
Núm. 33/28 xullo-4 agosto do 71 . I 1 -

Pontevedra, primeiro caso. 

· iTrata de nenoi 
nos reformatori 



Milleiros de galegos 
como vostede 
están lendo 
este anuncio. 

Milleiros de galegos que compar
ten con vostede unha inquedanza 
polos problemas e o futuro do seu 
país. 
Milleiros de homes que consti
tuien si dúbida ningunha o sector 
mais concienzado do noso pobo ... 
Por eso, cando vostede decide 
anunciarse en TEIMA non está a 
facer un gasto sen outra contra
partida que a satisfacción persoal 
de apoiar unha causa. 
Está a facer a inversión maís ren...: 

tábel prá súa empresa: 
a publicidade. 
¿ lnterésalle dar a coñocer os seus 
productos? 
¿ Quere millorar a súa imaxe 
empresarial? 
TEIMA ofrécelle un canle. Non o 
desaproveite. 

As nosas tarifas e condicións de inserción serán 
pra vostede un motivo de agradable sorpresa. 
Pídaas á súa axencia habitual ou ó noso Depar
tamento de Publicidad. 
Rúa do Hórreo, 94 Santiago. 
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pola nosa banda 

Un paso adiante 
Cantaron por unha vez sereias de ílbertade na celebración dunha xornada patriótica galega. A 

manifesta tolerancia mostrada potas autoridades pra que se sumara quen quixera ó Pía da Patria 
Galega en Santiago representóu sen duda unha tardía pero positiva mostra de que administradores e 
administrados non teñen por que andar sempre a liortas se polo medio hai unha mínima tolerancia e 
un elemental respeto cidadán. 

As bandeiras que encheron as ruase as plazas de Compostela no día 25 son mostra clara de 
que non todo está perdido nen moito está gañado aínda . Moitos poideron pensar, despois de lus.tros 
longos de oscurantismo político promovido por quen mais lle conviña, que se nos bota derriba a ma
rea roxa. Choveron sobre o pobo deste pais anos e paus de dictadura pra que todo se volvera unha. 
chaira desértica que hai que empezar agora a arar de novo. Noustante, a terra xa se sabe que pode 
quedar a barbeitos pro ó abando difícil é que se volva estéril. Son difíciles de doblegar os pobos e 
malos de ocultar os anceios dunha identidade colectiva aínda que teñan que permanecer anos e 
anos reprimidos ou subconscientes. Se alguén pensa que recuperar o dereito á vida é enroxecer. aló 
el. 

O 25 de xullo, con tódolas chatas que se lle podan poñer o que sen algunhas. a niv.el históri
co, un acontecemento seguramente mais trascendente e dende logo mais real e auténtico co mes
mo fenómeno das pasadas eleccións. Por ahí en diante (en Madrid, por exemplo) gastan o chiste de 
que o voto nas urnas deixou outra vez a Galiciana «zona nacional». De feito, por aquí andaba tamén 
dalgunha maneira algún complexo que é posible que se vira auperado neste primeiro gran Día da Pa
tria Galega que se celebra dende hai corenta e dous anos. As páxinas dos periódicos adicarol"l, por 
primeira vez en todo este tempo, mais e mellar espacio ás celebracións patrióticas e populares cas 
ofrendas e actos oficiais. Esto é revelador e pró ano que ven soio faltan doce meses menos algu~ día. 
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Malos tratos, frío, fame, ccehiqueros>>, 

Pontevedra: o 
O «REFORMATORIO>> 

«Meu pai pensaba que da Tutelar saían os mozos feitos e 
dereitos, pro trabucouse, porque dalí os que entran mal saen 

aínda peor ... » escribe en declaración firmada un rapaz 
. que estivo internado na Casa Tutelar de Menores (o popular 

«reformatorio») de Pontevedra .. O pai confirma a historia 
ó seu xeito: «puxen ó meu filio alí coa condición 

de que mo educaran e o puxeran a traballar. Fixeron 
isto último, pro sen dereitos, clandestinamente». Non 

son testemuñas illadas. Escritos semellantes, con 
q- diferentes firmas, foron entregados, formando un 
j) verdadeiro dossier, ó corresponsal de TEI MA en Pontevedra. 

<eref ormatorio», 
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Escritos que falan da historia dun reformatorio que 
ben puidera constituir somentes un síntoma do que está 
a suceder en boa parte dos centros de «reeducación» 
de menores de Galicia e o Estado. 

A consecuencia que se extrae dos diversos relatos é 
abraiante: os reformatorios -ou, canda menos, este 
reformatorio- son mais ben que o que os seus 
obxectivos parecen proclamar, un centro de deformación, 
unha escola de delincuencia. Unha , 
prepar_ación prá futura cadea. 



explotación ... 

un ha eseola de 

Os «chiqueros» 

UN «CHIQUERO» 

As conversas cos ex-internados 
- mantidas con posterioridade á 
recepción dos escritos- poñen de 
manifesto un ha realidade . cotiá na 
que o trato represivo, os castigos fí
sicos e a explotación mais ou me
nos velada dos menores son as ca
racterísticas dominantes. «Dende 
que un rapaz entra ali :_canta Pola, 
preso da Tutelar durante tres 
anos- pasa a ser un encadeado, 
un escravo. O primeiro que nos fan 
e valeirárno-las faltriqueiras e qui
tarnos todo o que teñamos pra non 
voltar a velo. Logo, métennos no 
chiquero. 

Os «chique.ro~~~o~ unhas celdas 
extremadamente cativas, apenas 
un curruncho de catro paredes cun 
bufarda. A porta ten outro ventanu
co polo que lle pasan a comida ós 
rápaces. Un orinal é o único mobi-

liario de que poden dispoñe-los pe
quenos reclusos. 

Nestas celdas de castigo -frías, 
sen ventilación, antihixiénicas
chegan a bota-los rapaces periodos 
longos de tempo pechado. Palas 
noite~ danlles un xergón e 'un par 
de mantas pra que durman sobar 
do chan, e a cambio tíranlle-la rou
pa abrigándoos a durmir espidos, 
sen roupa ningunha pra que non 
tenten fuxir. 

A única saída cotiá prodúcese 
pola mañanciña. O erguérense, os 
rapaces acuden á ducha -fría tan
to no vran coma no inverno- da 
que han de se secar cunha toalla ou 
algo que se lle parece repartida en
tre cinco ou seis rapaces. Outra po
sibilidade de abandona-lo chique
ro prós castigados constitúea o in-

... . ~ 

delineueneia 
tre de face-la limpeza, que corre 
sempre a cargo dos internados na 
súa totalidade: dende sacar brillo 

dra, a compañía e o cheira das súas 
propias necesidades durante horas 
e horas. Así un día e outro, hasta 

hastra frega-los retretes. Despois, · tres meses nalgúns casos, nunha 
os enchiquerados deberán voltar ó ·superficie na que cabe pouco mais 
encerro tendo que soportar, se ca- ·ca un rapaz estarricado . . 

Frío, f ame, golpes ... 

Tódolos servicios corren a cargo 
dos rapaces: o persoal non fai tra
ballos menores. Os nenas teñen 
que exercitarse en todo tipo de tra
ballos seguramente non moi rnedu
cadores: dende fregar potas hastra 
espulga-las patacas. Pró feit.o de 
que, habendo como hai unha esto
nadora eléctrica, os internados 
teñan que traballalas a coitelo, os 
nenos que talaron con TEIMA 
teñen unha explicación sinxela: «0 
Patrón (o celador mais antigo) 
-cantan- cría parcos e así apro
veita as tonas. Ternos que levarlle 
un de nós a levadura, atravesando 
cun carretillo toda Pontevedra. Pra 
facer isto, hasta nos teñen retirado 
da escala ... pro ninguén defende o 
noso dereito ... ». 

Tódalas testemuñas falan de 
golpes e castigos físicos, e coinci
den, xeralmente, en laiárense do 
trato inhumano. O cabelo rapado 6 
cero é algo cáseque tan habitual 
coma o frío (non hai calefacción 
ningunha), a mala alimentación 
(«mentres á nosa vista os emplea-

dos comen filetes e pan fresco, a 
nós dannos potaxe e pan reseso, e 
sen limpeza»), e o desprecio pola 
personalidade individual dos rapa
ces. A un deles, de relixión evanxé
lica, chegárono a abrigar a ir á Mi
sa. Pra completa-lo cadro «asisten
cial», os pequenos presos están mal 
vestidos a pesares de ter un alma
cén de roupa. «A min, asegura un 
deles, facíanme falla uns zapatos e 
cobráronmoS)). 

Miguéns, outro ex-internado, 
conta a súa experiencia: «No vran, 
os mosquitos comíannos nos chi
queros. A peor noite foi cando me 
deixaron en pelota e sen xergón, 
castigado porque me atoparan ta
baco (que por certo mo dera o poli
cía que me prendeu). Eu escapára
me ... ». 

O índice de fuxidas é alto, lóxica
mente. E unha loita continua, un vai 
e ven no que os rapaces acaban 
caíndo sempre: escapar e delinquir, 
prendelos de novo e gañar un par 
de patadas no estómago, outra vez 
ó chiquero ... e volta a fuxir. 

Explotación en troques 
de reeducación 

Pro o pesadelo non acaba na re
presión e desprecio dos mais ele
mentais dereitos humanos do neno. 
Hai outra historia non menos aluci
nante de explotación e utilización 
mercantilista dos internados no re
formatorio. Un sistema tanto mais 
denigrante canto que se ampara en 

supostos de rehabilitación dos ra
paces. 

O certo é que a preocupación 
por formalos, cara a esa posterior 
reinserción na sociedade, resulta~ 
mínima. Os internados acuden a LJ\/ 
uns talleres que teóricamente se- ~ 

rían algo parella á formación profe- O 
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sional, pro que na práctica non con
seguen dar instrución siquera prós 
oficios ou aprendizaxes mais doa
dos. As clases de E.X.B. teñen unha 
estrutura rutinaria, anticuada e orfa 
de toda sistematización, cousa que 
resulta especialmente incomprensi
ble dado o carácter de centro espe
cial que ten a nivel oficial o refor
matorio. Nisto, por se tora pouco, 
vaise a peor. Hai uns quince anos, 

. segundo lembran persoas que tive
ron relación co centro daquela, aín
da se tentaba algo. Agora, as ca
rencias no eido da instrución levan 
traza de converti-lo lugar nalgo se
mellante a un campo de concen
tración, anque con menos discipli
na. A Tutelar dexenera hastra se-lo 
lugar onde se bota -e se abando
na- «ós rapaces descarriados». 

Ninguén parece preocuparse, 

por outra banda, de saber se son 

realmente delincuentes por moti
vos patolóxicos ou sociais . . Non hai 
ningún tipo tje discernimento ou 
separación anque a meirande 
parte poderían ser doadamen
te encadrables no segundo a
partado: tillos de familias lumpen, 
saídos de ambientes favorecedores 
da delincuencia, marxinados so
ciais. Denantes de entraren no re
formatorio non pasan de simples 
gamberros: é a Tutelar, paradoxica
mente, a que se encarga de recon
vertilos en delincuentes. Non hai 
tests, nin estudios individualizados 
dos problemas. A rehabitilización 
empeza no chiquero. Conceptos 
coma pedagoxía terapéutica, vixi
lancia sanitaria, controles de nutri
ción ou métodos de orientación e 
integración na sociedade sóanlle a 
chino -pesia estar legalmente es
tipulados- ós responsables do 
centro. 

A C<integraeión» na soeiedade 

A chamada «integración» na so
ciedade lévase a remate por méto
dos realmente curiosos. Nos últi
mos anos vense aconsellando ós 
rapaces pra que obteñan o certifi
cado de «competencia de marine
ro)), requisito indispensable pra na
vegar. Logo, axudados segundo se 
rumorea no centro por un parente 
que o director tiña ou ten en «Pes
canova», os ex-presos poden facer
se ó mar. Un mar no que non todo, 
por suposto, é peixe: hai menos 
dun ano un destes rapaces «reha
bilitados)) gañaba escasas dez mil 
pesetas, soldo extañamente baixo 

en comparanza co que obtén cal
quera outro membro da tripulación. 

A outros obríganos a ser ma
riñeiros en terra. Oeste xeito, as es
peciais necesidades de persoal que 
a hostelería pontevedresa ten du
rante a tempada veranega, atopan 
unha inesperada -e barata- so
lución na man de obra que facilita a 
Casa Tutelar de Menores. Moitos 
rapaces deben aturar nesa época 
xornadas de hastra doce e quince 
horas en bares~ churrerías e outros 
comercios a cambio de soldos que 
raramente sobrepasan as tres mil 
pesetas. 

¿Trata de nenos? 

Os comerciantes, lóxicamente, 
aprovéitanse desta forza de trabaUo 
dócil que poucas veces plantexa rei
vindicacións e facilitada · -paradoxa 
de pradoxas- pala institución á que 
oficialmente se lle encomenda a 
defensa dos dereitos dos nenos. 
Por suposto, a colocación faise sen 
contrato de ningún tipo nin docu
mentación que os acredite pra que, 
no caso de que algún rapaz anoxa
do decidira fuxir, quedase nova-

co mente en situación de ser decreta-
' ~ da a súa busca e captura. 

Diante destes feitos, os frecuen
tes casos de homosexualidade que 
se producen dentro da Casa Tute
lar, o aproveitamente do status do 
organismo polo propio personal e 
outras irregularidades, por chama
las dalgún xeito, resultan cáseque 
xogos de nenos. 

Nesta situación, ¿ quen ha val.er 
polos rapaces? Di ante da inoperan
cia dos responsables do centro 
-de recoñecida honradez que nin
guén pon en dúbida- tivo que ser 
un grupo de rapaces cristiáns, que, 

OS LAVADOS 

HORAS E HORAS AS/ 
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en razón da súa conciencia apostó
.lica, denunciase o asunto. Certo é 
que sen maior éxito hastra agora. 
En efecto, as solicitudes que Arturo 
Estévez, Anxel M. Puente, Xosé 
Mariño Gil, lsolina Farto, Berta La-

via, Marisa Ferradás e Milagros Ca
pelo dirixiron, sucesivamente, ó Tri
bunal Tutelar de Menores, ministro 
de Xusticia e Rei don Juan Carlos, 
non obtiveron resposta mais ca da 
Casa REal, que denegaba cortes-

mente a posibilidade de audiencia 
ós peticionarios. 

A súa última esperanza é dar a 

coñecer á opinión pública os feitos 

pra que a sociedade reaccione en 

tutelará ¿Quén 
tutelar? 

consecuencia. Estes nenos polos 
que nin siquera organismos tan 
empiringotados como a Unicef po
den facer nada, están a demandar, 
desasperadamente, xuticia. Eis a 
razón desta reportaxe. 

O que segue é o staff directivo dos dous centros encargados da reeducación dos pequenos delin-
cuentes. 

TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES: 

Ulti mo presidente: José Fernando Filgueira Valverde, (ex-alcalde de Pontevedra) . 

Presidente actual: Manuel Paz Sánchez, (ex-subjefe Provincial do Movimiento). 

Secretario: Prudencia Landín Carrasco (ex-Gobernador Civil de Pontevedra). 

CASA TUTELAR DE MENORES «AVELINO MONTERO» 

Ultimo director: Manuel Filgueira González. 

Director actual: Antonio Pena Piñeiro. 

A dieta actual por rapaz internado é de cen pesetas. 
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última hora 
25 de xullo 

A Patria está 
mais perto 
Se é certo o que di a poesía de que pobo que 
canta non morrerá, Galicia ten a vida asegu
rada á vista do que cantou no día da súa Pa
tria, o 25 de xullo. «Nunca se vira tanta ale
gría, tanta cor nas rúas de Compostela, dende 
antes da guerra», comentaría un vello que fre
cuenta as tertulias da rúa do Francoa. Santia
go era de certo unha festa. Unha festa popu-:
lar con diferencias e similitudes, con unidades 
e diverxencias, contradicións e afinidades, pro 
festa de todos. «Porque todos ternos que es
tar co que é noso e a patria éo», diría case sen 
querer falar un manifestante do vintecinco. 
Por primeira vez na historia da postguerra, 
Compostela vestíu timidamente, aínda con 
moito medo, as cores da libertade que des
prazaron ás flores de plástico do turismo. A 
pandeirada colleulle o sitio á «pandereta» 
franquista que campeou tantos anos sobre a 
testa do galeguismo fara ou non fara de es
querdas. O ceo abriuse novamentes de azul e 

dibuxou a bandeira derriba dunha cidade sor
prendida pola chegada case masiva de mozos 
e mozas -e non tanto- que amenceron nas 
rúas e nas prazas. O home, que quer ser libre 
e ten dereito a pensar polo tanto, engadiulle a 
esa bandeira de todos os seus persoais sinais 
de identidade e por iso tamén se pode decir 
que Compostela se vestiu de roxo no vintecin
co de xullo, mentres os seus habitantes co
tiáns fixeron mais ben mutis polo foro ou fó
ronse bañar coma sempre ás praias de Ba
rraña e Vilagarcía. «Aquí non se ve xente da 
cidade», contaba un veciño da porta Faxeira 
vendo pasa-la ristra de manifestantes. 

NECESARIA 
UNIDADE 

«Hoxe mais ca nunca é necesaria a unida
de da esquerda galega, pra que o proceso de 
liberación de Galicia non sexa freado polas 
migallas de autonomía que queren 
ofrecérno-los parlamentarios do poder cen
tral». Estas verbas do xornalista Xosé A. Ga
ciño - nado en Andalucía, tillo de emigran
tes- deron a medida do que foi a concen
tración unitaria que dende as once e media 
da mañá se celebrou na carballeira de Santa 
Susana. Os outros dous oradores, Celso E. 
Ferreiro e Xosé Fortes Bouzán, teimarfan na 
mesma liña: «0 futuro de Galicia pasa pola 
unidade de toda a esquerda». De feito, al
gúns dos berros que se escoitaron, coma o 
de ((Unidade Popular», tiñan certa ferruxe co 
pouco uso que se lles deu nos últimos tem
pos. 

Entre pancartas dos grupos convocantes 
- Asamblea Popular Galega, Movemento 
Comunista de Galicia , Partido Socialista Ga
lega, Organización Revolucionaria de Traba
lladores, Partido do Traballo de España e 
Partido Carlista de Galicia - e un corido de 
tonos azul, branco e roxo, unhas catro mil 
persoas acudiron a este acto no que canta
ron Bibiano, Antón Casal e Jei Nogueral, no 
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que representaron unha obra sobre dos ma

' les da Terra os compoñentos do grupo «Pe-
1' pa a Loba», e no que talaron Celso Emilio, 

Mais de quince mil persoas, entre pitos e 
frautas, desprazáronse dende tódolos puntos 
de Galicia - mesmo dende Barcelona e Ma
drid- pra acudiren 6 Día da Patria Galega 
que, a pesar de tódolos pesares, tivo un sinto
mático sustrato de unidade. 

Gaciño e Fortes. «Stands» dos partidos e or
ganizacións completaban un escenario pre
sidido polo lema «Día da Patria Galega. Por 
un Goberno Galego xa». Unha novedade 
neste tipo de actos era o número, relativa
mente importante, de persoas de edade ma
dura que se achegaron a Santa Susana. 
«Non sabes que foto perdeches», decíalle 
unha rapaza a un fotógrafo namentres sina
laba a un vello que remataba de seca-las bá
goas namentres ó seu arredor arreciaban os 
berros de «0 pobo unido xamais será venci
do». 

A voz dos obreiros en loita estivo tamén 
ali. Tres traballadores do SGTH deron conta 
da situación da primeira folga importante de 
hostelería en Galicia. «Din os patróns que 
están en crise, pro nós levamos en crise 
dende hai corenta anos». Poida que a inter
vención mais espectacular tora a dun mem
bro da Unión Democrática de Soldados que 
falou -entre berros de «Soldado amigo o 
pobo está contigo»- protexido por numero
sas bandeiras que facfan unha especie de 
cortinaxe. 

De tódolos xeitos, os organizadores non 
estaban contentos de todo nunha Santa Su
sana a medio encher. «Nós - decíase nun 
comunicado conxunto - que nos aledamos 
por conseguir que, cando menos, un fato de 
forzas políticas galegas e populares estean 
xuntas hoxe eiquf non podemos menos de 
senti- la tristura de comprobar que a unidade 
total aínda non foi posíbel». 

Desafiando a legalidade imposta polo go
bernador -«afnda talan de favores e non de 
dereitos»- os concentrados saíron sobre a 
untia e media en manifestación polas rúas 
de Santiago, ante certo asombro de trotskos 
e naciona l-populares. «A forza está na nosa 
unidá», decían con bo xeito os unitarios. No 
Toural sumaríanse á manifestación militan
tes de LCR e anarquistas que aportarían 
un ha nova consigna: «Galicia ceibe sen go-

bernación». O cruzárense con algúns mem
bros da ANPG chegouse a berrar conxunta
mente «Estatuto non, audoterminación». De 
feíto, durante a concentración a maioría das 
forzas -APG, MCG, PSG e o Partido Carlis
ta - tomaron unha postura nidiamente au
todeterminista. A manifestación remataría 
no Toural - despois de virar polo casco ve
llo - con certo aire de festa. ((Viva a Cruña/
Viva Lugo/ Viva Ourense e Pontevedra/Que 
se vaian 6 cara/lo/Os ladróns da nosa Terra». 

POLAS BASES 
CONSTITUCIONAIS 

Dúas horas antes, na entrada da Ferradura 
comenzaron a xuntarse varios milleiros de ban
deiras galegas coa estrela roxa da AN -PG, 
bandeiras roxas da UPG e da Liga Comunis
ta Revolucionaria. Eran as doce da mañá e 



últinia hora 

tardou pouco máis de cinco minutos en ha
ber concentradas perta de dez mil persoas 
que marcharon cara ó centro da cidade . Os 
persoeiros da U PG , da AN- PG e da Liga lan 
ó frente e as pedras da praza do Toural en
dexamáis ouviran tantos nin tan fortes be
rros de autodeterminación. «Estatuto non, 
bases constitucionais». Rapaces do Bloque e 
da Liga gardaban a manifestación discreta
mente e non houbo desmadre que se notara. 
Un redactor desta revista escoitóu decir a 
varios manifestantes que «pensando ben , é 
mellar que non cargue a policía» opinión que 
contrasta só aparentemente coa que se re
colleu noutro lugar e que decía que «se nos 
persiguen e prohiben é por algo». 

Dirixentes e base estaban, pasados os 
primeiros minutos, moi seguros do que fa 
cían e parecían satisfeitos. «Canta xente hai 
aquí», dlxolle Elvira Souto ó compañeiro do 
lado que lle respondeu «isto está salndo moi 
ben». Moitos metros máis pra atrás, un mili
tante da UPG-Proletaria (rama escindida de 
Méndez Ferrín). comentóu que «mellar é es
tar aquí ca na Carballeira dos legáis, un acto 
legal aínda agora sempre repugna algo por 
principio». Horas despóis, ás cinco da tarde, 
as diferencias entre «proletarios» e «coro
neis» tiveron liorta diante do café Derby que 
rematóu cunha ferida, Carmen Graña, que, 
segundo declaración de Méndez Ferrín foi 
golpeada e pisoteada por Saleta de Fernán
dez Teixeiro . A versión da outra parte tala de 
provocación anterior e mesmo que Carmen 
Graña lle arreóu a Vázquez Diéguez. Cando 
se estaban pelexando os dous bandos, va
rios policías armados baixaron dun «jeep» 
decindo «¿ o ·ué pasa aquí que xa se están pe
gando os comunistas?». 

A manifestación do Bloque e a festa po
pular que tamén fixeron pola tarde ramata
ron con tranquilidade. Na primeira participa
ron os antigos militantes da UPG, hoxe dimi
sioAarios do partido e supostamente relacio-

nadas políticamente con Camilo Nogueira e 
incluso militantes doutros partidos (PSG, 
PCG , anarquistas). polo menos nalgunha 
parte do.seu recorrido. Houbo xente do PCG 
que mostróu a TEIMA a súa froustración de 
base porque o partido deles non tomara par
te no Día da Patria Galega «tal e como tiña 
que facern. 

Cando, pasaba a unha e media da tarde, un 
brigada da Policía Armada , dando verdadei
ra mostra de cómo as forzas do orde público 
deberían actuar sempre, interceptóu a mani
festación na praza da Inmaculada, diante do 
Seminario, os da cola non aínda da praza do 
Toural e tardaron yarios minutos en se deca
tar do que pasaba na punta. Bautista Alvarez 
agarróu un megáfono pra decir que «gracias 
á U PG e á AN-PG esta afirmación nacional é 
posible ... ». Carlos Príncipe , da LCR, botóulle 
·a man ó trebello de falar todo cabreado pra 
recordar que eles tamén estaban alf. E todo 
quedóu en disculpas amistosas. 

FESTA EN 
SANTO DOMINGO 

Se pola mañán o Bloque concentrara a 
suas forzas na manifestación que saiu da 
Alameda, polo serán os seus militantes par
ticiparon nun mitin-festa que se celebróu na 
harta de Santo Domingo e no que talaron 
- ademáis de Bautista Alvarez e Mancho 
Valcarce, pola ANPG, García Montes, pola 
ING, Arrizado, polo SOG , Ramón l. Suevos 
e Elvira Souto, pola UPG, e Pedro Rocha 
pola LCR- representantes do partido revo
lucionario vasco EIA e do catalán PSAN (p). 
que foron , respectivamente, lñaki Martínez e 
Caries Castellanos. Trouxeron a solidaridade 
dos pobos vascos e dos Paisos Catalans e 
dixeron que as suas organizacións conside
ran a UPG e ANPG como vangarda revolu
cionaria do pobo galega. 

Fume braneo 
parlamentario 

Xa hai Asamblea de Parlamenta
rios de Galicia (e non «galegas», por
que a acepción, segundo explicaron, 
correspóndese así mais coa realida
de, cando non tódolos compoñentes 
naceron e se criaron no País Galega). 

O acto de constitución oficial tivo 
lugar no que Antonio Rosón chamou 
«día de Galicia», precisamente nun 25 
de xullo, cando palas rúas de Com
postela a xente que afirmara o seu na 
cionalismo en manifestacións e festas 
populares falaba de «día da Patria Ga
lega». Xusto o mesmo que o Partido 
Comunista de Galicia, que no comu
nicado feito público corenta e oito ho
ras antes se refería ó «día de Galicia» 
ou «día nacional de Galicia». 

E debía de estar sopesada política
mente esta denominación, porque 
Santiago Alvarez e Anxel Guerrero 
acudirían tamén ó Palacio de Raxoi 
-a reunión celebrouse no salón de 
sesións municipais- cunha clara 
vontade parlamentarista. Mentres 
moitos dos militantes de base partici
paban no acto unitario de Santa Su
sana, o secretario xeral e un destaca
do membro da executiva eran intro
ducidos polo PSOE hastra a mesma 
porta da sala. 

Dentro, parecía que os do CD de 
AP non estaban por dar paso a que 
os comunistas de Santiago Alvarez 
quedasen introducidos en sociedade 
parlamentaria, así sen previo aviso. 
Andrés Eguíbar si era consciente do 
compromiso que contraera cos seus 
invitados e loitou porque se abrisen 
as portas, alegando que tamén a 
prensa estaba asistindo directamente 
ó acto. Pro tódolos que . non eran os 
catro seguidores de Felipe González 
desde Galicia, anque se manifestaban 
por unha Asamblea aberta ó público, 
coincidían en que sería discriminar ós 
outros partidos e forzas ·políticas que 
non foran invitados. Couceiro Taboa
da apuntaría que de haber invitados, 
tería que se-la propia Asamblea quen 
o fixera. Replicouselle que a Asa.m
blea aínda non estaba constituida ofi
cialmente. 

Total, que esta discusión necesitou 
da maior parte do tempo, mais de co
renta e cinco minutos, chegándose a 
unha fórmula negociada. Os que es-

taban fóra, que aparte dos dous do 
PCG, eran outros dous membros do 
recentemente creado Partido Galega 
Liberal e un dirixente en Galicia da 
Liga Comunista Revolucionaria , en
traron e sentáronse pra escoita-la lec
tura en galega -así o pedira o doutor 
García Sabell- da acta de constitu
ción «coa tarefa primordial de reca
bar, na defensa dos intereses e arelas 
do pobo, o estatuto de autonomía». 
Estarían tres minutos sentados. Lago 
saíron de novo. 

TIÑAN PRESA 

Algúns dos parlamentarios tiñan 
presa. González de la Mora pregunta
ba polo seu billete de avión. Antes xa 
saíran outros tres. En realidade, e fóra 
da discusión e da lectura da acta, a 
reunión foi mais ben un encontro de 
políticos aficionados. Os cargos gu
berna menta is tampouco vineran 
-¿era unha data incómoda?-. E así, 
Estanislao Reverter, famoso corredor 
de carreiras, traía a representación de 
Pío Cabanillas, de Luis González Sea
ra, do empresario ourensán Gómez 
Franqueira e do hoteleiro Rodríguez Re
za. ·Do ex-alcalde de Ourense, Riestra 
París, e do senador real Camilo José Ce
la, nada se sabía. Estar non estaban. 

Andrés Egufbar, xa na segunda 
parte, votóu man da burocracia pra 
esixir que a información que ofrecfa o 
Colexio de Arquitectos de Galicia so
bar da perigosa ausencia dunha pla
nificación territorial pró país, fose 
aproveitada únicamente cando un 
tema desta clase entrara no arde do 
día da Asamble~. O escrito dos arqui
tectos chegara da man do senador 
Domingo García-Sabell, senda apola
da unha réunión conxunta polo dipu
tado señor Fontoira que incluso:·men
tres, chegóu a pedir que inmediata
mente «paralicémo-lo plan de ordena
ción territorial». 

Todo quedóu ahí. Nas rúas seguía,n 
berr¡;¡ndo contra a Asamblea d~ Parla,. 
mentarías e contra o estatuto. Pedían 
goberno galega e autodeterminación. 
Algúns diputados e senadores foron 
en representación ó acto da igrexa de 
Santo Domingo. 
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¿lgrexa gal~ga ou 
igrexa en Galieia? 

XOSE RAMON BARREIRO FERNANDEZ 

O número 3 da revista Encrucillada (maio-xuño 1977), iníciase cun-ha Mesa Redonda na que, distintos cregos e 
leigos, expoñen as súas opinións sobar do tema xeral da «Situación actual da lgrexa Galega». Entre os asistentes 
estaba Monseñor Rauco Varela, Bispo Auxiíiar de Santiago. Na súa primeira intervención, e despois dun breve 
exordio, fai a seguinte afirmación: « Penso que a lgrexa Galega ou a lgrexa en Galicia (eu preferiría falar de lgrexa 
en Galicia porque esta terminoloxía que se introduciu. non só eiquí senón noutros sitios pra designa-las lgrexas. 
sóame un pouco a Galicanismo en Eclesioloxía). digo que a lgrexa en Galicia participa un pouco dos problemas 
xerais que ten a lgrexa plantexados no mundo hoxe ... » (Encrucillada p. 8). As expresións suliñadas, que foron ti
midamente «contestadas» no decurso da mesma Mesa polo profesor Torres Queiruga (Encrucillada p. 17), paré
cenme dunha extraordinaria gravedade. Hoxe non hai eleccións semánticas neutrais. Detrás dunha fórmula semán
tica tan seleccionada agáchanse opcións moi concretas. O lector minimamente advertido decatarase de que a 
sustitución da fórmula «lgrexa Galega» pala outra «lgrexa en Galicia» significa, nin mais nin menos, que pra 
Monseñor Rauco Varela, a lgrexa Galega non é mais ca unha provincia da lgrexa xeral. una mera circunscripción 
administrativa que se mantén, vive e se move ó ritmo dos pulmóns da gran Curia de Roma ou da Conferencia de 
Madrid. E un galega, calquera que sexa a súa valoración persoal do fenómeno relixioso, da lgrexa ou da mesma 
xerarquía, non pode permitir que dende un eido calquer, (neste caso o eclesiástico- se mutile esta realidade de 
Galicia. E por isto polo que, co recoñecemento que me merece a dignidade do Sr. Bispo e a súa indudable compe
tencia canónica, permítome replicar a esta moi grave afirmación dende una instancia estrictamente intelectual. 

1.- A ACUSACIÓN DE 
GALICANISMO 

Afirmar que a expresión «lgrexa 
galega» ou similares, (lgrexa vasca, 
castelá ou catalá) «soa un pouco a 
Galicanismo» manifesta ou unha li
xeireza ou non coñecer suficiente
mente o fenómeno galicano que 
ten unha etioloxía e desenrolo pre
cisos e xa estudiados pala historio
g r a ff a teolóxica (Dubruel
Arguilliere; Martin, Lécler, Marti
mort, etc.). Monseñor Rauco debe 
saber que no galicanismo hai un 
núcleo teolóxico que sustancial
men se contén nos «Catre Artigas 
Galicanos» ou «Declaratio Cleri Ga
llicani de potestate ecclesiastica», 
elaborada pala Asamblea do Clero 
Francés en 1682. No primeiro dos 
artigas defendíase a independencia 
do arde temporal con respecto ó 
Papa. No segundo, limitábase a po
testade pontificia ó declarar 
como máxima autoridade o concilio 
ecuménico. No terceiro, decretába
se que o poder da Sede Apostólica 
tiña que estar moderado palas leis 
dadas por Deus e consagradas pala 
súa práctica en todo o mundo. No 
cuarto, sostíñase que as decisións 
do Papa non eran irreformables. 

Velahí os catro artigas que reca-
pitulan o cerne da teoloxía galicana 

o 
~ e que foron condenados por Ale-
o xandro VI 11 en 1 960 e por Pío VI en 

1794. Non se ve que relación di
recta poida ter eón est_a decisión do 
clero galicano, unha concepción or
gánica, vital e non puramente ad
ministrativa das igrexas locais que 
está contida na expresión «lgrexa 
Galega» ou «lgrexa castelám>. 

Evidentemente, detrás deste ga
licanismo teolóxico había outros 
plantexamentos ou tendencias que 
teimaban por defende-las liturxias 
nacionais, os costumes propios, a 
lexislación ou dereito particular, 
etc. Por estas tendencias nin foron 
condenadas nin, vistas dende unha 
perspectiva de hoxe, poden mere
cer dun intelectual reprobación nin
gunha. Era a derradeira resistencia 
dun pobo cristián á asimilación 
centralizadora e asoballante do 
gran imperio eclesiástico romano 
que sempre percurou converti-los 
pobos nunha especie de provincias 
e alcaldías pra mellar gobernalos. 

2.- O PROCESO DO 
ASOBALLAMENTO DAS 
IGREXAS 

Pra un historiador está moi claro 
o proceso. Nos comenzos había 
igrexas. Cada unha delas, en co
mún unión (communio) coas ou
tras, vivía a súa vida cristiá, creaba 
o seu dereito, tiña os seus costu
mes litúrxicos, exercía a súa misión 

no mundo que tiña diante, elexía as 
súas autoridades. Pro este proceso 
truncouse. Non compre refacer 
agora o longo e tráxico camiño que 
se seguiu na lent~ pro implacable 
eliminación de toda peculiaridade 
'local. Así chegouse ó cumio do 
centralismo: Unha ideoloxía políti
ca: a christianitas; un ensino teolóxi
co centralizado: Santo Tomás; un 
idioma centralizado: O latín; unha 
liturxia centralizada: A Romana; 
un ha administración centralizada: 
A Curia Romana; unha lei central: 
O Corpues luris e logo do Codex luris 
Canonici. Así se asoballaron as 
igrexas locais e nacionais. Un semi
narista de Santiago do ano 1864. 
estudiaba polos mesmos textos ca 
outro de Cidade Rodrigo ou Limo
ges, obedecía á mesma disciplina 
que aqueles (os Regramentos), ta
laba na mesma lingua (o latín) e 
exercía os mesmos actos litúrxicos 
(O Rituale Romanum). A centraliza
ción era perfecta. O proceso rema
tara no intento de -sofoca-la vida 
propia das cristiandades. 

Pro os pobos tardan en morrer. 
Polas rendixas da mesma lex cano
nica ou litúrxica, fóronse introdu
cindo costumes, prácticas, que ó 
mesmo tempo que revelaban a vida 
do pobo cristián, dábanlle a aquel 
gran esquelete da administración 
as únicas pingas de vida. E cando 
aquel pobo non atopaba acougo na 

igrexa oficial, facía a súa relixión 
nas carballeiras, nos camiños, baixo 
as pontes ou a carón do lume. 

Monseñor Rauco sabe moi ben 
que a mesma lgrexa no Vaticano 11 
se asustou do que fixera e esco
f'!lenzou, (coa súa parsimonia de 
sempre), o proceso contrario, neste 
intre xa detido. 

3.- A TEOLOXIA DAS 
NACIONALIDADES 

Quizais a expresión lle da arrepío 
a moitos que teñen aínda as ventas 
apegadas a aqueles insípidos tex
tos de Teoloxía que estudiaron nos 
Seminarios. A expresión non fai 
mais que recolle-las ideas-forza do 
Vaticano 11, aquel concilio que pa
rece que todos queren esquencer 
ou «Canonizar». Dúas das conclu
sións teolóxicas mais destacadas do 
Vaticano 11, no campo da eclesiolo
xía, son as que se refiren á visión da 
lgrexa como un servicio ó home e o 
papel que lle corresponde ás igre
xas /ocais. Duas conclusións perfec
tamente coordinables. Se a lgrexa 
ten que servir ó home ten que 
aceptalo como é, coa súa circuns
tancia vital, coa súa cultura, ca far
del de virtudes e miserias que leva 
sobar das costas. O que non pode 
face-la lgrexa é reducir, ó home, 
como fixo, a unha fórmula filosófica 
(«animal racional») igualitaria. O ho
me, neste caso o galega, ten unha 
condición irrenunciable de ser, de 
vivir nunha terra, falar un idioma, 
participar dunha cultura. Se a lgre
xa ten que servir ó home quere de
cir que ten que comenzar por res
petar esa circunstancia humana, 
esa cultura, ese idioma e esa Terra. 
E só se pode integrar plenamente 
nela cando se fai parte dela, carne e 
óso dela e non é unha estrutura 
allea. Deiquí que quizais a mais ur
xente tarefa que ten hoxe a lgrexa 
galega é a de facer unha teoloxía 
pra este home que mantivo, cunha 
fidelidade secular, a súa condición 
de ser galega e que foi capaz a 
resisti-lo rodillo masificador e igua
litario das leis de Castela e das leis 
de Roma. 

Por todo isto, Monseñor, non 
podo aceptar que Vostede me ne
gue que hai unha lgrexa galega, e 
se realmente o pensa, permítome 
facerlle unha humilde invitación, 
que deixe a l.grexa Galega, na que 
vostede non ere, prós galegas. 

• 
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~ucede no país) 

Bomosexuais galego-s: 

O Frente ponse 

O programa do FLHG comenza 
esixindo amnistfa pra tódolos pre
sos e recluidos a causa dunha 
conducta homosexual, xunto coa 
amnistfa laboral sen exclusións. A 
derogación inmediata da Lei de 
Peligrosidade e Rehabilitación 
Social é o segundo punto, no que 
se esixe -tamén- a derogación 
de tódolos artigos do Código Pe
nal e do Código Militar que casti
gan a homosexualidade, o escán
dalo público, a corrupción de me
nores, a prostitución e o adulterio, 
os atentados contra a moral e as 
consideradas boas costumes e tó
dalas relacións sexuais en xeral. .. 
«sempre que non interveñan for
za, engaño, violencia ou abuso de 
calquer tipo». A seguinte reivindi
cación dos homosexuais galegos 
reffrese á implantación dos cator
ce anos como edade mf nima pra 
fixa-lo consentimento nas rela
cións sexuais (aténdose '6 feito de 
que, o Código Civil, permite o ma
trimonio ós varones maiores de 
catorce anos e ás mulleres maio
res de doce) e reducción da 
maiorfa de edade legal ós dezaoi
to anos. 

. """ a caminar 
XAVIER NAVAZA 

Plataforma reivindicativa 
do Frente de Liberación 

Homosexual galego 
consecuencia, prohibición explfci
ta da aplicación de terapias aver
sivas e todo tipo de tratamento 
que tenda a cambia-la conducta 
sexual». Pronúncianse, logo, polo 
recoñecemento e pola garantfa do 
dereito do homosexua~ a mostrar 
públicamente a súa afectividade. 

«Recoñecemento -é outro dos 
apartados- e garantfa do dereito 
de toda persoa a vestirse e ador
narse como quera. Recoñece
mento e garantfa do dereito á inti
midada persoal. Separación total 
-continúa o programa do 
FLHG- da Iglesia e do Estado 
coa non inxerencia da doctrina 
moral da Iglesia Católica ou de 
calquera outra institución, relixio
sa ou non, na regulación da nor
mativa sexual. Supresión de cal
quer tipo de censura en espec
táculos e publicacións imposta 
por razóns de moral sexual. Obli
gación, por parte da Seguridade 
Social, de actuar preventivamente 
sobre as enfermedades venéreas, 
mediante as oportunas campañas 
de información general, investiga
ción e creación de centros ou or
ganismos oportunos que fagan 
máis doada unha revisión periódi
ca e gratuita das persoas intere
sadas. Reducción da xornada la
boral pra poder dedica-lo tempo 
libre á propia formación cultural e 
humá e pra permitir unha vida se
xual satisfactoria. Implantación 
do divorcio vencellante pra tódo
los cidadáns que o desexen e su
presión das .figuras legais de «fi
llos naturais», «ilexftimos» e «adul
terinos», todo elo dentro da liña 
xeral de abolición da familia». 

Libre autorización, coa súa in
clusión na Seguridade Social, dos 
anticonceptivos e das prácticas 
abortivas de tódalas mulleres que 
o desexen, sexa cal sexa o seu es
tado civil, é unha máis das reivin
dicacións do FLHG. «Supresión 
do servicio militar e do servicio 
social obligatorios. Obligación das 
institucións do poder, e como me
dida inmediata, a adecua-lo tema 
da prostitución, abrf ndolle ca
miños legais prá súa realización 
(sindicacipn, seguridade social, 
etc.), a pesares de declararmonos 
contrarios a calquer tipo de pros
titución -femenina ou masculi
na- xa que considerámola un 
cangro dun sistema social inxusto 
que conleva á explotación do car
po pola propia subsistencia. Non 
discriminación dos que, por ope
ración, se someteran a un cam
beo de sexo. Recoñecemento so
cial do dereito inalleante de todo 
ser humán a dispor con libertada 
do seu propio carpo». O punto fi
nal do FLHG manifesta que «cal
quera persoa, sexa homosexual 
ou non, pode militar no Frente de 
Liberación Homosexual Galego». 

Os datos cantan: Segundo di- . 
versas enquisas elaboradas por 
especialistas na materia en todo o 
mundo occidental (Kinsey, Marc 
Oraison, D.J. West, etcétera), un 
porcentaxe da poboación - com
prendido entre o sete e o dez por 
cento- ten, dunha maneira máis 
ou menos velada, máis ou menos 
consciente, un comportamento 
exclusivamente homosexual. lsto 
darfa, se ·ben -obviamente- as 

cifras poden ser postas en cues
tión con facilidade, unha cantida
de de máis de dous millóns de ci
dadáns potencialmente homose
xuais no Estado español. A Gali
cia, tomando como . referencia as 
sete cidades máis poboadas, co
rresponderfanlle arredor de cin
cuenta mil persoas movéndose na 
mesma órbita de comportamento 
sexual. O caso é que, con certo 
retraso respecto das alternativas 
paralelas no Estado, en Galicia 
ven de nacer o primeiro move
mento organizado de homose
xuais: O Frente de Liberación Ho
mosexual Galego. Nel estarfan en
cuadrados, cunha militancia cons
ciente, as minorfas máis decididas 
no campo da hom·osexualidade 
galega. O nacemento do Frente é, 
sinxelamente, revelador. Vigo es
tarf a na cabeceira da vanguarda. 

A meirande parte dos «hornos» 
organizados, segundo voceiros do 
Frente de Liberación Homosexual 
Galego (FLHG), atópanse nacida
de de Vigo e· zonas de influencia, 
seguida de Santiago (no mundo 
universitario, fundamentalmente) 
e A Coruña. Pontevedra e máis 
Ferro!, por este orde, seguirfan ás 
anteriores cidades no «ranking» da 
militancia homosexual. Ourense e 
máis Lugo estarfan en último lu
gar. 

Namentres nas bisbarras do in
terior de Galicia a actitude diante 
da homosexualidade conlevarfa 
certo rexeitamento por parte da 
poboación, nas zonas costeiras 
-segundo distintas fontes con
sultadas por esta revista- habe
rfa, pola contra, unha evidente 
permisibilidade. Neste senso, d_a
cordo coas propias experiencias 
dos «hornos» galegos, as vilas de \\f\ 
Muxfa, Malpica, Cée, Muros, L.../11 
Noia ... e outras adoptarfan unha 
posición de desenfado diante do _. 
fenómeno. '-

O cuarto punto estabelece a 
necesidade da equiparación da 
muller ó home en tódolos ordes, 
asi como a supresión de toda dis
criminación a causa da práctica 
sexual das persoas. O FLHG con
sidera a obligación de impartir 
unha educación sexual adecuada 
a tódolos niveis do ensino «consi
derando á sexualidade non só 
como un medio de reproducción 
senón, tamén, como unha fonte 
de placer e de comunicación in
terpersoal e sen facer distincións 
entre a heterosexualidade e a ho
m6sexualidade». No programa es
tá, lóxicamente, a reivindicación 
pola «non consideración da ho
mosexualidade como unha enfer
medade, tanto no ensino como na 
práctica médica e sicolóxica e, en 
~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,, " 



Vigo en travesti 

A pesares dunha maior represión 
da homosexualidade no mundo do 
traballo, Vigo escomenza xa a 
presencia-las primeiras manifesta
cións detravestismo.«0 travesti ga
lega en Vigo -recolleu TEIMA
sae xa á rúa, causa que non sucede 
na Coruña nin en Santiago durante 
o curso. En Vigo, .o comportamento 
homosexual atópase xa nunha fase 
de certo descaro, por unha banda, e 
tolerancia, pala outra. O medo a re
coñecer públicamente a homose
xualidade é máis cativo en Vigo que 
noutras cidades de Galicia e é, pre
cisamente, o único lugar -de mo
mento- no que xa existen varios 
clubs de homosexuais». Nembar
gantes, diante do temor a represa
lias por canta da Lei de peligrosida
de social, os voceiros do FLHG non 
quixeron dar dirección ningunha 
dos devanditos clubs. 

O movemento homosexual que, 
como dixemos, chega a Galicia con 
certo retraso, dispón dunhas refe
rencias claras no Estado español. 
Nos últimos anos, España presen
ciou dúas mareas eróticas de signo 
ben diferente. A erótico pornográfi
ca (mal chamada deste xeito salvo 
casos illados de publicacións de 
evidente mal gusto), que se prante
xou a simples niveis de permisibili
dade e tolerancia e que chegaba ó 
país con maneiras de invasión ba
seada nunha marea de revistas 
que, do sexo, fixeron un obxeto 
máis de consumo. Fara, tamén, 
unha marea que -con moita fala
cia por parte dos gobernantes de 
turno- contribuiu a que o réxime 
socio-político español ofrecera ne-

ses anos certo xeito de imaxe libe
ral. 

Tras daquela eroJización dun 
sector da prensa viña, con forza, o 
revolucionarismo da moral sexual 
estabelecida: A reconsideración do 
papel da sexualidade na vida cotián 
do cidadán. Unha sexualidade cei
be que rematará recorrendo, paso a 
paso, tódalas escadas dos seus ma
tices e esixencias sóciais. Unha se
xualidade independente da finalida
de procreadora tradicional poñen-

FRENTE HOMOSEXUAL DE ACCION 
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do, enriba do tapete, cuestións 
como a do aborto e o control da na
talidade. Unha sexualidade máis 
alá da familia entendida, tamén, 
tradicionalmente, o que prantexa 
automáticamente o tema do divor
cio. Unha sexualidade que se mani
festa xa de maneiras diversas con
v.irtindo o tema da homosexualida- · 
de en materi~ de reivindicacións. 

A rebelión das ccloeas» 

A protesta dos homosexuais, sen 
embargo, nacía no Estado españo.I 
a niveis que ían pouco máis alá do 
folklórico. As persoas de comporta
mento homosexual, na medida en 
que a dictadura de Franco se ía di
solvendo, ocultaban xa con menos 
precaucións a súa conducta e os 
centros de reunión pra asumir pos
turas máis ou menos barulleiras tí
picas desa modalidade de homose
xual ó que se ven chamando loca 
(home de comportamento provoca
doramente feminoide). Como di Al
fonso García Pérez -autor do libro 
La rebelión de los homosexuales -
a rebelión das locas tamén xogou, 
sen embargo, un papel importante 
na transformación da vida cotián 
dos españois. Por outra banda, 

N ¿que manifestación de choque, ra
, chando co estabelecido, non de
l) sempeña tal papel? 

Mais a rebelión dos homose
xuais españois propiamente dita 
non fa ser, certamente, a rebelión 
_das locas senón, precisamente, a 

· contestación dos primeiros grupos 
homosexuais organizados. O feito 
de que, tras da marte de Francisco 
Franco, escomencen a sair á luz pu
blica agrupacións de persoas que 
se definen como homosexuais e 
nas que a plt:Jralidade de siglas pon 
de manifesto a diversidade de op
cións na reivindicación homose
xual, significa que -di García Pé
rez- a libertade é cada día máis 
posible entre os españois. «Non xa 
a libertade dos homosexuais -co
menta- senon a libertade dos ci
dadáns en xeral». A nota dominante 
de tódalas organizacións é a con
ciencia de que o tema homosexual 
ten consistencia d¡;¡bondo pra xusti-

~ucede no paí0 

ficar acc1ons creadoras de novas 
organizacións. 

Neste contexto, o si.nxelo feito 
do nacemento en Galicia do FLHG 
non é de extrañar. As cifras que 
adiantamos ó comenzo deste tra
ballo están por ver e, pra elo, moito 



Gucede no paí~ 

terfan que cambear os parámetros 
do comportamento na sociedade, 
moito terfa que haber de desinhibi
ción. «Se a iso engadimos -decfa
se, recentemente, na revista «Posi
ble»- que, segundo as mesmas in
vestigacións, ampliadas coas cons
tatacións sicoanalfticas, perto dun 
tercio da poboación -nas socieda
des capitalistas desenvolvidas
ten ou tivo algo de homosexualida
de (entendida como prácticas máis 

ou menos esporádicas ou, sinxela
mente, episódicas), o que traducido 
ó Estado español darfa unha cifra 
de cáseque dez millóns de españois 
como persoas ás que non lles é 
allea a cuestión homosexual. .. cabe 
a pregunta de se ten senso ou non 
a cegueira das clases dirixentes ac
tuais e dos lideres dos partidos 
diante dun lema que pon en entre
dito a concepción mesma da se
xualidade estabelecida». 

O parto da clandestinidade 

Localizadas as investigacións en 
zonas urbás -caracterfstica que lle 
da, ó talar de cifras, unha nota dife
rencial ó caso galego-, fundamen
talmente, outros datos contabiliza
ban hastra noventa e cinco mil ho
mosexuais no Madrid de 1 968. 
1975 botaba xa, na capital do Esta
do, unha cifra de arredor dos tres
centos mil «hornos» segundo o 
Amsterdamer Gainess publicado 
en Holanda no mesmo ano. E as ci-

·fras rebasaban os lfmites do consi
derado normal pra España: Rebasa
ban o catro por canto nunha socie
dade capitalista avanzada segundo 
o informe Kinsey. Localizada a ho
mosexualidade en Galicia nas prin
cipais cidades, segundo distintas 
apreciacións, semella que coa Lei 
de 1972 -que viña a equiparar ós 
homosexuais cos vagabundos, pro
xenetas, enfermos mentais e dro
gadictos, pra inclui-los baixo dunha 
etiqueta común de peligrosidade 
social- conquerfuse, en realidade, 
un incremento da homosexualidade 
no pafs. Considera-la homosexuali
dade como unha forma de crimina
lidade implicaba o seu aumento ó 

favorecer, con precisión, esa «crimi
nalidade» por medio do mundo so
terrán e da clandestinidade. 

Nesta clandestinidade vai ser 
como, coa iniciativa dun grupo de 
estudiantes en Santiago de Com
postela, os homosexuais galegos 
escomenzan a se xuntar pra artellar 
o que serfa a primeira organización 
gai de Galicia. As reunións, logo 
doutras que non deron o seu froito, 
entre estudiantes de todo o pafs re
sidentes en Santiago durante o cur
so darfan lugar, máis tarde, á elabo
ración dunha táboa reivindfoativa. 

A plataforma fa ser, logo, a mesma 
que con anterioridade tora xa aco
llida no resto dos frentes homose
xuais do Estado español. Deste xei
to nacfa o FLHG que, máis tarde, fa 
estabelecer alianzas a nivel do Es
tado coa Federación de Frentes de 
liberación Homosexual do Estado 
Español (FFLH EE). Os dezanove 
puntos reivindicativos da Federa
ción eran tomados polos «hornos» 
galegos e, en Santiago; vótabase 
un punto diferencial que se sumarfa 
ós anteriores. 

Os ((hornos» no. ccghetto» 

O pasado día cinco de xuño, en 
Barcelona, a FFLH EE acordaba 
senta-las bases cara a celebración 
dun congreso de ámbito estatal. 
Coa adhesión do Euskal Herriko 
Gay Askapen 11//ugimendua e do 
Frente de Liberación Homosexual 
Galega, na Cidade Condal estaban 
representados o Front D 'Allibera
ment Gai de Catalunya, Front D'A-
1/iberament Homosexual del Pais 
Valencia, Front D'Alliberament de 
Les //les, Frente Homosexual de 
Acción Revolucionaria, Agrupación 
11//ercurio, 11//ovimiento Democráti
co Homosexual e o 11//ovimiento 
Homosexual Aragonés. Os obxeti
vos eran a definitiva constitución 
da FFLHEE, a definición das súas 
relacións cos grupos feministas, o 
establecemento das diferencias en
tre os grupos homosexuais radicais 
e os reformistas, tratar da legaliza
ción xurídica dos grupos homose-

xuais, sentar unha postura encol 
das outras marxinacións existentes, 
denuncia-la actual normativa se
xual e elaborar un informe prá abo
lición da Lei de peligrosidade social 
e a reforma do Código Penal-. 

Os «hornos» galegos explican as 
súas notas diferenciais respecto 
dos outros grupos argumentando 
que «en Galicia, o capitalismo ató
pase pouco desenrolado e de forma 
dependente, as formas precapitalis
tas están amplamente espalladas e 
representan á maior cantidade da 
poboación. A situación dos homo
sexuais e de tódolos oprimidos se
xuais vai ser, pois, característica. A 
infraestructura económica en Gali
cia determina unha masiva agrupa
ción da poboación en vilas e aldeas 
pouco comunicadas e en situacións 
totalmente deficientes ... Nestas vi
las, o acceso· á información, a capa-



\\1\ cidade organizativa e as posibilida
LN des de concienciación son fnfimas 

polo que se retire tanto ó homose
xual como ó bisexual e, en xeral, 
polo que se retire a tódolos indivi
duos. Vai ser, entón, nos poucos 
centros urbáns e, fundamentalmen
te, nas zonas afectadas pola Uni-

versidade de Santiago, onde os ho
mosexuais galegas escomenzarán 
a sair ós niveis públicos e a organi
zarse. Neses lugares é, tamén, 
onde a represión xurfdica vai xurdir 
primeiramente. Onde, asemade, os 
primeiros «ghettos» homosexuais 
de Galicia van quedar reducidos». 

A toma de eoneieneia 

Penada a homosexualidade pola · 
Lei de peligrosidade social xunto 
cos códigos Civil e máis Militar, a 
represión xurfdica estarfa relegada 
ás principais cidades galegas, dán
dose a represión ideolóxica no mar
co dunhas relacións de producción 
precapitalistas -din os militantes 

do FLHG- pro dabondo pra impe
dir o xurdimento de calquer move
mento sexual antirepresivo. Os 
«ghettos» urbáns estarfan controla
dos pola policfa, que farfa periódi
cas detencións baixo da sospeita 
de homosexualidade ou escándalo 
público. Estes «ghettos», aparte da 

0ucedenop~ 
súa función de control, terfan unha 
función integradora e de contrapo
sición coa normalidade heterose
xual do sistema estabelecido. O 
asoballamento cultural de Galicia 
-continúan os «hornos»- vai im
pedir, neste contexto, o desenrolo 
de traballos e actividades cientffi
cas encol da sexualidade, «que po
derfan ser feitos ó traveso da Uni
versidade de Santiago mais que, 
por xogar un papel de terceira cate
goría no desenrolo capitalista de 
Galicia, vese realmente castrada 
pra calquer tipo de investigación». 

Prás mulleres e homes do FLHG 
é indudable que, un dos xeitos de 
penetración da problemática ho
mosexual e sexual en xeral no agro 
terfa que vir dado a partires das or
ganizacións campesiñas e dos par-

tidos polfticos actuantes neste 
chan da realidade: «E, por elo, ne
cesaria -cara á introducción e or
ganización do problema nos secto
res precapitalistas galegas- a 
asunción destas cuestións polas or
ganizacións de Galicia. Hoxe :._en
gaden-, os movementos de libe
ración sexual vense na obligación 
de reduci-lo seu campo de actua
ción ás zonas urbás e entre as ca
pas máis politizadas e intelectuali
zadas. Pro é esencial a participa
ción dos sectores obreiros, campe
siños e mariñeiros na configuración 
dos frentes da loita homosexual. A 
loita por unha sociedade igualitaria 
lle compre, dunha maneira impres
cindible, a toma de conciencia de 
tódolos sectores marxinados e 
oprimidos». 

As tribulaeións don 
ministro de Franeo 

Oito anos pasaron xa desde que, 
o vinteoito de xuño de 1969, a poli
cfa irrumpira no bar homosexual 
Stonewell (sito na rúa Christopher, 
de New-York), usando o pretexto 
da falla de permiso do dono pra 
vender bebidas con alcohol: «Non 
era a primeira vez que os homose
xuais eran insultados e golpeados 
pola policfa pro, nesta ocasión, 
reaccionaron violentamente, res
pondendo ós insultos con berros e 
máis eslogans nos que manifesta
ban o seu orgulo de homosexuais». 
Os disturbios -cuio comenzo ca
drou co enterro de Judy Garland, 
idolo das «queen» («queen», raiña, é 
o nome que se lle da en Norteamé
rica ó varón homosexual que reco
lle actitudes marcadamentefemeni
nas)- duraron perto de tres dias e 
deles naceu o Gay Liberation Front 
(Frente da Liberación Gai), ademáis 
das expresións Gay Power (Poder 
da Ledicia) e Gay Leftist (Esquerdas 
da Ledicia). 

Unha palabra escomenzaba a se 
facer famosa: Gay (ledo, de vida le
da). A mesma palabra de orixe pro
venzal que, en catalán, significa o 
mesmo pro con «i» latina e que al
gúns dos grupos cataláns retoma
ron: Gai. Coa fundación do GLF 
producfase un cambeo fundamen
tal no movemento homosexual: A 
diferencia entre o G LF e outras or
ganizacións homosexuais anterio
res, como a Mattachine Society 
(fundada en 1948), é a diferencia 
-segundo Cario Frabetti- entre 
liberación e integracionismo. Con
tra do que viñan facendo os ante
riores, o GLF xa non vai botar man 
nunca máis dos «cauces legais». 
Inexistentes istos no Estado es
pañol, os primeiros pasos dos mo-

vementos homosexuais nesta ban
da dos Pirineos ían atopa-los ta
mén primeiros apoios en Arcadie 
(un grupo «horno» de connotacións, 
'ria súa orixe, «aristocráticas» nos 
presupostos que, estando xa moi 
avanzada a loita homosexual nos 
Estados Unidos, axudou á súa in
troducción en Europa). Arcadie fa
cilitaría, en territorio francés, a pu
blicación da revista Aghois, voceiro 
dun cativo grupo de militantes ho
mosexuais do chamado Movimien
to Español de liberación Homose
xual que xurdira en Barcelona. 

Aghois serfa, desde 1972 a 
1974, o eixo arredor do que se ar
tellarfan as actuais organizacións 
homosexuais do Estado. En 1972, 
a intervención -segundo o dirixen
te do MELH- dun ministro es
pañol diante das autoridades fran
cesas impedfa a continuación da 
revista. Pouco despois das xestións 
do ministro español -que, segun
do algunhas fontes, era Laureano 
López Rodó-, o MELH autodisol
vfase como grupo. A decadencia fi
nal da dictadura do xeneral Franco, · 
poucos anos máis tarde, crearfa as 
condicións sobor das que nacerfan 
e escomenzarfan a medrar novas 
organizacións. O Frente de Libera
ción Homosexual Galego serfa 
unha delas e, á vista do seu progra
ma, unha das máis radicalizadas da 
actualidade se ben somentes nos 
seus comenzos. Coa franca hostili
dade da poboación no interior de 
Galicia e máis grande tolerancia 
nas zonas costeiras, os homose
xuais galegas vense reducidos ás 
principais cidades do pafs. 
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sucede no país 

Cée 

Haiquendi 
que hai caciques 

Con ánimo de aproximarse á problemática municipal de Cée (A Coruña), PER
FECTO CON DE estivo por segunda vez naque las terras do par-tido de Corcubión. 
O que lle contaro.n os veciños reflexouno nesta reportaxe. 

· «¿ Vostede é o procesado poi a 
culpa do Castre je?», dixéronlle ó re
dactor de TEI MA namais chegar á 
vila de Cée varios veciños. «Pois 
aínda se quedou corto cortiño en 
todo o que contou na revista e ben 
podía decir mais cousas, que ·ese 
señor ben as merece. Mira que en
fadarse porque lle chamen cacique. 
E ben sei que quer, abofé, que lle 

·chamen protector municipal ou 
algo así ó tal señor. Haber haillos, o 
caso é dar con eles e agarralos ben 
agarrados». · 

A poucos kilómetros, na aldea 
onde vive e manda o concellal que 
se querellou contra esta publica
ción por unha reportaxe que conta
ba determin.adas actuacións súas 
(ver TEI MA número 18), en Perei
riña, Maximino Varela, xastre do 
lugar, contou sen reparos o que lle 
ocurríu cando quixo ampliar unha 
casoupa que herdou a súa muller. 
«Pedín permiso no Axuntamento 
pra obrar nunha casa vella que teño 
a carón da vivencia aproveitando o 
terreo que hai da nosa propiedade 
á beira do camiño que vai a Bermín 
de Abaixo. lso foi o 6 de setembro 
de 1969 e ninguén me contestou. 

Mais tarde solicitei de novo presen
tando o proxecto que me fixera o 
aparellador municipal, Xaime Ca
sais, e tampouco me contestaron 
no Axuntamento. Recurrín á Comi
sión Provincial de Urbanismo e 
contestáronme que non tiñan os 
proxectos firmados polo correspon
dente facultativo e que volvera a 
solicita- la obra. O 20 de outono do 
1970 volvín , pois, a solicita-lo per
miso e tampouco me respondernn». 
Non obstante, soubo mais tarde do 
acordo tomado pola Corporación 
Municipal o 31 de Nadal daquel 

ciJ ano: « ... se acuerda por unanimidad 
::::: dejar pendiente dicha petición has
~ ta tanto se lleve a efecto el deslinde 

de terrenos a que se refieren los 
acuerdos mencionados anterior
mente». O deslinde fíxose por acta 
levantada e aprobada no pleno mu
nicipal o 29 de decembro de 1972 
e contra el presentaron recurso de 
reposicións Elisa Santaballa Lagoa 
e Albina Díaz Santaballa, sogra e 
muller do xastre Manuel Varela, pro 
foi desestimado. «Todo foi pola ca
cicada do Lagoa Castreje -dixo 
desta vez o xastre- que é tío de 
Manuel Monzo, o veciño do lado 
que ese si puido edificar aínda a 
costa de comer parte do camiñm>. 

Dende entón, as xestións (escri
tos ó gobernador, á presidencia do 
Goberno, ó ministro da Goberna
ción) feitas por Manuel Varela fo
ron ·innumerables. O interesado 
mostrou a TEI MA un ha verdadeira 
pila de escritos e de cartas cruza
das con diversos organismos. «Has
tra agora, todo foi en valdre -con
testou-. Ninguén fixo caso. Pra 
min, que todo isto sucede porque 
Lagoa protexe ó taberneiro e, se eu 
obro, prívoo do aparcamento. Du
rante os oitos anos que levamos 
neste ·asunto ningún secretario da 
Corporación quixo actuar e todos 
se ausentaban cando había que to
mar algunha decisión. O taberneiro 
construiu o bar en 1962 e despois 
ampliou en varias ocasións e eu, 
¿por que non podo fa ce-lo mesmo? 
Debe ser porque non teño padriño 
coma el». · 

Na outra banda da carretera que 
vai á Coruña, pertiño da vila, na al
de.a de Raices, Xesús Villa , labrego, 
contou a seguinte historia: «Vai pra 
cinco anos, veu por aquí Muñiz, o 
concellal, e díxonos que deberia
mos cede-lo terreo pra que pasase 
unha liña eléctrica por derriba das 
nosas leiras. Polo visto era moi im
portante. A nós estragábanos 
abondo aquilo e non sabiamo-lo 

que facer. Entón foi cando nos pro
meteu que o Axuntamento facería 
unha pista pra que puideran chega
los coches ás nosas portas a cam
bio da cesión da terra prós paus da 
luz. Non se volveu a saber nada do 
choio dende entón. Os paus puxé
ronos nas leiras e nós seguimos 
sen a pista. Cando lles recordamos 
algunha vez a promesa contestaron 
que non había fondos». O 23 de 
abril de 1971 un escrito firmado 
polo alcalde recoñecía a decisión 
do Axuntamento de face-la pista 
pro nunca mais se volveu a falar e 
os de Raices seguen sen o camiño. 

Se un entra na vila, xa non hai 
onde agarrarse. «Este pobo, pra ben 
ser, habería que facelo de novo», 
opinou un respetable veciño que 
igual hastra se presenta ás próxi
mas eleccións. Qutro informou da 
seguinte maneira: «En varias aldeas 
do municipio é pésima a enerxía 
eléctrica que, cando non falta, non 

O POBO FA/ O QUE TEN QUE FACER 

ten abonda tensión. Nas aldeas de 
Pereira e Pereiriña os veciños pavi
mentaron eles mesmos unha pista 
poñendo os cartos e o traballo e, 
cando faltaban 150 metros, non 
puideron terminala porque a con
centración marcou o camiño por 
outro lado. A vila· é un puro desor
de. Está feita un asco pola falta de 
hixiene. Lavan os barrís nas aceras 
das tabernas onde van bebe-los ca
ciques. A praza que vai ó mercado 
serve de basureiro pra tódolos ba
res. Calquera día hai unha epide
mia. Non hai aceras en moitos si
tios ou están cheas de bombonas 
do gas, cabinas vellas dos coches, 
rodas, etc. e a xente ten que andar 
polo medio da rúa. Os alcantarilla
dos están rotos en varios sitios 
como na saída do Finisterre, na 
avenida de Fernando Blanco, etc. 
As aldeas están sen teléfono e sen 
comunicacións. Por exemplo, face
ría falta un carro de combate pra ir 
a Toba. En Lobelos solicitaron o te
léfono hai oito anos e seguen sen 
saber del». 

No tocantes ó urbanismo un pa
seo pola vila agrede ós ollos. Hai 
casas, como na rúa que vai ó grupo 
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HA/ AINDA CORREDOIRAS 
INTRANSITABLES 

escolar, que apenas deixan acera e 
a calzada queda moito mais estrei
ta ca nas do lado, supostamente 
por influencias municipais pois o 
propietario é o propio aparellador 
do Axuntamento. Xusto enfrente 
constrúe Lagoa Castreje outra casa 
que tamén arrampla co camiño que 
quedaba por detrás. Edifícanse ca
tro plantas en sitios onde non está 
permitido, un desbaraxuste permiti
do e promovido dende a Casa Con
sistorial. Mentres tanto, o celo mu
nicipal chega a algúns sitios como 
lle chegou 6 veciño Xosé Soto can
do quixo facer un telladiño diante 
da súa casa pra garda-lo coche. 
«Viñeron rapidamente -contou 
el- e trouxeron mesmo ós gardas 
pra tirarme as tellas e pararme a 
obra por falta de licencia municipal, 
que nunca ma quixeron dan>. De
trás da súa casa ninguén se ocupou 
de que un bloque en construción 
garde ou non as debidas distancias 
na rúa. «Aquí non se respetan nin 
as alturas nin anchuras mais que 
cando lle convén a alguén do Axun
tamentm>, declarou o Soto que aín
da pensa seguir loitando pra que lle 
deixen face-la súa obriña diante da 
casa. 

Da xente consultada por TEI MA, 
foron moitos os que coincidiron en 
sinalar que hai claras contradicións 
na aplicación do rigor da lei pola 
parte do Axuntamento. Casos 
contrarios ó de Soto ocurriron, por 
ex-emplo, na aldea de Gures e na 

Pontella de Brens. No primeiro lu- ~ 
gar, parroquia da Ameixenda, os 
veciños fixeron unha pista pra que 
chegara o coche ás súas casas. Un 
deles, os da casa de María Rodrí
guez, emparentados con Lagoa 
Castreje, negouse a deixala pasar e 
polo tanto a pista tivo que verse 
impedida pra que pasaran os ca
mións por ela. Aquí si que non se 
meteu o · Axuntamento pra nada. 

Na Pontella de Brens Pedro Cas
tro Bujeiro constrúe unha casa que 
arricou con medio camiño público 
que daba servicio a varias fincas de 
labradío e a un lavadeiro. O cura da 
parroquia recurriu contra a obra e o 
gobernador civil ordenou retira-la 
parede que cortaba o camiño. Esta 
vez a orde non se cumpliu como no 
caso do garaxe do Soto. «Pra que 
se diga -comentan agora algúns 
veciños- que a lei é igual pra to
dos. lso en Cée non se leva». 

Poderíanse contar ducias de ca-
0 sos nos que a política do Axunta
~ mento de Cée durante os derradei-
6 ros corenta e un anos vese compro
~ metida até o pescozo. Por tratarse 

dun municipio que non é pobre, a 
dinámica súa é realmente intensa e 
a loita polo poder comarcal estivo 
sempre aberta. O Partido Galega 
lndependente soubo introducirse 
na zona e practicou nalgún caso 
métodos xa coñecidos na historia 
galega con abondancia. Precisa
mente, deuse a casualidade de que 
o xuez de paz, e polo tanto presi
dente da xunta local do censo, ac
tuou de apoderado deste partido 
durante as derradeiras eleccións, 
feito que obrigou a un partido da 
esquerda a presenta-la correspon
dente reclamación. 

O HOSPITAL 

Hai, sen embargo, unha causa na 
que pobo e Axuntamento están de 
acordo. A necesaria construción 
dun hospital comarcal que dispoña 
de especialidades mínimas e que 
sexa capaz de absorbe-las necesi
dades dos municipios de Cama
riñas, Muxía, Vimianzo, Cée, Dum
bría, Corcubión, O Pindo, Camota e 
Fisterra. Dende 1970 existe este 

, proxecto que foi reclamado con in
sistencia nos derradeiros dous anos 
e chegouse mesmo a facer unha 
manifestación en Cée, con mais de 
seis mil persoas, o 22 de agosto de 
1976. No partido xudicial de Cor
cubión, que é principalmente a 
zona que cubriría este hospital, tra
ballan dazanove médicos rurais, 
que lles tocan a mais de tres mil 
persoas por cada un, segundo o 
cálculo que fixo o economista local 
Luis Antonio Pausa. Unha pobla-

OS VECIÑOS TEÑEN, MOITAS VECES, 
QUE FACE-LAS COUSAS POLA SUA CONTA 

ción de perta de sesenta mil habi
tantes vese abrigada agora a recu
rrir á capital provincial pra obter 
asistencia hospitalaria e a distancia 
entre 80 e 100 kilómetros, dificulta 
sempre a súa consecución. Déron
se casos de morrer polo camiño e 
boa idea do que está a pasar dáa 
unha pegatina que levan os coches 
da bisbarra e que di «non mais mor
tos nin mais partos na carretera. 
Queremos hospital comarcal». 

O axuntamento cede os terreas 
e concedé un millón de pesetas pra 
que se constrúa este hospital que 
anda perdido palas burocracias da 
administración do Estado. 

A VIDA NA VILA 

Cée ten certo aire de vila indus
trial que lle ben da fábrica de car
buros que hai á súa entrada, no ba
rrio de Brens·. Sempre foi centro ur
bano. de influencias e de caciques 
entre os que tiveron e seguen ten
do sona os famosos Castro Rial, 
con industriais estaleiros e embai
xadores da familia que tentaron al
gunha vez de face-lo recheo da ría 
pola súa canta pro non lles deixou o 
Axuntamento. 

O café Felmar, na praza central, 
representa boa parte da vida local. 
Alí van o alcalde e mailos concellais 
toma-las copas e bota-la partida. 
Representa un pouco a vida social 
da política local. «Cantos acordos 
se tomarían ahí dentro e non na 
Consistorial», comentou un veciño 
ó pasar pola súa porta. Dentro des
páchase whisky de marca e hai 
mesmo un merendeiro con preten
sións de tipismo. Cóntase que al
gún procer local comeu unha vez 
raposo pensando que era coello 

porque llo deron os amigos sen que 
se enterase. 

Na vila hai dúas asociacións cul
turais. Unha que non fai nada o 
case nada, chamada Ría e Media 
de Cée, á que se liga a dereita local 
e outra que xurdiu dunha escisión 
da anterior e que leva o nome de 
Domingo Antonio de Andrade. Esta 
última móstrase mais activa e ten 
unha idea mais real do que pode 
dar de si a vida cultural e social nas 
vilas galegas. Sospéitase a presen
cia de elementos ultradereitistas e 
fálase incluso dos guerrilleiros de 
Cristo Rei en Cée pois apareceron 
en varias ocasións pintadas na igre
xa que decían «Curas rojos no» e 
causas semellantes. 

Un tema preocupante agora en
tre os veciños son as próximas 
eleccións municipais. En Cée pare
ce haber un sector importante de 
traballadores e de xente nova que 
quer ver cambiado o pobo e que 
podería estar interesado nunha 
alianza posible entre a esquerda da 
bisbarra pra presentar unha candi
datura conxunta. 

As causas non están claras aín
da de tódolos xeitos. Como diría o 
cura párroco falando con TEI MA, 
«Cée é unha mistura difícil que non 
se sabe como pode responder en 
cada momento. Economicamente 
está case todo o mundo vencellado 
ós de sempre. Hai ganas de saír da 
situación pro son poucos os que 
teñen gañas de enfrentárense». En
tre as poucas unanimidades que 
atopou esta revista, aparte da do 
hospital, está o recheo da ria que 
está levándose xa a cabo. 
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Noventa mestres da provincia da Coruña -no intre de redac
tarmos estas liñas- xunto doutros moitos en toda Galicia e 
mais de mil en todo o Estado español, atópanse á -espera de 
ser desprazados e cun destino aínda descoñecido. Sevilla, Cá
diz, Canarias, Ciudad Real ... poden ser, calquera deles, os pró
Kimos lugares de residencia dos mestres galegos. Nunha aná-

lise redactada logo dunha asamblea á que asistiron setenta 
mestres da provincia coruñesa, celebrada o pasado día cinco 
no colexio da Compañía de María, establécense as claves da 
actual política do Goberno da Monarquía en materia de Edu
cación que sinxelamente pode ser calificada, sen medo a se 
trabucar, como disparatada e lonxe da mais elemental realidade. 

Se non o remediamos: 

Están a botar f óra ~ os 
no sos mes tres 

Até hai perta de tres anos dábanse 
dúas modalidades nos concursos de 
traslado dos mestres españois: un con
curso xeral e a segunda opción concur
so provincial no que cabfan posibilida
des de acceso a escalas instaladas en 
poboacións de menos de dous mil habi
tantes. O mestre que, finalmente, acce
dera a unha escala do provincia/, esta
ba abrigado a permanecer nela por un 
tempo mf nimo de seis anos. Se ben os 
ensinantes podfanse presentar ós dous 
concursos, o provincial estaba practica
mente relegado ós novas mestres de 
recente safda. 

¿Pra que hai 
un Ministerio? 

O nace-lo concurso único estatal, 
senda suprimido o provincial, agudi
zouse dun xeito extremado o problema 
dos traslados indiscriminados. Obriga
dos ó concurso único tódolos mestres 
que actualmente se atopan en situa
ción de provisionalidade, na teorfa hai 
un alto número de plazas en todo o Es
tado español ás que poden opta-los en
sinantes. O caso é que, se os provisio
nais non se fan «meritorios» ás prazas 
solicitadas voluntariamente, o traslado 
forzoso cae sabor deles na práctica real 
e camiño dos distintos lugares do Esta-

00 do onde, nese momento, haxa escalas 
, vacantes. O certo é que, desde o nace-
1' mento do concurso único estatal, os 

XAVIER NAVAZA 

«SE OS BOTAN FORA. .. 
¿QUE DIAÑOS FACEMO-LOS NENOS?» 

trasladados· forzosamente medran de ano 
en ano. Este ano, na provincia coruñe
sa, noventa mestres pendentes do tras
lado. 

No informe da Asamblea Provincial 
de Profesores de Ensino Xeral Básico 
da Coruña eneal da problemática oca
sionada polo concurso xeral de trasla
dos constátase que, mentres o Gober
no segue sen dar sinais de vida neste 
senso, nas conversas que o pasado 
mes de setembro se mantiveron entre o 
Ministerio de Educación e Ciencia e os 
representantes provinciais dos mestres 

plantexo'Use xa esta situación e solici
touse que foran arbitrados tódolos me
dios reais pra que nun futuro os incohe
rentes traslados non volveran a ter lu
gar. «Xa daquela fa/abamos da inconse
cuencia destes traslados de mestres 
galegas, vascos, cataláns... a outras 
provincias do Estado, coas voces que 
- tímidamente entón - escomenzaban 
a se escoitar, mesmo, desde a propia 
Administración e de cara ó recoñece
mento das peculiaridades e necesida
des das distintas nacionalidades e re
xións». 

Segundo a Asamblea Provincial dos 
mestres coruñeses, a problemática 
deste xeito ocasionada e diante do si
lencio da Administración trascende do 
ámbito puramente persoal e pon de 
manifesto a política inconsecuente do 
MEC que, fundamentalmente, pode ser 
analizada desde varias facetas. 

Coa vontade 
non ahonda 

~ Dende a perspectiva pedagóxica, o 
~ informe salienta que «en todo o ámbito 
g do ensino e particularmente no sector 
~ da EXB é imprescindible que o mestre 
~ coñeza e estea inserto no entorno no 

que se desenvolve o educando. Este 
axioma ven recolleito -comentan os 
mestres da Coruña- potas propias 
orientacións pedagóxicas do MEC, que 
talan de que o ensino debe partir do 
coñecemento da realidade do neno e 
poñen como fins da educación a incor
poración das peculiaridades rexionais>>. 

. A primeira conclusión da Asamblea 
Provincial pon de manifesto que «é evi
dente que, por moi boa vontade que 
poña o mestre, este principio vai ser di
fícil de aplicar en lugares onde o ensi
nante non deixará de ser un individuo 
a/leo, abrigado pota forza a impartir uns 
coñecementos non entroncados coa 
realidade Mstórica e cultural na que vi
ven os seus a/unos». 

IJ 
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Os mestres coruñeses suliñan que o 
problema se agrava en Galicia, ademais 
de Euzkadi e Catalunya, países que 
cantan cunha lingua propia na que os 
nenas teñen dereito a ser escolariza
dos. «Este é, tamén, un feíto recoñecido 
polo menos verbalmente -engaden no 
seu informe- polo Ministerio, alnda 
que non foran establecidas as medidas 
necesarias pra leva/o adiante;;, Preci
sións ás que hai que engadi-la situa
ción persoal do mestre que, desta ma
neira, atópase desprazado e desconten
to co que o seu rendemento e trato cos 
alunas vese sustancialmente afectado. 

«Ademais -dise no informe-, en tó
da/as provincias galegas hai hoxendla 
equipos de mestres que veñen traba
l/ando na configuración dun ensino 
mais acorde coas necesidades reais do 
noso pals, equipos que en moitos casos 
poden mesmo quedar desfeitos ou se
riamente afectados polo trasvase de 
profesores;;, O caso é que, sen ter en 
canta estes aspectos pedagóxicos, que 
configuran o labor educativo, o Minis
terio semella considerar ós mestres 
como simples funcionarios dependen
tes de Madrid e capacitados pra exer
ceren a súa profesión en calquera pun
to da xeografía do Estado: o mesmo, 
poñamos por caso, en Galicia ca en An
dalucfa ou Castela. 

Polo 
rexurdimen to 
galego 

«Desde perspectivas polfticas, a 
asamblea coruñesa manifesta que «ho
xe por hoxe xa non son tf midas voces 
as que se erguen fa/ando dos dereitos 
das nacionalidades e pobos do Estado 
español. Altas persoalidades da Admi
nistración fan declaracións públicas 
afirmando comprender e ter en conta a 
problemática especifica plantexada 
pota diversidade social e cultural exis
tente e a necesidade de potenciar e 
protexer estas culturas. En recentes de
claracións feítas polo ministro Clavero 
Arévalo fá/ase da autonomla como dun 
obxectivo a corto prazo;;, «Pois ben 
-tiran como conclusión-, a educa
ción en Ga/icia segue sen ter unha pla
nificación acorde coas necesidades 
reais do país cara a unha escolarización 
de ca/idade e dun posto de trabal/o ós 
ensinantes galegas. Por outra banda é 
de supoñer que os mestres, como 
transmisores da cultura, xogamos un 
papel básico e queremos que os nosos 
esforzos revirtan no rexurdimento so
cial e cultural de Galicia;;. o 

<( 

Os mestres coruñeses salientan des- ~ 
pois que, aínda que sexan as menos S 
importantes desde o punto de vista co- ~ 
lectivo, as incidencias persoais da des- ~ 

venturada política ministerial tamén hai 
que telas en canta: «No punto de desti
no ó que nos trasladan -din- sentl
monos como illados, desprazados ... 
Nalgures, mesmo, chegan a pensar que 
somos represaliados e as re/acións 
profesor-aluno fanse moito mais diflci
les co que o noso rendemento é mais 
cativo. Están, tamén, os problemas fa
miliares xa que moitos de nós levamos 
varios anos trabal/ando aquí como pro
visionais e témola nosa vida familiar or
ganizada». 

Fallan prazas, 
moitas prazas 

Segundo a Asamblea Provincial dos 
mestres da Coruña, as raíces deste pro
blema hai que buscalas nunha serie de 
irregularidades que se veñen producindo 
e que «levamos moito tempo denun
ciando;;, O certo é que, estes mestres 
que agora se ven abrigados a se trasla
dar a outros lugares do Estado español, 
viñan desenrolando o seu traballo na 
Coruña como carácter provisional e 
«nin que decir ten -din eles mes
mos- que son necesarios na provin
cia». ¿Qué pasa, entón ?, pregúntanse 
os ensinantes. «Ocurre - responden
que non tóda/as prazas que veñen fun
cionando saen no concurso único esta
tal de traslados. Moitas delas nin tan si
quera existen legalmente a efectos de 
concurso alnda que funcionan ano tras 
ano como habilitadas ou por exceso de 
matrícula;;, 

O número de prazas que compre ter 
medraría, segundo os ensinantes co
ruñeses, e medraría considerablemen-

«NIN UN NENO SEN ESCOLA ... 
NIN UN MESTRES SEN TRABALLO» 

te, se se teñen en conta as reivindica
cións que vimos mantendo desde hai 
moito tempo xa. Reivindicacións que 
poderían ser resumidas, fundamental
mente, como segue: Primeiro: Redu
ción do número de alunas por aula. Se
gundo: Escolarización obrigatoria e gra
tuita desde os catro ós dazaseis an·as. 
Terceiro: Rebaixa-la edade de xubila
ción. Cuarto: Un profesor mais por cada 
oito unidades na plantilla dos Centros 
coa fin de atender tódolas necesidades. 
Quinto: Eliminacións das chamadas co
misións de servicia palas que, un mes
tre, ven á ocupar dúas prazas, a que ten 
en propiedade e mais aquela outra na 
que está comisionado. 

«Coma exemplo das nasas argumen
tacións témo-los datos recolleitos pala 
Asamblea de Profesores de Bergan
tiños, a traveso dunha enquisa feíta en 
trece colexios da bisbarra. Deberían 
salr a concurso corenta e catro prazas e 
salron, somentes, trinta e seis. Outras 
vintenove mais funcionan sen .estar 
creadas oficialmente. Existen once au
las de pre-escolar cando deberían exis
tir vintenove. Se ademais se fai unha 
distribución da poboación escolar a 
razón de trinta a/unos por aula, haberla 
que crear trinta e catro unidades mais. 
Sumando tóda/as necesidades temos 
que, nesta bisbarra, terían que saír a 
concurso unhas oitenta e nove prazas 
mais;;, 

As mulleres, peor 

O problema agrávase no caso das 
mulleres: dos noventa desprazados 
este ano, setenta e cinco son mulleres. 

A isto hai que engadir que, na práctica, 
as mulleres teñen menos posibilidades 
de volver. Este ano, por exemplo, dé
ronse prazas na provincia a mestres 
sen puntuación e, pala contra, unha 
mestra desprazada en Huelva con sete 
anos de servicios (cáseque dezaito pun
tos) non atopou praza nin na Coruña 
nin en Pontevedra. Causa que, comen
tan os mestres no seu informe, podería
se resolver coa igualdade xurídica 
mestre-mestra que, por outra banda, é 
unha das reivindicacións que segue en 
pé. Polo demais, mestres hai que foron 
trasladados a lugares que no pediron 
debido a unha mala interpretación do 
punto vinteoito do Boletín Oficial do 
Estado, ó cubriren a instancia de solici
tude e pala total falla de información 
por parte da Delegación · Provincial do 
Ministerio. Ademais, en fin, doutras 
moitas irregularidades nas que xente 
con menos dereitos adianta a outros 
mellar situados na lista. 

As causas deste xeito, da Asamblea 
Provincia/ saiu unha comisión encarga
da de espalla-la problemática e pra se 
poñer en contacto cos parlamentarios 
galegas a fin de que, diante do MEC, 
se fagan portavoces da situación: «A 
comisión xa foi recibida -comentan
polo señor Iglesias Corral, que prome
teu leva-los nosos plantexamentos ó 
Ministerio, mais alnda non temos noti
cia das súas xestións;;, Diante do feito 
inmediato dos traslados forzosos, a 
corto prazo, os mestres coruñeses soli
citan que aqueles non se leven a cabo 
xa que as resolucións do concurso non 
son, aínda, definitivas. «0 Ministerio 
non tería dificultade ningunha pra non 
adxudica-las prazas e deixar sen efecto 
estes traslados forzosos. 8 aseamos 
esta petición -engaden- no conven
cemento, por parte da Asamblea, de 
que estes mestres son absolutamente 
necesarios hoxe por hoxe en Galicia e 
no feíto de que, na actualidade, toda a 
lexislación que regula os concursos de 
traslados e as plantillas dos Centros é 
anticuada e estáse a negociar unha 
nova regramentación coa participación 
dos profesores, na que se terán que 
contemplar necesariamente as proble
máticas diferenciais das distintas nacio
nalidades e pobos do Estado español;;, 

A medio prazo, segundo as súas 
conclusións, teríase que levar adiante 
unha verdadeira planificación educati
va, acorde coas necesidades reais de 
Galicia, na que se recollan tódalas rei
vindicacións plantexadas: «Está claro 
-rematan- prós membros desta 
Asamblea, e neste senso estamos a 
trabal/ar, que a nasa participación nes
ta planificación tería que darse desde a 
unidade de todos nós dentro dun sindi
cato que defenda os nosos intereses e 
os da comunidade na que 
desenrolámo-lo noso labor cotián». 
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Barcelona 

A cultura non a rasca 
EMILIO PRADO 

«Suspendense, temporalmente, as 
actividades da Comisión da Cultura 
(C.C.). Os motivos, e quen votóu en 
contra, non volos vou decirn, e abofé 
que non o dixeron, por mais que teima
ron os membros da comisión, e pola 
súa banda esta revista. Con istas ver
bas do vocal da xunta directiva do Cen
tro Gallego de Barcelona, señor Balvís 
Enriquez, empuxábase ós membros da 
comisión a denuncia- la arcaica situa
ción na que se atopaba este organismo 
de clara raiz franquista. 

ANTECEDENTES 
DO PROBLEMA 

Un fato de socios, preocupados pola 
realidade e os problemas de Galicia, 
acudiron á chamada que fixera a Direc
tiva pra formar unha comisión de cultu
ra. Xa na· primeira xuntanza constituti
va , atoparon atrancos ás suas propos
tas dinamizadoras, pola banda do dele
gado da X.O. pra Comisión de Cultura, 
señor Vázquez Sotelo, quen considera 
que «a cultura non ten que ser concien
ciadora, e se non o entendedes xa vo/o 
explicaréi noutro intre)), causa que os 
membros desta comisión consideran 
fundamental. 

Vázquez Sotelo non asistirá xa ás si
guientes reunións é a C.C. medrará de
cia acadar vinteseis membros. Pro ta
méh medraron os atrancos da Directi
va: primeiro, limitando o número de in
tegrantes a dez, cando, segundo os es
tatutos, poden ser os que fagan falla; 
despois, non os querían escoitar, se 
non era pola boca do delegado, que 
non aparecía palas xuntanzas. O boicot 
amosóuse, por fin, ben nidio cando 
«non nos deixaron un local pra xuntar
nos -coma explicaba a esta revista un 
membro da C.C.- obrigandonos a fa
celo no bar ou nas escaleiras». Este 
proceso culminóu coa suspensión. 

Despois de comunica-la suspensión, 
que eles non aceptan, e encetada a de
nuncia , convocan a outra xuntanza no 
bar -á que foi invitada TEIMA- ame
nizada por unha actuación constante e 
descaradamente antidemocrática de 
estoupadores, algúns deles membros 
da Xunta Directiva. 

Pra escomenzar, cando facía cinco 
minutos do escomenzo da xuntanza, 
puxeron polos hastra entón mudos al
tavoces música -galega, eso sí - a 
todo volumen, polo que era imposible 
entenderse. Despois de negarse a bai-

0 xala, a xuntanza sigueu nesas candi
~ cións. 
~ Nun intre determinado aparecéu por 

ali Vázquez Sotelo que, cunha total fa
lla de respecto á dinámica democrática 
da asamblea, interrumpéu pra decir que 
«este non é o sitio axeitado pra facer 
unha xuntanza)). 

Aproveitando a sua presencia nunha 
reunión na comisión da que é membro, 
tentamos de sacar algunha informa
ción. Mentres respostaba deu a casua
lidade de que a música desaparecéu. O 
marxen dunha notable confusión encol 
dos compoñentes da C.C., manifestóu 
non sentirse solidario coa suspensión 
da C.C. «Si a considerase suspendida 
- dixo- non iría mañán a fa/ar á radio 
coma representante desa comisión pre
cisamente>>. Ignoramos quen lle déu a 
representatividade pois na comisión 
non o elexiron. · 

- Entón, ¿ vostede non está de acor
de co resto da Xunta? 

-Boeno, eu non estaba nesa xunta 
extraordinaria. 

Das razóns da suspensión dixo non 
saber ren, e cado lle preguntamos se 
non acataba a decisión da X.O. respos
tóu: «A vostede non o coñezo de nada, 
e naide me asegura que lle siga intere
sando a comisión mañán. Así que non 
resposto máis, nin anque sexa xornalis
ta ... )), e foise. 

A xuntanza, cos ánimos unha miga
lla alporizados, voltóu ó séu canle. Os 
asistentes explicáronos como entenden 
eles que debe ser a Comisión de Cultu
ra. «Nosoutros -dixeron- defende
mos unha comisión aberta a todos os 
socios que queiran participar ne/a. A 
programación de trabal/os tarase nos 
plenarios da comisión, onde os intere
sados traigan as suas propostas de tra
bal/o, que unha vez discutidas serán 
aprobadas ou non pala maioría. Entón, 
a comisisón informará á X.D. dos actos 
programados e encarregarase de que 
se cumplan. Despois, dentro da C.C., 
teñense que xuntar por grupos pra cada 
tema, que unha vez preparado expoñe
rán nos días de xuntanza (unha vez á 
semán, duas horas nun local axeitado). 

Claro, esto é unha causa viva que 
non /les gusta, porque non entenden 
que non sempre fai falla que veña a/
guén a fa/ar, porque non entenden que 
nos tamén podemos dar resposta ós 
problemas cu/turais)). 

CHAMAR 
A POLICIA 

A proposta non parece gustar moito 
nas outas esferas, a xuzgar polo escita
do que irrumpéu na xuntanza outro 
membro da X.O., Francisco Ferrio Die-

Emigración 

Os galegos, ás 
~ • e as ma1s d~ 

Organizarse pra loitar por uns dereitos q~e ninguen 
lles a de conceder gratuitamente -as veces, os seus 
teorices representantes seran os peores enemigos
é o duro choio que hoxendía teñen nas mansos gale
gas da diaspora. As crónicas que seguen -datadas 
en 1 nglaterra e Catalunya- poden ilustra-lo proble-
ma. 

A CULTURA NON ENTRA 

guez, que con voz de poucos amigos 
dixo en perfecto castelán: «No estoy 
dispuesto a seguir tolerando esta reu
nión. Si no se levantan inmediatamente 
llamo a la policía)), e desaparecéu. 

Dalí a pouco aparecéu de novo Váz
quez Sotelo que dixo: <<esto é un asalto 
ó Centro Galega)). Marchóu outra vez 
pro máis tarde chamóu particularmente 
a un membro da C.C. e propuxo unha 
xuntanza coa Directiva e catro repre
sentantes da C.C. na que estivera él. 

Entre tanto a xuntanza foi asaltad¡;¡ 
de novo polo señor Ferrío, que cada ve·
gada estaba máis alporizado: «He lla
mado a la policía y si a las diez y media 
no se han ido les disolverán)), ó que lle 
responde ron: «que veñan, que a policfa 
hoxe seguro que ten unha mentalidade 
máis democrática ca da Xunta Directi
va)). Pasadas as dez e media a policía 
non aparecéu. 

O remate da xuntanza reco lléronse 
corenta e unha firmas pra un documen
to de adhesión á C.C. prá causa da soli
daridade, Comisión de Cultura. Centro 

Galega. Rambla Capuchinos. Barcelo
na. 

Cando o día fixado a comisión de 
«catro» da C.C. conseguíu fa lar co presi
dente do centro, o señor Dapena Alfon
sín explicóulles o moito e ben que tra
ballóu polo Centro e os grandes proxec
tos que ten, pro non aceptóu a propos
ta da comisión, facendo unha contra
proposta que restrinxiría a capacidade 
de participación dos socios na vida do 
centro como acontece deica agora. Os 
«catro» quedaron en traslada-la contra
proposta á asamblea da C.C., pra cuia 
celebración Dapena prometeulles a 
sa la de actos. 

Despois, extraoficialmente, Vázquez 
Sotelo e Ferrío desautorizaron a opi
nión do presidente, decindo que non se 
poderán xuntar alí porque a sala estará 
ocupada . «Claro, ademais vosoutros es
tades aquí coma Comisión Cultural 
-dixo Vázquez Sotelo- pro non a so
des porque a Comisión son Eu)). 
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duras 
ras 

«UN INVENTO DO FRANQU/SMO» 

Inglaterra 

Camareiros, a úniea saída 
En marzo de 1967, un grupo de 

galegas deciden fundar o Centro de 
Londres. Anque non se pensaba en 
cubrir, de principio, as necesidades 
de tódolos compatriotas residentes 
en Gran Bretaña -4 7 .000 sobre 
un total de 65.000 españoles- a 
primeira directiva tivo que hencher, 
desde os momentos iniciáis, moitas 
das lágoas dos organismos de asis
tencia estatal. Os países británicos 
presentaban xa daquela sensibles 
diferencias respecto de América e o 
resto de Europa. «Pra empezar 
-comenta Manuel Díaz, actual 
presidente do Centro- a emigra
ción non foi canalizada ó través do 

Instituto Español de Emigración, 
senón por axencias que cobraban a 
razón de quince ou vinte mil pese
tas por un permiso pra un ano ou 
unha tempada pequena. O rematar 
ese tempo, os emigrantes, polos 
seus propios medios, debíanse 
amañar coas autoridades inglesas». 

ATERRIZAR DESORIENTADO 

Díaz non ten unha imaxe preci
samente idílica do Instituto Español 
de Emigración: «eu penso que foi 
un invento do franquismo, alá polo 
ano 56, pra controlar a emigración, 
as divisas e toda a mán de obra que 
lle serviría de fonte de ingresos 
principal e punto de equilibrio da 
balanza de pagos. Hoxe segue sen
da unha burocracia tremenda, per
sonificada nuns agregados laborais 
que non cumplen de ningún xeito 
cara á emigración. Limítanse a ir 
dando pequenas subvencións a uns 
e outros, coma se foran esmolas, 
comprometendo e engañando a 
moita xente pra que lles sirva de 
apoio á política oficial». 

Namentres o Estado Español 
cumple tan brillantemente coas 
suas obligacións cara uns traballa
dores ós que non soupo facilitar 
empleo, estes aterrizan en Londres 
sen outra equipaxe que a mais ab
soluta das desorientacións. Se 
teñen sorte, poderán atapar traba
llo no ramo da hostefería: a indus
tria é un eido vedado prós estran
xeiros, e, por outra banda, resulta 
imprescindibel ocuparse no sector 
servicios durante catro anos denan
tes de pasar a calquera outro. So
mentes catro ou cinco galegas che
garon a poder poñer un modesto 
negoico -un bar- na capital do 
Reino Unido. 

Os sindicatos tampouco resol
ven grande causa polo dagora. 
«Coidamos -continua Díaz- que 
é a organización básica prá defensa 
dos traballadores, pro resulta que 
non se poden constituir a nivel in
ternacional, nin nada que se lle pa
reza. Non embargantes, nos hospi
táis hai traballadores galegas que 
representan a outros de varias na- · 
cionalidades, e hoxe por hoxe, es
tánse organizando xa os sindicatos 
de hostelería dentro das trade 
unions. 

N AS ALTERNATIVAS 
w 
z 
>'.: Así as causas, non é de extrañar 

que se lle pida ó novo Parlamento 

algo así coma un estatuto especial 
prá emigración. «Teñen que cam
bear moitas causas -afirma o pre
sidente do Centro Gal ego-: hai 
que emprender unha nova política, 
revisar tódolos convenios franquis
tas onde existiran e establecer ou
tros que permitan ó emigrante 
equipararse en dereitos co traballa
dor do pais onde resida. Fan falla 
convenios que resolvan os proble
mas da seguridade social, a sanida
de, a escolarización dos nenas ... » 

«Por outra banda -continua
serían necesarias escalas de for
mación profesional, como un ca
miño cara á preparación do retorno 
planificado, que debe ser un froito 
do cambeo do Estado e do país». 
As esperanzas, con todo, non son 
moitas. Unha grande cantidade de 
centros seguen a ser manexados 
palas agregadurías laborais, e o 
Instituto Español de Emigración 
teima na súa sempiterna política 
centralista. No caso concreto de 
Londres, segundo comenta Manuel 
Díaz «hai un señorito español, cha
mado Rosendo Rego, que cumple o 
papel de agregado laboral. Home 
enemigo dos emigrantes e vence
llado a Alianza Popular chegóu a 
convocar á directiva do Centro pra 
que lle axudasen a pular da revista 
«Emigrante» e facerlle o paripé a 
Fraga». 

Frente a todo isto, a xente da 
emigración con maior nivel de con
ciencia respecto dos problemas, 
comenza a plantexar as suas alter
nativas. O proxecto mais importan
te, entre os que a corto plazo ten o 
Centro Londres, é a preparación 
dun congreso por países. Os direc
tivos entenden que, no que se refie
re ó país galego, as peñas deberían 
organizarse e facer unha asam
blea». 

Polo dagora, é somentes unha 
intención. lntencións son tamén as 
frases fináis de Manuel Díaz: «0 
problema de Galicia poderíase re
solver ó través dunha primeira au
tonomía que leve finalmente a un 
goberno nacional galega. lsto per
mitiría ó noso pais decidir a súa for
ma de vida, o seu xeito de adminis
trarse, e o control e aproveitamento 
dos seus aforras, que agora mar
chan ós países ricos: Euzkadi, Cata
luña... ou Suiza. E fundamental 
crear as condicións pra que en Gali-
cia non haxa que emigrar nunca ~ 
mais». ~ 
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Mentras o honorable Josep Tarradellas se prepara pra voltar a Barcelona como Presidente da 
Generalitat, seguen en Catalunya as polémicas e matizacións sabor da política interior. Tráta
se de asegurar, canto máis millar, o conseguido nas pasadas eleccións. Nos últimos días as di
ferencias sacudiron á Assemblea de Catalunya, chegando incluso a propoñerse a autodisolu
ción dese organismo, causa que non ocurrirá polo de agora. COSTA CLAVELL analiza os por
menores desta situación. 

Catalunya 

A. ccA.ssemblea>> non 
autodisolve ainda 

se 

Non se pode negar en modo al
gún que a Assemblea de Catalunya 
xogóu un papel de primeira magni
tude no proceso de democratiza
ción do país e na loita, ainda non 
rematada, pola autonomía e a resti
tución dos organismos de autogo
berno. 

As movilizacións populares dé
bense en boa parte á súa activida
de, xa que sempre estivo na primei
ra liña á hora de sensibilizar ó pobo 
catalán cun senso insobornable
mente democrático. 

elexidos cos votos populares o pa
sado 15 de xuño- poidan interfe
rirse nun futuro prósimo e entrar en 
colisión por cuestión de competen
cias. 

conscientes de que agora hai en 
Catalunya unha Assemblea de Par
lamentaris e que é ela quen vai te
la inciativa política; pro como fór
mula unitaria de loita hai que man
tela, buscando o ·sistema de rela
cións entre as dúas assembleas. 

QUEREN QUE SIGA 

Na reunión que se celebróu a 
mediados deste mes de santiago 
pra debati-lo espiñoso tema, e á 
que asistiron representantes de cá
seque tódolos partidos cataláns 
con representación parlamentaria, 
decidíuse non propiciar polo de 

Canarias 

agora, a autodisolución da A. de C. 
¿Son sinceiros estes partidos ou a 
súa postura non é outra causa que 
un xesto meramente táctico coque 
aplaca-la súa mala conciencia polo 
que se refire á A. de C.? Non cabe 
dúbida de que a proposta de auto
disolución nestes intres, cando está 
en xogo o futuro autonómico do 
país, non sería popular. 

A representación da soberanía 
popular catalana correspóndelle 
hoxe á Assemblea de Parlamenta
ris. Eso está fora de dúbida. Pra A. 
de C., polo seu prestixio político e 
pola capacidade de movilización de 
masas que sempre tivo -está por 
saber se segue téndoa- é ainda 
un organismo unitario que teórica
mente pode ser moi útil á hora de 
reclama-las reivindicacións pen
dentes, no caso de que o Goberno 
de Madrid pretenda darlle gato por 
lebre ó pobo catalán. 

Con todo, o certo é que o futuro 
da Assemblea de Catalunya non 
está nada claro. 

Foi a instancia unitaria que posi
bilitóu en gran medida en Catalun
ya unha operativa oposición ó réxi
men franquista. Pro, agora, despois 
das eleccións, coa formación dos 
grupos de parlamentarios cataláns, 
elexidos democráticamente polo 
pobo, a propia esistencia da As
semblea de Catalunya escomenza a 
ser posta en cuestión. 

A Assemblea de C., ainda que no 
seu seo esteñan prácticamente tó
dolos partidos políticos e, polo tan
to, tamén os seus representantes 
no Congreso e mais no Senado, 
ven senda unha especie de con
ciencia extraparlamentaria de Cata
lunya. Moitos dos grupos políticos 
que a integran non están ainda le
galizados e cando o estañan segui
rán sendo sectores extraparlamen
tarios cos seus programas marxina
dos no Congreso e mais no Sena
do, onde ninguén se erguerá pra 
defende-las ideoloxías deses gru
pos, xa que se trata de ideoloxías 
opostas cáseque sempre, máis ou 
menos abertamente, as dos parti
dos representados nas Cámaras. 

As illas queren 
autonomía 

DUAS ASSEMBLEAS 

Hai quen propón, en voz baixa e 
non pública, pois ninguén quere fa
cer de enterrador deste organismo 
popular, a autodisolución da A. de 
C., argumentando que o pobo cata
lán xa ten os seus representantes 
lexítimamente elexidos o 15 de 
xuño. Mais as cousas non son tan 
sinxelas xa que hai que ter en conta 
que na A. de C. están integrados 
moitos grupos políticos que non 
acadaron ningún diputado nas elec
cións .e que, xa que logo, non están 
representados nin no Congreso nin 
no Senado do Estado Español. 
Tampouco, por suposto, na Assem
blea de Parlamentaris Cataláns. No 
fondo plantéxase xa a posibilidade 
de que as dúas assembleas -a de 
Catalunya, non elexida directamen
te mediante o voto do pobo pro 

N nembargantes moi popular polo 
~ seu democrático e combativo pasa-
1' do político, e a de Parlamentaris, 

FORMULA 
UNITARIA DE LOITA 

Hai días chegóuse a estende-lo 
rumor de que o PSUC (<> partido 
dos comunistas cataláns) propoñfa 
a autodisolución da A. de C. A es
pecie foi desmentida polos dirixen
tes do PSUC. Do que se trataba, 
segundo eles, era «dun proceso de 
discusión sabor do· futuro da A. de 
C.». N·embargantes, Empar Pineda, 
dirixente do Movement Comunista 
Catalán, afirmóu que a proposta da 
autodisolución da A. de C. atribuída 
ós comunistas cataláns sería cohe
rente «coa política que o PSUC ven 
practicando xa, especialmente den
de o comenzo da campaña electo
ral». O M.C.C. é decidido partidario 
de mante-la esistencia da A. de C. 
«Estamos, engadíu Empar Pineda, 
intentando buscar algunha fórmula 
neste senso porque creemos que 
ten razón de ser, anque sexan nece
sarios algúns amaños. Somos 

Hai algúns días o embaxador es
pañol en Argelia foi chamado a Ma
drid pra falar. de seguro, do tema Cu
billo e da posición adoptada por Ar
gelia en relación co dirixente inde
pendentista canario. 

Antonio Cubillo é o másimo res
ponsable do M PAIAC (Movemento 
pra Autodeterminación e Indepen
dencia do Archipiélago Canario). que 
lanza a diario os seus mensaxes den
de os micrófonos de Radio Argel. 
Este grupo da externa esquerda cana
ria reivindicóu nos último.s meses un 
gran número de atentados e accións 
terroristas nas illas. E na última se
mán fixo que as autoridades extrema
sen as medidas de vixiancia nos por
tas e aeroportos pra evita-la entrada 
de explosivos. O tema é moi incómo
do pra Madrid, que houbo de soportar 
semás atrás, con motivo da reunión 
da QUA (Organización pra Unidade 
Africana) a postura dos delegados, 
nomeando unha comisión pra que se 
desplazase ás illas e estudiase a si
tuación sobar do terreo. Madrid, lóxi
camente. fixo pública de inmediato a 
súa postura rexeitando a disposición 
e calificandoa de «injerencia en los 

asuntos internos». O tema, en cal
quera caso. non está resalto e o Go
berno terá que matizar ben neste 
caso as súas posibilidades de actua
ción cos países africáns e cos Estados 
Unidos, ós que nada nesta zona resul
ta alleo. 

Claro que o paso fundamental de
berá darse nas propias illas. onde tó
dolos partidos reclaman un réximen 
de autonomía que poida sacar ó ar
chipiélago da preocupante situación 
que agora atravesa . Cincuenta mil 
obreiros en paro, un sector agrícola 
deteriorado, unha situación crítica da 
pequena e mediana empresa e todo o 
derivado do problema do Sahara, son 
puntos negros que esixen, dende o 
punto de vista canario, un cambio de 
política e unha atención decidida por 
parte da Administración. 

A herencia do réximen franquista 
-ó igual que nas outras rexión e na
cionalidades do Estado- é especial
mente comprometedora no caso ca
nario, palas súas ramificación exterio
res. 

Nas illas, aparte da voz radiofónica 
de Cubillo. soa forte a voz da autono
mía e o a~togoberno . 
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En Andalucía lembráronse estes días dos traballadores 
mortos nos últimos tempos. Están moi perto os feitos e as rei
vindicacións que obligaron ós traballadores a sair á rúa. Preo
cupan os convenios e o paro. A. RAMOS ESPEJO recolle algo 
disto na súa crónica, xunto coa reacción dos obreiros ó 
boicotea-la presencia dun buque, que fixo tremar ós chilenos. 

Andalucía 

Os traballadores 
dispostos a da-la cara 

Hai agora un ano que Javier Ver
dejo morría, ós 19 anos, cando fa
cía unha pintada co texto «Pan, Tra
bajo y Libertad», nun barrio obreiro 
de Almería e foi sorprendido pola 
Guardia Civil. Un tiro rematóu coa 
súa vida. Tamén hai sete anos que 
tres carpinteiros granadinos caían 
mortos por disparos de bala ó 
disolve-la policía a manifestación 
que levaban a cabo frente á chama
da Casa Sindical. 

Este ano, con Goberno recén es
trenado, cun ministro andaluz prás 
rexións, Clavero Arévalo, e outro 
andaluz na carteira de traballo, Ji
ménez de Parga, hai poucos días 
que outro carpinteiro, Francisco 
Rodríguez Ledesma, foi ferido por 
disparos da Forza Pública en Sevilla 
durante unha manifestación dos 
traballadores da factoría Hytasa. 
Aínda hai que anotar, a maiores a 
morte de Roque Peralta, de Jaén, 
tamén polos disparos da Guardia 
Civil, que intentóu poñer orde no 
baile que tiña lugar na localidade 
barcelonesa de Suriá. 

Ocurría que un grupo de rapaces 
non tiña acceso á festa porque ó 
señor alcalde subido ó seu ordeno e 
mando caciquil, se lle metera na 
cabeza que pra bailar era indispen
sable a chaqueta e maila corbata. 
Por tan pouco pode morrerse. Uns 
por reivindicar pan traballo e liber
tade prós seus; outros, por pedir 
aumento no xornal, outros por cru
zarse nunha manifestación ou por 
pedir auga, como o carpinteiro 
morto en Carmona hai dous anos e 
outros por non dispoñer dunha cor
bata pra bailar, que hastra pra iso é 
infortunado o traballador emigran
te. 

POUCAS DiMISIONS 

O alcalde de Suriá, seguido por 
toda a Corporación, dimitíu do seu 
cargo. lmaxino que cheo de ver
goña_ e coa corbata ben posta. O 

Gobernador Civil de Sevilla non di
mitíu. José Ruiz de Gordoa non se 
vai, a pesares de que o Partido So
cialista de Andalucía, primeiro, e 
despóis, en público, os diputados 
Alfonso Guerra, do PSOE, e Fer
nando Soto, do PCE, o pediron así 
diante de miles de traballadores 
convocados polas centrais s·indi
cais. 

URXEN REIVINDICACIONS, 
ASUSTA O PARO 

E seguimos así. Cada ano con 
novas noticias de mortos e feridos 
sempre protagonizadas polos tra
balladores. O certo é tamén que 
algo cambiou e que os traballado
res aparecen día a día máis firmes. 

Acaba de rematar unha folga 
dunha semana de duración dos tra
balladores do sector de hostelería 
de Almería, a causa da negociación 
do convenio colectivo. Durante a 
folga, dous cabecillas, aínda se co
noce con esta palabra ós defenso
res dos intereses dos traballadores, 
foron metidos na cadea, acusados 
de agresión e insultos á Forza Pú
blica, aínda que non faltan testigos 
presenciais aseguran que non hou
bo agresión nin insultos. 

A folga que peores consecuen
cias pode ter é a da construción. 
Parece que os tres mortos do ano 
1970 non signific.an nada, porque 
son os mesmos que entón os 
patróns decididos a non ceder ás 
peticións dos traballadores. Hastra 
agora as centrais sindicais estive
ron divididas. Todas se uniron pra 
facer frente á postura empresarial, 
recobraron a súa forza os líderes de 
1970 e dixeron que «se os patróns 
queren botar un pulso outra vez coa 
clase obreira, o brazo dos traballa
dores vai ser esta vez moito máis 
forte». E parece que hai forzas e 
ánimos nos traballadores pra se
guir. 

Noutros sectores como o agra-

rio, a situación vése agora empeo
rada porque a colleita é moi mala e, 
en consecuencia, disminuiron as 
faenas do campo. En varios pobos 
das provincias de Sevilla e Córdoba 
houbo xa peches de xornaleiros en 
paro nas igrexas. As cifras de para
dos aumentan en tódalas provin
cias andaluzas. Nalgún periódico 
díxose xa que Málaga era «un pol
vorín de parados». Ten case cin
cuenta mil. 

NON O ESMERALDA 

Outro feito que tivo como prota
gonistas ós traballadores andaluces 
foi o boicot dos obreiros gaditanos 
frente á presencia no porto do bu
que chileno «Esmeralda». A factoría 

País Valeneiá 

de San Fernando da Empresa Na
cional Bazán víuse obrigada a pe
char temporalmente as portas, pola 
folga dos empregados, que se ne
gaban a repara-lo buque. Paros 
houbo tamén noutras factorfas, 
ademáis de manifestacións e 
asambleas apoiadas por tódalas 
centrais sindicais. 

<ffrouxéronno-lo sf mbolo da tor
tura e a represión», . dixo Marcelino 
Camacho ó ministro de Traballo, 
cando Jiménez de Parga lle su
braiou o feito de que algúns secto
res se radicalizaran en relación coa 
cuestión do «Esmeralda», que zar
póu de Cádiz reparado non por tra
balladores civís, senón por milita
res. 

A Assemblea terá 
que esperar 

Foron os últimos en reunirse, pro fixérono. Vinteún, dos 
corenta e tres parlamentarios elexidos no País Valenciá 
-os do PSOE reuníronse nun lugar aparte- xuntáronse 
na Generalitat pra talar da Assemblea e da Autonomía. Os 
resultados esgotáronse na mesma reunión, á espera de que 
se dean outros pasos con máis firmeza e acordo de base. 
Hoxe recollemos íntegro o editorial publicado pola revista 
«Dos y Dos», no seu número cincuenta, precisamente bai
xo o título «Con l'Assemblea de parlamentaris». 

«Un chorro de aire fresco e demo
crático penetróu no Palau de la Gene
ralitat a mañá do sábado día 2 de xu
llo. Os salóns que até ese intre servi
ran durante corenta anos, como redu
to e poltrona da clase oficial do Réxi
me, recobraron así, coa presencia dos 
parlamentarios elexidos polo pobo e 
co pobo mesmo, todo o seu sanso e 
identidade. A Generalitat vibróu esa 
mañá, e en máis dunha gorxa formá
ronse nós de emoción e de esperan
za. Por algo se empeza. Pro a Assem
blea de Parlamentaris del Pals Valen
ciá non chegóu a materializarse aque
la mañá. Porque o PSOE, a forza polí
tica maioritaria valenciá non acudiu á 
cita. E non acudiu aducindo razóns 
dun peso que non superaba, en nin
gún dos casos, a magnitude e alcance 
da convocatoria: Digámolo claramen
te e con todo o pesar que esta actitu
de do pa.rtido de Felipe González nos 
produce: o PSOE ·non soubo estar 
nesta ocasión á altura das circunstan
cias. Non soubo antepoñer, como co
rrespondía á responsabilidade que o 
pasado día 15 contraiu co electorado 

valencián, os intereses do País Valen
ciá ós intereses de partido. Esta acti
tude, por outra parte, ademáis de non 
estar avalada por sólidos argumentos, 
vai chocar -xa chocóu- coa opi
nión maioritaria do pobo valencián. 
Un pobo que está pola unidade das 
forzas políticas cara á consecución da 
súa autonomía e dunha imaxe cohe
rente e respetable dun País ó que 
sempre se lle negóu o pan e o sal. O 
proxecto da Assemblea, polo tanto, 
debe seguir adiante. E o PSOE debe 
replantexa-la súa postura. Porque a 
Assemblea, entre outras cousas, non 
debe mirar só á consecución do Esta
tut de Autonomía, senón tamén á so
lución dos problemas concretos que o 
País Valenciá ten plantexados nestes 
intres. 

O xermolo dun novo País empezóu 
a tomar forma a mañá do sábado día 
2 de xullo. A data, a pesares da restri
ción apuntada, é xa historia. O pobo e 
os seus parlamentarios puxeron a pri
meira pedra dunha gran obra que non 
pode ser tarefa exclusiva de ningún 
partido ou sectorn. 



OS LIBROS·TEIMA 
<Ou como conseguir de balde 

unha completa 
biblioteca galega> 

Agora ten a posibilidade de facerse 
cunha completa biblioteca galega sen gas
tar un can. Todo o que debe facer é fiarse 
das instrucións: 

1) Fágase suscriptor de TEI MA, por un 
período dun ano, e suscriba a dous amigos. 

----------------------
NOME ---·-·-------·-------·---- -·---·---- ----.. - .. - ..... -------·-·----- --·

DOMICILIO --·------·----.. -----------·----- --··--.. -- .. ·--·--.. -------.. - ·---·-·-·-

POBOACION __ _: ________ .. _____ .. -·-·---·--.. -----------·-----·----------·----·---

PROVINCIA ______________ -·-·----- PAIS 

TARIFAS DE SUSCRICION A TEIMA 
(Semanal) 

ANUAL SEMESTRAL 

PENINSULA IBERICA ... . .. . .. . . . 1.872 Ptas. 

EUROPA: 

CORREO ORDINARIO 

CORREO AEREO 

RESTO DO MUNDO 

.. 2.080 Ptas. 

.. ... 3.120 Ptas. 

CORREO OflDINARIO . . .. . .. 2.080 Ptas. 

CORREO AEREO . . . . . . . . . . .. . 4.500 Ptas. 

O T ALON ADXUNTO N. 0 
__ 

936 Ptas . 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

1.040 Ptas. 

2.250 Ptas. 

2) Remítano-las tres suscripcións. 

E xa está. A volta de correo recibirá un 
lote de libros galegos sobre a temática que 
lle pete:. ensaio, novela, historia, gastrono
mía, política, temas actuáis ... 

Por suposto, pode repeti-la operación 
cantas veces queira e poida. En cada oca
sión recibirá un distinto lote de libros. 

Contribúa a que TEIMA medre ... e 
faga medra-la súa biblioteca. 

XEITO DE PAGO. O XIRO POSTAL N º _ _ 

IMPOSTO EN- DATA l 
O CONTRA REEMBOLSO 

---------------------
Escriba á rúa do Hórreo, 94-Entrechán-D 

Departamento de Suscripcións. 



vi e iros 
Vaeaeións non eonveneionais (1) 

SAMOS: 

Apereurada 
soedade perdida 
XOSE M. SANCHEZ PEREIRO 

«A todolos hóspedes que chegan 
ó mosteiro, recíbaselles como ó 
mesmo Cristo, pois 11 ha de decir: 
Hóspede fon e visitáchedesme». 

Antiguamente. cando o mundo 
aínda non descubrira os Ministerios 
de Información e Turismo. algun
has institucións suplían esa caren
cia. e a de hoteles e fondas. poñen
do á disposición do viaxeiro os seus 
teitos. Unha destas institucións era 
a Orde Benedictina. que tiña. dende 
vello. ademais de fama de hospita
larios .. unha chea de mosteiros en 
Galicia : San Paio de Antealtares. 
San Martín Pinario (A Coruña). San 
Xián de Samos. San Vicente do 
Pino e San Salvador de Lourenzá 
( Lugo). Celanova , e San Estebo do 
Sil en Ourense e os de Poio e Lérez 
na provincia de Pontevedra. Des
tes. o único que conserva a c"tego
ría de abadía é o de Samos. 

Fundado no s. XI ou XII (outras infor-

(REGOA DE SAN BENITO) 

macións dátano no VI). o único que 
se conserva daquela data é un arco 
da vella capela románica. disemula
do no medio dos posteriores 
amaños e engadidos. de tódolos 
cais. o mais grave foi a restauración 
sufrida no 1960. tras dun incendio. 
A devandita restauración é respon
sábel. entre outras cousas. duns 
murais que. co pretexto de amosa
la vida e miragres de San Benito. 
inclúen personaxes actuais vesti
dos de frades. bispos e eremitas 
(amais dun gobernador civil con 
uniforme de centurión romano); o 
executor do invento foi un pintor de 
Madrid (detalle moi apreciado po
los visitantes galegos) fiel seguidor. 
polo visto. dunha especie de «rea
lismo socialista-haxiográfico». 

Con todo, o mosteiro conserva 
un pouco do silencio e esplendor de 
antano. conscientes disto, os mon
xes ofrecen a abadía como lugar de 

descanso. estudio, retiro (que se 
prestan a dirixir). etc .. idóneo pra 
seminarios. cursiños. e demais en
contros. 

Se vostede se anima, e pra non 
pasar unha tarde enteira buscán-

doo polo mosteiro. telefonee ó «pa
dre hospedero» pra axusta-la es
tancia e reservar habitación; habi
tación que terá o nome dalgún san
to esculpido no lintel e unha fermosa 
porta de madeira co escudo dal
.gunha casa galega grabado (pra que 
aquilo «non semelle un hospital ou 
un cuartel»); incluso. cun pouco de 

· sorte. hastra lle pode tocar aquela 
que habitou Ramón Cabanillas. 

Se escolle ir de visita (tódolos 
días. exceptos festivos pola mañá) 
non verá demasiado: os dous 
claustros. os famosos murais e al
gunha inscripción (hai mais dunha) 

que recorda como no ano corenta e 
tres. «Francisco Franco. vencedor 
del comunismo. visitó este cenobio. 
acompañado de su esposa e hija, y 
séquito civil y militar» (o que ó me
llar explica o pulo e fama da aba
día). Tamén se pode merca-lo licor 
«tónico dixestivo» que alí fan (o 
«Licor Pax» . chamado así porque o 
«copyright» téñeno os do « Bene
dictine» ). 

Así que xa sabe. se desexa pasar 
algún tempo fóra do cemento, das 
«cidades-grileira». chame. axuste, 
consulte o mapa e vaia. Samas non 
é a illa de paz e natureza salvaxe 
que foi, (como segue sendo, por 

exemplo, S. Estebo do Sil). hai 
unha carretera a rentes, e unha ga
solineira adosada ; pro ten o seu 
aquel vivir nun sitio no que. baixo a 
inscripción « Hospitia Balneum», 
están agachados. nada mais e nada 
menos que os servicios; e os ve
ciños érguense ás 7, pro son silan
deiros e non dan a lata. 

Unha última recomendación 
(obvia. por outra parte): non fale de 
política. pode recoller opinións tan 
curiosas como a de que. gracias 6 
Caudillo hai o ferrocarril e a electri
cidade. 



opinión 

lnco11tenibles están os homes de 
U.C.D. Tan -pronto se apuntan un 
tanto levando a Tarradellas a Ma
drid pra negocia-lo restablecemen
to provisional da Generalitat, como 
nun alarde de aperturismo legalizan 
o P.T.E. e a O.R.T. E a todo isto en 
Galicia xuntan os seus 20 diputa
dos e 12 senadores que, sumados 
os 5 esca nos de A. P., os 3 do 
P.S.O.E. e mailos 3 restantes da Can
didatura Democrática Galega, 
constituen a flamante Asamblea de 
Parlamentarios Galegos. E veleiquí 
como a defensa do Estatuto de Au
tonomía pasa de se-la bandeira ex
clusivamente enarbolada polo 
P.C.G. e unha constelación de per
sonalidades independentes e parti
dos que aínda recentemente tiñan 
pouca entidade -aglutinados pri
meiro na Xunta e mais tarde na Tá
boa-, a constituirse en reivindica
ción dunha Asamblea de Parlamen
tarios onde a dereita é esmagado
ramente maioritaria. Este protago
nismo autonómico da dereita non 
desaparece por mais que o P.C.G. 
teime en afirmar que consecuente
mente coa súa traxectoria a prol do 
Estatuto do 36 apoiará a esta 
Asamblea de Parlamentarios nos 
pasos que emprenda pra acadar un 
goberno autónomo. 

Atopámonos, pois, cunha situa
ción realmente inédita na nosa his
toria: A de re ita utilizando a preemi
nencia que lle confiren as pasadas 
eleccións eríxese en vindicadora da 
autonomía de Galicia tentando de 
capitalizar esta loita. 

Pro esta operación é especial
mente perigosa por unha serie de 
feitos que lle deixan expedito o ca
miño. Nefeuto, sucede que esta 
ofensiva das forzas conservadoras 
pilla a esquerda nacionalista nun 
momento de crise. Baixo o meu 
punto de vista os partidos que de
fenden os intereses galegos están 
nun proceso de reconversión, de 
reaxuste, tentando de desbota-los 
velfos esquemas políticos e organi
zativos válidos pra un período de 

~ total ausencia de libertades, pra ...... 
1) transformarehse en forzas políticas 

modernas, aptas pra conectar co 
verdadeiro sentir do noso pobo e 
avanzar así cara ó socialismo e a li
beración nacional partindo da si
tuación real da maioría do país, 
tanto no que se retire á conciencia 
coma · á organización. 

A repercusión das novas condi
cións políticas non incide sementes 
en Galicia; E.TA está considera
blemente disgregada ó tempo que 
a organización de masas E.l.A. co
bra cada vez mais corpo. Polo de
mais varios partidos abertzales se 
fusionaron no HASI (Herriko Alder
do Socialistak lraultzako). 

Esta evolución, complexa e pro-· 
blemática, comenzá coa campaña 
das eleccións lexislativas que supu
xeron un cambio copernicano no 
estilo de traballo requerido pra fa
cer frente ás tarefas propagandísti
cas. E hoxe a mais dun mes do 1 5 
de Xuño vemos como fortes crises
axitan ás forzas políticas naciona
listas mais importantes. De toda 
esta confusión terán de saír parti
dos renovados ou noves partidos 
que enchan un espacio político cla
ro, e representen a importantes ca
pas sociais do país . . 

Paralelamente a este proceso de 
modernización dos partidos ten que 
producirse un fenómeno de revisión 
da ideoloxía política do nacionalis
mo galego. 

Nos anos 60 o primeiro grupo 
nacionalista que se constituiu -a 
U.P.G.- segregou un substrato 
ideolóxico que impregnou hastra 
hoxe mesmo a atmósfera política 
que respiraron tódolos grupos na
cionalistas galegos. O mesmo 
P.S.G. non puido sustraerse ó influ
xo do feitizo upegallo, de ahí o seu 
radicalismo e a súa mímese visible 
na utilización dunhas categorías 
políticas e dunha terminoloxía que 
non lle pertenceh nin lle conveñen. 

ESQUEMAS 

Expresións como «Estado Impe
rialista Español», «Españolismo» (e 

Galieia: 

Xavier Castro, milit.ante da Asamblea Popular Gale
ga, (APG), analiza neste artigo un feito político recen
te: a asunción do problema autonómico palas forzas 
da dereita que opera no naso país. 

a variante «españoleiro»), «Colonia
lismo», e «Patriotismo», son a pedra 
angular sobor da . que descansa 
toda a arquitectura dun certo senso 
de entende-lo nacionalismo, hoxe 
por hoxe predominante. 

Pro de entre todos estes esque
mas o que me parece mais perni
cioso é o de considerar en bloque o 
españolismo dos partidos de base 
popular organizados a nivel de todo 
o Estado, co españolismo das orga
nizacións que representan á bur
guesía monopolista. lsto, que dito 
así pode resultar increíble, desprén
dese da propaganda e en suma da 
práctica política dun sector. impor
tante do nacionalismo galego. De 
tal modo é isto certo que en parte 
ningunha se atopan distingos entre 
dúas cousas que son de seu clara.:. 
mente contrapostas. Polo demais, 
de ahí proveñen actitudes sectarias 
que rexeitan calquera compromiso 
táctico cóas forzas populares de 
obediencia non galega. 

A contradición nacionalismo/es
pañolismo é real, existe, pro non 
está nin con moito en primeiro pla
no. A comprensión ríxida e dogmá
tica das categorías nacionalis
mo/españolismo é o tratamento in
mellorable pra afondar cada vez 
mais o foso que arreda a sectores 
populares organizados en partidos 
e sindicatos a nivel da península de 
outros sectores do pobo encadra- . 
dos en organizacións nacionalistas. 
Cun tratamento erróneo das con
tradicións secundarias podese che
gar a exacerbalas coa resultante de 
enfrentar entre si a sectores popu
lares que teñen obxectivamente 
uns intereses comúns. Triste será o 

papel do nacionalismo galego se 
divide artificialmente ás clases tra
balladoras en dous bloques irrecon
ciliables. 

Por outra banda esta división ta
xativa dificulta o proceso de aproxi
mación dos grupos españolistas de 
esquerd13 cara a adoptar posturas 
nacionalistas. lsto resulta particu
larmente claro no caso da actitude 
seguida por un importante sector 
nacionalista en relación co MCG, 
consistente en guindarlle a pauliña 
de españolista tentando de afasta
lo, en troques de atraelo ó eido do 
nacionalismo co cal se lle agudiza
rían as contradicións coa súa direc
ción central. Así pois unha política 
flexible, d~ persuación e de perma
nente atracción faría medrar nota
blemente as forzas nacionalistas, 
multiplicando así a súa eficacia. 

Polo demais, as cousas rara vez 
se presentan en estado química
mente puro. Entre dous polos opos
tos hai todo un abano de matices 
de tal xeito que a delimitación nidia 
entre o totalmente nacionalista e o 
totalmente españolista esclerotiza 
e obstrúe toda unha ricaz combina
toria que conxugue o elemento na
cional co ingredente de clase. 

A IDEOLOXIA 

NACIONALISTA 

O nacionalismo galego, a defen
sa da personalidade colectiva do 
noso pobo, é hoxe unha ideoloxía 
que posee unha certa hexemonía 
frente a outras posibles formas de 
entende-lo feito diferencial galego. 
Conta Rambn · Piñeiro que nas e lec-



opinión 

A asunción da 
autonomía 
pota dereita 

XAVIER CASTRO 

cións da República o único partido 
que puña a bandeira galega presi
dindo os mitins, que pronunciaban 
en galego e remataban con himno 
de Pondal, era o Partido Galeguis
ta. Hoxe non hai ningún partido de 
esquerdas que non faga isto mes
mo e incluso algúns da dereita. Al
gúns interpretarán isto como unha 
mostra mais do oportunismo pro 
ninguén pode negar que se se dá 
un fenomenó de galeguización des
tes partidos é porque dalgunha ma
neira comprenden que hoxe o gale
guismo é un marco no que se ten 
que mover calquera que queira fa
cer política en Galicia. 

Pois ben, esta hexemonía 
ideolóxica do nacionali~mo foi con
seguido mediante o traballo pa
ciente de moitos anos e amosa ás 
claras que a temperatura dos 'parti
dos españolistas pode subir varios 
grados no termómetro do naciona
lismo. 

Agora ben, esta hexemonía 
ideolóxica non está acompañada 
dunha política nacionalista lúcida 
que encanle este potencial nacio
nalista e o rendabilice en términos 
políticos. Antes ben, todo o contra
rio, vese con recelo este xiro gale
guista dos grupos de esquerda te
mendo que se convirtan en ~noxo
sos competidores. 

Pro de todos modos recorde
mos que. entre o problema nacional 
e o social existe unha interrelación 
estreita. No gue á loita de clases se 
retire a Internacional e mailo secre-

. tario xeral do PCE alá polos anos 
30 (Bullejos) tiñan unha concep
ción maniquea e petrificada do an
tagonismo social. Somentes alean-

zaban a existencia da Burguesía 
por unha banda e o Proletariado 
pola outra, e todo a que non era 
PCE era ou burgués ou social
fascistas. Pensemos agora que te
ría sido do Frente Popular, que 
supón a aliañza das clases traballa
doras coa burguesía democrática 
frente á burguesía fascista, de ter 
continuado o PCE con aquela com
prensión simplista e emprobecida 
da loita de clases. 

Tamén son hoxe moi poucos os 
que non admiten o avance que su
puxo pró recoñecemento dos derei
tos nacionais de Galicia, o Estatuto 
de Autonomía do 1936, que se ben 
hoxe ten un alcance claramente in
suficiente, daquela supuxo unha 
conquista nacionalista indudable. · 
Pois ben é moi probable que ende
xa mais se acadaría o devancfüo Es
tatuto se os galeguistas de entón 
puxeran a contradición nacionalis
mo/españolismo en primeiro plano e 
no se integran no Frente Popular. O 
estatuto Galego xurdiu da alianza dun 
partido moi nacionalista e moi pouco 
socialista (o Partido Galeguista) con 
partidos menos nacionalistas pro 
mais socialistas. E desa combinación 

agromou un froito político inestimá
bel. 

Pro este é só un dos moitos as
pectos que na superestrutura 
ideolóxica do nacionalismo se po
den e deben discutir. 

Hora é xa de abrir un debate. 

Pro volvamos ó tema central 
deste artigo: a ofensiva autono
. mista da de re ita. Ante este feito a 
situación de .desvalimento de es
querda resulta evidente. O PCG 
pasa de protagonista a comparsa e 
por outra banda o BN-PG e mailo 
PSG persisten en absterse de inci-

dir positivamente na conxuntura 
política presente argumentando 
qúe a autonomía a van dar sen nece
sidade de presións adicionais e o 
que compre é loitar xa polo federa
lismo. 

A ALTERNATIVA 
FEDERALISTA 

Pro como resulta que a alternati
va federalista é tacticamente invia
ble dado que nin Euskadi nin Cata
lunya, onde o nacionalismo é moito 
mais forte, poden rebasar hoxe o 
marco autonómico, estes partidos 

se auto-condenan á esterilidada 
política a causa da súa pureza dou
trinaria . . Namentres non haxa con
dicións pró federalismo eles esta
rán «ad Ka!endas Grecas» á espera 

de mellares tempos adoptando 
unha postura atentista e inoperan
te. Agora ben como antes de que 
sobreveña ese «alba de gloria» pa
sarán moitas causas, será . moi fácil 
que cansos de tanto agardar caian 
en posturas oportunistas ou cando 
menos inconsecuentes, por falla de 

previsión. Pensemos a este respec
to no pexorativo xuicio emitido por 
un coñecido dirixente nacionalista 
ó enterarse de que figuraba o seu 
nome entre os candidatos ás Cor
tes dados por unha revista, en con
traste coa postura participativa do 
seu partido cando chegou a hora 
das eleccións. lsto non demostra 
outra cousa que falla de previsión e 
esceso de ideoloxismo. 

Pois ben, algo así pode aconte
cer coa autonomía. Se os partidos 
nacionalistas e populares non pre
sentan unitariamente un novo pro
xecto de autonomía que recolla os 
aspectos mais urxentes e sangran
tes (emigración, paro, contamina
ción·, baixos salarios, fuga do aforro, 
normalización do galego, marasmo 
agrícola-pesqueiro, etc.) no que 
teña competencia un gobemo ga.le
go, atoparémonos cun estatuto de 
autonomía feito cáseque en solita
rio pola dereita e de feitío eminen-

temente conservador. E pra min un 
feito demostrable que estas postu
ras radicais sen visos de realización 
a corto ou medio prazo o que farán 
será facilita-la implantación dun . 
marco xurídico-polftico que vai fa
cer falla Deus e axuda pra botalo 
abaixo. E non sería de extrañar que, 
unha vez que a dereita asentada no 
goberno . galego autónomo e na 
Asamblea de Galicia convocara 
eleccións, os grupos de esquerda, 
aducindo que teñen necesidade de 
difundi-lo seu programa e de 
acrecenta-la súa implantación, se 
presentaran. ( 1) 

O revolucionario non é pedir o 
mais radical senón conqueri-los ob
xectivos que permitan avanzar. 

Por ·todo elo, creo que é indis
pensable descender do terreo das 
abstraccións ideolóxicas pra pór fir
memente os pés na realidade. En
tando que hai unha p·osibilidade de 
artellar un frente nacionalista e de 
esquerdas de cara ás eleccións mu- . 
nicipais. Entre un amplio espectro 
de forzas políticas pódese suscribir 
un programa democrático mínimo 
e unhas bases autonómicas novas, 
de modo que os concellais e alcal
des elexidos convoquen nunha 
asamblea de axuntamentos onde 
se aproben estas bases autonómi
cas e se nomee unha comisión re
presentativa encargada de redacta- · 
lo· articulado. Oeste xeito pódense 
converti-las eleccións municipais 
nunha gran movilización popular a 
prol dunha Autonomía de claro 
contido de esquerda. 

O proceso non ten por que ser 
necesariamente este, pro nesa di
rección teñen que i-los tiros. 

Por último· quero sinalar que eu 
sei moi ben o que me arrisco defen
dendo unha postura autonomista 
que é eno.rmemente impopular no 
campo nacionalista no que eu mili
tei e milito . 

(1 ): Velahf repetida a mesma historia 
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Muros 
eatalá 

Nun dos desfiles, con 
majorettes e todo, orga
nizado nas pasadas fes
tas de Muros lucían tres 
bandeiras. A saber: a 
roxa e gualda, a da Cruz 
Roja e a catalá. Moitos 
dos espectadores nota
ron algo en falla e lem
bráronse de certa ban
deira dun país atlántico 
do que se gardan algun:
has mostras e restos 
nos museus e que, se
gún os arqueólogos, se 
chamaba Galicia . Os es
tudiosos están de acor
do esta vez: as cores da 
súa bandeira eran o azul 
e o branco. Entre os co
mentarios dos mais ve
llos do lugar merece re
collerse un dunha ve
lliña que miraba pasar 
ás majorettes facendo o 
que fan sempre. « Fixá
devos -decía a mu
ller-, nin un jaiteiriño, 
nin un jaiteiriño ... » 

A mi lo que me 
guta es el CARA al 
sol ••• ji,ji. 

Coi da o 
e o as 
festas 

Era domingo de festa en Rianxo. Rematara a verbena e Xaquín 
Rodríguez, de profesión traballador do mar, entonaba xunto cos seus paisanos o Himno 
Galego -sano costume que se está a espallar este vran polas festas- cando se lle 
achegou un suposto «guerrillero» e despois de preguntarlle ¿tú qué eres, gallego 
o castellano? pegoulle un puñetazo que deixou a Xaquín no chan. O agresor repetíu 
a operación coa muller do pescador. Asi que xa saben: a pedir 
viño español que no vran os fachas se desmadran. 

A boa prensa 
L u 1 s e A p A R __ R o s -· - ---

ASESOR ~T~~ C: E. S. A./ 
¿•&-r.:S ÓÉL A~ 

Luis Caparrós. periodista andaluz na Coruña, ven 
publicando no xornal madrileño Arriba unha serie de 
artigos onde é obsesivo o seu interés por defender esa 
industrialización (?) criticada dende as vintecinco es
quinas de Galicia. Centrais nucleares, celulosas, ligni
tos. autopistas ... Todo é progreso pró noso home. A es
querda galega. chegou a plantexar nun dos seus últi
mos traballos, foi derrotada nas eleccións por opoñerse 
á ind ustrialización. Caparrós é public relations de Feno
sa e asesor de prensa de Autopistas del Atlántico. Non 
toda a culpa foi da esquerda. 

_,,,.__. tr-~~-~~- ....... ~~. --~-...,,.,.--............. ..,,. _ ~-,. ........ - , -1 
J A ' 

·. ~ * Adolfo Suárez: . ''Me siento muy feliz" 
· ' * Felipe González: "Todo se está produ-
• ciendo de forma natural". ;.__._._ __ ~-- -· ·-·"----- _..,,-.... __ _, 

Unha parella feliz 
Na «Región» de Ourense deron cos titulares xustos. Fraga (esta vez) tiña razón: «A política fai extraños 

compañeiros de cama», e se non, vexan os resultados. Pra que logo digan que non hai pacto. De tódolos xeitos. 
noraboa sexa neno ou nena. e a pola parelliña. 



cultura 
«0 enemigo da muller non é o home senón a estrutura patriarcal. Nesa estrutura o home ten 
os privilexios, e non os deixará se non é coa loita da muller, do mesmo xeito que o patrón non 
perde nin regala os seus se non é coa presión e a l~ita obreira». 

María Xosé Queizán acaba de publica-lo primeiro libro que se escribe de feminismo en Galicia: 
"A muller en Gallela», ( 1) editado polo Castro. «0 feminismo, como organización, é 
aínda moi novo entre nós, pro é tamén unha realidade decote mais viva e activa». 
Eiquí recollemos algunhas opinións da escritora galega. 

Mª Xosé Queizán: 

«0 feminismo pode. 
ehegar ó fondo» 

«Hai un ano que se creóu a Aso
ciación Galega da Muller (AG M) 
-di María Xosé Oueizán- que en 

principio é unha organización for
mada por mulleres interesadas na 
súa problemática. As cousas non 
son doadas. Seguimos sen legali
zar, prohíbanse os nosos actos. 
Aínda así, fixéronse algunhas cou
sas: unha manifestación contra da 
penalización e delitos de adulterio 
en Pontevedra, outra sobre dun 
despido que tiña relación con su
postos abusos sexuáis por parte 
dos xefes en Vigo, a celebración do 
«Día Internacional da Mullen> o 8 
de marzo ... Na AGM hai hoxendía 
unhas 600 mulleres galegas e isto 
quer decir que cando a muller ten 

coñecemento das causas da súa 
explotación reacciona favorable
mente. A unidade de tódalas mulle
res é fundamental. Todas sabemos 
que non estamos a gusto (anque al
gunhas non sexan aínda capaces a 
decir por qué). Hai un problema co
mún». 

T. Algúns sectores do feminismo 
porpoñen a organización das mulle
res nun único partido, á marxe dou
tras organizacións pollticas ... 

UN PARTIDO DA MULLER 

M.X. «Eses non son algúns sec-
tores do feminismo senón o único 

o feminismo que hai. A muller ten 
~ 
ti que se organizar por ela mesma e 

dun xeito independente e autóno
mo do resto dos partidos, o que 
non quer decir que non haxa obxec
tivos e camiño pra andaren xuntos. 
Pro hai unha loita exclusiva da mu
ller que nada ten que ver co home, 
do mesmo xeito, poderiamos decir, 
que os partidos nacionalistas se or
ganizan á marxe dos partidos do 
resto do Estado. A política pra Gali
cia feita dende fóra de. Galicia está 
en contradición con Galicia mesma. 
O mesmo pasa coa muller. Non en
tando unha política prá muller den
de fóra da mullen>. 

T. No teu libro fas unha compa
ración, nun dos ensaios, entre a lin
gua galega e a muller. 

M.X. «Fago. As dúas son vítimas 
dun inxusto orde xerárquico. Os 
prexuicios sociáis que hai contra da 
lingua e os que hai contra da mu
ller son mesmo paralelos tamén. 
Son dúas realidades asoballadas». 

T. Explica un pouco mais esta 
comparación. 

LINGUA E MULLER 

M.X. «As idealizacións que se 
fan da lingua galega, por exemplo, 
(lingua nai, lingua fermosa e agari
meira, lingua de poetas e dozura, 
xa tí sabes) coinciden curiosamente 
coas que se fan da muller, tamén 
idealizada, tamén posta nun supos
to altar espiritualista e parvo. As 
dúas son actitudes de compensa-

ción que mostran, no mellor dos 
casos, unha grande dose de mala 
conciencia por parte de explotado
res. Hai dúas saídas: a asimilación 
e a normalización». 

«A asimilación é o afogo do gale
go polo castelán, a perda absoluta 
de identidade lingüística. Pasa o 
mesmo coa muller. Hai mulleres 
que deciden entrar no mundo do 
home, no mesmo sistema de valo
res e poder do home, e mesmo po
den chegar a altos cargos directi
vos dentro dese esquema, pro se
rán sempre o. cumio dunha pirámi
de cunha base explotada, asoballa
da e marxinada a tódolos nivéis. 
Compre e trátase, pois, dunha solu
ción elitista. Tanto os bilingüistas 
asimiladores coma as mulleres que 
capitulan cos homes foxen da res
ponsabilidade de defensa do propio 
grupo. Tamén a muller ten que 
normaliza-la súa vida, unha norma
lización que non se retire somentes 
á súa igualdade laboral ou legal 
senón á destrución da estrutura pa:
triarcal da sociedade». 

O TOPICO 
DO MATRIARCADO 

T. E, con todo, eiquf fa/aban a/
gúns dun vello matriarcado, ou de 
restos de sociedade matriarcal na 
Galicia campesiña. 

M.X. -<<Ese é outro tópico bo. 

¿Qué é exactamente o Matriarca
do? A oposición ó patriarcado, que 
é un orde baseado na autoridade, 
na obedicencia, no respeto e medo 
a unha lei. O matriarcado é a socie
dade aberta onde é imposible que 
haxa xerarquías, unha sociedade 
igualitaria. ¿Ternos eiquí algunha 
destas cousas? Anque a muller 
teña eiquí responsabilidades que o 
home non ten porque está fóra, na 
emigración, o sistema non cambea. 
lso si, hai certos rasgos que falan 
dun estadio intermedio, nalgúns 
casos, entre a sociedade consan
guínea e a sociedade patriarcal. Por 
exemplo: o feito de que o matrimo
nio sexa en moitos casos un arran
xo contraactual entre grupos e non 
unha afinidade entre individuos, os 
nenos que non viven nun ámbito 
particular senon máis colectivo, 
etc. Pro son cousas que quedaron, 
como quedaron restos neolíticos». 

T. Tamén fa/as no teu libro, no 
primeiro dos dous ensaios, dunha 
triple explotación na muller galega. 
Ser explotada en Galicia non é o 
mesmo que noutros sitios. 

TRIPLE EXPLOT ACION 

M.X. «Esa triple explotación ven 

dada, primeiro por ser muller se
gundo por vivir nun sistema de ex
plotación capitalista en canto tra
balladora que é, terceiro como ga
lega, muller dun pobo colonizado, 
explotado tamén. O feito nacional 

UNHA IMAXE PRA MULLER 

-



cultura 

galego dálle un triple carácter ex
plotador e de dependencia á muller 
de Galicia». 

T. ¿E qué alternativas pode da-lo 
feminismo? 

M.X. «As alternativas dun cám
beo revolucionario, dunha transfor
mación a fondo. Non é só a libera
ción da muller. E a destrución do 
sistema capitalista e de tódalas es
truturas de poder. Hai moitas 
razóns polas que o feminismo pode 
chegar ó fondo. Moitas veces os 
partidos marxistas deixan sen re
solver problemas importantes de
cindo que xa se resolverán nun fu
turo socialista ... A loita da muller 
non ten mais remedio que ser forte, 
dende agora, e ir ó fondo das rela
cións entre os homes, entre as per
soas, entre os indivíduos, sexa no 
eido do Poder, do sexo, da familia, 
etc. lso sí, anque os marxistas non 
analizaron a loita da muller, iso non 
quer decir que o marxismo non nos 
sirva como método e ideoloxfa prá 
nosa loita. O non termos unha ideo
loxía rematada na loita feminista 
pode parecer en principio un atran
co ou unha eiva, pro pode ter ta
mén moito de positivo pois impide 
a aplicación mecánica de teorfas 
sen ter en conta a realidade na que 
se vive, que é pecado de moitos. 
Nós partimos da realidade, an~li

zándoa no vieiro da liberación». 

(1) M.• Xosé Oueizán. «A MULLER EN 

GALICIA». Ediciós do Castro / ensaio. A 
Cruña, 1977. 

Esquema pra unha alternativa lingüística (apéndice) 

O Instituto do Libro Galego 
XESUS ALONSO MONTERO 

No número 22 da nasa revista o profesor Alonso Montero facía algunhas consideracións ur
xentes sobre a necesidade de axeitar unha política cultural concreta, institucións concretas 
cara á defensa da nasa cultura e no camiño da normalización do idioma galega. Neste traballo, 
que dalgunha maneira ven se-la segunda parte daquel, fálase dunha institución prá defensa 
e espallamento do naso libro, primeiro vehículo de cultura. As posibilidades que dea a realida
de sociopolítica do país esixen a práctica dunha política realista, moi concreta e urxente. Eiquí 
propóñense algunhas alternativas pró libro e a corto prazo. 

Cremos que é unha institución 
non difícil de conquerir aínda nunha 
situación probemente democrática. 

Podería empezar a funcionar axiña. 

¿O seu contido e tarefas 7 

a) Editar e distribuí-los libros de 
texto que fabricase, no seu día, o 
l.D.L. 

b) «Fabrican>, xa nos primeiros 
meses, nas primeiras semanas, os 
seguintes tipos de libros: 

1) Edición dos clásicos galegos, 
e, en xeral, de escritores ou pezas 
importantes. 

11) Edición de literatura popular: 
cancioneiro, contos, refraneiro ... 

111) Escolmas. 

IV) Tradución de textos claves 
(adiantándose, cando se poida, ó 
castelán). 

V) Unha enciclopedia pra gran
des e unha pra pequenos. 

Destinatario real destes libros. -

Nunha Galicia mais ou menos 
democrática ha be ría: 

a) Libros galegos en tódalas es
colas (aínda denantes de decretar
se a presencia oficial do galego no 
ensino). 

b) Libros galegos nos sindicatos, 
sociedades agrarias, de mariñeiros, 
etc. 

c) Libros galegos na rede de bi-

bliotecas populares que compre 
crear ou potenciar. 

Primeifa consecuencia: as tifa
das. -

As edicións, nalgúns casos, se
rían de vinte, trinta, corenta mil 
exemplares. O que contribuirfa: 

-á normalización da lingua 

-a incrementa-lo número de 
lectores (tanto dos libros de l.L.G. 
como das editoras privadas). 

Segunda consecuencla: o escri
tor como xornaleiro ben pagado. -

Coa presencia sistemática do li
bro na escola, nas bibliotecas po
pulares, etc. os escritores galegos 
-moitos, polo menos- terían mi
les e miles de lectores. Por primeira 
vez algúns dos nosos escritores po
derían vivir do seu traballo, feíto 
que nos parece,· mais que funda
mental, indispensabl.e. Por outra 
veira, cando un número considera
ble de escritores atopa o «modus 
vivendi» na literatura en galego, es
tes escritores faranse, axiña proba
blemente, escritores monolingües, 
monolingüismo que serfa bon pró 
escritor (artfsticamente talando) e 
pró proceso de normalización lin
güística do país. Ternos que 
aproveita-la democracia pra esixir 
cultura, medios culturáis, facilida
des prá cultura, todo o cal depende, 
en boa parte, do diñeiro. Un dos 
combates das forzas democráticas 
vai se-lo de esixir diñeiro e mais 

diñeiro prá cultura; xa neste con
texto inscrfbese o diñeiro pró libro 
galego, prá presencia masiva do li
bro en galego. O «Instituto» non só 
resolvería problemas económicos e 
outros ó escritor senón que propor
cionaría traballo a unha chea de in
telectuáis (filólogos e outros espe
cialistas). 

Do mundo editorial. -

Ouen adiquire o verme da lectu
ra na biblioteca pública, na escola 
rural, nunha sociedade agraria, etc. 
termina sendo un comprador de li
bros. Oeste xeito as editoras priva
das -estamos a falar, por suposto, 
dunha sociedade cultural non esta
tizada- terían un mercado meiran
de. 

Final.-

Unha parte deste labor pode es
tar na rúa dentro de meses, dun 
ano como mais. Nese intre estes li
bros coa súa presencia notoria (con 
ou sin decretos de oficialidade ou 
cooficialidade, con miles de mes
tres en galego ou non) xogarfan so
cial e culturalmente un importante 
papel, e reconciliarfan, a nivel fon
do, ó escritor co seu oficio: o de es
critor en lingua galega. Tal lingua 
deixaría de identificarse dende ese 
momento coa precariedade econó
mica, cunha audiencia cativa e cun
ha profesión «romántica». E segui
ría sendo un fermoso compromiso. 



cu.ltura 

CINE 

Viridiana e un· 
xuez ambicioso 

Están nas carteleras galegas dúas 
películas que merecen a nasa atención. 
Por unha banda, VIRIDIANA, de mestre 
aragonés Luis Buñuel. Por outra «0 
xuez e mai/o asesino», de Bertrand Ta
vernier. A primeira, en salas comerciais 
e a segunda en salas especiais. 

VIRIDIANA é xunto con Nazarln, El 
ángel exterminador e La vla Láctea o 
mais directo enfrentamento de Buñuel 
polo que resulta xa normal no seu cine, 
o fenómeno relixioso. En Viridiana todo 
resulta mais realista. Prohibida durante 
bastantes anos pala censura franquista, 
a cinta recupérase agora coa frescura 
dunha obra que non pode pasar de 
época, porque o esquema ideolóxico é 
unha explicitación da condición huma
na, neste caso un produto elaborado 
desde unha visión antiteísta. 

A xoven novicia que en vísporas do 
seu compromiso vocacional visita ó seu 
tío viudo que, namorado dela e rexeita
do, decide atarearse, feito que abriga a 
Viridiana a quedar na casa. Tanta unha 
evanxelización dos mendigos, que re-

(simulacro de «derradeira cea») que re
matará en onda. A decepción pra consi
go mesma fai que Viridiana tire ó lume 
os símbolos da relixiosidade e entre no 
triángulo afectivo que se establece antre 
o seu curmán Jorge, ela e maila criada 
Ramona. 

A película é de doada lectura pala 
súa estrutura lineal. Hai tres momentos 
de tensión fílmica, baseados primeira
mente nun achego pasional (Viridiana e 
o seu tío Jaime, que a droga pra violala 
anque non se atreve a facelo finalmen-

te, circunstancia argumental que apro
veita Buñuel pra construir unha das se
cuencias mais importantes do film, Viri
diana pasea pala casa sonámbula); o 
segundo momento é a relación existen
te antre ela e os mendigos, que ven se
lo nudo ideolóxico da película, porque 
fan de Viridiana o antisímbolo da cari
dade que ela busca como solución prá 
súa existencia, desacralizando obxectos 
e ideas, tomando o poder nunha esce
na orxiástica, sacrílega desde presu
postos católicos, que rematará cunha 
vítima inmolada, a propia Viridiana. 

Finalmente, todo se virá abaixo pra 
ela. Nada ten sentido. O seu carpo, pro
picio pró rito do desexo, cae nas mans 
do seu curmán, final que estaba previs
to no guión orixinal e que a censura fixo 
cambear por un «triángulo» amoroso. 

«0 Xuez e mailo asesino foi presen
tada no último Festival de Valladolid. 

matarán violándoa lago dun banquete «0 XUEZ E MAILO ASESINO» DE TARERNIER. 

Teatro 

Os textos 
Logo da celebración da Mostra de Teatro Galego en Vigo, a 
XAVIER MARIÑO ocurríuselle pensar na calidade literaria das 
obras presentadas. Esta é a súa aportación e a súa crítica. 

Amais do que se poida decir nunha 
crónica-crítica, eu quixera engadir catro 
liñas sobre os textos. Tamén os grupos 
teñen unha responsabilidade cos textos 
que· escollen pró seu traballo e no trata
mento que fan deles. Quera salientar, 
por exemplo, Almas martas de Villar 
Ponte (Ditea), O catecismo do labrego 
(A Farándula) e máis O ferreiro de San
tán (Saudade) dentro da liña ou teima 
agrarista do naso teatro, un agrarismo 
que, ainda por riba, nunha meirande 
parte dos casos, está tratado sen ac
tualización, recollendo problemas que 
certamento son en grande medida se
culares, pro que tañen hoxe dimensións 
novas e difíciles, que compre suliñar e 
que, dende lago, non se poden marxi
nar. 

Hai unha taima agrarista, dentro da 
N liña costumista, no naso teatro galega 
~ que astes tres grupos representaron 
l' claramente nesta edición da Mostra de 

Vigo, unha taima agrarista que empeza 
a cansar porque repite o tópico e non 
ofrece nada novo, non ofrece tampouco 
unha perspectiva moderna do proble
ma porque se alimenta, por riba, de tex
tos «históricos» mais próximos á con
cepción do mundo e ós problemas ga
legas da xeración «Nós» cós destes 
días. 

Algo disto ten tamén o Paco Pixiñas 
e a nave espacial (O Facho), anque nes-
te caso o bo traballo do grupo e a pro
blemática da emigración ven disimula-
la cousa. ¿U-los nosos grandes proble- · 
mas de hoxe? ¿U-la Galicia viva de ho
xe, coas súas teimas e preocupacións, 
levada ó teatro? Estamos a recoller tex
tos que fan da nosa escena unha «es
colma histórica». Nesta edición de Vigo 
se cadra foi a experiencia de «Polinice» 
(versión galega de María Xosé Quei- ce 

·< zán), e sen contar co grupo portugués, ~ 
a única excepción na medida en que re- ~ 

presenta unha preocupación por 
actualiza-los problemas, traelos ó noso 
contexto. Xa non falernos desas Portas 
pechadas de Xosé Fernando Dicenta, 
escritas na mais escura linguaxe 
simbolista-metafórica da postguerra 
(con tódalas bocas pechadas). 

¿E que non hai textos? Pois négome 
a crer que non hai textos no noso tea
tro. E se os nosos autores non os fan, 
sempre queda o recurso do traballo co
lectivo sobre algún guión literario, al
gunha idea, cicais sobre algún texto 
histórico, non o sei ... pro en Vigo, nesta 
mostra, non vimos mais que labregos 
famentos, campesiños asoballados po
los «trabucos», caciques que cheiraban 

Non conseguíu ningún premio, pro a 
crítica falou desta película con interés. 
Penso que se trata dun film político mi
rado desde perspectivas de interpreta
ción. 

O ex-sarxento Joseph Bouvier non 
acepta o abandono da súa noiva e in
tenta asesinala, ó mesmo tempo que el 
mesmo se pega dous tiros na cabeza. 
Pro nin un nin o outro marren, anque os 
médicos non conseguen extraer do ce
rebro as dúas balas. Envíano a un asilo 
psiquiátrico, de onde sairá cun certifi
cado de curación pouco despois. Escri
birá cartas de amor á súa noiva e rezará 
á Virxe. Mentres, cometerá unha serie 
de asesinatos polos camiños. Un xuez 
ambicioso ve no caso o seu posible as
censo e non para até que se enfrenta 
co asesino. 

A dialéctica estará centrada nese 
encontro. As contradicións nas que se 
verá o xuez (o poder e a xusticia en en
tredito) irán facendo nil unha catarse. A 
súa propia diagnose social queda clara 
cando se atopa cun home gastado e 
condicionado palas estruturas dunha 
sociedade que ten por oficio a marxina
ción dos febles na Francia do século 
pasado (temporalidade de presente con 
todo) e a súa vida centrada no ascenso 
profesional a baixo precio. Terá ade
mais que demostrar que o asesino non 
está tolo, pra levalo á guillotina. 

LUIS POUSA 

a Bugallal e século XIX (hoxe os caci
ques andan con outras mañas), barcos 
de vapor que saen do porto de Vigo e 
poñen rumbo a Cuba, rapaciñas choro
sas con rosquillas na man, ferreiros e 
muiñeiros, fiadeiros «nos que se pode 
apaga-la luz e andar ás apalpadelas» e 
mesmo alguén tala dos graves proble
mas dos campesiños «que os tillos os 
leva o Rei prá guerra». A ver se vai re
sultar que témo-lo carro parado. Nada 
disto é a Galicia-77 con celulosas, cen
trais nucleares, grandes sectores prole
tarios, crise económica, emigración a 
Europa, movementos cidadáns, asocia
cións de veciños, expropiacións, auto
pistas ... ¿Fa cernos teatro na realidade 
ou irnos ó museu? 



cultura 

Debate 

Cara aun 
Congreso da 
Cultura Galega 
PEPE PREGO 

O ensino alleador impartido en 
Galicia, xunto coa manipulación 
polo poder español dos medios de 
comunicación de masas (que son 
quizais o instrumento de coloniza
ción cultural mais efectivo), fan que 
na nosa terra a grande maioría do 
pobo traballador estea allea ó pro
ceso de recuperación e enriquece
mento da nosa cultura autóctona. 

Neste contexto é preciso facer 
un esforzo pra espalla-lo mais posi
ble o coñecemento do noso ser di
ferenciado. 

Estase a talar cada vez mais da 
normalización da lingua. E o primei
ro paso. Mais tamén ternos que 
normaliza-los periódicos, as emi
sións de radio e da tv. , a nosa músi
ca. 

Nembargantes coa verba nor
malización, que é unha verba abs
tracta, como autodeterminación ou 
libertade, non me retiro só á fala 
empregada nos mass media. Com
pre ter ben claro que pra normaliza
la nosa cultura non abonda contra
ducir ó galego os telexornais, as 
manchetas dos xornais, ou que Ju
lio Iglesias veña canta-lo Galicia ei 
co traxe típico. 

Normalizar supón, ante todo, eli
minar na parte qo pobo que ainda a 
conserva a vergoña de ser el mes
mo, darlle confianza na súa capaci
dade creadora, normalizar supón, 
en suma, bo_rrar da súa mente a 
asociación da verba miseria á verba 
galego. 

E pra o acadar, necesitamos ta
mén erradica-las nefastas ideas dos 
que tentaron convencernos de que 
se Galicia «está como está, é debi
do a qué somos de natural desliga-

do», esquecendo o proceso de ocu
pación e colonización de Galicia. 
Este desenfoque da cuestión, que 
está moi espallado entre a nosa 
xente, é quizais o que a algúns pa
triotas os fixo caír na outra banda e 
erguer na súa cachola un paredón 
no que fusilaban coa mesma saña ó 
colonizador español e mais ó gale
ga desligado. Con tal abono non 
nos debe extrañar que se chegara 
por algúns a amplia-lo paredón pra 
poder fusilar tamén ó resto dos pa
triotas por non pensar coma eles, 
por non emprega-los seus mesmos 
slogans, ou mesmo por non querer 
entrar no seu grupo. 

Necesitamos dar conciencia ó 
pobo galego de que lle é posible ser 
autosuficiente, de que ser autosufi
ciente élle necesario. E por isto que 
hoxe compre un Congreso da Cul
tura Galega, un congreso aberto a 
todos, un congreso que como ac
ción principal teña a divulgación da 
nosa cultura no seo do pobo, que 
non sexa levado como un «diverti
mento culturalista», senón como un 
ente vivo e popular. E preciso es
quecer de momento diferencias 
ideolóxicas, hastra que a grande 
maioría do noso pobo sexa activa e 
conscientemente nacionalista. 
Entón, daquela, se o pobo nos dei
xa, os intelectuais e mais nós, os in
telectualillos, seguirémonos cha
mando úns ós outros españolistas, 
chauvinistas, incoherente·s, coro
neis, e todo o resto dos · epítetos 
que se escoitan tanto hoxe ~que_ xa 
feden. 

Agardemos que_ daquela o noso 
pobo estea en condicións de non 
permitilo. 

Pie araña 
L.P. 

Celebrouse na Coruña a primeira sería a conxunción perfecta- de-

Mostra de cine galego. As películas ben sa·ír canto antes da sombra e 

que se pasaron no cine Goya foron 

Fendetestas, O Cadaleito, O Her
deiro, O Pai de Migueliño, //la e A 

Ponte da verea ve/la, estas dúas úl

timas en 16 mm. Non queremos 

entrar nunha críti.ca das películas, 

porque xa se fixo cando foi das Xor

nadas do Cine en Ourense (TEI MA, 

número 20). Trátase mais que nada 

de dar fe do acto -deixando pra 

outra ocasión o comentario que 

nos merece A Ponte da verea ve/la, 
película que en Ourense só vimos 

en copión. Dous abarrotes de públi

co nas sesións das cinco e das oito. 

Nesta ocasión habería que decir 

que «O non hai .entradas» foi certo. 

Os aplausos tamén. Anque, polo 

que un escoitaba á saída, foron 

mais de alento e desexos de un 

cine noso que de afirmación cine

matrográfia. 

No que si quero determe é no 

coloquio final. Unhas cen persoas 

na sala. De moderador, o abogado 

Salgueiro, e de «mesa», o guionista 

Taxes, o produtor Víctor Rupén, e 

os realizadores Carlos Piñeiro e En

rique Baixeras. 

_Diálogo probe e aburrido, penso 

que fundamentalmente porque . os 

creadores do cine galego xa dixeron 

todo o que sabían en presenta

cións, mesas redondas e entrevis

tas concedidas á prensa e ás revis

tas especializadas que viron no na

cente cine galego unha novedade 

sen mais. Agora dáse un conta de 

que o creador está pra crear e que 

os teóricos da comunicación -que 

non ten por suposto que estar rifa

do coa práctica, antes pola contra 

plantexar abertamente a necesida

de da teoría da comunicación gale

ga. 

Claro que tampouco os traballa

dores do cine galego fan por entrar 

neste campo, coarsúa aberta auto

xustificación constante, cando as 

críticas arrecian contra dun cine 

que _ desde a ·sala se denominou 

«folklórico» poñendo como un dos 

connotantes deste calificativo a lin

guaxe «xandasbolesca» de certos 

personaxes. Baixeras e Taxes, este 

último incluso con exposición escri

ta, teimaron por dar razóns en con

tra, ideas de explotados e explota

dores, de supostas violencias no 

«Cadaleito», etc., que obedecen 

mais ás súas intencións que ó que 

aparece na pantalla, a película á fin 

e ó cabo. Baixeras engadiría, entre 

sorrisos do público, que «eu tamén 

cando vexo unha película de Ber

langa, lémbrome do chulo de Ma

drid» (sic). 

Tamén houbo quen saíu en de

fensa «patriótica» das películas vi

sionadas. Coido que xa é hora de 

deixar en paz ás películas que están 

feitas. E hora de pensar en novas 

realizacións. Que o público, sobor 

de todo ese pobo galego que non 

porque aplauda xustifica un cine 

populista, a crítica e quen queira 

diga o demais. E tamén que unha 

cousa é o desexo e outra a realida

de. Por mais que nos resulte doro

sa. 



cartas a 
dirección 
UNHA EMIGRANTE SEN «DEREITO» 
A VOTO 

Estimados amigos: Fai tempo xa tiña 
desexos de lles escribir pra felicitalos 
pola súa revista, TEIMA, que dende logo 
máis galega non poderfa ser, e asegu
rarlles que a primeira que lin tróuxome 
as bágoas ós ollos de ledicia. Agora 
quixera toca-lo tema das eleucións que 
eu chamarra «as eleucións da vergoña», 
pois cando comenzan ignorando ó 
pobo ¿qué outro nome se lles pode 
dar? (pois supoño que os emigrantes 
facemos parte do noso pobo). 

Eu fai vintecinco ~nos que me vexo 
arredada da miña Terra e, polo tanto, o 
meu amor por ela non aminora, ben 
polo contrario. 

Fai trece anos que estóu eiquf en Pa
rís. Os outros doce paséinos na Arxenti
na. Agora ben, falóuse das eleucións e 
dixeron que os emigrantes poderfamos 
votar. Foi unha lásima que nese intre 
non estivera alf aquel velliño de Caste
lao pra lles berrar: «Escribfdeo en papel 
de lixa». 1 eu agregaría: «Do calibre 
máis groso e polo lado que rasque». 

Perdende horas de traballo fun ó 
consular, primeiro pra estar empadro
nada logo, pra encher a solicitude prá 
que de Santiago me mandaron os pa
peis pra votar. Fai dez días ó ver que 
non chegaban fun ó consular de novo e 
dixéronme: «Non se preocupe usted 
que le llegarán». 

Hoxe é o 14 de xuño e ainda sigo 
agardando. 

Luz Fandiño 

28, Avda. Kenndy 

75016 Parls 

Francia 

N. da R.: Como pode comprobarse ó 
le-la carta, a data de envío, xustamente 
o vfspora das eleccións, non se corres
ponde coa de recepción. De tódolos 
xeitos, o retraso non resta valor ningún 
a este testemuño, ben ilustrativo do 
ocurrido coa meirande parte dos nosos 
emigrantes. 

ESIXl-LA AUTONOMIA 

Amigos de TEIMA: Antes do día 15, 
Galicia era xunto con Euzkadi e mais 
Catalunya, os pObos que máis patente 
tiñan a súa nacionalidade. Hoxe, moi
tos empezan a dudalo. 

En Euzkadi e Catalunya os partidos . 
que pedían a autonomía foron os que 
gañaron. En Galicia gañóu a dereita, ou 
sexa, que non a queren. 

~ Os dirixentes dos partidos elexidos 
' l' en Catalunya xa están en Madrid pra 

negociar L'Estatut. Maxfnome que en 
Euzkadi van face-lo mesmo. ¿E pra Ga
licia? ¿ Ouén vai pedi-la autonortlfa pra 
Galicia? ¿Non coidará algún que van 
ser «los hombres de Suárez»? Naide vai 
pedi-la autonomía pra Galicia nas no
vas Cortes. Coido que se realmente a 
qüeremos témola que pedir nós: os ga
legos. E se non chega con pedila, ¡ esi
xámola 1 Pro todos os que están dentro 
e os que estamos fóra. Os de dentro 
pra non ter que sair e os de fóra pra po
der volver. Os partidos nacionalistas 
galegos teñen moito que facer neste 
senso. Todo, menos loitar entre eles. 

Os galegos, sabemos ben por qué 
gañóu Suárez en Galicia: un fato de 
emigrantes sen poder. votar, outro de 
inmigrados que tivo que votar neutras 
rexións, outro de mariñeiros ós que se 

r 

ENCOL DA VOLT A DEFINITIVA 
DE CASTELAO 

lles negóu o voto; ademais, a desinfor
mación e mailo medo. Se queremos 
que esto non volva a pasar, coido que a 
autonomía é o primeiro paso. 

Saúdos. 

Maria Teresa Vázquez 

Independencia, 34 7; entlo, 2.• 

Barcelona - 13 

CUESTIONA-LA PUBLICIDADE 

Sr. Director: Sorprendéume en gran 
maneira, e enrabechóume, o feito de 
abrir con ansiedade a revista -1 tan es
perada!, pois dendo o número 18 non 
recibira máis- e atoparme c'unha pá
xina adicada á propaganda de CENTRO 
DEMOCRATICO (UCD) nin máis nin 
menos! ¿Cómo se pode entender que 

Sr. Director: Por serenos tempos chegados, estáse a falar da volta á Terra 
de Castelao, co que se cumprirá un dos seus anceios máis fortes, anque, por 
desgracia, xa non voltará v1vo, senón morto. $abemos todos deste seu desexo: 
voltar á Terra e a ela voltarán os seus restos; pro eu non sei, claro é, as disposi
cións que il poido dar pra onde quería que se trouxeran, pra qué lugar ou sitio. 
Se tal cousa eisiste, hase cumplir a súa manda por riba de todo. Pro, se así 
non é, se il non dispuxo nada, hai uns cantos lugares, todos axeitados pra ente
rralo. Rianxo, onde il nascéu e onde están enterrados os seus pais e demais de
vanceiros; ista vila da Estrada onde se casóu con Virxinia, nada eiquf; Ponteve
dra onde está enterrado o seu ún.ico fillo, Alfonsiño, e onde vivéu Castelao por 
derradeira vez na Terra antes de sair pra Madrf e dalf pra o desterró; e Santiago, 
no panteón da eirexa de Santo Domingo, cabo dos restos de Rosalfa. Pro sem
pre estaría nun sitio «determinado» e propio, e eu coido que Castelao ten que 
ser enterrado pra vitam aeternam en Galicia en xeral; nun lugar que, inda que 
tamén ten un nome propio non é de ninguén, pois é de toda Galicia: o Pico Sa
gro, monte que tanto figuróu na Hestoria de Galicia e lugar, tamén compre de
cilo, fermoso, dende o que se ven moitas terras galegas e que se ve tamén nun
ha bisbarra de moitas leguas. Hoxe chégase ben ó Pico por unha estrada que fi
xeron dende o Vinteseis, ou Lestedo, hastra o mesmo outo. 

Alf, nas propias penadas do cume, poderfase facer a súa derradeira sepul
tura, ou tamén, como home creente e cristiano que él era, enterralo dentro da 
capela de San Sebastián do Pico Sagro, coa debida autorización do Sr. Arzebis
po de Santiago. Non quero meterme no que han de dispor no seu día os da Co
misión de galegos que se nomee pra levar a cabo esta tarefa, pro é unha suxe
rencia. 

E inda outra máis. Como a chegada á Terra dos seus restos mortais ha de ser 
televisada e vaina ver toda Galicia, veñan por avión ou por barco, pregarlle a to-

. dos os señores bispos galegos pra que den as ordes oportunas pra que, no 
mesmo intre que a caix¡;¡ na que veñan os seus osos sexa pousada en terra ga
lega, repiquen a gloria todas as campas de todas as catedrales, eirexas, mostei-. 
ros, santuarios e ·capelas de toda Galicia e estoupen foguetes pra así demostrar 
a ledicia e a emoción de toda a nación galega por ter, ao fin, e pra sempre, no 
seu seo ó máis grande e querido dos seus fillos. 

Dempois, levalos restos á Catedral de Santiago, cabo dos do noso Santo 
Patrón San-iago, facerlle alf o solemne funeral que non se poido facer cando 
morréu e, dalf en procesión, levalos restos hastra o Pico, percorrendo a pé o 
pouco máis de dúas legúas que hai dende Santiago, pra que tódolos galegos, 
os bós e xenerosos, -e inda os outros tamén- ppidan darlle a benvida á Terra 
e, ao mesmo tempo, o derradeiro adeus a quen estará xa «Sempre en Galiza». 
Manuel Blanco Fuentes 

A Estrada (Pontevedra) 

unha revista que se df «GALEGA» e por 
tanto que loita polos dereitos da nosa 
terra e contra do noso asoballamento 
nacional e polo reconocemento d'unha 
Galicia CEIBE -supoño ... - faga pro
paganda xustamente d'aquela xente 
que non é máis que os fascistas de 
sempre, que nos veñen asoballando du
rante 40 anos (e o seguirán facendo 
por moito tempo sin necesidade de que 
vostede lle faga a propaganda, pois xa 
teñen os seus métodos por todos coñe
cidos en base ó poder económico, polí
tico e social que detentan, e a súa PO
Ll CIA, que vostedes ahí critican, (¡gran 
incoherencia ... ·1) e que adema is de se
ren fascistas -e por eso mesmo, ta
mén- son os que sempre han impedi
do e seguiráno facendo mentras teñan 
o poder, que a nosa Galicia sexa unha 
GALICIA CEIBE E SOCIALISTA, que 
arrinque por fin, coa loita do seu pobo, 
o dereito á AUTONOMIA, á AUTODE
TERMINACION, polo que tantos anos 
levamos loitando, ahí ou noutros pun
tos do Estado, onde tamén se sufre a 
opresión nacional ou rexional, e que 
tantos mortos levóu e levará ainda ... 

Sinceiramente, gustarfame coñecer 
a resposta, a vosa «Xustiñcación», si é 
que esiste, e si é algo máis que unha 
cuestión económica -que pra min non 
é xustificación, indudablemente-. 

Marite Beiras Torrado 

Casanovas, 193, 4.•, 2.• 

Barcelona 

N. da R.: A nosa comunicante acerta 
no último párrafo da súa carta: non son 
outros cós puramente económicos os 
motivos que nos levan a aceptar todo 
tipo de publicidade. Como, indudable
mente, prá señora Beiras isto non serve 
de xustificación, quedamos á espera de 
calquera suxerencia que nos permita 
autofinanciarnos sen recurrir ós anun
ciantes. 

Do contrario, e como a venda non 
cobre os elevadfsimos costos de impre
sión, distribución, colaboracións e per
soal (outro tanto sucede con tódalas 
publicacións do Estado), quedarfannos 
somentes tres alternativas: a financia
ción dalgún partido ou grupo económi
co de presión; as subvencións estatais 
ou de institucións ca rititivas ou, sinxe~ 
lamente, a desaparición de TEIMA. 

Desgraciadamente, as cousas son 
como son e non como quixerámos que 
foran. 

Por outra banda, os retrasos nos en
víos 6s suscritores de Barcelona, debé
ronse á ,folga 1de Correos na cidade 
Condal. Pregamos disculpas. 



Se quere seguir tendo 

unha t)&imQ 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. 

RESTO DO MUNDO 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

CORREO ORDINARIO . . . . . . 2.080 Ptas. 1.040 Ptas. 

CORREO AEREO . .......... . .. 4.500 Ptas. 2.250 Ptas. 

O TALON ADXUNTO N.0 
_______ _::__. -----

XEITO DE PAGO O XIRO POSTAL N.º ----- ------ ------ -- _ _ l 
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 .. 2.080 Ptas. 

CORREO AEREO . . . 4.500 Ptas. 

SEMESTRAL 

936 Ptas. 

1.040 Ptas. 

1.560 Ptas. 

1.040 Ptas. 

2.250 Ptas. 
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XEITO DE PAGO: O XIRO POSTAL N. 0 
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BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

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

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

n. º................................. aten dan o recibo que anualmente-

semestralmente presentáralles Sociedade Galega de Publi

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

A tent{Jmente, 

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA 

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

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

Axencia 

SEÑORES: 

Agradecerla/les que con cárrego á miña canta-libreta 

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

semestralmente presentáral/es Sociedade Galega de Publi- · 

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

Atentamente, 



eos. 
pra 900 millóns de nenas é morrer. ll ~J Unicef sóio canta con diñeiro dos seus socios. 

Neste intre, a única saída ft-~ Na súa man está o indulto. 

900 millóns de nenas están condenadqs ~I f1 Fágase socio de Unicef. 
pala fame, as doenzas ~ 1 Nunca terá empregado millar 

e a falla total de cultura. "7 ~ un pouco de diñeiro. 

-----"- uriéef __ 
Fondo das Nacións Unidas prá lnfanciá 

Apartado 12021 
MADRID 

Rogo me remitan maior información sobar de Unicef. 

No me . ··· ··· ·.· ·· ·· ........... . ..... ... . ... : .. ..... ............ . ... .. . 

Dirección 

Cidade .......... ............... ............... .. Distrito . . . . . . . . . . / 

Teléfono .. 

.) 
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