreira ó loitar polo so
cialismo e por desfacer o asoballamen
to de clase, é a única clase auténtica
mente nacional e nese senso o PSUC, 
considérase o partido máis nacional. 
Un dos problemas do nacionalismo ca
talá é a integración deses millóns de in
migrados. Nosoutros acollémolos e fa
cémoslles comprende-lo nacionalismo, 
evitando enfrentamentos. 

P.- Cando dl que o PSUC non é na
cionalista porque é internacionalista, 
parece que fala de dous conceptos an
tagónicos, pro outros nacionalistas, in
cluso marxistas, considéranos interrela
cionados. 

R.- Fago esa diferenciación porque 
por mor dunha confusión terminolóxi
ca, esa denominación emprégase pró 

....... 
illérices 

nacionalismo burgués, esa concepción 
política que antepón o problema nacio
nal a tódolos outros. Nós loitamos polo 
socialismo a partir do recoñecemento 
do feito nacional, pro é socialismo a 
razón de ser do PSUC. 

López Raimundo contestóu cunha 
evasiva cando lle dixen que habla con
cepcións do nacionalismo que entan
den que a loita de liberación nacional e 
a de clases están estreitamente unidas 
e condiciónanse recíprocamente, o que 
evita todo o poslbel carácter burgués. 

RELACIONS VENT AX OSAS 
CO P.C.E. 

P.- Había que falar tamén das con-
- fusas pra uns, clar!simas pra outros, re

lacións entre o PSUC e o Partiqo Co
munista de España. ¿A presencia de 14 
membros do PSUC no comité central e 
de 4 no executivo non contradl ese ca
racter nacional que vostedes reclaman 
pra sl? 

R.- Non esiste tal contradicción. 
Ocurre que todo eso é moi coherente 
coa concepción da loita nacional que 
espliquei. O PSUC é un partido inde
pendente, soberán en Catalunya. Pro 
tamén é normal que, tendo en conta o 
carácter único do Estado asoballador, e 
a loita polo ·socialismo, intentemos re
solver problemas cos outros comunis
tas de España. Ese marco é o que nos 
da o PCE. Eu dirla que é un exemplo 
único no mundo, de internacionalismo, 
danos ó PSUC tódolos dereitos sin a 
contrapartida de ningún deber. 

P.- O partido Comunista de Galicia 
é unha sección do PCE, con autonomía 
pra aplica-la liña do partido ás condi
cións específicas de Galicia e non, en 
función marca-la liña. ¿Non ocurre esto 
mesmo co PSUC? 

R.- Non ocurre. Con esto non que-. 
ro decir que Galicia sexa diferente. Pro 
o PCE en Galicia aplica un criterio fede
ral. Recoñécese o feito nacional coma 
en Catalunya, pro aplícase un criterio 
diferente. E decir, o P.C. de Galicia e o 
P.C. de Euzkadi son parte do PCE, con
servando as súas pecularidades. No 
caso do PSUC alnda é moito máis cla
ro, porque non se da nin ese vencella
mento. Por eso é unha particularidade 
que coido non se da en ningún outro 
pal s. 

P.- ¿E cÍ qué se debe esa particula-
ridade? ! · 

R.- A razóns históricas. Pro dende 
que se fundóu o PSUC falouse de que 
cando as circunstancias o aconsellaran, 
o noso partido pasarla a formar parte_ 
do PCE, mantendo as súas peculiarida
des. O que pasa é que, pra desgracia 
dos que lles gustaría acusarnos de su
cursalistas, non nos une co PCE nin si
quera ese vencello que aparece no caso N 

do Partido Comunista de Euzkadi e do ~ 
Partido Comunista de Galicia. O 
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Indalecio 
Prieto 
Morrer duas 
veces 

Unha noticia de axencia puxo 
nos días pasados de actualidade o 
nome de lndalecio Prieto. Alguén 
rectificaba o senso que a historia 
levaba hastra este intre e ordena
ba a inscripción en Oviedo, terra 
natal do político republicán, dun 
oficio co seu falecemento ocurrido 
no ano 1 962 en México. 

A causa dos vaivenes da política 

e como se o señor Prieto, líder do 
socialismo español e ministro da 
Guerra da 11 República, morrera 
dúas veces. Fora e dentro. E cicais, 
hai unha terríbei simboloxía en todo 
esto se se ten en conta que Jndale
cio Prieto, o home das grandes po
lémicas con Francisco Largo Caba
llero, era un home morto, acabado 
cando abandonóu España. Foi se
guramente o home do goberno re
publicán que empezóu primeiro a 
dar marcha atrás ó ver o desenlace 
da guerra. «Prieto repetía a todo o 
que quería oílo -ten escrito Tuñón 
de Lara-que a guerra estaba irremi
siblemente perdida». En abril de 
1938 sería sustituído no ministerio 
da Guerra polo doctor Negrín. «A 
súa eliminación -escribe Ray
mond Carr- foi unha xogada arris
cada, xa que tiña moita forza no 
partido socialista e nos sindicatos 
anticaballeristas. Pro unha vez 
mais, a condición do ésito foi que, 
ademais dos comunistas, tamén 
outros desexaban a súa dimisión en 
aras da política xeral: o seu «derro
tismo» e a súa simpatía pola idea 
dunha paz negociada parecían peri
gosos ós seus compañeiros de Go
bernm>. Dende. a sua desaparición 
do Gabinete quedaba afnda todo un 
ano de guerra. 

Despois pra lndalecio Prieto 
Tuero, nacido en Oviedo en 1883, 
quedaba coma pra tantos outros 

españoles o camiño do esilio. 
Agora en tempos predemocráticos, 
·pre-electorais, pre-tantas cousas, 
algún funcionario certificóu a súa 

morte con quince anos de retraso. 
Mais que unha rectificación parece 
un saldo de contas, ó igual que a 
«recuperación» doutras figuras do 
pasado. Tempos. 

INMACULADA EZKIADA 
Cuidado co que se escribe 

Euzkadi 

Novas 
dificultades 
pra 
periodistas 
Mentras remataba o confina

mento por orde das autoridades 
francesas, dos trece presos políti
cos vascos -todos militantes de 
ETA- na illa de Yeu e seguía con 
forza novamente a campaña pro
amnistla, os grupos da estrema de
reita seguían amenazando a dife
rentes personas, dacordo cunha 
triste campaña empezada bastan
tes meses atrás. Destinatarios fa
voritos destas amenazas siguen 
sendo os profesionais da informa
ción e especialmente os que traba
llan en diarios e revistas co sano vi
cio da independencia. O último 
caso conocido é o da Mirentxu Pu
rroy, directora do semanario de 
Pamplona, «Punto y Hora de 
Euskal-Herrfa». As amenazas de 
morte contra esta xoven profesio
nal van firmadas pola «Triple A», de 
inequívocas resonancias arxenti
nas. E de esperar que a amenaza 
non pase deso e que tampouco se 
faga realidade a promesa de entrar 
nos locais da publicación dispostos 
a facer funciona-la metralleta. Polo 
demais, os medios de comunica
ción escrita teñen outros proble
mas de orde legal. Días atrás Inma
culada Ezkiaga e José Aranzábal, 
redactores do semanario guipuz
coano, «Garaia», ingresaban na pri
sión provincial de Martutene, acu
sados de presuntas inxurias ás For
zas Armadas. 

O artigo de Inmaculada Ezkiaga 
. facía alusión á actuación da Guar
dia Civil na localidade guipuzcoana 
de Villabona no curso dun incidente 
cun grupo de rapaces. José Aranzá
bal publicara un artigo baixo o títu
lo «La Guardia Civil a saco» que 
fundamentalmente viña reproducir 
liña a liña a nota do concello de 
Mondragón en relación co ocurrido 
no cine «Gureax» desa vila, a raiz da 
suspensión dun festival vasco pola 
Guardia Civil. O concerro pedira, en
tre outras cousas, a «inmediata 
destitución do Teniente ó cargo da 
forza e demais responsabeis desta 
acción pola súa ineptitud, temeraria 
neste caso, que poido ter causado 
daños irreparabeis». ~ 

Andalueia 

Unanimidade eoa 
bandeira verde 
eblanea 

A. RAMOS ESPEJO 

«A nosa «ikurriña» verde blanca e 
verte ten que ser un símbolo popular de 
Andalucía. Non duns andaluces nin de 
outros andaluces, senón de tódolos an
daluces.Así nacéu o símbolo, así foi ca
lando no corazón da xente e así ten que 
ser no futuro». Este párrafo aparecéu 
no semanario «Tierras del Sur» de Sevi
lla recentemente, que engadía: «Solici
tude do Centro de Cultura Popular An
daluza ó concello de Cádiz no senso de 
que a bandeira de Andalucía figure coa 
nacional e co pendón de Cádiz de ma
neira oficial; a campaña do diario 
«ABC» pra que a enseña andaluza sexa 
adoptada oficialmente palas corpora
cións locais e provinciais; a prósima co
locación do símbolo en toda clase de 
entidades culturais, ten un senso: o de
seo e a urxencia de unidade de tódolos 
andaluces. Non andan os tempos coma 
pra ser oito en vez dun». 

SEVILLA, UN SIMBOLO 

A bandeira andaluza vai impoñéndo
se pouco a pouco, ainda que non todo é 
fácil. Recentemente o concello de Sevi
lla dixo que non, pro por maioría mais 
ben reducida. Sevilla é todo un símbolo 
nesto da bandeira, porque nesta cidade 
o 14 xulio de 1936 ondeóu por última 
vez a bandeira. A blanco-verde-blanca 
e aquí aparecéu tamén por primeira vez 
en Andalucía, colocada por un dos con
cellais peticionarios agora, na Feira de 
Mostras de Sevilla; 

A bandeira tora rescatada dalgunha 
maneira pola Alianza Socialista de An
dalucía (ASA), convertida agora en Par
tido Socialista de Andalucía. E agora 
mesmo hai xa partidos rexionalistas de
reitosos que a fixeron súa. Exemplos: 
Partido Popular Demócrata de Andalu
cía e Partido Social Liberal Andaluz. Os 
grupos de centro e de esquerda, por 
descontado. Queda sin bandeira a es
trema dereita. 

Polo demais, os equipos de fútbol, 
Real Betis Balompié de Sevilla eCórdo
ba C.F., fixeron dende sempre seus os 
coores da bandeira nos seus uniformes. 
E a rúa é inequívocamente blanca e 
verde. 

O TEMA NAS DIPUT ACIONS 

Outros concellos seguiron ou van 
seguir o exemplo do de Sevilla insistin-. 
do na presencia e legalización da ban
deira. O Ateneo de Málaga pensóu ta
mén en pedir permiso pra colocála sin 
problemas, despois de tela levado xa ós 
seus papeis. 

En Granada celebraráse unha Semá 
de Andalucía e unha Semá de Teatro e 

xa se decidíu presenta-la solicitude pra 
que nos actos esteñan presentes as 
dúas bandeiras. Nesa petición vai im
plícita tamén a de que rematen dunha 
vez tódolos problemas de orde público, 
multas, etc, derivados da aparición da 
bandeira andaluza. 

Cando este número esteña xa na rúa 
os Presidentes das Diputacións Provin
cias de Andalucía teránse reunido en 
Jaén pra decir sí ou non ou eso que se 
acostuma a decir pra non facer pronun
ciamentos firmes. Algúns destes presi
dentes declararon non hai moito tempo 
que non sabían da asistencia da ban
deira nin 'coñecían os seus coores. Por 
certo que hai unha lenda indicadora de 
que os coores representan, o verde, o 
campo andaluz e o blanco, o reino ára
be do norte de Africa, unidos. E unha 
lenda non moi aireada neste intre en 
que a política co reino de Marruecos 
ten ainda moitas lagoas. 

POLA UNIDADE ELECTORAL 

E mentras o diario «Ideal» de Grana
da. Poñía en marcha a publicación dun
ha enquisa en relación coa utilización 
da bandeira, un grupo de personalida
des independentes recollía -e reco
lle- firmas ó pé dun escrito no que se 
pide a tódolos partidos da esquerda en 
Andalucía que acudan xuntos e en boa 
compañía ás eleccións. 

Firmado por un bó número de per
soeiros e por moitísimos outros andalu
ces, o escrito pode ser unha chamada 
importante pra tódolos grupos. Ocurre 
que entre os independentes hay xentes 
moi coñecidas e con moito prestixio 

BANDEIRA, DESENROLO 
Anda/ucfa esixe e recupera. 

que poden levar consigo, e levan, moita 
xente. Esas personalidades non apare
cen -algunha escepción que outra 
aparte- nas relacións dos partidos. 
Polo de agora, mostráronse dacordo 
Partido Socialista Popular de Andalu
cía, Partido Socialista de Andalucía, 
Movemento Comunista e Partido do 
Traballo. O PCE e mailo PSOE calaron 
a boca e con eles o Movimento Socia
lista de Andalucía, decidido a integrar- C"'l 

se no segundo. 
~~ 



Checoslovaquia 

Olio eoas cceartas>> 
A creación dos comités de defensa 

dos obreiros en Polonia e a amnistía 
pra case tódolos que participaron nas 
folgas do pasado mes de xuño, feítos 
coma as esplosións no Metro de Mos
cú, a petición de pasaportes pra todos 
suscrita por sesenta intelectuais yugos
lavos e a firma da xa célebre «Carta 77» 
en Checoslovaquia son síntomas de 
movementos reivindicativos nos países 
do Este europeo. Non son de agora 
sóio, claro, pro é agora cando parecen 
presentarse dun xeito máis organizado. 

ALEXANDRE DUBCEK 
Non firmou, pro epoie 

A firma da «Carta 77» na que se fa
cfa alusión á necesidade de respeta-los 
dereitos humanos, entre outras cousas, 
por máis de quinientas personas, pro
vocou a inmediata poste en marcha do 
aparato represivo checoslovaco con en
cadenamentos e campañas de despres
tixio público -que agora cederon en 
parte pra convertirse en ataques ós 
«medios de comunicación capitalis
tas»- dos firmantes na prensa, radio e 
televisión, controladas polo aparato es
tatal. Disque a reacción foi espedal
mente forte porque se teme unha nova 
«primaveira», unha nova «liberaliza
ción». Non é un dato comprobado. 

DESPRESTIXIO 

«Os firmantes -declaróu na televi
sión austríaca, Jiri Hajeck, un dos por
tavoces da «Carta 77»- polo menos os 
que se proclaman marxistas, ven no 
plenorespetoda Convención dos Derei
tos do Home, por unha parte, unha pro
fundización do sistema checoslovaco 
cara á democracia, e ó mesmo tempo 
dunha meirande eficacia e, por outra 
parte, unha contribución ó progreso da 
«detente» en Europa». E engadíu: Pala 
nasa iniciativa de cidadáns, pensamos 
axudar á realización deste chamamen
to, a pesares da nasa esclusión do par
tido, pois seguímonos considerando 
comunistas e parte do movemento co
munista internacional». A propaganda 

oficial dixo dos «opositores» que eran 
un grupo de reaccionarios relacionados 
con turbos asuntos de espionaxe, trai
dores á patria en beneficio do estran
xeiro e o órgano do partido «Rude Pra
vo», acusóunos de actuar dacordo con 
ardes dos intereses anticomunistas e 
sionistas. O sistema de caza e despres
tixio é ben coñecido en moitos outros 
países dun e do outro lado. ~E tampouco 
é alleo -digámolo de pasada- o Es
tado español, ainda que entre nós, os 
termos son outros. 

DUBCEK T AMEN 

o eco da carta via estendéndose. 
Alexander Dubcek, protagonista da re
forma liberal do socilismo checoslova
co, a «primaveira de Praga» rematada 
intempestiva e rápidamente palas tro
pas do Pacto de Varsovia no mes de 
agosto de 1968, espresoú a súa solida
ridade co contido e os propósitos da 
Carta. A él non se lle pasara a carta pa
rece que pra evitar novas reaccións 
contra a súa persona. Como se sabe, 
Dubcek foi espulsado do partido no ano 
1970. 

Pro máis polémica e reaccións le
vantaría a carta dirixida polo presidente 
dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ó 
académico soviético, Sajarov, espre
sando a súa vontade de facer respeta
los dereitos humanos dentro e fora do 
seu país. A URSS presentóu inmediata
mente por medio do seu embaxador en 
Washington, unha nota de protesta en 
termos lóxicamente duros, «Non admi
timos, viña decir a nota, inxerencias 
nos asuntos internos doutros países 
coa disculpa da defensa e respeto dos 
dereitos humanos». 

CONTRA OS INTELECTUAIS 

Os feítos indican que algo está pa
san~o nos países do Este, algo que diri
xe os seus pasos contra . os abusos da 
maquinaria de poder, da «nova clase», 
por emprega-las palabras de Djilas, e 
da dependencia da nai-URSS. E algo 
que nos últimos días obligóu a pronun
ciarse contra o feíto da carta ós dirixen
tes dos gobernos e dos partidos. Está 
ben recente a declaración do líder ru
mano, Ceaucescu. 

En calquera caso, non está de máis 
traer aquí algo que Husak, home forte 
de Checoslovaquia, ten dito respecto 
da función dos intelectuais: «Sería falso 
non ver que os representantes do opor
tunismo e os organizadores da contra
rrevolución reclutáronse nas filas dos 
intelectuais». 

Noutros sitios ós intelectuais léva
nas por razóns ben diferentes. Claro 
que dureza dun ou doutro signo non 
deixa de ser en última instancia unha 
proba de debilidade. Unha «debilidade» 
disposta a seguir impartindo dogmas e 
bendicións, aquí e ató, por moito tem
po. 

Estrasburgo 

Xuicio pras 
torturas 
británicas 
no Ulster 

Os enfrentamentos en Irlanda do 
Norte van pra largo a cabalo dunha 
historia de dominacións, esplota
cións e renuncias forzadas dos per
dedores de sempre. A careta reli
xiosa non fai máis que encubrir os 
mesmos motivos do conflicto béli..: 
co, enormemente incómodo pra In
glaterra. Non é un secreto que den
de Londres, pra combati-la situa
ción e o, terrorismo non se repara 
precisamente nos medios. Todo 
vale nestes casos. Por eso, non dei
xa cecais de chamar a aten.ción o 
feito de que case non apareceran 
noticias na prensa en relación co 
xuicio desenrolado ante o Tribunal 
Europeo dos Dereitos Humanos, en 
Estrasburgo. Trátase nada menos 
que de enxuicia-las presuntas tortu
ras practicadas por membros do 
exército e a policía británicas no 
Ulster. 

· O xuicio foi solicitado polo Go
berno de Belfast, que sentóu desta 
maneira un precedente de incalcu
la beis consecuencias a medio pla
zo. Era a primeira vez que un país 
demandaba a outro diante do Tri
bunal de Estrasburgo estando polo 
medio a acusación das torturas ós 
detidos por motivos políticos. 

Xa en septembro de 1976 a Comi
sión do Mercado Común fixera públi
co un informe no que daba a razón ás 
acusacións irlandesas de torturas ós 
presos políticos no Ulster en agosto 
de 1971. 

Agora trátase de saber si os inte
rrogatorios con torturas foron orde
nados mesmamente polo goberno 
británico. 

O fallo do Tribunal de Estrasbur
go non se conocerá, ó parecer, has
tra o prósimo mes de outono, des
pois de varias audiencias. As pri
meiras impresións indican que se 
solicitará ó Goberno de Londres 
unha «Lei de dereitos cívicos no 
Ulsten> e maila adopción de medi
das disciplinarias contra os milita
res responsabeis dos malos tratos. 

O de Estrasburgo é un primeiro 
paso importante aínda no caso de 
que a sentencia ó final sexa blanda 
óu contemporizadora. Por eso, 
mais que estraño, parece sintomá
tico que a prensa «occidental» adi
cara ó tema en xeral moi pouco es
pacio. 

RESTO 
DO: 

MUNDO 
Mozambique 

República 
Popular coa 
protección 
da U.R.S.S. 

Non houbo sorpresas ó remate 
do 111 Congreso do Frelimo (Frente 
de Liberación de Mozambique) ce
lebrado na capital, Maputo. O Fren
te convertíuse en partido marxista
leninista, erguendo as bandeiras do 
centralismo democrático e a dicta
dura do proletariado e Samora Ma
che!, héroe nacional da indepen
dencia, foi proclamado Presidente 
do Partido. Mozambique pasa a ser 
unha República Popular na liña dos 
paises socialistas do Este europeo, 
ós que polo demais, considera 
«aliados naturais». 

Samora Mache! é pois indiscuti
blemente o home forte da ex
c.olon ia portuguesa e a URSS 
adianta con forza unha das pezas 
da súa política no complicado con
tinente negro. 

O 111 Congreso, -o 1 de Mozam
bique coma país independente ce
lebróuse coas fronteiras pechadas 
pra evitar infiltracións de sabotea
dores, e contóu coa presencia dos 
representantes dos partidos comu
nistas occidentais, dos países do 
Este e dos movimentos africanos 
de liberación, o Polisario entre eles. 

Non pasóu desapercibida a au
sencia dunha representación da 
República Popular China, nin tam
pouco o anuncio da visita no mes 
de marzo, de Nicolai Podgorny, 
Presidente do Soviet Supremo da 
URSS. O programa foi aprobado 
por unanimidade e aclamación e de 
hoxe nun ano procederáse a elexi
los membros da «Asamblea do Po-

. bo», órgano supremo do Estado. 
Todo esto supoñerá cambios na 

política interior e esterior. De por
tas pra dentro, parece que se opta
rá pala industrialización acelerada, 
deixando de lado o modelo tanzano 
de desenrolo comunitario agrícola 
con resultados pouco satisfactorios 
hastra agora. Foro o mais impor
tante é o paso da «non alineación» 
á alineación decidida no «campo 
socialista», deixando sentado o fei
to de que no sur do continente afri
cano a non alineación non sirve. O 
de Mozambique é un paso adiante .q

sin ampigüedades. ~ ~ 



Foi sempre admiración de pro
pios e foráneos, e motivo de con
forto prá xentiña ga lega en busca 
dunha identidade étnica satisfacto
ria e ben considerada, a fartura de 
políticos en exercicio, directores xe
reráis en activo, e ilustres persoali
dades que Galicia producíu decote, 
sen contar cos fiéis escudeiros de 
séquito e virréis encargados de go
bernaren ós paisanos no seu nome 
e convocalos cando chegaban as 
eleccións. Todos eles formaban na 
longa grea de funcionarios do Po
der constituído que empezaba nos 
máis altos escanos do Estado, pa
saba polos «gallegos listos» de tur
no que sempre inzaron despachos e 
pasillos madrileños, e remataba na 
fita rede de notabeis locáis e caci
ques organizadores de xantares pa
trióticos e eleccións preparadas. 

Toda a complexa maquinaria 
tiña un sóio obxetivo: manipular 
políticamente ás masas populares 
indiferentes ante un xogo con re
gras ben amañadas pra que gañara 
sempre quen tiña que gañar; o vello 
bloque oligárquico, anque antre 

elas barallaran e partiran cartas de 
cando en ves. 

Sen esquecer ós nosos notabeis 
da 2ª República (os Casares Quiro
ga, Portela Valladares, Calvo Sote
lo, etc), non hai duda de que o tin
glado tivo os seus tempos de es
plendor na Restauración, é a hora 
dos Gasset, Bugallal, Montero Ríos, 
García Prieto, a hora da carreira po
lítica detrás dun posto na Adminis
tración, única «saída profesional», 
como recorda Bozzo, dunha fidal
guía ou burguesía socialmente blo
queada entre un campesiñado ma
sivo e impotente e un bloque domi
nante distante e alleo sen a ventaxa 
de poder contar cunha burquesía 
capaz de crear oportunidades de 
promoción e marcar pautas e viei
ros ás clases subalternas. 

No artigo que segue, Xan L6pez Facal, economista e inxenieiro 
-presta qs seus servicios profesionóis en SODIGA- analiza 
algúns aspectos relacionados coa situación de. Galicia, hoxe. 
Polrticamente, as6ciase 6 señor Facal coa Asamblea Popular Galega (APG). 

Ilustres políticos, 
caciques, funcionarios 
do Poder. 
XAN LOPEZ FACAL 

¿Qué de estraño ten que, nestas 
condicións, os mociños fidalgos ou 
pequeno burgueses conscientes da 
súa valía nunha sociedade sen 
oportunidades de ascenso colleran 
o tren de Madrid pra poñeren a ren
der o seu talento e amistades, do 
mesmo xeito que os seus antergos 
puxeran a rentuar foros e propieda-

des?. Por suposto o mozo preten
dente non tiña unha conciencia na
cional galega, educado polos apa
rellos culturáis dun Estado centra
lista e criado por unha clase que 
despreciaba a un tempo ó que Gali
cia tiña de propio e á clase social 
que lle prestaba esa fasquía dife
renciada, esa clase social, simple 
máquina de traballar, chamada «os 
paisanos». 

O significado e papel desa frac
ción social que é o intelectual dos 
países cun proceso capitalista blo
queado e preponderancia da vella 
fonte de riqueza agrícola foi vista 
con gran claridade por ese remoe
dor de ciencia social que foi Grams
ci. Nuns retrincos de 1926 describe 
ó «intelectual do surn, tillo dun país 
en que a agricultura cumpre aínda 

unha «función notabel e incluso 
preponderante», como un intelec
tual de vello tipo que «prové da 
maior parte do persoal ó Estado e 
exerce tamén localmente, na vila e 
no burgo rural, a función de inter
mediario entre o labrego e a Admi
nistración en xeral. .. democrático 
na súa cara campesiña, reacciona
rio na cara que dirixe ó gran propie
tario e ó goberno, politicastro, co
rrompido, desleal, non se compren
dería a tradicional feitura dos parti
dos políticos meridionáis se non se 
tiveran en conta os caracteres des
ta camada social». 

Este «intelectual tradicional do 
surn de Gramsci procede do peque
no e medio propietario non labra
dor pra quen a terra, que non traba
lla, é unha simple fonte de rendas 
que lle permiten situarse e situar ós 
fillos; por eso é polo que «reciben 
desta clase unha irta xenreira cara 
ó labrego traballador considerado 
como máquina de traballo que hai 
que roer deica o oso ... e polo tanto 
un costume de refinada hipocresía 
e unha requintada hablidade pra 
engañar e domesticar ás masas la
bregas». Sigue talando Gramsci. 

O que aquí se nos describe é 
unha versión prodixiosamente pre
cisa do cacique galego que tódolos 
tempos e do seu patrón de Madrid. 

A cen anos case esactos da Res
tauración, (constitución de 1876), 
unha nova Restauración vai 
enmarca-la actividade política do 
Estado. Os cen anos que nos sepa
ran da anterior trouxeron cambios 
definitivos, mesmo en Galicia que 
foi esgazando e adaptándose a 
unha situación de profunda depen
dencia acollida con aparente indife
rencia cruzada de estalas de alpori
zamento. 

¿Onde están os nosos políticos 
galegos de Madrid e os seus axen
tes en Galicia? ¿Qué nos van pro
porcionar e cómo van actuar? Na 
contestación a estas preguntas vai
lle moito a Galicia. 

A pouco que tratemos de 
acomoda-la vista á nova escena, xa 
tan gastada, veremos aparecer ós 
políticos galegos de Madrid, son os 

Fernández de La Mora, Fraga, Ca
banillas, Meilán. Os tempos impu
xeron cambios importantes na súa 
base galega; é pronto aínda pra 
valora-la importancia e posíbel inci
dencia dos seus organizadores e 
axentes ante as masas labregas, 
pro ahí están, significativamente, 
os Graíño Amarelle e os Corzo do 
P.G.I. como síntoma dos novas 
tempos que convirten en adianta
dos da gandeiría capitalista ós anti
gos notabeis, caciques de comarca 
donos de propiedades e favores. 

Os tempos cambiaron pro o es
quema fundamental sigue operan
do. Políticos especialistas en cáma
ras e pasillos madrileños con vra
neo en Galicia ante colaboradores 
de Franco hoxe proxectistas da 
nova «democracia española», intér
pretes sempre do Poder mudo e 
alleo, e son os seus homes os en
cauzadores (domesticadores diría 
Gramsci) das masas labregas de
sartelladas e resistentes. 

Mañán ouviremos talar de «re
xionalismo ben entendido», afala
garán ás masas recordandolle-las 
«peculiaridades rexionáis» de Gali
cia e a súa profunda frustración histó
rica. 

Galicia non precis9 agora, como 
non precisaba antes, políticos de 
Madrid; Galicia necesita políticos 
de Galicia, partidos de Galicia que 
conozan millor os rueiros e as con
gostras, ós estudiantes de Santia
go, e ós obreiros de Vigo a A Co
ruña e As Pontes e O Ferro!, novas 
forzas dunha Galicia galega, anque 
non se orienten ben nos entrambili
cados pasillos do poder; Galicia ne
cesita, por riba de todo, que as ca
madas populares saian á escena, 
organizadamente, sen tutores nin 
intérpretes, talando a través dos 
seus sindicatos, das súas Asocia
cións de veciños ou culturáis, dos 
seus Consellos de Parroquia ou Co
marca, necesita unha auténtica di
námica unitaria e popular que tron
ce as pexas e as canles calculadas 
do novo e eterno caciquismo de so-
ciedade bloqueada e tutelada. LO 

~~ 



Pró cultura celta, a Santa Compafta non era 
outra cousa c6 deus Wotan que 

arrodeado dos esp(ritos dos héroes, asistfa, 
dende as nubes, ós batallas pra recolle-las 
ónimas dos guerreiros mortos en combate. 

Este significado bélico da cultura celta 
foise trocando en significado relixioso, 

segundo o cristianismo empapaba a vida 
cotidió. Hoxe, na cultura galega, a 

Santa Compaña é a procesión que fan as 
ónimas de cantos nos queren ben 

pra anunciórno-la nosa morte e -recibirnos 
nas portas do outro mundo. 

A Santa Compaña AS DOCE EN PUNTO, A COMPAÑA SAi OS CAMIÑOS 

A Santa Compaña ten que ter, 
coma mínimo, cinco persoas: a da 
cruz, a do estandarte, a que leva 
auga benta e máilo hisope, a que dá 
vela ó Viático e a da campaíña. De 
cantas persoas van na procesión, 
sóio pertence ó mundo dos vivos 
quen vai abrindo o cortexo coa 
cruz, que será home ou muller se
gundo a parroquia estea baixo o 
nome dun santo ou dunha santa. O 
espírito desta persoa, cando lle dá a 
hora, vaise coas ánimas e deixa o 
seu corpo coma se nada pasara: ta
lando na lareira, coidando do gando 
ou durmindo na cama. 

Cada parroquia ten a súa Com
paña que, antes de saír ós camiños, 
dá unha volta polo adro da igrexa 
rezando en latín. Dáse por certo 
que as ánimas .non escomenzan a 
procesión antes das doce da noite, 
podendo durar hastra o canto do 
galo ou hastra a primeira luzada, 
segundo os lugares. Nunhas bisba
rras, a Compaña sae tódolos días; 
noutras, sóio venres ou sábados; e 
hai siti"os onde só aparece polo in
verno. Dáse por certo que, ás ve
ces, as ánimas van avisar dunha 
morte polo día, máis, nestes casos, 
só se decata ún ó sentir unha friaxe 
moi repentina. 

As ánimas, vestidas de branco, 
van en dúas ringleiras, levan as car
nes moi pálidas e camiñan descal
zas, rezan arreo e dan laios moi tris
teiros. Pra dar aviso ó veciño que 
vai morrer, ás veces, píntanlle a casa 
ou bótanlle pedras ó tellado; outras 
veces, simulan moi ben simuladiño 
un enterro: quen vai detrás do ataú
de coa vela máis cativa da proce
sión, esa é a persoa que ten a mor
te máis prósima. Dise que cando a 
Compaña vai de enterro, fai sempre 
un convite e que quen come da súa 
mesa deixa o mundo dos vivos. Pra 
·non ter que comer desa mesa nace 
o costume de meterse codelas de 
pan nos petos da roupa e poder 
renuncia-lo convite das ánimas sen 
que se encabuxen pola negativa. A 
Santa Compaña non quere, en xe
ral, saber nada dos homes, que a 

quen vai detrás dela pra axexar tí
ranlle osos á cara ou fano tropezar 
en canta pedra hai polo camiño. 

CORENT A REAIS 
POLA CRUZ 

O que anda cos difuntos levando 
a cruz da procesión térmase moito 
de ir contando o que lle pasa, pois 

A. L. MARIÑO 

home da cruz: vacas e cabalos sen
ten o perigo ó lonxe e non paran 
tranquilos hastra que a Compaña 
pasa. O labrego axúdase, ás veces, 
do can ou do carneiro negro que vai 
diante das ánimas: levan un choca
llo que, polo ruido, advirte do seu 
paso. 

Cando a Santa Compaña sor
prende a alguén non hai millor re-

MARCANDO A CRUZ NA PORTA DO QUE VA/ MORRER. 

sente moita vergoña. Sóio pode li
brarse da cruz cando pilla a outro 
home ou muller despistado polos 
camiños, anque tamén din -sen 
que a xente confíe moito neste re
medio- que o relevo pode conse
guirse con cartos e hastra se sabe o 
precio: corenta reáis. 

Anque os paisanos non teñen 
medo das ánimas da Compaña, 
gárdanlle moito respeto, coma ató
dalas cousas do outro mundo, e 
ninguén quere .que o collan pra 
leva-la cruz. Sábese que a proce
sión está pertiño cando se sente, 
sen ver cousa ningunha, un moi for
te cheiro a vela ou o aer se enfría 
de súpeto. Os animáis tamén axu
dan ó labrego pra que non o colla o 

medio ·pra librarse da cruz que abri
l os brazos e decir «cruz teño». Re
sultado seguro dá abrazarse nun 
cruceiro, xa que ninguén pode ter
mar de dúas cruces ó mesmo tem
po. Se ún é capaz de ir tóda a noite 
levando calquera cousa nas mans 
tamén estará salvo de colle-la cruz, 
anque remedio máis simple é levar 
nos petos cornos de vacaloura ou 
cabezas de allo. Se se fai cun pau 
de oliveira un circo e faise unha 
cruz dentro, un pode ver pasar, sen 
perigo .ningún, toda a procesión por 
diante do mesmo nariz. 

O caso é que hai que estar moi ó 
tanto desta asunto porque a persoa 
que leva a cruz, cada día que pasa 
sen coller relevo, vólvese máis es-

mirriada, rematando por morrer se 
non dá pillado a quen pasa-la cruz. 

SOCIEDADE DO OSO 

Mistura estraña de Santa Com
paña de vivos e secta secreta -a 
xente do lugar non sabe quen 
-son- é a Sociedade do Oso, per
soas que saben, con toda seguran
za, a data da morte dos veciños da 
comunidade. As historias desta so
ciedade están moi espalladas pola 
banda do Ribeiro. 

Esta secta conta con párroco e 
servicio funerario propio, fan sem
pre . as súas cousas poi a noite, e 
móvense coma espíritos, deixando 
o corpo na casa. Cando un socio 
está pra morrer, vai toda a socieda
de en procesión, levando na man 
osos de difunto prendidos. Despóis 
de atravesar portas, paredes ou va
lados, sen que nada os poida frear, 
collen o espírito do compañeiro e 
lévano a enterrar. Na casa, mentres 
tanto, os familiares bican no cada
vre, lávano e vísteno pra mete-lo na 
caixa. 

Bibliografía consultada: 
Historia de Galicia. (capítulo 

«Crencias relixiosas», de Xaquín 
Lourenzo) 

* * * 
A pesares de ser unha das histo

rias máis cravadas na cultura popu
lar, chama a atención a pouquiña 
documentación que hai sobor da 
Santa Compaña. 

A razón poida que non sexa ou
tra que a defensa que o pobo fai 
dos costumes que significan unha 
boa parte da súa vida: a xente pode 
falar moito das historias nas que 
ela mesma vai perdendo fé, pro re
sístese a poñer nas mans dun estu
dio etnográfico o que case é o seu 
corazón. 



A PORTA DO PAZO 

Hai moitas casas novas, mesmo 
algunhas de desusada altura nas vi
las semellantes. Na zona céntrica o 
chan é carísimo e a especulación 
non ten nada que envexar á das 
grandes cidades. O abrir novas 
rúas, que en principio foi unha cou
sa boa prá vila, estáse a convertir 
agora nun negocio do persoa 1 pese
tei ro. Fálase mesmo de presións a 
veciños pra que vencieran as parce
las que tiñan no centro, pra lles 
conceder licencias de construcción 
noutras zonas. Na vila citábannos a 
un tal señor Vázquez coma ún dos 
principáis beneficiados nesta feira 
de cemento, rico propietario, hoxe 
veciño de Carballo, pro que segue 
tirando dos íos en Vimianzo. Men
tres tanto, os veciños sen preben
das pagan trabucos «por pingueiras 
no chan» ... 

AMBULATORIO INVERNADO 

Nos sótanos do axuntamento da 
vila está a envellecer e a morre-lo 
material médico destinado a un 
ambulatorio que está rematado 
dende hai dous anos, agardando 
que alguén se decida a poñelo a 
funcionar. Ter en Galicia feito un 
edificio novo pra asistencia sanita
ria sen utilizar é máis un delito ca 
un erro. ¿Cal é a razón pra que esta 
irresponsabilidade perpetúe? 

En Vimianzo hai tres médicos. 
Polas opinións recolleitas ningún 
dos tres parece estar moi vencella
do á xente do pobo; pola contra, 
nunha vila onde as diferencias de 

clase e o «status» de cada quen 
aparecen moi marcados, estes mé
dicos móstranse moi interesados 
en mante-la situación actual. Un 
deles, calificado na vila de «cacique 
fascista nato», lé «Fuerza Nueva» en 
voz alta no bar como se a xente non 
estiver cansa xa de peroratas. O 
prácticante, que vive en Santia
go, sóio é coñecido en Vimianzo 
porque vai cobrar. 

O MESTRE E A E. T .A. 

Quince días antes do referén
dum, cando na vila estaban a botar 
uns foguetes, uns rapaces fixeron 
referencia á organización vasca 
ETA. O mestre que estaba cos ne
nos deulles unha esplicación, coi
daba que obxetiva, do significado 
que tiña a ETA, do que pretendía, 
do que se lle acusaba, e tamén do 
contesto - o franquismo- no que 
xurdía. O certo é que enterados al
gúns pais denunciaron ó mestre, 
que foi interrogado pola Guardia 
Civil, e tivo de termar dunha multa 
de 50.000 pesetas. Este pode ser 
un exemplo de como as conversas, 
as posturas, o xeito de vida, son 
controlados pola casta caciquil, que 
mesmo recurre a trámites inquisito
riáis. 

A Hermandade de Labradores 
forma parte do circuito: sen afon
darmos en máis cuestións, abonda 
con decir que este organismo ofi
cial merca as patacas ós labregos a 
1 6 pesetas o kilo e véndeas logo a 
23 pesetas. 

o o 
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Ten o aspecto das vilas nas que xamóis pasa nada. Camiño do mar de 
Fisterra, e desp6is de Carballo -a vila do Bergantiños-, móis ben 
calada e co óer tristeiro deste tempo de inverno, Vimianzo é algo móis 
ca un lugar de paso. Ten sona de ser terra de caciques, pro en todo 
caso é o espeUo das pequenas vilas da Galicia agraria, onde o privile
xio, o dereito de pernada, e o asoballamento xa non teñen a impuni
dado do silencio. 

Vimianzo: 

Vai de 
• eae1ques 

MANUEL RIVAS 

ENTRETEAS CACIQUIS 

As redes e interrelacións entre 
úns e outros actos caciquís son moi 
frecuentes, «están no áern, «hai que 
ter coidado de quen tes detrás can
do talas» ... O mesmo médico ó que 
antes nos referíamos é tamén pre
sidente do Casino, entidade onde 
se axuntan «os que son algo». Mos
tróu a súa total oposición a que alí 
se fixeran actos culturáis e mesmo 
negóu permiso pra levar adiante un 
festival infantil. As redes e contac
tos chegan até a empresa RIO TIN
TO, esplotadora dun xacemento de 
caolín, «affaire» que tamén dá pra 
talar dabondo, onde foi despedido 
un traballador de quen .as inquietu
des non eran simpáticas a esta es
pecie de «maffia». 

OS CARTOS DA LUZ 

Por se non tiveran abondo que 
aturar, os veciños de Vimianzo, 
xunto cos de Zas e Cabana, teñen 

1 

AMBULA TORIO INVERNADO 

un serio problema coa empresa de 
suministro eléctrico «Xallas», que 
non contenta con non da-la luz su
ficiente pra que nin os rapaces poi
dan tace-los deberes, aínda non de
volvéu os cartos de 1966 despóis 
de perde-lo pleito: naquel ano «Xa
llas» cobróu o doble do que lle co
rrespondía. 

Pro, a pesares de todo, hai cau
sas que ver en Vimianzo e habería 
máis se as forzas do pasado non ti
vesen dominado o pobo. Labregos 
de parroquias cáseque incomunica
das, como Baíñas, Treos, Serrano, 
Bamiro, Carantoña, Carnés, Berdo
llas, etc... dependen da vila pra cal
q uera cousa, pra calquera papeleo, 
e pra eles Vimianzo é unha máqui
na fría e inhumana. Nun primeiro 
intre, o visitante queda apampana
do pola fermosura do pazo de Tra
seriz, ou pensa no bo destino que 
podía te-lo Castelo -onte cadea 
de arcebispo, hoxe semi
abandoado- ... Pro esta vez no áer 
había outras preocupacións e até 
daba mágoa olla-lo brillo marelo das 
acacias neste día de chuvia. 

11 ¡ 
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Celso Emilio, 
agora 

bf n que a palabra rebelde de 
Celso Emilio Ferreiro esmorecéu 
nese funil de cimento -que non de 
pedra- que os madriles. Dfn 
que Celso non ten problemas pra 
escribir en castelán -despóis de 
tantos anos de loita- nalgún xor
nal galego, e algúns pergúntanse 
por qué aparece o seu nome nun 
xurado literario xunto coa condesa 
da electricidade ... 0 mesmo feito 
de aceptar a presidencia da Aula 
Galega do Ateneo -coincidindo 
coa negativa de Cela pra presidir a 
1 nstitución- provocó u moitas crfti
cas. 

Pro o lombo de Celso Emilio es
taba dorido dende fai anos por ou
tros paus ben distintos e máis san
grantes: os que perseguiron a sua 
poesfa necesaria, os que calaron o 
seu berro xusticieiro, os que se
cuestraron a voz limpa dos seus 

••••••••••••••••• 
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ENCRUCILLADO 

Namentres os premiados dos 
números anteriores vanse poñeAdo 
a modiño pra botar de sf as resacas, 
f moslle dar un pouco máis de corda 
ó asunto. No prósimo número 13 
de TEIMA sairán, logo, os premios 
seguintes. 

Velahí vai o desta semá: 

HORIZONT AIS: 

1. - Fonda, hostal. 2. -Cheiro, 
arrecendo. 3.-Rfo galego. 4.-0 
revés, ensaiada. 5. -Gobernar. 
Conózoo. 6.- Liguéi con cordas. 
Composicións poéticas de louban
za. 7.-Dise do home de corta es
tatura. Embarcación feita de toros 
de arbres. 8. - Raiola de sol. 
9.-Artigo en plural. 10.-Tesas. 
11.-Sen rabo, en plural. 

poemas, os que prohibiron ... Celso 
Emilio foi pra moitos galegos a pa
labra xusta e ó mesmo tempo fer
mosa: Moitos insisten, e segura
mente teñen razón, en que Celso 
Emilio é o millor poeta galego con
temporán. ¿Cómo respostar logo ás 
críticas actuáis?. Cecáis non haxa 
nin aburguesamento nin esquence
mento, cecáis haxa un cansancio 
fondo ... entre tanta longa noite de 
pedra. 

1 
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1--1---f--f--

11--4----4--+--

..... ._ ...... --1---1-__; 

VERTICAIS: 

1.-0 revés, ta~erna. 2.-0rgani
zación nacionalista vasca. 3.-Un 
dos grandes pintores galegos de 
hoxe. 4.- Conxunción. Abandoa. O 
revés, interxección que denota dor. 
5.-Lugar da cociña onde se garda 
a leña. O revés, meigo. 6.-0 re
vés, animáis de labranza. Ser. 
7.-Terreos diante das igrexas. Re
piten unha escena, unha canción. 
8.-Contracción. Desfacer unha 
cousa en anacos miudos. lnterxec
ción. 9. - Deixar fóra de combate. 
10.-Contracción. 11.-Mamffero 
plantfgrado (femenino). 
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Diabéticos que vindes 
ó mundo ... 

Perdoando o mimetismo e co permiso dos teóricos serios, ser diabético en 
Galicia supón estar doblemente fodido. Que sí, home, que sr. No Hospital Xeneral 
de Honolulú, en Santiago, ós nosos labregos diabéticos danlles coma remedio 
unha chamada «Dieta Hipolimemiante»que mete medo. Cura-la diabete costa un 
ollo da cara e unha neurose, canto menos. Admiren algúns dos «menús» que tañen 
que prepara-los nosos camaradas e sufridos labregos: 

Un martes calquera hai que tomar cousas tal coma estas (copia testual): de
sayuno, 200 ce. de leche (con o sin café), sin azúcar, 200 g. de fruta o zumos; co
mida, 200 g. de coles de Bruselas con bechamel o espinacas también con becha
mel, 100 g. de ternera a la plancha con 80 g. de arroz cocido, fruta, 200 g.; cena, 
crema de puerros, 100 g. de merluza, lenguado o gallo hervidos, fruta, 200 g. 

O domingo hai que pasar polo seguinte e horrfbel trámite: ensaladilla (50 g. 
de patatas en crudo, guisantes, zanahorias y pimiento rojo), 150 g. de ternera sal
teada con ensalada de escarola, fruta, 200 g. 

O final, claro, o pobo recurre ó caldiño de galiña. 

A retagarda de ccZalito» 
Gonzalo Fernández de la Mora, home un 

pouco gordo e de amplo sorriso, nos tempos 
de ministro de Obras Públicas era moi tala
dor, de moitas promesas. Algunha que outra 
cinta de inauguracións tamén cortóu -que 
as verdades non tañen porque calarse-, 
ocasión aproveitada pra safr cunha meda
lliña de fil/o adoptivo de tal sitio, ou, cando 
menos, cunha boa enchente. 

Agora resulta que Gonzalo metéuse a po
lítico e anda polo mundo predicando a súa 
verdade. Dise que, seica que di, que as ma
ravillas da ciencia son tantismas que os dife
rentes xeitos de pensar non tañen flituro, xa 

o mintireiro 

que o progreso das máquinas está a facer
nos a todos igóais: úns, ministros; outros, 
ministrados. Pro todos iguáis. 

Cantan que saña reconquista España 
coa axuda da (santa) Alianza Popular e que, 
pra esto, xuntóuse con seis vellos amigotes, 
todos ministros coma el. Prometía que a 
(santa) Alianza Popular atacaría a fondo e 
forte, que botaría man de cantos medios 
puidera. O caso é que a xente pensaba que 
cando soltaba· estas ameazas estaba a falar 
de política. Pro vista retagarda que tiña por 
Vigo a causa é coma pra prepararse pra can
do veña pala terra de cada ún: haberá que 
recibilo coma se recibe un pirata. 

verdadeiro 
Lúa chea. seica, no Virgo ás 17 horas 13 minutos: semella que nos quere 

facer esquence-las moitas xeadas do febreiro e por eso, de cando en vez, amosa o 
sol as súas fazulas relocentes ... ben limpadas. por certo, co pano dos ventos irados. 

co 
¡ Ollo ! Cando o marzo é ventarrón, abril ven chuviscón. Porque, xa se ve: can- ~ 

do marzo amola. abril esfola. I' 
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Hai homes que lle botan o que 
sexa á hora de falar. ¡O que hai que 
ouvir ás veces! Coma no caso do 
ex-ministro de Traballo, Girón de 
Velasco, cando un bo día lle veu ás 
mentes defini-lá nosa Terra. Vexan, 
o que decía daquela o ex-ministro 
na súa propia lingua vernácula: « ... 
Y es necesario que conozcan la va
liente, iluminada y fuerte Galicia 
pescadora, navegante, militar y la
briega; santificada con la tumba del 
Apóstol que nos trajo la noticia de 
nuestra redención y fue el primero 
entre los doce en derramar su 
sangre por Cristo; Galicia de poetas 
y soldados y nevegantes; Galicia un 
poco aventurera que saltó sobre el 
mar y creó junto al Plata la mayor 
ciudad de lengua castellana con su 
trabajo, su tenacidad, su capacidad 
de sufrimientos. Galicia, donde un 
día se inventó la salve a María San
tísima ... » 

Con definicións así, amiguiño, 
¿ ónde iremos parar? O Ceo, seguro, 
logo de pasar por este interno (tem
poral, eso sf, como din os interesa
dos). Un interno que homes coma o 
definidor teimaron ano a ano, dfa a 
dfa pra que fora máis interno por 
ver de lle aumentar «a nosa capaci
dade de sufrimentm>. E o señor 
Girón, xa ven, ahí lles queda tan 
pan<;ho coma se tal cousa... ~ 

••••••••••••••••• 
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Postos a dar consellos, ¿Por qué 
non pasan neste fin de semá polas 
terras de Verfn? Os antroidos da
quela terra xa se foron, pro segura
mente lles quedará algo ou, polo 
menos, poderían aproveitar pra v~r 
de axenciar algunha película «por
no» recén trafegada pola fronteira. 
Mercado haino, de verdade, e se 
non, xa verán. 

E terra de moito viño. E bon: «te
rra de moito pan e viño, cun viño 
tinto forte que compre ás veces 
rebaixar un chisco», din os entendi
dos. Os tintos van dos nove ós doce 
grados, namentras os brancas osci
lan antre os once e trece. En resu
me, sempre segundo os entendi
dos, ninguén podería negar que son 
dixestivos. 

Por~se lles veñen dúbidas á hora 
das eleccións, en San Lázaro, perto 
do Pazo dos Castros vive un home 
que, seica, é quen máis coñece na 
bisbarra encol dos viños de Verfn, 
Monterréi, Oímbra e Castre/o do 
Val. Un home que, cando se mama 
ben mamado, como compre, a bo
rracheira saelle dun xeito moi seu: 
dáselle ó vello, vaia, por recita-lo 
Oficio de Difuntos. O caso é que 
todo elo cae enriba dos visitantes 
en latín, coma se tal cousa ... 

Beban, pois, a discreción. Que 
despóis, por se as cousas non foran 
daquela maneira, teñen nas inme
diacións as fontenlas mineiro
menciñáis de Cabreiroá, Sousas e 
Fontenova, onde van os doentes 
españóis e portugueses; doentes 
de estómago, claro. 

CAITANO Por XAQUIN MARIN 
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A Feira do Cocido en La/In queda 
atrás, xa, e a agarda-la que veña. 
Namentres, máis de un comenza a 
nota-las nogallas dun estómago 
que foi ficar doído dos esforzos da
quela festa. Pro non hai problema: 
O Corpiño está ben perto dalí e, 
contra do que maxinen outros, o 
meigallo funcionando todo o ano. 
Pódense acercar, se non. 

Polo demáis, tampouco é cousa 
de pensar que na terra do Deza so
mentes se come ben unha vez ó 
ano. Hai cociñeiros-as dabondo na
quel país que non desencantan, en 
modo ningún, da historia secreta 
daquelas cociñas: dos tempos de 
Felipe IV é Manuel Montiño, co
ciñeiro lalinense, que fixera o ban
quete na Casa de Dés. Un banque
te de trinta pratos, vaia, a base de 
capóris asados, empanadas de cer
vo, troitas cocidas con mollo verde 
de mazá, polos recheos, pastelóns 
de vitela , xamón trufado, cabrito 
asado, lamprea estofada, salmón 
en mollo de ovas, paspallás ó espe
to, perdices en pepitoria, raxo asa
do ... E, logo, os postres. 

Non é de estrañar, pois, que 
máis dalgún toleara daquelas e na
cera o que xa se pode chamar «flo
recente mercado do Corpiño» ás 
costas da mesma lgrexa. Porque as 
tarifas pra tira-lo meigallo son se
lectivas, anque, eso sí, curar van 
curando. Segundo din ... 

••••••••••••••••• 
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Co que están a cobra-los oculis
tas do país ... máis de dous van que
dar din anteollos. Claro, quedarán 
sen anteollos se non nos fan caso 
ningún. Porque solución téñena, e 
ben boa: en calquera das feiras que 
lles irnos recordar prós días cinco e 
seis, fin de semá, poden atopar 
mercado dabondo no que respecta 
ás gafas. Pódense, pois, convertir 
nun honesto «catrollos» sen máis 
problema que pasar polas feiras de 
que talamos: 

Día 5, sábado: Na Coruña, lllana, 
Valdoviño, Rianxo, Teixeiro, Tauro e 
Taragoña. En Lugo Chantada, Fiolle
do, Lousedo e Pedrafi.ta. En Ouren
se, Celiros, A Mezquita, Parada de 
Sil, Pereiro de Aguilar, Chandrexa e 
Caualedro. En Pontevedra, Forca
réi, Perdecanái, Salvaterra e Ponte
caldelas. 

Día 6, domingo: Na Coruña, 
Oleiros, Barqueira, Cerdido, Vilano
va e lrixoa. En Lugo, Monforte, Roi
mil e Sarria. En Ourense, Cea, San
diás e Valdeorras. En Pontevedra, A 
Cañiza, Silleda e Redondela. 



O número 1 da revista «Encrucillada» (revista 
galega de pensamento cristión) xa est6 na rúa 

(adiantabómolo no número anterior da nosa revista) 
e esto supón un novo acontecemento na realidade do 

pars. O crego Torres Queiruga, un dos teólogos 
galegos móis inquedos, é o seu director e, 

dende Ferrol, traballa un equipo de 
redacción e cordinación constiturdo 

por Engracia Vidal, Montero Santalla 
e móis Segundo Pérez. 

Conversa eon Torres Queiruga ( ccEnerueillada») 

ccQueremos unha revista pra todos>> 
«A revista parte da problemática 

teolóxica en Galicia, fondamente 
vence/lada ós intereses e proble
mas da nosa terra como pobo e 
realidade nacional)), dinos o direc
tor da nova publicación. ¿ Unha re
vista confesional? «A revista non 
quere ser esclusivista, pro presén
tase coma o que é: unha revista feí
ta dende a fe e dende o Evanxelio, 
pra enfocarmos dende estas pers
pectivas a realidade do paf S)). 

ASUMl-LO FEITO 
NACIONAL 

Andrés Torres Queiruga (Aguiño, 
1 940) é autor, antre outros, de li
bros coma <ffeoloxra e sociedade 
en Galicia», «Relacións Eirexa
Mundo», «Crisis da concencia reli
xiosa no mundo moderno», etc, al
gúns deles en colectivo; ten a súa 
tese a imprentar «Constitución e 
evolución do dogma)) e un libro ma
nuscrito encol do «Evangelio, a fe li
bera non opina)). O seu papel den
tro das correntes teolóxicas de des
cubrimento e encontro coa realida
de galega considérase fundamen
tal. 

«0 número dous de «Encrucilla
da»« pénsase xa eneal do Naciona
lismo e a Fe)) ¿Un ha definición? 
«Pois tamén é unha definición -di 
Queiruga-. «Encrucillada» parte da 
asunción real do feíto nacional de 
Galicia, unha asunción que compre 
non confundir cunha toma de posi
ción partidista nin esclusivista 
senón fundamental, á marxe da in
terpretación que logo poidan face
los diferentes partidos polfticos. 
Non queremos entrar xa nestes 
plantexamentos concretos senón 
que coidamos que o noso papel 
debe ser máis de trasfondo, de ven
ce/lo unitario das diversas posturas 
nacionalistas concretas. Quisera
mos alimentar, neste senso, secto
res moi distintos da realidade gale
ga e, se fara pos! bel, chegar mes
mo ós máis populares)). 

O GALEGO NA EIREXA 

Os tres homes de Ferrol consti
túen a mesa de redacción da revis
ta. Logo hai 24 membros dun Con
sello de Redacción, dous por cada 
diócese galega e representantes de 
diferentes sectores da sociedade 
do país: rural, pesqueiro, obreiro, 
etc. Cada número planifrcase nunha 
xuntanza de todo o Consello, que 
critica ó mesmo tempo o anterior. 

T. A presencia da lingua galega 
na Eirexa é un fenómeno que se 
produce fundamentalmente a parti
res das correntes progresistas do 
Concilio Vaticano Segundo. ¿ Cóma 
o valorades vós? 

T.Q. E a evidencia dun compro
miso, o compromiso co noso pafs. 
E tamén unha deuda que a lgrexa 
ten de pagar. A lgrexa ten unha 
grande deuda coa cultura galega e, 
concretamente, coa nasa linguf}, 
marxinada sempre e históricamen
te. Pro non sóio é dende o Concilio 
Vaticano Segundo. A pesares da 
polftica oficial da lgrexa ó traveso 
dos séculas, de esquencemento e 
marxinación ou ignorancia do gale
ga, houbo xentes, cristiáns e mes
mo bispos que se prantexaron con 
moita sinceridade o problema e loi
taron por solucións, moito denan
tes ca nós. 

NON ESCLUIMOS A NINGUEN 

T.Q. Non directamente. Agora 
ben, é certo que hai na revista unha 
asunción clara da realidade nacio
nal do naso pafs galega, e esto é 
unha causa que moitos non son ca
paces de facer, o que provoca unha 
autoesc/usión. Nós non esclufmos a 
ninguén, pro somos conscientes de 
que ás veces hai tamén barraxes 
obxetivas. 

¿Qué revista queremos? Unha 
revista aberta a todos, cara a den-

,. 

Na meirande parte dos xornáis 
e nalgunhas revistas vascas apa
rece estes días o seguinte anun
cio: «é causa de todos colaborar
mos no desenvolvemento do idio
ma euskara, verdadeira xoia viva, 
vence/lo ideolóxico e de comuni
cación no naso pobo)). E engade: 
«0 curso que lle ofrece (eiquí hai 
o nome dunha coñecida firma de 
cursos por correspondencia a ni
vel estatal e mesmo multinacio
nal) é un método moderno de efi
cacia comprobada, con discos e 
cassettes, etc, etc)). Xa sabemos: 
as comparanzas son sempre no
xentas, unha realidade non ten 
que ver coa outra, son diferentes 
historias ... Pro podemos seguir. 

Os programas de TV en cata
lán, que dende xaneiro deste ano 
son diarios, inclúen un programa 
de ensino do idioma. En dous ni
véis: ún de coñecemento e outro 
de perfeccionamento. O mesmo 
se ten pensado xa (no sei se ago
ra funciona) prá TV que se fai en 
euskara. ¿Seguimos coas compa
racións? Seguimos: os programas 
de radio pró ensino da lingua do 
país. Hai unha chea deles en Ca
taluña e Euzkadi. ¿Qué pasa ei
quí? ¿Qué realidade viven os me
dios de comunicación? Hai algún 
tempo unha cadea de emisoras 
pensóu en Galicia a emisión dun 
prgrama semanal, en colabora
ción cun xornal, pró ensino do 
idioma galego. O proxecto, a pe
sares das teimas dos seus primei
ros promotores, non foi adiante 
pola nugalla do contesto e, sobor 

tro da lgrexa porque somos cons
cientes que hai amplos sectores 
que non asumiron afnda .o compro
miso co seu pobo, e cara a fóra, 
vence/lados con todos aqueles que 
traballan pota nasa realidade á 
marxe de compromisos concretos 
de partido que poida haber. Quixe
ramos inaugurar unha liña de uni
dade a favor das solucións dos pro
blemas de Galicia, abertos ó diálo
go, á discusión e á colaboración de 
todos)). 

XAVIER MARIÑO 

de todo, porque ó parecer non era 
rentábel tampouco. ¿Qué se en
tande eiquí por rentabilidade? 

En TV-Santiago dinos que sí, 
que eles teñen moitos proxectos 
prá TV en galego, ou millar: pra 
un programa galego semanal no 
que se ven cismando hai unha 
chea de tempo, fixéronse 
programas-piloto hai unha chea 
de tempo, pedíuse presuposto e 
af nda se está a agardar unha res
posta concreta de Madrid.¿ Vai vir 
agora? O gal ego na radio, que 
cara á normalización da nosa lin
gua tería unha importancia gran
de, non é máis ca iniciativa illada 
de dúas ou tres persoas que van 
tentando de gañar terreo teimu
da mente nunha programación 
standar, allea, sen imaxinación e 
pro be. 

¿Cómo encetar e dende ónde 
unha verdadeira campaña de sen
sibilización sobor da cuestión do 
noso idioma? As Asociacións Cul
turáis seguen sendo as guerrillei
ras da lingua, coma de tantas 
cousas, nesto do ensino. Algun
has entidades bancarias interesá
ronse xa polo tema, mesmo gran
des almacéns (por aquelo da ima
xe comercial)... Desto xa se ten 
fa lado. ¿ Pra cándo nos medios de 
comunicación dun xeito eficaz, 
non de esmola, por dereito e ne
cesidade? Non somos pesimistas. 
Eiquí ninguén é pesimista. Pro ás 
veces as comparacións serven pra 
non perde-la brúxula nin a · con
ciencia do retraso. o 

M 

' 

«¿A esperiencia de «Lagos)) nos 
anos da República? SI, penso que é 
unha comparanza axeitada, salvan
do as distancias e diferencias lóxi
cas no tempo no que vivimos cada 
ún)). 

T. ¿ Pódese falar de «Encrucilla
da» como a revista da esquerda 
dentro da lgrexa? ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ .o 



«Enerueillada» 
e a «boa prensa» 

Pra que en Galicia poidamos atapar 
algunha publicación relixiosa de certa 
categoría - non so mentes follas parro
quiáis nou Boletfns diocesáns- compre 
remontarse ós xa lonxanos tempos da 
11 República. Pódese decir que en dita 
época este tipo de prensa chegóu a 
abondar, coma resultado das condi
cións políticas estimuladoras da reac
ción relixiosa. Consecuentemente, a 
meirande parte das publicacións reli
xiosas da época englóbanse na ca
te goría do que argot eclesiás 
tico da época definía como «boa 
prensa», clasificación que perduróu 
moito máis alá da guerra civil e estimu
lóu campañas pecuniarias anuáis ó lon
go das décadas máis ominosas do na
cional catolicismo. As campañas da 
«boa prensa» - que non ti ñan somen
tes coma finalidade obte r fondos 
económicos prá súa financiación, 
senón tamén desacredita-las publica
cións non ortodosas- iniciáranse nos 
primeiros anos do sec. XX, du rante a 
monarquía alfonsina. Pro, en realidade, 
a preocupación pola «boa prensa» entre 
os eclesiásticos españóis data do sec. 
XIX, froito da loita clerical contra o libe
ralismo ideolóxico e polít ico , xenerador, 
segundo bispos e cregos, das «funestí
simas libertades modernas» e, sobar de 
todo, da «libertade de prensa». 

A «BOA PRENSA» EN GALICIA 

Afnda en 1906 os bispos da provin
cia eclesiástica de Compostela, nun 
dos poucos documentos que produci
ron conxuntamente, referfanse , entre 
outras preocupacións pastoráis que os 
magoaban - acción católica , cateque
ses , escalas confesionáis , cociñas 
económicas coma modelo de obras sa
ciáis - a difusión da «boa prensa» con 
verbas que definen nidiamente o signi 
ficado deste tipo de publicación: 

«Muchas veces nos hemos ocupado 

ALFONSO MAGARIÑOS 

A continuación daban mostra do seu 
espírito inquisitorial prohibindo ós fiéis 
da provincia eclesiástica a lectura de 
xornáis coma El Pals, El Imparcial, El Li
beral, Heraldo de Madrid, Diario Uni
versal, España Nueva, ABC,e de tódo
los de ideas semellantes e tendencias, 
por seren «contrarios al magisterio de 
la Iglesia , por no respetar su autori
dad .. . , por favorecer el liberalismo, el 
socialismo, el anarquismo y otros 
monstruosos errores condenados por la 
Iglesia». Veredicto máis grave merecía 
ós bispos galegas a «prensa pornográfi
ca», pra estirpación da cal non dubida
ban en solicita-la intervención espediti
va do brazo secular. E ¿por qué non 
lembrar aquí a pastoral de 1905 do bis
po de Tui, Valeriana Menéndez Conde, 
prelado civilizado e liberal en certos as
pectos, que definía , a libertade de pren
sa , nun documento sobre o tema, como 
«libertad de perdición, porque es liber
tad para el mal»? Afirmaba alí que «es 
una aberración de la escuela liberal que 
ningún gobernante de conciencia sana 
puede admitir como principio doctrinal 
absoluto». 

Está claro , pois , que a «boa prensa» 
é sobre todo aquela que cae baixo o 
control da xerarquía relixiosa e dispón 
de censura eclesiástica ou, cando me
nos, aquela que, mesmo dirixida por se
glares cunha relativa independencia , 
aténse ós cánons de ortodosia. Lóxica
mente, a antftese da «boa prensa» é a 
«mala prensa». a prensa canallesca se
gúndo frase de Umbral, que non é so
mentes a anticlerical , senón todo tipo 
de prensa progresista no eido social , 
político ou ideolóxico (socialista , anar
quista , liberal ou simplemente republi
~ana) . Os meirandes improperios desti
laban das plumas dos bispos e da lin
gua dos predicadores contra esta clase 
de publicacións. Pedro Segura Sáez, o 
arcebispo de Toledo que causaría tan
tos problemas ós primeiros gobernos 
republicanos, calificábaas nun docu-
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los Prelados de España de exhortar a 
nuestros amados diocesanos a que 
lean y difundan buenos periódicos y re
vistas ·y a que se abstengan de leer los 
impíos y heterodoxos, los inmorales y 
los que desprecian la autoridad de la 
Santa Madre lgl~sia. Ahora les reco
mendamos en particular las que se pu
blican con censura eclesiástica y los 
que sin llevarla son tenidos como cató
licos. Nos agrada mucho que se repar
tan y difundan dichos periódicos en to
das las clases de la sociedad». 

mento de 1 930 sobre a prensa católica 
como «grave plaga», «mal grave», «ver
dadera calamidad», «el ariete más for
midable que utiliza la impiedad para 
combatir constantemente a la Santa 
Iglesia», «desenfreno irreverente que 
atenta no solo contra la santidad de 
Dios, sino contra la misma naturaleza y 
dignidad humana». Aínda en 1936, o 
articulista de temas saciáis, P. R. 
Manjón, definía a «mala prensa», nun 
artículo publicado no semanario vigués 
Galicia Social,como «un verdadero cán-

cer social». Pola contra, a «boa prensa» 
viña considerada, recibindo consecuen
temente un trato pastoral prioritario, 
como «el arma más eficaz para defen
der los intereses sacrosantos de la Reli
gión y del orden de los ataques de todo 
género que nuestros enemigos dirigen 
y sostienen continuadamente, utilizan
do como principal instrumento las co
lumnas de la prensa impía». 

O testo do documento citado perte
nece a unha circular do presidente da 
Xunta Diocesana da Boa Prensa de 
Mondoñedo, publicado no Boletín da 
diócesis en 1931. E claro que a «boa 
prensa» tiña de adolecer de graves de
fectos de información, de óptica ideoló
xica e de tratamento periodístico, feito 
que reducía notábelmente o número 
dos seus destinatarios. As xerarquías 
eclesiásticas non deixaban de recono
cer esta situación ; pro en troques de 
analizaren as súas causas, botaban 
toda a responsabilidade sobre os católi
cos que, segundo eles, contribuían ó 
ésito da «mala prensa» mercando os 
seus xornáis e revistas e rexeitando os 
confesionáis. Non pode resultar es
traño, por eso, que Troitiño definira no 
semanario lucense Guión en maio de 
1 930 a prensa dos católicos como «pé
sima ... Buena Prensa». 
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Unha nova Poesía de Lago González 
ONMEMORANDO o traslado das cimas ~o venc
rab~l Laeo Oonzálczos mozos uriivcrsifl1rios rccollfa
mos.11u111.J11 nova edición (1,. algúns poemas do santo 
Aft'\-b,isP? como lcm~ranza. filiill do uu doble maxistc
rio 9c c(ncia c dcvirludc. 

· Có mesmo motivo ~cUcaba ~sta revista, pdr mcio 
do Dr. Filgucira VaJvcrde-un dos scus mais esforza

dos illlimadores;-un~~ abada de lcmbranzas pra avivar os csteos da 
rcxa pcrsoaJicbdt: do erau galega. e recollfa un feixe de. poemas csai
los na docc.lfne:oal?:ilcg1 (2). 

ENCRUCILLADA 

Non é posíbel , neste intre, facer un 
estudio a fondo da «boa prensa» en Ga
licia. O traballo requeriría un espacio 
máis amplo, que pode levarse a cabo 
nun momento posterior. Agora é preci
so contentarse con citar algunhas pu
blicacións pertenecentes a este xénero , 
que abondou sobre todo na 11 Repúbli
ca. Por exemplo, Galicia Agraria, publi
cación coruñesa, e Galicia Social Agra
ria, continuación da anterior en Mon
doñedo, que serviron de órgano oficial 
ó sindicalismo católico agrario; Galicia 
Social, que perduróu despóis da guerra 
civil e foi o voceiro do sindicalismo 
obreiro católico en Galicia; Spes, órga
no das Xuventudes Católicas de Ponte
vedra , con certos aires de modernida
de ; Scientia, voceiro oficial dos estu
diantes católicos, publicada en Santia
go ; Abrente, órgano da Congregación 
da Anunciada e de San Luis Gonzaga , 
igualmente compostelana . Todas estas 
publicacións, algunhas delas técnicas, 
como Galicia Agraria e Galicia Social 
Agraria, englóbanse de cheo na catego-

ría de «boa prensa», polo seu intenso 
conservadurismo ideolóxico e político 
que se manifestóu nidiamente na hosti
lidade contra a República e acadóu o 
seu punto culminante en 1936 ó optar 
incondicionalmente polo fascismo. Na 
mesma categoría débense incluí-las 
abundantes follas parroquiáies e máilos 
boletíns oficiáis das dióceses. Mención 
aparte merece Lagos, bole.tín católico 
mensual editado en Pontevedra, que 
servía de canle de espresión ó reducido 
sector de seglares e eclesiásticos relati
vamente progresistas da época. As 
súas características foron a modernida
de de pensamento, o galeguismo mo
derado e unha certa confesionalidade 
que non entraba en contradicción co 
seu progresismo ideolóxico. 

Nesta última liña, trascendéndoa , si
túase ENCRUCILLADA. Por certo, a 
nova publicación non vai pertencer á 
categoría da «boa prensa». E, aínda que 
«boa prensa» non é sinónimo de confe
sionalidade, ENCRUCILLADA non que
re ser tampouco confesional, ó xeito 
que o foi Lagos. O subtítulo de «revista 
galega de pensamento cristián» preten
de ser unha declaración de característi
cas e obxetivos. Galega e cristiá: sen 
dúbida os dous adxetivos espresan 
adecuadamente as dúas connotacións 
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Mals nin na.nasa humilde-pero sentida-Ofrenda, nin no asisado 
e dtvoto c!iludo do meu sabio n1estre filgueit'ai aparecía isb. p<>C"lla que 
hoxc damos a canecer aos lcitores dende lstas columna.~ atólias e ga
)CJ¡U. 

A composición i! a seguinte: 

VENTO E POLVO 

-Ai, nan:ü1 como berran os ve:ntosl 
¡Cal nu:enn'as rollas! 

Como fungan nos arbres y-abanan 
i ~¿~1epoulas! 

CoQ1Jl t?ol~n .e bnncan e íoxen 
kas herba..s d'a touW 

¿Qu! sed, mina nai?-Asl corren 
Todifta-1-~s ~µsas; 

Ai, Jillino, as ve"nturu d'~ IÜra 
q>menzane vcian ... 

Y~ qu'a vida. son ventas, y-os homes 
Hcrbin~ d'a touza. 

- E aquel polvo qu'os ventas levantan 
N'aqucfarevoltiit · 

Qué será, mina nai?-Ech'a'imu:cn, 
fillino, d'uhoras. 

Tuy, 1883. 
MANUEL LIOO ÜON2ÁlfZ. (3) 

específicas de ENCRUCILLADA na 
medida en que é posíbel predeci-lb fu
turo dunha revista da que apenas re
mata de safr do prelo o númeo ún. So
meter a análises os fondos e innume
rabeis problemas de Galicia, proxectan
do sobre eles a perspectiva da reflesión 
cristiá, esa é a intención orixinal de EN
CRUCl LLADA. Agora ben, esa óptica 
cristiá non aparecerá necesariamente 
esplícita . ENCRUCILLADA quere ser 
unha contribución máis, desde o seu 
ámbito específico, ó fortalecemento da 
galeguidade, á necesaria unidade das 
forzas dispersas, ó esclarecemento das 
múltiples opcións socio-económicas e 
políticas. Non pensa acadar estes obxe
tivos mediante a «neutralidade» carac
terística das institucións eclesiásticas, 
senón mediante a acentuación obxetiva 
do seu compromiso con Galicia e as 
súas clases máis oprimidas, por enriba 
das súas comenencias e dogmatismos. 
Por eso ENCRUCILLADA non quere 
caír necesar[amente na confesionalida 
de, nin menos aínda formar parte da 
prensa ben pensante e ortodosa. 



A Zanfofta, o instrumento dos xograres e troveiros na 
Edade Media, foi ficando e quencida nas mans 

dos vellos, cóseque sempre cegos, que eran os cantores 
dos rorhnces. Hoxe, de novo, v61tanse a ver sinóis 

de rexurdimento da man dos novos xograres 
galegos. Un deles, o Dr. X. TEIXEIRO ROIS, 

co cal mantivemos a seguinte conversa. 

A zanfoña, 
instrumento ·dos 
novos xograres 

TEIMA. ¿Cá/ é a orixe da zanfoña? 
Dr. TEIXEI RO. Non hai, hoxendía, 

ningunha tese suficientemente contras
tada e rigurosa pra poder afirmar ónde 
se tranxéu a primeira zanfoña. E un ins
trumento que sufrf u unha serie de ma
tamorfoses deica chegar ó que nós en
tendemos com tal, mais unhas das pri
meiras consideracións que hai que su
liñar eiquí é que non hai un soio xeito 
da zanfoña, senón que hai moitos xei
tos de zanfoña, tanto dende un punto 
de vista técnico, da organización técni
ca do instrumento, coma da disposición 
das cordas, da manaría de tanxela, aín
da que menos nesto ca no resto. Hai 
unha tese, sostida por un autor alemán, 
que fala dunha orixe oriental da zan
foña, que verla dende Oriente ó traveso 
da Península Ibérica. Esta teoría apóia
se en consideracións de orde semánti
ca, mais nesta hipótese non hai nada 
realmente riguroso. Se viñera de Orien
te vería seguindo a invasión árabe da 
Península Ibérica, e tería chegado a Eu
ropa ó trave o do camiño francés. Mais 
eu penso que o movemento poido moi 
ben tomar un camiño inverso e ter che
gado hastra Santiago certamente ó tra
veso do vcamiño francés e acompañan
do ós romeiros. 

EVOLUCION 
DO INSTRUMENTO 

Máis alá dos montes Urales, na Si
beria, hai un instrumento moi antergo 
que ten o mesmo mecanismo cá zan
foña. A min paréceme, por lóxica e pola 
documentación que poseo, que a zan
foña poida que aparecera en diferentes 
puntos ou momentos da civilización do 
home, con caracteres lixeiramente dife
rentes, máis ou menos ó mesmo tem
po. 

TEIMA. ¿Cómo evolucionóu a zan
foña hastra a forma hoxe máis adoita
da? 

DVR. TEIXEIRO. Na obra dun autor 
alemán do século XVII hai representa
dos tres xeitos de Zanfoña, que son 
coma tres variantes da mesma especie, 
coma tres fases nas que este instru
mento aparece, unhas veces cun ma
nubrio, mais non coas técolas, tanxen
do as cordas directamente cos dedos; 
outras aparece sen manubrio, tanxén
dose logo cun arco, aínda que xa levaba 
técolas. A terceira tiña as técolas e 
máilo manubrio. 

E un instrumento inxenioso que de
beu nacer en varios sitios ó mesmo 

X. SARCEDA CASTRO 

tempo, porque se non esistira tiña de 
esistir. E o instrumento ideal pra facer 
música dunha maneira sinxela cando 
non· se coñece esta arte e non se posee 
unha boa orella musical. Antre os ins
trumentos máis primitivos, mais xa con 
algunha evolución, nos que é posíbel 
que o individuo cante e tanxa asemade, 
hai dous esencialmente que chegaron 
deica nós: o violín, coas súas varieda
des, e a zanfoña. A gaita non ten as 
ventaxas desta derradeira, primeira
mente porque é de técnica máis infesta . 
e tamén porque non permite ó home 
cantar e tanxer ó mesmo tempo. Nem
bargantes a zanfoña préstase moi ben a 
esto último, e penso que foi por esto 
polo que en todo tempo foi moi estima
da polos probes ga zanfoña chamába
se «Lira Mendicorum». 

A MUSICA 

TEIMA. ¿Por qué non se conserva hoxe 
máis música pra zanfoña? 

Dr. TEIXEIRO. Consérvase pouca cau
sa, é certo. A súa música estivo sometida 
a épocas de desprestixio. A derradeira vez 
que tivo prestixio foi no S. XVII, máis é 
poslbel que no noso país non o tivera, 
que nós non somos, nin moitísimo me
nos, os únicos poseedores deste instru
mento; aínda máis, coido que somos os 
que menos témo-la zanfoña dentro dun 
folclore vivo actualmente. 

Na historia da zanfoña, sobor de 
todo en Francia, houbo épocas de apo
xeo e de decadencia. Cando digo «apo
xeo» quero decir que foi empregada 
pola nobreza, e cando digo «decaden
cia» quero decir que se empregaba po
los probes. Nas ép~cas de apoxeo apa
receron moitos músicos que escribiron 
pra zanfoña; cando foi tanxida polos ce
gos foise perdendo debido á transmi
sión oral da súa música. En Galicia foi 
recolleita recentemente, hai 30 ou 40 
anos, por Casto Sampedro que recolléu 
algunhas coplas, cáseque esclusiva
mente dos cegos. Coido, ademáis que 
eiquí xamáis foi tnxida pola nobreza, 
fenómeno que, en Nrancia foi corrente. 

TEIMA. ¿Tiña algunha característica 
especial a zanfoña que se empregaba 
en Ga/icia? 

Dr. TEIXEIRO. Non sabemos ren do 
tipo de zanfoña que se empregaba en 
Galicia. Pola iconografía que nos que
da, sobor de todo pola escultura que 
hai no Palacio Xelmirez, é unha zanfoña 
coma había moitas nesa época. No 
século XVI 11 foi máis corrente a zanfoña 
de fondo curvo cá de fondo olano. 

A ZANFOÑA EN GALICIA 

Mais de calquera instrumento de 
arco pódese facer unha zanfoña. No S. 
XVIII esistía unha verdadeira teima por 
este instrumento antre os nobres, polo 
que os cegos, visto tal ésito, quixeron 
face-lo mesmo. Tódolos obradoiros de 
música valeiráronse dos instrumentos 
que se non vendían e convirtíronos to
dos en zanfoñas, de xeito que se ato
pan nos Muséus, polo mundo adiante, 
causas estraordinarias, algunhas dunha 
estravagancia enorme. Deiquí que non 
esista un modelo único de zanfoña. 

TEIMA. A zanfoña foi restaurada 
modernamente por Faustino Santa/i
ces, que tamén fixo un Método prá súa 
adeprendizaxe. ¿Esisten outros méto
dos? 

Dr. TEIXEIRO. En realidade o méto
do de Santalices non é un método, son 
unhas pequenas indicacións. Santalices 
non coñecía, ou millar dito, coñecía mal 
a zanfoña, mais paréceme que coñecía 
moito millar a gaita. Puxo moito interés 
e polo menos te.n o mérito de ter de
sempolvado o instrumento. Non coñe
céu o método máis célebre, non supe
rado deica agora, o Método de COR RE
TE, inda que o menciona. Eu teño a sor
te de poseer tódolos métodos actuáis e 
vixentes deica agora. O máis moderno 
é o dun bretón, publicado en 1957. 

TEIMA. ¿Cáis son as posibilidades e 
limitacións da zanfoña? 

Dr. TEIXEIRO. Primeiramente a zan
foña cumpriría coñecela en tódolos 
seus recursos, que son os recursos dun 
instrumento qµe ten unha carta de no
breza, considerado de gran valor por 
músicos tan importantes coma MO
ZART, VIVALDI ... Certamente esiste un 
repertorio moi completo. No noso País 

ternos poucas posibilidades namentres 
non sexan millaradas as defectuosida
des da súa construcción. Estes cons
tructores non se improvisan, xa que hai 
toda unha tradición de séculas moi im
portante, sobor de todo en Francia. Hai 
un Muséu de zanfoñas en Limoges. 

Eu sinto moito non ter unha boa zan
foña, non pra facerme profesional, 
senón pra poder ter un repertorio máis 
completo e poder compoñer. Teño al
gunhas composicións de zanfoña que 
introduzo no meu repertorio sen decir 
que son miñas. 

TEIMA. Dáme a sensación de que a 
Zanfoña non é un instrumento tan es
clusivo do noso País, coma algúnspen
saron. 

Dr. TEIXEIRO. Efectivamente, ternos 
eiquí un problema de chauvinismo e 
que eu trato sempre de desmitificar. 
Nós non somos nin os protectores, nin 
os donos, nin os orixinarios, nin os in
ventores da zanfoña. Somos xente que 
posíbelmente a recibíu das mans dos 
cegos que acompañaban ós romeiros, 
que vivían deles, e que posfbelmente 
quedaron un pouco máis de tempo ó 
arredor dos Santuarios do Camiño de 
Santiago. Se comparámo-lo folclore de 
zanfoña que nos queda con calquera 
outro País de Europa, estamos moi, 
moi a cero. Esto non é un defecto ou 
unha virtude, é sóio unha realidade. Ce
cáis Galicia foi un país onde a Zanfoña 
prevalecéu · nun certo estamento social, 
os probes, o que facilitóu a súa perda. 

RECUPERA-LO INSTRUMENTO 

TEIMA. ¿Qué posibilidades pode te-la 
súa recuperación? 

Dr. TEIXEI RO. Hoxe, o que máis me 
encabuxa, é que coa cantidade de 
meios que facilitarían a súa grabación 
en discos pra non esmorecer, non se 
aproveiten. 

Eu vexo posibilidades de rexurdi-la 
zanfoña, mais ó traveso do que queda. 
No cancioneiro de Casto Sampedro ató
panse melodías moi antergas, axeita
das ó gusto da época en que eran can
tadas e tanxidas polos cegos que as le
vaban de romaxe en romaxe; mais aín
da hoxe son descoñecidas práctica
mente polo púbrico, mesmo dos que 
están a introducir unha maneira moi 
curiosa de folk, esforzo este moi nobre 
que comprendo e ó que lle vexo moito 
futuro, mais por desgracia hai un es
quecemento das rafees, polo que as 
melodías resultan moi intelectualiza
das, moi románticas, mais con pouco 
que ver co noso folclore. 

TEIMA. Xeralmente cítanse como lu
gares de construcción de zanfoñas en 
Galicia a Melide, La/In e Monforte. 
¿Qué opinión lle merecen esas zan-
foñas? · 

Dr. TEIXEIRO. No Museu de Ponte
vedra hai tres zanfoñas típicas de cego, 
e non pense que o estado de desper
fecto · en que se atopan é debido ó seu 
emprego, senón que esto débese a que 
xa salan eisí das mans dos artesáns. As 
pretensións do cego non eran as de 
chegar a unha afinación coma as que o 
noso ouvido musical nos ten afeito. 
Hoxe ninguén se atreve a desentonar. 
Calquera das zanfoñas que se cons
trúen eiquí atópase en condicións infe
riores ás de fóra. Nós non ternos o arte-
sán que comprendera un dispositivo 
que hai nas outras zanfoñas, que per
mite darlle ritmo ó movemento da roda 
que frega as cordas, e moitos outros 
defectos que nós non sabemos correxir. N 

~~ 



Eseolma/TEIMA 

LIBROS 

Arcadio López Casanova. «MESTERES». Colee. Lindes, cuadernos 
de poesfa. Valencia, 1966: 

Testo bilingüe: galego e castelán. A coleción «Lindes» de poesía 
(Valencia) adica o seu terceiro número ó poeta Galego López Casanova 
coa edición dun novo libro seu e limiar de Eduardo Alonso. Dende hai 
anos, López Casanova exerce o ensino por terras do levante español. Tivo 
un tempo longo de silencio, de traballo calado. Pro hai pouco aínda que saíu 
«Memoria dunha edá)) en «Arealonguiña», e agora este. 

Trátase dun libro dentro da liña a que nos ten acostumados o poeta: 
íntimo e persoal, anque tampouco desvencellado coa terra lonxana; preo
cupado pola forma e a linguaxe, polos recursos estéticos e formáis do poe
ma; conciencia de esilio e alonxamen°to, lembranza lonxana do país, desa
cougos persoáis, ás veces mesmo esistenciáis que o poeta tenta levar, de 
tempo en tempo, fora de sí e cara á súa xente lonxana. 

Felipe Martfnez Marzoa. «DE LA REVOLUCION». Comunica
ción. Alberto Corazón editor. Filosoffa. Madrid, 1976. 167 póxs. 

Dende a perspectiva marxista, cáseque dende un marxismo «puro», 
indo ás fontes e deixando máis nun segundo termo os «continuadores», 
Marzoa matina en seis ensaios arredor do feíto revolucionario. Traballos 
fundamentalmente teóricos e teorizantes: «estructura económica y proyec
to revolucionario», cuestións encol do partido revolucionario, a cultura po
pular, a democracia na revolución, etc. 

Faustino Cordón. «LA FUNCION DE LA CIENCIA EN LA SOCIE
DAD». Cuadernos para el Diólogo. Madrid, 1966. 164 póxs. 

¿ Ouén é o home de ciencia 7 ¿ Pra qué serve e a quén serve a ciencia 7 
¿ Cál é ou cál deberá se-lo o seu papel social 7 Estes e outros interrogantes 
fai o profesor Cordón, director hoxendía do lnsitituo de Bioloxía Aplicada 
en Madrid, ó longo do seu libro. Hai un maior vagar, sen embargo, no tra
tamento da traxectoria histórica do proceso científico (ciencia esperimen
tal e producción, etc.) e menos cicáis nas relacións Poder-Ciencia, rela
cións que adquiren, mirando pró futuro, dimensións fundamentáis. Libro 
moi lúcido e interesante. 

DISCOS 

Patti Smith Group. «RADIO ETHIOPIA». Emi. 
O «rock and roll» segue a da-la batalla. Patti Smith ven se-la reactiva

ción dese pasado glorioso que constitufron a Velvet Underground, Jim 
Morrison, Jimi Hendrix... Gran admiradora dé Arthur Rimbaud, Patti crea 
coa súa música un ambiente de grande sensualidade e «liberación». ¡Viva 
o «rock and roll» ! 

Xa noutro orde de cousas outro disco recomendado é: 
Jeff Beck. «WIRED». CBS 
Eiqui t~mos unha das millares guitarras dos últimos tempos facendo 

un bo «jazz-rock». Compre suliñar no álbum a versión que Beck fai da obra 
de Charlie Mingus, «Goodbye pork pie hat>>. Este é un dos disco ós que máis 
se está a imitar por ahí adiante. As dúas influencias na música e, sobor de 
todo, no xeito de toca-la guitarra, vense claramente en homes coma 
Tommy Bolin, Aerosmith e mesmo Joa Walsh. 

NOVEDADES GALEGAS 

Froito Novo-Melide. ESPERTA GALICIA. RCA 
Recibimos un pequeno disco deste grupo de rapaces de Melide: a 

agrupación folclórica «Froito Novo», que nacéu no 73. Son 4 7 rapaces e 
rapazas en dúas seccións: danza e gaitas, segundo nos informa o seu pre
sidente, Xurxo L. Neira. Poida que a calidade estética desta pequena mos
tra sexa moi superábel, pro o traballo do grupo é importante: recitáis de 
gaita por vilas e aldeas «en homenaxe ós gaiteiros populares», s.ensibiliza
ción da xente nova nas causas, folklore e costumes do país, etc. 

Os nasos saúdos, porque son noviños e traballan, que boa falla fai. 

Durante os meses de febreiro e marzo, a Fundación 
Juan March eshibe, en Santiago, nas salas 

de esposicións do Convento de Sto. Domingo, unhaómostra itine
rante constituida pola colección 
de Arte Espaftol Contempróneo 

que a mesma fundación ten en propiedade. 

ARTE 

A vaugard~ en Santiago 

Dita esposición, que amasa 
un grupo de figuras claves do arte 
contemporáneo español, está 
composta por un total de 21 crea
dores, cadaquén cunha obra, sal
vo tres que non poideron trae-la 
obra en «vivo» ex trouxeron, en 
sustitución, diapositivas (por 
exemplo: o «Lugar de encontrm> 
de Chillida, que fica nos xardís da 
Fundación Miró, en Barcelona). 

Tanto os aficionados á arte 
coma os alleos, poden ollar, nun 
sóio contesto, un conxunto de 
obras importantes de creadores, 
con nomes que non se poden 
marxinar en ningunha referencia á 
máis recente creación artística na 
Península. Coido, xa que logo, 
que un detido recorrido palas 
obras penduradas, seleccionadas 
entre as diversas tendencias, 
pode dar unha idea clara debondo 
das diverxentes creacións desta 
etapa histórica nosa que coincidíu 
no plano social coa do silencio. 

E até certo punto o primeiro 
que se pode plantexa-lo especta
dor é a paradoxa de que, nun ám
bito de incomunicación, de illa
mento a tódolos nivéis, este con
xunto de homes teñan contactado 
co máis avanzado das vangardas 
internacionáis, e non sóio eso, 
senón que tamén teñan imposto a 
súa arte antiacadémica contra os 
p9stulados de dique seco do arte 
«oficial». 

No que toca ás tendencias, 
ollamos, en primeiro lugar, unha 
representación do novo realismo 
no dibuxo de Antonio López (re
flexando un cuarto totalmente 
valdío, con cama e roupas a un la
do), ou na fermosa escultura de 
Julio López (este cunha mulller 
anónima, con gabardina e con 
bulso, da que sóio sabémo-lo 
nome -Ursula- e que vai, cun
ha tristura allea, unha grave an
gustia pola rúa). 

Ternos logo o surrealismo re
presentado nun Miró, en gouache 
e collages, típicamente seu, titu
lado «Le perroquet», ou nun Pone;:, 
cunha obra naif, imaxinativa,na 
que os diminutos personaxes fa
bulosos nos deixan unha suxeren
cia de narración maravillosa. 

Os pintores que, con Pone;:, es
tiveron no grupo Dau al Set, 
traen: Cuixart, unha obra espre
sionista abstracta que me lembra 
un tanto a Wols, e Tápies, cunha 
pintura matérica, moi súa, titula-

Por XAVIER SEOANE 

da «A roupa», na que o sígnico, o 
matérico, non faltan. 

O grupo «El paso», está ben re
presentado nas figuras de: . Feito, 
cunha :pintura de circos, tf pica nel, 
sobre un fondo uniforme, Millares, 
cunha das súas antropofaunas, na 
que tece, con grande carga pai
xoal, teas de saco, e crea unha 
sorte de monicreques, momias, 
faunas retorcidas, convulsas, ma
niatadas. Hai nel algo antropoló
xico, ancestral, primixenio, que 
xorde dun xeito artesanal. Tamén 
ven Rivera, cunha das súas miste
riosas teas metálicas. 

Genovés, por outra banda, ten 
unha obra violenta,directa, de de
nuncia: a masa de xenta foxe e 
semella ir a seatoparcoa marte, a 
nada. Clavé tráenos un figurativo
abstracto, con suxerencia de nai
pes, axedreces, torres e alfís me
dieváis. Farreras, un collage 
constructivo-abstracto, Guerrero, 
cun óleo abstracto en que a cor 
marela é o centro. Lucio Muñoz, 
cunha obra de técnica mista so
bre madeira, moi artesán. Saura, 
cun óleo de grosas, xigantes pin
celadas negras e brancas, moi 
violento, humano, catártico. 

Finalmente, Sempere trae 
unha escultura pendurábel, en pe
zas seriadas que, con certa fre
cuencia, van xirando sobre un 
eixe único central. Grande capaci
dade de xogo e de espacio, e su
xestión imaxinativa. Torner trae 
unha obra óptica, en dúas partes, 
suxerindo unha sorte de nebulo
sidade, de sol embazado, peneira
do ó traveso de néboa. Zóbel 
mostra un abstracto de grande 
vaguedade poética, esvaída até 
un estremo moi difícil. Lémbrame, 
no plano da abstracción, o espíri
to poético, suxestivo, do noso 
Lago Rivera. 

Unha mostra que, a remates, 
me parecéu de grande categoría, 
pro á que lle pañería unha pega 
evidente: ¿ é que co nome de «Ar
te Español Contemporáneo» coida 
a Fundación Juan March ter es
gotado o ámbito de toda a pintu
ra:::.escultura da Península 7 ¿ é que 
a arte galega que, pra ben ou pra 
mal forma parte innegábel do mo
saico da arte peninsular, está 
aquí, aínda que sóio fose por aso
mo, representado 7 Non se trata 
tan sóio dun mero xuicio de valor, 
senón dun problema de presen
cia~ausencia. Non sei, non quero 
decir nada, pro aquí hai algo que 
non acaba de funcionar ... 



A LABOURA DE «ABRENTE» 

Señor Director: Na revista que 
vostede dirixe, no número seis, no 
artigo titulado O GALEGO ¿ LI N
GUA OFICIAL?, Abrente, agrupa
ción cultural de Ribadavia (Ouren
se), con oito anos de historia, quere 
facer unha aclaración, dada a súa 
estraneza, xa que ó nomear Agru
pacións Culturais da provincia, que 
traballan en pró da normalización 
da lingua galega, esquece esta 
agrupación e outras como «Os Ci
gurros», «Os Choupos» e «Os Caba
ceiros». Nembargantes fai mención 
a «Histrión-70» e «Nós» que non 
son agrupacións culturáis, senón 
grupos de teatro que nestes intres 
ainda fan teatro bilingüe. A nosa 
aclaración, e tamén a crítica, é pra 
ese fato de persoas que aparece ó 
pé do artigo como colaboradores e 
o redactor. Pedímoslle unha certa 
preocupación científica nos datos 
que aporten. 

Hai que considerar que «Abren
te» puxo en marcha unha Mostra de 
Teatro Galego partindo de cero. 
Dita Mostra consta de representa
ciós de grupos de teatro e un pre
mio Abrente pras obras inéditas es
critas en galego. Por Ribadavia le
van pasado casi tódolos grupos de 
teatro galegos, e polo Xurado do 
premio, moitos dos seus colabora
dores e outras persoas vinculadas e 
preocupadas polo desenrolo da cul
tura popular galega. 

O ano pasado adicamos o Día 
Das Letras Galegas á normalización 
da lingoa e unha das aitividades foi 
unha mostra de dibuxos, contos, 
poesías e artigos, expostos nos lo
cales da nosa agrupación, e feitos 
en colaboura con mestres e rapa
ces da bisbarra. 

r 

DEFENSA DA LINGUA POPULAR 

Co rogo da súa pubricación, 
unha aperta de «Abrente». 

Agrupación Cultural «Abrente» 
Ribadavia (Ourense) 

UN GALEGO DENDE 
BARCELONA 

Como un primeiro intento de pe
riodismo galego creo importante a 
revista TEI MA. Di ante do problema 
do bilingüismo podemos pensar no 
historiador galego Manuel Mur
guía, home defensor da nosa cultu
ra, que sin embargo ten a súa obra 
en castelán. Así, TEI MA é galega, 
polo menos por talar galego. 

Ceca is TEI MA, tora da Galiza, 
colla intereses nos galegos que es
tamos tora. Pra rematar creo millor 
decir ¡Pobo Galego, Ceibe ! e ta
mén, ¡ Galicia sin emigración! 

A. Besteiro 
Barcelona (Catalunya) 

DESACORDO CO TRAT AMENTO 
E ELECCION DOS TEMAS 

Como lector desa revista veño 
seguindo con moito interés a súa 
liña, e como tal, cheguéi á conclu
sión de que non responde en certa 
medida ás necesidades que ten 
neste intre o noso País. 

Vexo que os problemas que se 
prantexan son tratados mui superfi
cialmente; non se afonda o bastan
te neles; falla o punto crítico; non 
basta tan sóio con espoñelos; nece
sariamente despois de denuncialos 
hai que descubrir as verdadeiras 
raíces; coido que é o único xeito de 
que a nosa sociedade tome con
ciencia da superesplotación a que 

Sr. Director: No número seis de TEI MA aparece un ha carta de Je
naro Mariñas na que fai un xuicio sobor da nasa lingua, principalmente 
no que se retire ás denominacións dos meses. Asegún él, o que tenta é 
prestar un ha pequen a axuda na percura dun galego «limpo e fixo». ¿E o 
esplendor?. 

Creo que ten razón Jenaro Mariñas cando dí que Galiza non é dife
rente, e eso vese claro en que tanto a Academia Española da Lengua 
coma Galega coinciden en «limpar e fixarn a lingua, normativamente, 
por suposto. 

Día Jenaro Mariñas que «as denominacións: Nadal, San Xoán, San 
Martiño, Santos, etc., son populares, exclusivamente rurales, e por tan
to admisibles en determinados casos e riba de todo na linguaxe colo
quial; pero nun texto culto os nomes dos meses han de ser ... » Pra qué 
seguir. Eu penso que o esgrevio Dámaso Alonso, respostaríalle atinada
mente: O galego é dos campesiños e mariñeiros». E esto, por partida 
doble, xa que foi precisamente esta xente humilde a que con máis aga
rimo coidóu a nosa lingua e a que a soubo manter (algunhas prevarica
cións lóxicas aparte) máis pura e alonxada dos castelanismos. Empori
so eu considero máis culta a lingua rural que a que se pretende impor 
normativamente. Deixémonos de autoritarismos, que pra autoritaris
mos chegan ben Fraga e mailas Academias. E máis, ¿de qué é a cultura 
e pra quén e, senón do pobo e pro pobo?. Xa está o probe asoballado 
amaso pra querer rebaixalo tamén lingüísticamente. Atentamente. 

X. M. Xecas 
r/Padil'la , 65, 4°. P: 8 
Madrid-6 

) 

está sendo sometida e o aillamento 
que a tódolos niveis ven padecen
do. 

Pola outra banda, problemas tan 
conxénitos coma os dos mariñeiros, 
marisqueiros ou labregos, non fo
ron nin tan siquera siñalados. Nem
bargantes saen informacións que 
aínda que haxa que adicarlle o seu 
espacio, non son merescentes pola 
súa pouca trascendencia, de figurar 
coma a noticia da semán, poño por 
exemplo o caso de Vilaxoán. 

Non pretendo con isto orientar a 
súa liña; coido que pra iso están os 
que a rexentan; noustante, síntome 
na obriga de siñalar, que detrás de
l a eisiste toda unha sociedade a 
quen necesariamente ha de servir, 
xa que en certo modo, adequiríu un 
compromiso coa mesma que de 
ningún xeito pode desapedir (escri
to así no orixinal), iso claro está, se 
non quer caer na demagoxia, na va
ciedade e no elitismo. 

Ouixera que esta carta non tora 
interpretada coma un ataque e 
muito menos que corresponde a in
tereses partidarios, tan sóio trato 

Carta~a 
V»iiicció1t 

de espoñer a maneira de cómo lle 
gustaría ó noso pobo que se lle in
formara dos muitos problemas que 
o aqueixan. Si é que non esisten 
descriminacións, espero vela carta 
pubricada no próusimo número. 
Entendo que é o único xeito de de
mostrar que é ademitida a crítica e 
que os intereses do noso País están 
mui por enriba dos de calquer outro 
tipo. Saúdalles atentamente. 

Lino Freire Portela 

Daniel de la Sota, 10, 5° 
Pontevedra 

A INDISPENSABLE UNIFICACION 

Señor Director: No número 
sete leín unha carta do señor 
Cobo Rodríguez que me deu áni
mos pra darlles o meu punto de 
vista sobre o mesmo tema: a uni
ficación do galego. 

Cara á supervivencia dunha lin
gua é necesario, indispensábel, a 
súa unificación en tódolos senti
dos. Os problemas xurden cando 
hai ·que valorar os diversos facto
res que se atopan na nosa lingua: 
o galega popular, o galega litera
rio, as formas dialectais, a influen
cia do castelán, a influencia do 
portugués, etc. 

Penso que non é aceptábel a 
postura do Instituto da Lingua 
Galega cando califica de «dialec
táis» os diversos xeitos de talar o 
galego que se aparta das súas 
normas. Normas que, en moitos 
casos, son moi discutíbeis dende 
o punto de vista lingüístico. Sobre 
esto é dina de ter en conta a posi
ción da R.A.E. cara ás normas do 
castelán. A R.A.E. cóidase moito 
de calificar como «dialectais» fei
tos tais como o «seseo», o «ce
ceo», o «laismo», etc. 

SOLIDARIDADE ASTURIANA 

Sr. Director: Chegóu as mías 
maos a revista TEIMA e vin nella ua 
bua restra de paeples ben plantea
dos, ben escribidos y ben feitos, lo 
que me fai escribirvos pa decirlle al 
poblo gallego que ta n'hora bua y 
que se volque en corabollaciois pa 
que a xente que la siga traballando 
por esta llengoa y estas rexois no
sas que taban ·tan abandonadas. 

Aprovecho pra decirvos a os que 
la direxides que debíades ter algún 
corabollador nesta rexón astur, pos 

O que non se pode é rexeitar, 
así polas boas, a unificación do 
galego. Pensemos que nós, a cor
to termo, ternos plantexada a ba
talla da escala en galega. Su
poñamos, entón, un mestre que 
lle está poñendo escala a uns ra
paces: ¿cómo lles dirá?: ¿«nota
ble», «notabre», ou «notábel» ?. 
lsto non o sabe nin o mesmo Car
ballo Calero (chega con comparar 
dúas obras do catedrático: unha 
de fai dez ou doce anos, e unha 
das últimas). ¿ Dirálles «hasta», 
«hastra», «até» ou «ata»? lsto, ce
ca is, tampouco o deben saber os 
correctores de TEI MA, a xulgar, 
entre outros casos, polo apartado 
intitulado «Volta pra atrás» (nú
mero 7, páx. 15, liñas 4 e 14). 

Falando de liñas, coido que xa 
pasei das 25 a que teño dereito. 
Por iso saúdolle atentamente até 
(¿ ou hastra ?) outra. 

Ismael Alonso Garcla 

Apartado de Correos, 52 
Pontecesures 

PD.: A pesares das 
imperfecións, gústame TEIMA. 
¡Adiante! 

además de ser vecíos, somos mui
tos os que talamos Astur-Galaico, 
tendo en conta que tamén hay mui
tos galegos. 

N'Asturies que por tar, llonxe 
dos seus lares non se esforzan nin 
poi sou rexonalismo nin poi noso, 
axudando a asemellar lo asemella
ble entre Asturies y Galicia. 

Gallegos, volcaivos con TEI MA, 
Viva Galicia ceibe, puxa Asturies 
Llibre. 

(Orixinal en bable) 

Manuel Pérez Iglesias 
Xixón (Asturies) 



Se quere seguir tendo 

unha t>aimQ independente, 

¡ ¡suscríbase! ! 

----------------------
NOME 

DOMICILIO 

POBOACION 

PROVINCIA PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

PENINSULA IBERICA 

EUROPA: 

ANUAL 

. 1.872 Ptas. 

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

CORREO AEREO . . . . 3. 120 Ptas. 

SEMESTRAL 

936 Ptas 

1.040 Ptas 

1.560 Ptas 

• 1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RESTO DO MUNDO 

CORREO ORDINARIO . . . . 2.080 Ptas. 1.040 Ptas. 1 
CORREO AEREO . . .. 4.500 Ptas. 2.250 Ptas 1 

O TALON ADXUNTO N. 0 

XEITO DE PAGO: O XIRO POSTAL N.º 1· 
IMPOSTO EN DATA 

O CONTRA REEMBOLSO 

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

----------------------
NOME 

DOMICILIO 

POBOACION 

PROVINCIA ' PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

PENINSULA IBERICA . 

EUROPA: 

ANUAL 

. .... 1 872 Ptas 

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

CORREO AEREO . . 3.120 Ptas. 

RESTO DO MUNDO 

CORREO ORDINARIO 

CORREO AEREO .. 

. . . . 2.080 Ptas. 

. 4.500 Ptas. 

SEMESTRAL 

936 Ptas 

1 040 Ptas 

1 560 Ptas 

1 040 Ptas . 

2.250 Ptas 

O TALON ADXUNTO N.0 

XEITO DE PAGO: O XIRO POSTAL N. 0 

IMPOSTO EN DATA l 
O CONTRA REEMBOLSO 

---

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

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

n. 0 
••••••••••••••••••••••••••••••••• atendan o recibo que anualmente-

semestralmente presentára/les Sociedade Galega de Publi

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

A tentpmente, 

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

Nome e ape/idos .................................... . 

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

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

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

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

Atentamente, 



i bótelle peso, 
distancias, portos, horarios 1 

Se ten que leva-lo que sexo a onde 
sexo, cómprelle un camión Pegaso. 

Agora dispón vostede do tractor 
· 2081/60 de 306 CV, para cargas 

que poidan botarse de perda, delicadas ou importantes 
· que precisan estor no seu punto 
de destino con.rigurosa puntualidade. 

Un camión -coma tódo ·1os Pegasos
de absoluta seguridade porque pro 

el non esisten distancias, portos, horarios, nin cargas. 
O camión-tractor Pegaso 2081/60, 

Turboalimentado, cunha elevada 
relación peso-potencia · permita carga lo ó límite do códigq, 38 Tm. e 

obter unha grande restabilidade. no transporte, 
polo seu baixo consumo. Sen averías e unha longa vida.-

o 

'• 
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