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Un estudo encarregado pala xu·nta, silenciado dous anos,
fala de estancamento e retroceso

O ensino en galego igual
que hai dez anos
O informe publicado pola Xunta analisando a situación do galego na EXB, e o inédito sobre ensino
secundário, confirman a sospeita de que non se está aplicando con rigor a lexisladón vixente para avanzar
na normalización do galega no ensino. A coincidéncia na diagnose tamén aponta solucións: falta decisión
política e extender a percepción de que a normalización lingüística é clave na defensa da identidade de
Galiza e da nosa saude social.

A CE aceita as
esixéncias do
Reino Unido e
Dinamarca, pero
Galiza deberá·
•
cumpr1r
\

John Majar conseguiu manter
as excepcionalidades logradas no seu dia por Margaret
Thatcher. Dinamarca súmase
ao Tratado de Unión Europea,
pero sen aceitar a cidadania
europea, a defensa comun e a
moeda única. Alemaña consegue 1,9 billóns de pesetas dos
fondos de coesión para os
lander da antiga ROA. No Estado español só González califico u de "éxito" o acordo de
E~mburgo . (Páxinas 7 e 8) ·

Denunciado
un concelleiro
de Lugo por
declarar potábel
aauga
As análises da Delegación de
Sanidade que demonstran a
non potabilidade da auga de
Lugo serán aportadas como
probas de delito penal contra o
concelleiro X. López Rábade,
quen en Novembro pasado comunicaba aos meios informativos a volta á normalidade da
auga de Lugo. (Páxina 13)

Un xuiz rexista
por primeira vez
a sede da
Dirección Xeral
da Garda Civil

AN XO IGLESIAS

A acción dos xuices Garzón e
Bueren ao de s mantel a r a
Unidade Central de Investigación Fiscal e Antidroga, de tendo ao seu máximo responsábe I e outras 11 persoas ,
baixo a acusación de quedarse con parte dos decomisos e
pagar con droga aos confi dentes, compón un cadro inédito desde a transición democrática que abre numerosas
interrogantes.
(Páxina 5)

Brian O;Neill: 1 . Foi fascinante ·ver
que nos contos ·as ovellas falaban ·
O Estado
non
. .•
galego e os lobos castelán'
asume o·
,,

Brian Juan O'Neiff é·un novaiorquino que tiai vinte anos
aterrou nunha aldea do Caurel para estudar a no'sa litera-·
tura de tradición oral. De
cando en vez aparecia por
Compostela e sentaba a tomar café no Azul e a contar
os contos que a lle contaran
en Visuña. Logo foise para o
Norte de Portugal, onde fixo
a sua tese. Sempre que pode
fai unha escapada á Galiza e
busca unha ocasión para fi car aqui máis tempo e aprofundar os seus estudos. Hoxe ensina Antropolox_ia .~n
Lisboa.
(Páxinas ·14-15)

respon-sabilidade
da ·C~tástrofe da
. ria corunesa

.

-

· O prático do porto non cumpriu
o regulamento que facia obrigatória a sua preséncia na
ponte do Aegean Sea. Esta tora a declaración do director da
Mariña Mercante o dia 4. O
mesmo cargo público, que dirixe as forzas que combaten os
efectos da catástrofe, consideraba noutra roda de Prensa
celebráda o 12 que a conduta
do prátíco foi irreprochábel.
(Páxinas 9, ·10 e 11)

O estudo do Instituto de ·Ciéncias de -Educación fai un preocupante análise·
da normalización-lingüística

O galego estáncase no ensino entre o
incumprimento legal, a falta de ·acción política
e un perigoso abandono dos ensinantes
XAN CARBALLA

Apesar de publicarse-máis de dous anos despois de ter sido elaborado, o informe da División de Bilingüismo do ICE, é concluinte: non
avanza o galego no ensino, que segue a ser fondamente castelanizador; seguen prosperando ideas equivocadas sobre a
normalización lingüística e non se cumpren os mínimos legais en centros públicos e sobretodo privados. Despois de once anos de
autonomía, a estrutura e os cartos adicados a recuperar usos e prestíxio para o galego seguen sendo ridículos.
A saida dun curso de galego para ensinantes, unha profesora
mantén ·o galega como a sua língua habitual. A reacción de vários dos seus compañeiros é un
síntoma sobre a .s ituación da
normalización, ·"que lista, ya vas
practicando para los ejercicios".
A análise recentemente publicada pela Xunta de Galiza
sobre unha "Aproximación á situación da língua .
no ensino non universitário (Preescolar e EXB)",
cor¡,firma unha tendéncia
de estancamento que parece preocupar a todos
menos aos poderes políticos encarregados de correxila.

ferido ao ensino secundário, que
ainda reforza, sobretodo no BUP,

as conclusións acadadas nos primeiros níveis do ensino.

Segundo o ICE a conclusión non admite
dúbidas: o ensino
segue a ser castelanizador.

A Conseller·ia considera
desfasado o informe
Os autores do informe sinalan
que os dados (ver recadro) confirman que se está moi lonxe de
acadar o modelo definido idealmente na lei en 1983 "hai grandes variacións, no comezo da

escolarización, entre os usos do
galega na rural e na cidade. En
zonas rurais e de vila -con excepcións - seguen superando á
metade os nenes e nenas que
falan galega entre si, cando nas
cidades , sobretodo da franxa
occidental , as cifras son escasísimas. Porén, ao finalizar a escolarización inicial estas
porcentaxes teñen disminuido ou estancado".
A Conselleria de Educación refuta os dados ,
apesar de ser a a Xunta
quen demorou dous
anos e médio en facelos
públicos . Segundo eles
"os dados do estudo do
ICE non se corresponden coa realidade actual
e poden levar a confusión". Na resposta elaborada polo gabinete de Piñeiro Permuy saliéntase
que a situación mod ificouse "coa constitución e
execución do programa
EDAL (Educación , Desenvolvemento e Aprendizaxe de Línguas) dirixido a concienciar aos pais
de alumnos no uso de
galega e castelán ; co nomeamento dos coordenadores docentes de galega e as equipas normalizadoras e con sete centros de formación conti nuada de profesorado".
Ademais de informar
destas accións, a Conselleria coida que "desde

O informe recolle dados
exaustivos -atinxirian case a 2/3 do profesorado-sobre usos lingüísticos de
ensinantes, alumnos,
crenzas sobre a normalización, e outros hábitos
sociolingüísticos- e foi entregado á Gonselleria de
Educación en Febréiro de
1990. Segundo dous
membros da equipa inves. tigadora, Daniel Veiga e
Neves .Arza "as causas
non teñen variado e a
conclusión segue sendo
ensino segue a ser
que
basicamente castelanizador". A mesma División de
Estudos sobre o Bilingüismo do Instituto de Ciéncias da Educación (ICE)
.ten entregado hai ben
tempo un outro estudo re-

ªº

(Pasa á páxina seguinte)
ANXO IGLESIAS

Boas intencións, resultados inexistentes
Despois de once anos de autonomía e nove de Lei
Normalización .Lingüística, a situación do galega no
ensino segue remit_índonos ao pasado, pésie ao discurso
de boas palabras que destila o poder.
A disculpa oferecida pola Conselleria de Éducación non
por esperada é menos paradóxica, senda a própria
. Xunta quen achantou o informe do ICE: "pasaron dous
anos e xa non valen os dados. Agora estamos moito
mellor". Cando publiquen o informe sobre o ensino
médio, que remacha o cravo da débil situación da
normalización lingüística no ensino, que póderán dicer?
En 1990 (decreto 221 de 22 de·Marzo), o Governo de
· Manuel Fraga criaba un novo organismo (Comisión
Coordenadora para a Normalizaéión Lingüística), que
parecía indicar unha volta no leme que correxia o rumo.
Dous anos e m~dio despois esa iniciativa súmase á
canta de xestos para a galería. Ao órgano criado, no que
están o Presidente da Xunta e os Conselleiros de
Presidéncia, Educación, Cultura, Relacións lnstituciónais
e o Director de Política Lingüística, cun programa de
doce pontos que recollia practicamente todo o
. enunciado de cousas a facer para normalizar o galego,

non se lle coñece actividade algunha.

A comparación co celo --equilibrado, tolerante?doutros organismos públicos como a Conselleria de
lndústria no caso Erica-.'vfel, pon no seu sítio a realidade
dese empedrado de boas intencións.

As boas palabras, a criación dun castelo normativo feble
na sua realidade práctica, é o denominador comun do
discurso guvernamental que paradoxicamente sempre
se enc·abeza coa afirmación de que "o galego é a base
Se -non é posíbel topar un sociolingüísta que admita a
máis esencial da nosa identidade como povo". A
posibilidade de lograr un bilingüísmo social equilibrado,
Conselleria que dirixe Piñeiro Permuy, despois de querer obxectivo que machaconamente se repite e que seria o
desmontar a validez do informe do organismo
horizonte utópico das leis autonómicas, cando menos
universitário, tamén se une aos bons desexos, pero coa
debemos esixir que se poñan uns médios masivos, ben
pauliña compensatória chamando a poñer os médios
. planificados e abando financiados, agora que o
precisos para construir "unha socied.ade mái·s nosa e
presuposto de Politica Lingüística suma os primeiros
máis galega, desde a toleráncia, a concórdia, o equilíbrio 2.800 millóns da débeda histórica do governo central
e o sentido comun".
nesta rnatéria.

Tomándolle a palabra: uló o equilíbrio de línguas no
Finalmente non está de máis qL.Je, xunto á f_
elicitación
· ensino? O sentido comun, e a própri"a letra da leí,
polo esforzo de vontade de moitos ensinantes que
chaman a modificar profundamente a política de
permiten, pésie aos escasos apoios, camiñar adiante, se
galeguización ·do ensino. Ademais dos retoques
abra unha reflexión sobre o cansáncio ou indoléncia que
se detecta nun colectivo que é veículo final, co seu
lexislativos aos que vai abrigar a.adaptación á reforma
do ensino (por exemplo a unificación na primeira fase de . comportamento lingüístico, dunha parte importante do .
sociais e naturais) a presión administrativa tiña que estar . cámbio da situación.•
máis presente nos centros e esixir que, cando menos, se
acadasen os mínimos que-o decreto de 1988 anunciaba.
ANOSA TERRA

A NOSA TERRA
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1992 se contemplan ardes de
convocatória de axudas para diversas actividades normalizadoras: perfeicionamento do persoal
docente e non docente, elaboración de material didáctico, con-·
cienciación do uso do galega e
elaboración de prensa e rádio
escolar entre outras".

Realidade terca
Segundo os responsábeis do
ICE, que seguen con atención o
tema e teñen apresentado informes no Seminário de Planificación Lingüística realizado o pasado ano, non mudan as causas
porque tamén seguen afincados
profundos prexuizos entre docentes e alumnos que só se poden modificar "con decisións po1íticas. O ponto de ruptura para
que o galega entre con forza no
ensino, máis alá dun seguimento
da leí burocrático e preguizoso,
está en que se sinta con forza,
que a galeguización do ensino,
en língua e contidos, é unha necesidade imperiosa, e que desde
o poder político se reclama e se
facilitan médios".
Este problema de prestíxio é
detectado tamén por persoas
da inspeccción educativa consultadas por A Nosa Terra, "os
voluntariosos da normalización
non aumentaron, e precisábanse. A Xunta ten que conseguir
máis avances no galega, se é
preciso aumentando a presión e
a imposición, mesmo porque realizou un investimento para formar ao profesorado. Con excepcións anecdóticas hoxe todo
o profesorado debe estar capacitado para dar o ensino en galega. E ademais séguense a facer cursiños para todo aquel
que queira".
A realidade que constatan inspectores e coordenadores de
normalización (ver recadro con
declaracións de Agustín Fernández Paz) é que os obxectivos están moi lonxe de ser acadados, e
confirman as valoracións esta-

¡·

Ainda hai profesorado que·
ridiculiza a gheada ·e o seseo

!

O informe do ICE fornece material estadísito dabondo, e con
controis de veracidade, par.a
estabelecer unha diagnose sobre a situación do galega no
ensino primário. No capítulo de
conclusións , moi abertas, que
os responsábeis do estudo deixan ver, podemos recoller algunhas referidas ao alumnado
e ao profesorado.

PEPE CARREIRO

(Ven da páxina anterior)

A língua'segue a sinalar diferéncias de estátus

A Conselleria

Características
sociolíngües do alumnado

de Educación
afirma que, en dous
anos, o informe xa
non fornece dados
reais.

A)

No conxunto da povoación
escolar galega e comparado co
castelán, o idioma galega atópase en situación de sinalada inferioridade en todos os parámetros
considerados, de uso e competéncia lingüística, en todos os níveis de preescolar e EXB.

dísticas estudadas polo ICE.
-

A picaresca, sobretodo en centros privados, para xustificarse
legalmente sobre os contidos impartidos en galega é coñecida.
Ademais da asignatura de galega, no ensino médio é necesário
que se impartan na nasa língua
outras duas matérias. Para ese
cómputo non cantan relixión,
educación física, inglés, castelán, latín, grego e por suposto
galega. Apesar diso nos informes faise a vista gorda cando
non se cobren ou se utilizan
esas matérias que non cumpren
leí. · Na EXB e na preescolar, nen
se respeita, cando é favorábel ao
galega -como sucede en case o
cento por cento das zonas rurais
galegas-, o critério de que o ensino se veiculice en galega, se é
a língua materna maioritária. +

1

Segundo
os inspectores é
hora de rendabilizar
o investimento
realizado
na formación
dos profesores e
esixir o
cumprimento da lei.

J
1

1

B) Do ponto de vista da localización xeográfica, por províncias son as de Lugo e Ourense
as que apresentan valores menos desfavorábeis ao galega
(sen que iso leve aparellado,
cando se trata de aspectos de
competéncia lingüística, taxas
menos positivas para o caste-.
lán); por hábitat, só os centos
emprazados no rural oferecen
alguns indicadores máis elevados en favor do galega. Rural e
·urbano aparecen como dous
pólos nos que maior e menor
galeguización e mínima e máxima castelanizactón se corresponden sen fisuras , tendo tamén incidéncia a condición interior/costei ro e maior ou menor
industrialización. En xeral as
comarcas do interior e cun escaso ou nulo grau de industrialización serian as que deitarin
porcentaxes máis favorábeis
para o galega, mentres que nas
cósteiras e máis industrializadas tenderian a ser máis desfavorábeis para a nosa língua.
9
C) Segundo a titulariedade dos
centros, perspectiva esta que
no que atinxe ás características
sociolíngues do alumnado dá
unha imaxe que é en boa medida trasunto de hábitat de emprazamento dos centros, público e privado representan tamén duas parcelas notábelmente diferenciadas, onde a
primeira apresenta taxas gl~
bais sempre menos desfavorabeis para o galega ca o sector
privado
en menor medida, á
inversa en relación co castelán .

e:

1

: Observacións
:1 . sobre o profesorado
De entre as singularidades estudadas polo ICE a respeito do
profesorado, chaman a atención
aquelas nos que o profesores/as
avalian as dificuldades para imprantar o ensino en galego_.
·
A maior porcentaxe é valorar
negativamente 0 prestíxio e a
utilidade do galega. Con menor
frecuéncia aparece crenza
xeral de que incide negativamente sobre o desenvolvimento

ª

(/)
~
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académico-persoal do alumna~
do, a falta de reciclaxe do profeserado, a caréncia de. material
· didáctico, de apoio real da Ad• ministración e as atitudes pouco
favorábeis do profesorado.

ANXO IGLESIAS

Son os docentes ·do sector pri- : ben, sino que mezclan gallego
vado, e tamén os de emprazay castellano".
mento vilego e urbano, os que
"Como xa falan habitualmente
insisten negativ_a mente na
galega deben de prepararse
cuestión do prestíxio e a utilidaben en castelán".
de, senda nos públicos onde
hai máis preocupación pola fa"Considero que xa que na miña
lla de material ou a falla de reclase son maioritariamente gaci cl axe dos docentes. No to. cante á idade, entre o profeso- . lego talantes vénlles ben aprofu ndar no castelán. Particularrado de máis de 41 anos conmente opino, primeiro o castecédeselle máis importáncia á
lán, desde unha postura totalcrenza negativa do.prestíxio ..
mente apolítica".

Falta de preparación
sobre a normalización

"El enseñar en gallego y en
castellano tiene graves problemas·de confusión entre la by la
v, y la y con la i..."

Nunha observación final, · o informe do ICE recolle unha série
de frases, que os profesores · lnferioridade
avaliados podían engadir no
capítulo de observacións e que
As equipas de investigación
xulgan os r·edactores do inforque elaboraron o informe fan
me que poden ser representanconstar tamén como en macrotivas dos prexuizos que ainda
centros de emprazamento vilefuncionan, "caréncias de formago, cunha alta porcentaxe de
ción que, de suplirse, daríalles
rapaces e rapazas de proceaos ensinantes unha maior
déncia rural , estes amasaban
comprensión do alcance social
un claro sentimento de inferiorie pedagóxico do proceso e un
dade respeito á língua que emcoñecemento rigoroso do tratapregaban; non manifestándose
mento pedagóxico a dar ás Hndiante dos seus compañeiros
. guas no contexto galega":·
vilegos como galego-falantes .
Neses centros comprobouse
"Non estou a favor do .ensino
que o profesorado tendía a reen galega porque creo mellar o
forzar esa crenza inferiorizada.
dornínio do casteláíl"
Tamén en centros de empraza"La enseñanza en gallego baja
mento vilego, unha parte do
el nivel cultural y peligra la
profesorado de Preescolar e
competencia al castellano"
Ciclo Inicial mostraba unha
b"l"d d
d 6 ·
gran insensi 1 1 a e pe ag xi"EI hablar todo en gallego resta
ca e mesmo humana co idiolecal niño ·expresión y desenvolvíto dos nenos; tachábano de
.
,
miento en castellano y al hablar
vulgar e alonxado do que e o
el niño gallego, ya que son gabon galego da TV, sen gheada
llego-hablantes, al querer exnen seseo e un dos seus empresarse en castellano no sapeñas era a corrección:• .
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Agustin Fernández Paz,

coordenador de 9 a1ego

'O informe do ICE acerta. Ainda que a lei dá posibilidades non se está cumprindo'
Agustin Fernández Paz
é un dos coordenadores
de Normalización
Lingüística ou
coordenado res
docentes de galega,
que en número de dez
veñen funcionando
desde este ano coa
función de asesorar e
formar ás equipas de
normalización
lingüística constituidas
nos centros de ensino.
Escollidos despois dun concurso de méritos, son actualmente
dez o número de coordenadores que están a traballar. A distribución xeográfica é desigual
pois seguen adscritos ao centro
de ensino no que teñen praza.
Desa maneira hoxe están distribuidos en Santiago (4), Ferro!
(1 ), Ourense (1 ), Lugo (2), Vigo
(1) e Vilagarcia (1 ), e non cobren a metade do país.
)

"Nós asesoramos e impulsamos a que se forman as equipas de normalización. No posíbel trataremos de extender o
noso labor a zonas que obviamente non estamos en condicións de cobrir. Nós levamos
centros públicos e privados
concertados e reunímonos periodicamente os dez coordenadores con responsábeis de Po1ítica Lingüística para estudar
as actividades e planificar, ainda que cara fóra, até agora,
apenas se ve o noso traballo

porque, seleccionados en Novembro do
91, e despois dun curso intenso, empezamos a funcionar realmente este curso".

No diade
hoxe
80°/o das
equipas de
normalizació
n de centros
ou non
funcionan ou
non se
constituí ron"

"Unha das liñas de actuación que deseñamos até agora é a edición duns cadernos de
intervención, moi breves, con cuestións
pontuais do que pode
facerse nos centros
ou como responder a
perguntas que se poden facer os ensinantes para resolver situacións concretas.
Eu estou a elaborar
un documento no que
explico, moi pegado á
realidade, como resolver situacións didácticas en relación ao uso
da língua. A outra idea
é ter periódicos encontros coas equipas,
para darlle materiais,
ideas e con..trastar a
situación real dos centros e dos problemas
que se lles suscitan".

como máximos. A lei
fala de avanzar na ga1eg u ización e formula
ambigüamente "até
chegar a un desexábel
equilíbrio". O informe
sinala que hai un número apreciábel de
centros que non cumpren nen sequer eses
mínimos.
xuRxo LOBATO

É dabondo a estrutura contemplada para a normalización? Que opina das análises
feitas públicas polo ICE?
O traballo do ICE é extraordinário e é un libro que se debía divulgar por todas partes. Aí repárase en que, se a lei fala de
que debemos conseguir alumnos competentes nas duas línguas, está claro que hoxe a
competéncia lingüística en galega está lonxe de ser acadada, o

que demostra na práctica que
os pasos que se deron até agora son insuficientes.
Non falo dos pasos teóricos,
porque a letra legal que ternos,
sendo discutíbel , permitiría un
avance moito maior. Pero non
se dan pasos prácticos. A Conselleria fixa uns mínimos (asignatura de galega e área de sociais na EXB e duas ou tres ma~
térias en. médias) , e sucede que
a xente percebe eses mínimos

Aceitando a validez da
estrutura actual (equipas, coordenadores, etc .. .), unha vez desenvolvida, hai que
dicer que das equipas de normalización, funcionan ben un
20% delas, un 60% só están
constituidas formalmente e
apenas cumpren o seu papel
de dinamización e o resto non
existe. O primeiro traballo noso
terá que ser poñer a andar estas equipas e resolver as reclam acións que máis habitualmente fan : asesoria dabondo,
material e recursos económi-

cos (agora hai máis ca o pasa·do ano, no que as axudas abalaron, por equipa e centro, entre 70 e 200 mil pesetas). As
axudas este ano incrementáronse pero prevemos que van
ser máis solicitadas. As equipas precisan tamén máis tempo. Na secundária teñen tres
horas semanais do seu horário
de traballo e na EXB esas tres
horas son moi difíceis de conseguir pola própria dinámica
dos centros de primária.
Tamén hai qoe engadir que no
reparto de responsabilidades da
actual situación, o impulso normalizador por parte do profesorado, se existe, está profundamente durmido e iso hai que
analisalo con coidado.
Cree que debia aumentar o
rango guvernamental do organismo encarregado da política lingüística?
Aí pode estar unha das claves.
Máis que esté asignada a unha
ou outra Conselleria, mantendo
un organismo de política lingüística educativa, podia haber un
ente de caracter superior que reflexara o interese e a importáncia que desde o governo se lle
dá á normalización lingüística.
A min, respeito ao ensino, preocúpame que a percepción dos
ensinantes é que se non cumpren o que esixe a lei non pasa
nada. Se houber percepción e
conciéncia de que a normalización é un labor básico, e así o
recoll& a Lei de Normalización ,
avanzaremos se non , tal como
sucede hoxe, non.•
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NAVEGAR EN CÍRCULO
XosÉ MANuEL SARILI..E

Ao falarmos de normalización lingüística no ensino, debe
quedar claro que o obxectivo non é que as apas falen
máis galega, que o bedel o use con máis frecuéncia na
sua casa, nen que os estudantes o falen máis cos seus
pais. Todo iso é normalización, pero non forma parte do
ámbito do ensino. Normalizar o galego no ensino consiste en incorpora-lo á docéncia, que as aulas e a vida do
centro se desenvolvan en galego.
A orde do 88 serviu para que o caudal administrativo da
maioria dos centros de básica e meia pasase a estar en
galega, e tamén a impartición de Ciencias Sociais en EXB.
Pero desde hai dous anos non sederon novos pasos e hai
unha paralización total, e un incumprimento da legalidade.
A criación de equipas de centro non están a servir máis
que para rematar ese labor de galeguización do papeleo,
pero a aposta non é esa. Do que se trata é de buscar o
mecanismo para galeguizar a docéncia.
Cando desde a Plataforma de Ensino se pedia a formación das equipas era pensando en que estarian dotadas
economicamente e, sobretodo, que estarian conectadas
entre etas nunha estructura comarcal tendo, ademais, un
organismo nacional dando directrices, marcando prioridades e planeando globalmente o traballo a facer.
Despois de moita presión, a administración criou as equipas, e deixou-nas sen dotación económica, nen organismos coa que coordenar-se. Con total consciéncia, fixo
que a responsabilidade da normalización recaese nun
par de profesores de cada centro. Dese xeito a consellaria lava as mans como se o asunto non fose con eles.
Moitos profesores perguntan-se como se pode avanzar
ailladamente en cada centro cando a burocrácia xa está
galeguizada. Pois simplesmente non é posíbeL Podense dar voltas arredor dos mesmos temas, pode quedar
algun rótulo ou algún formulário, pero non hai capacida-

de para pasar á docéncia. Pretende-lo é como plantar pinos sen auga e sen terra, porque para que se cumpra a
legalidade en matéria de normalización r:iecesitan-se
meios económicos e material didáctico. E preciso ter
prioridades e volcar-se coas matérias que se pretenden
galeguizar. E córppre ter estructuras.
A Plataforma de Ensino (A Mesa, CCOO, CIG, STEG e
Nova Escota) reivindica -e reivindica- unha estructura
como a seguinte: un Organismo Técnico de Planeamento, un Organismo Executor (Equipa Nacional de Normalización) e un Organismo de criación pedagóxica e terminolóxica. Os tres terian carácter
nacional, coordenarían as equipas
comarcais e abranguerian todo o
sistema educativo, estando integrados nunha Dirección de Política
Lingüística exclusivamente adicada ao ensino.
Non se trata, desde lago, de nengun invento indíxena. Nos países
onde hai vontade de normalizar,
sabe-se que o ensino é o eido máis
importante.
ORZAMENTOS E
· VICE-CONSELLARIA

nos un país acomplexado, e unha língua emerxente indiCé!l-nos un país que se forma e se vertebra.

É por estas causas que se propón a criación dunha ViceConsellaria de Política Lingüística, con singularidade e
con poder dentro da estructura da Xunta. Seria unha referéncia importante para os cidadáns e demostraria a actitude de compromiso dos governantes ca idioma. ·
Por outra parte estarían-se a poñer as bases para unha
coordenación axeitada entre a administración e as forzas sociais; funcionarian servizos de planeamento e implementación, unha rede permanente
de cursos, un novo organigrama coa
preséncia de técnicos-coordenadores en cada consellaria, un servizo
de .investigación terminolóxic e un
Instituto de Sócio-Lingüística que e.stivese verdadeiramente conectado
ao traballo desenvolto. Esta ViceConsellaria estaria adscrita á Consellaria da Presidéncia, tendo capacidade horizontal sobre todo o entramado da Xunta.

Unha língua
: desprestixiada
~ sinala-nos un país
; acomplexado, e unha
~ língua emerxente
; indica-nos un país
~ que se forma e se
: vertebra.

Unha das principais necesidades
do idioma galega é a de acadar un
prestíxio que, se ben aumentou
nos últimos anos, está lonxe de ser o dun idioma normal.
Para que se cumpra a legalidade e mesmo se avance
máis no ensino, o idioma ten que percibir-se como un referente moi importante, como o principal signo de identidade e o símbolo da recuperación nacional en toda a sociedade. A língua é, e foi historicamente, un termómetro
da situación do país. Unha lingua desprestixiada sinala-

Unha língua desprestixiada, precisa
dunha imaxe forte, coerente, "de calidade", que emane tamén dende o
poder. A outra opción (nela están) é
restrobar os tres mil millóns da débeda histórica do 93. Publicidade insti ~
tucional a mazo, cunchiñas do Xacobeo, algun prato para adornar, un libriño editado, foguetes en galego e carteis co letreiro "pouquiño a pouco",
verdadeiro lema de todos os miñasxoias nacionais. Pode ser lamentábel. +
XosÉ

MANUEL SARILLE É PRESIDENTE
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AS REDES DO NARCOTRÁFICO
Até
.agora todos, os casos denunciados foran negados polo governo
.
.

·Un xuiz acusa por primeira vez á Garda Civil
de quedar~1 con parte dos alixos de droga
•.•

Ayuso estivo libre até agora de
toda actuación xudic ial, ainda
que non poucos sinais apo ntaban sobre el.

•M.V.

A acción dos xuices
Baltasar Garzón e Carlos
Bueren ao desmantelar a.
Unidade Central de
Investigación Fiscal e
Antidroga (Ucifa) , detendo
ao seu máximo
responsábel , o coronel
Ramón Pindado Martinez
e outras once persoas ,
baixo a acusación de
quedarse con parte dos
alixos decomisados e
pagar con droga aos
confidentes, compón un
cadro inédito desde a
transición democrática que
abre numerosas
interrogantes. Se para
algunhas fontes o paso
dados polos xuices é
va.lente e sobretodo
individual, as
características da
operación apontan a que
esta contaba co visto bon
de polo menos parte do
governo. lnformacións
confidencia.is obtidas por A
Nosa Terra relacionan
estes casos de corrupción
coa loita antiterrorista e co
posíbel fin desta, de
levarse a cabo a
negociación.
Persoarse na sede da Direción
Xeral da Garda Civil e acometer
un rexistro que durou até as
cinco da madrugada, así como
enviar ao xefe dunha das princi pais seccións do corpo , o comandante Ramón Pindado , ao
cárcere de Toledo constitue sen
dúbida un sal to cualitativo a
res pe ito de todas as accións
anterior es acomet idas contra
membros dalguns dos corpos
de seguridade.
Non só se acusa a altos mandos
de efectuar pagos a confidentes
con droga -fálase dunha cantidade comprobada de 16 quilogramos de cocaína que no mercado, e unha vez adulterada,
poderian acadar un valor superior aos 1700 millóns de pesetas- senón que algunhas informacións apontan xa a que vários
gardas civis se quedaban eles
próprios con parte dos alixos decomisados (nunca houbo un
control exaustivo das cantidades
incautadas en comparación coas
logo destruidas). Até agora todas
as fontes, tanto do executivo como xudiciais, viñan negando a
existéncia de feítos semellantes.
Os meios de comunicación denunciaran por exemplo a desaparición de parte dun alixo de mil
quilogramos de cocaína apreendida en lrun, parte da cal reaparecera posteriormente en Vigo.
Agor<;l o escenário parece ter
cambiado.
O xuiz Baltasar Garzón ten previsto citar a declarar ao coronel
Arsénio Ayuso, ex-xefe do Servício Fiscal, asi como ao teniente
coronel Francisco Quintero, ac-

A operación agora iniciada por
Garzón obrigou ao director xeral da Garda Civil, Luis Roldán ,
a destituir a todos os componentes da UCIFA e a poñer á
frente da mesma ao xeneral
Quintiliano Pérez Monedero ,
xefe do servício de información.
Tamén foi destituido o principal
responsábel do servício antidroga, o coronel Rafael Garabito
Gómez.

Conexións
coa loita antiterrorista
Alguns dados teñ~n relacionado
a gardas corruptos ·coa taita antíterrorista. O comisário Mariano
Baniandres, re.sponsábel da loita
contra ETA, foi acusado de corrupción e denunciado por vários
compañeiros. O Sindicato Unificado da Garda Civil denunciou
en várias ocasións as irregularidad es do coronel Galindo, a
quen acusou de entrar en contacto con narcotraficantes galegas. Galindo é comandante do
cuartel de lntaxaurrondo e un
dos principais elementos da loita
antiterrorista.
Baltasar Garzón chamará a testificar, por primeira vez, ao coronel Arsénio Ayuso.

tual número dous desta unidade.
Como informaron no seu dia vários méios, entre eles este periódico, Arsénio Ayuso entrevistara-

SE? hai alguns meses en Lisboa
co narcotraficante cambadés Sito Miñanco, realizando posteriormente declaracións exculpató-

rías (chegou a declarar que poñeria a man no lume por el}. Sito
Miñanco foi detido nunha operación comandada por Garzón.

ESTÁ SÓ GARZÓN?
MANuEL VEIGA

Algunhas versións apontan que o xuiz Baltasar
Garzón está só . Que é un valente (o Sindicato
Unificado da Garda Civí/ mesmo informou do perigo que corre a sua vida) dotado dun bó equipo que
até agora conseguiu evitar as filtracións . Pero Garzón e outros xuices como Carlos Bueren estarían
actuando baixo iniciativa própria coa pasividade e
mesmo trabas do executivo ou , polo menos, de
parte del. Con efeito, o ex-ministro do Interior, José
Barrionuevo , declarou , unha vez coñecida a nova
do rexisto na sé da Garda· Civil que "non parece
moi bon para a loita contra o narcotráfico o meter
na cadea a gardas civis que, con erros ou non,
orientaron parte da sua vida e da sua profisión a
loitar contra os narcotraficantes". Barrionuevo dixo ademais
que non se pode combater a de1i ncuéncia organizada "através
de papel timbrado", senón por
"outros proc,edementos máis
singulares". E a tese de que o
fin xustifica os méios e de que
certas accións deben ser excluidas do control da xustícia. O Estado de dereito queda malparado, pero non hai que surprenderse, pénsese no GAL.

foi un , senón vários , os casos nos que os piares
elementos dos servícios de seguridade da dictadura foron premiados con medallas.
Como non cabe supoñer unha perversión intrínseca
do PSOE, hai que pensar que as suas razóns teria.
Esas non poden ser outras que "a necesidade de
afrontar a guerra do Norte coas suas próprias armas", é dicer cos elementos máis duros da Policía
e da Garda Civil que así atoparon acobillo e priviléxio nos aparatos de seguridade até o día de hoxe .

Cabe perguntarse agora se a situación actual non
ten variado e, en consecuéncia, os apoios cos que
conta Garzón no executivo son
igual de escasos ou se , pola
contra, a operación desatada estes días non mostra un cámbio
de atitude. As dimensións do sucedido avalan esta posibilidade.
Por outra parte, óbvio é que Garzón actua co apoio dos méios de
comunicación (conformadores
principais da opinión pública) ,
controlados polo Partido Socialista. Poderia ser este o momento de marcar as distáncias entre
o Ministério de Interior, fidel ás
presións de certos mandos dos
Precisamente ao calor da taita
carpos de seguridade, e o resto
antiterrorista perviveu durante
do executivo que actua por via
todos estes anos unha oficialidade policial dura, involucrada nalgunhas das- máis · interpos1a de .Garzón, para evitar unha confrontanegras operacións do franquismo e non só perviveu ción directa e sabendo que a Garda Civil e a Policía
senón que foi a miniña dos o/los dos sucesivos mi- temen máis aos xuices que ao governo.
nistros do Interior (Barrionuevo chegou a declarar
no seu día que o descubrimento do PSOE tora a Por qué se produciría agora este cámbio? Porque o
Garda Civil). Policías acusados de torturas como o problema basca está en vias de solución (aí está a
Comisário Conesa foron·ascendidos. O próprio Luis negociación e Rafael Vera ao seu frente). Ao PSOE
Roldán, director xeral da Garda Civil, rodeouse de virialle ben ademais unha purga feita pala própria
altos mandos acusados de corrupción e irregulari- man que non agardar a un posíbel governo de dedades múltiples. Durante a década socialista non reitas que lle saque º~. trapos.•

Poderia ser este
o momento de
marcar as
distáncias entre
o Ministério do
Interior e o resto
do Governo.

Algunhas fontes descreben tres
tipos de actuacións ilegais, cometidas por membros da Garda
Civil, a respeito da droga: a primeira seria o pago con doses de
droga a confidentes. Este é un
feíto sobre o que existe en todos
os meios relacionados unha absoluta convición ainda que, non
se poidan aportar probas. E unha práctica por outra parte comun á outros servícios policiais
do mundo. O segundo, seria a
utilización de parte dos alixos para a recadación de diñeiro destinado a nutrir os fondos reservados da loita anti-terrorista. Os
GAL, o pago de confidentes e
servícios ao outro lado da fronteira terian suposto en todos estes anos notábeis custos que só
se poderian sufragar de forma
subreptícia, nunca directa a cargo do Estado. Unha terceira motivación seria a venda de parte
da droga decomisada en benefício próprio.
O enfrentamento entre membros
da Policia e da Garda Civi l corruptos ou ben entre compañeiros do mesmo corpo por asuntos
de competéncia profisional ou
negócios seria o que teria provocado o fenómeno de chivatazos,
moitos dos cales non ian acompañados das suficientes probas
para inculpar aos acusados nun
xuício. Estes choques entre grupos explicaría tamén que a Garda Civil provocase delitos de
narcos, con probas que o sistema xudicial español non recoñece, polo cal os inculpados resultaban absoltos (en concreto o
código non admite a utilización
de Gardas Civis como ganchos
para provocar o delito).
Esta mesma escada de corrupcións explicaria o indulto ilegal
outorgado a 250 narcos durante
os anos oitenta (ver A Nasa Terra, número 546). •
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Uruguai
co.ntra as
· privatizacións

Contra os pronósticos dos
inquéritos, o 71 % dos eleitores
uruguaios apoiaron en referendo
celebrado o dia 14, Luns, a
derogación da lei de
privatizaéións das empresas
públicas, coa que o presidente
Luís Alberto Lacalle, pretendia'
consolidar un pr.oceso
liberalizador na República
Oriental do Uruguai. +

• lnzar decidirá
a sua entrada
noBNG

~

·.·

~

.

. .

~. .

·"'.

•

A organización lnzar celebrará o
seu 1Cor:igreso os dias 16 e 17
de Xaneiro de 1993 en Santiago
de Compostela, No mesmo
debatirase o proxecto de
resolución "polo que se acorda
solicitar a entrada no BNG como
grupo organizado".
No acto tamén se discutirá a
ponéncia que marca os sinais de
identidade do colectivo e o
proxecto de normas estatutárias.
lnzar naceu da fusión do MCG e
a LC R no acto de unificación
celebrado o 17 de Novembro de
1991. Un portavoz do grupo
sinalou a A Nasa Terra que lnzar
procura "a transformación radical
da sociedade no eido da
esquerda". Desde o ponto de
vista ideolóxico a organización
"senda de matriz marxista, non
esgota no marxismo as suas
fontes de inspiración".

Cara a entrada no BNG, a
resolución que se pretende
aprobar declara a ... non pertenza
de lnzar a nengunha
organización política de ámbito
estatal".+

traslado dos presos
independentistas a Galiza, o seu
reagrupamento e a liberdade dos
presos enfermos.
A manifestación foi convocada
polos Familiares de presos
independentistas galegos e
familiares de presos antifascistas
e apoiada, entre outros, polos
Comités Antirepresivos. +

• Crise no
Governo vigués

Príncipe, era a de abrigar a este
último grupo a abandonar a
disciplina de meio ambiente e
facerse cargo de todo o
departamento de urbainsmo e
que o PSOE cedese Xestión
Urbanística para que todo o
departyamento fose levado po1o
mesmo Concelleiro. O PSOE
tamén se negou a isto e no
reaxuste optou por concentrar ·
nunha concelleira as máximas
responsabilidade de Governo. A
negativa do ~SG-EG e mais do
PSOE foi criticada polos seus
sócios de Governo, pero a crise
tivo que se solucionar cun
reaxuste entre os edís
socialistas.

O Governo vigués viviu -a última
semana unha crise que se saldou
co intercámbio de dous
departamentos entre os ·
O BNG, que apoiaba ao alcalde.
concelleiros do PSOE. Os outros . non puido ver cumpridas outras
intégrantes do grupo de Governo, duas pretensións: a criación dun
BNG máis PSG-EG, non viran
organismo de debate político
modificadas as suas
colexiado e fixar datas para
comp.eténcias, mália que a
chegar a acordos pollíticos ainda
intención do alcalde, Carlos
por abordar. +

• Manifestación ··
contra a droga.
en Vigo
·O pasado Luns, dia 15, riláis de
dous mil viciños do bairro vigués
de Teis manifestáronse contra a.
droga e en demanda dunha
maior seguridade cidadá. A
manifestación, que percorreu
várias ruas do bairro desde as
cinco da tarde, foi convocada por
unha coordenadora formada por
34 asociacións. +
CARLOS PUGA

• Manifestación
polo traslado
. dos presos
independentistas
O pasado dia trece, en
Compostela, un centenar de
persoas manifestáronse polas
ruas da cidade en demanda do

• Folga de funcionários
Convocada polos principais sindicatos, o Martes 15 en torno ao 80%
dos traballadores dependentes das administracións públicas na Galiza_foron a unha folga que tiña de carácter estatal. Fontes oficiais reba1xan sensibelmente a incidéncia da folga até o 15%.
A principal reivindicación dos sindicatos era de matéria salarial.
Ao longo do país celebráronse diversos actos reivindicaticvos a foto
corresponde á manifestación que percorreu as ruas de Vigo.+ ·'

•Condenado
Alexandre
Xesus Bahillo

• O conflito da pataca
en vias de solución

O ex parlamentário e
destacado militante do
PSOE galega,
Alexandre Xesus
Bahillo, foi condenado a
10 dias de arresto e 50
mil pesetas de multa por
agresión a Xosé Carlos
Barros. Fiscal e
·
avogado defensor
chegaron a un acorde
sobre a pena no xuício
celebrado o 2 de
Decembro.

Quince mil toneladas de pataca, a un prezo
de dez pesetas o quilo, serán postas á venda no mercado español. Este foi un acorde
entre a Consellaria de Agricultura e os almacenistas.

Os feítos que deron
lugar a esta condena
tiveron lugar o 8 de
Agosto de 1989 cando o
daquelas deputado
socialista agrediu a
Xosé Carlos Baños
·atopándose ambos
nunha cafetaria de
Baiona; o agredido en
compañia de recoñecida
xente do mundo
intelectual vigués e o
agresor acompañado do
Governador Xurxo
Parada, o ex Ministro
Abel Caballero e o
deputado autonómico
Pedro Mariño, entre os
coñecidos socialistas. O
motivo semella que foi a
conversa crítica que tiña
o agredido para ca
PSOE.
Os acompañantes do
agredido testificaron no
xuizo, non facendo o
mesmo os compañeiros
do agresor. Pala
defensa só
compareceron dous
garda civis que,
precisamente no diade
autos, estando de
servizo, detiveran ao
damnificado e non ao
cárrego socialista.
Tamén estiveron
presentes fotógrafos da
prensa local, ainda que,
coñecida a notícia, non
foi publicada a foto nen
a senténcia. •

• Conferéncia
Nacional do
PSG-EG
Todos os membros da·
Consello Nacional,
Consellos Comarcais,
Executiva Nacional, asi
como os representantes
públicos do PSG-EG
están convocados para
_ participar, Sábado 19 en
Compostela, na
Conferéncia Nacional
desta lorza política.
O PSG-Esquerda
Galega decidirá, nesta
reunión, pular
·definitivamente pala
constitución de Unidade
Galega como nova forza
política de caracter
unitário e plural, que
tratará de aunar as
posturas da esquerda
nacionalista e o
galeguismo nun
programa progresista,
reformador e
·
democrático.
Os seguintes pasos a
dar son a constitución
dunha Promotora
Nacional que poña en
marcha o proxecto,
ceder a soberanioa
política do PSG-EG a
UG e asumir as
decisións dos órganos
de dirección de UG. •

Poré.n, o Sindicato Labrego Galega manifestou a sua desconfianza mentres "o acorde
definitivo non quede plasmado nun docu mento no que se recollan todos os aspectos
do princípio de acorde do luns".
O SLG descoñece cal será o sistema de reparto do prezo do pataca, ainda que foi
adiantado que os almacenistas aportarán sete pesetas e a Xunta tres. "Con isto -dixo Xosé Manuel Puga, dirixente do SLG-, faise un
grande sacrificio, porque con esta proposta
pérdense catro pesetas por quilo".•

•Cámbio na
presidéncia do
Governo de Rusia
Viktor Chernomirdin sucedeu a legor Gaidar
no cárrego de primeiro ministro da Federación Rusa, logo que o Parlamento abrigara a
leltsin a efectuar este cámbio para evitar que
as reformar iniciadas por Gaidar provocasen
un deterioro nas condicións sociais e económicas que padece o povo ruso.
O sucesor de Gaidar comprometeuse a continuar as reformas, fundamentalmente consistentes en medidas liberalizadoras, sen
comprometer o poder adquisitivo nen a produción industrial, en descenso e gravemente
afectada polas subas nos prezos da
enerxia.+

• O comisário Marin,
conservacionista
selectivo
Manuel Marín despediu en Vigo o seu mandato de catro anos como comisário de Pesca da CE e aproveitou para declarar a sua
"satisfación persoal polo dificil acordo de
pesca con Arxentina". Este desprazamento
dos conxeladores a caladoiros situados a
13.000 quilómetros de distáncia coincide co
trunfo do governo francés no seu plano de
reducir a capacidade da frota con bandeira
española. Franza di que os pesqueiros galegas non respeitan as normas conservacionistas e Manuel Marin asinte, mentres os
barcos franceses sobrepescan cigala e pescada que despois exportan aos mercados
do Sur da CE , xunto coa marea de agro-alimentários que producen, através dunha rede de comercialización sen competéncia. Os
catro anos do comisário péchanse coa expulsión dos barcos galegas do caladoiro de
Flemish Cap (situado en augas internacionais) e de Namíbia e mentres Franza aum~nta a sua capacidade extractiva, Marin
asina en Bruxelas o desguace do catro por
cento da frota.+

• Xuizo contra o alcalde
de Ribadúmia
Xosé Ramón Barral (PP) será xulgado acusado dun delito de falsidade e estafa polo
que o fiscal pede unha pena de cinco anos
de prisión menor e cen mil pesetas, polo
mesmo delito tamén están encausados
dous directivos da sucursal do Banco del
Noroeste.
Xosé Ramón Barral, xunto coas outras duas
persoas, fasificou presuntamente as sinaturas dunha conta de Adonis Graña, xa faleci- ·
do, para retirar da sua canta algo menos de
meio millón de dólares.+

GALIZA E M .NDO
---------------------------

QCÚMIO DE EDIMBURGO
O británico John Majar
conseguiu man!.er as
"excepcionalidades"
logradas no seu dia por
Margaret Thatcher.
Dinamarca, pala sua
parte, súmase ao
Tratado de Unión
Europea, pero sen
aceitar a cidadania
europea, nen a defensa
comun, nen a moeda
única. Por último,
Alemaña consegue 1,9
billóns de pesetas dos
fondos de coesión para
os landerda antiga ADA,
a cobrar en cinco anos.
No Estado español só
González calificou de
"éxito" o acordo de
Edimburgo. Manuel
Fraga precisou que se
evitara a ruptura de
Europa, pero que ainda
non se resolveran moitos
dos problemas políticos,
finalizando cunha frase
de consentimento:
"mellaré, dixo, médio
pan que nengun".

Inglés tomando café. Á direita, limpabotas en Portugal.
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A NOSATERRA

Alemaña consegue unha aportación dos fondos de coesión máis elevada
ca os catro Estados máis po.bres

O Reino Unido e .Dinamarca non terán que cumprir
yários dos compromisos ·de Maastricht, pero Galiza si
manifesta. Alemaña consegue
case tanta axuda dos fondos estruturais para ~s rexións da antiga ROA (1 ,9 billóns de pesetas a
cobrar en cinco anos) , como os
catro Estados máis pobres (España, Grécia, Portugal e Irlanda)
que recebirán 2, 1 billóns en sete
anos dos fondos de coesión.

• MANUEL VEIGA

Galiza será así unha das áreas
que cumprirán a sangue os acordos - mália ser unha das máis
perxudicadas polos mesmos-.
Outros paises, con representantes políticos máis firmes, desde
a recesiva Inglaterra á pequena
Dinamarca, conseguiron case todas as "excepcionalidades" que , O caso de Dinamarca é dobredemandaban, coa ameaza de remente excepcional. A maior parte
tirarse da CE.
dos comentaristas e políticos
asistentes ao cúmio recoñecen
O desconto que agora conseguiu
que do "deficit democrático" paconfirmar o Reino Unido aforrousouse á "perrallada xurídica". Dille xa máis de 12 mil millóns de
namarca súmase a Maatricht
ecus nos cinco últimos anos. Ao
(ainda que non se sabe se habelograr Majar que esta excepciorá outro referendo ou se pensan
nal id ade se manteña, o resto
pasar por alto o anterior), pero
dos Estados membros deberán
non aceita nen a cidadania euroseguir compensandoa con aporpea, nen a defensa comun, nen a
tacións adicionais a Bruxelas.
moeda única. Pésie a todo, os dirixentes dos Doce afirman que o
A victória de Kohl é igualmente
Tratado permanece inalterado.

Non se pode matar
a un morto
A pesar deste resultado negativo
para os paises periféricos da CE .
(segundo o próprio Manuel Fraga, na capital escocesa só se
conseguiu o 85% do Paquete
Delors JI --0 que engloba os fondos de coesión prometidos en
Maastricht- e mesmo o Obxetivo
VI de Pesca quedou "subsumido
. neutros fondos xerais") non pode
inferirse u11ha situación de alarma. lsto é porque, tal e como alguns políticos, mesmo defensores de Maastricht, empezan a
poñer de manifesto, a influéncia
dos Fondos de Coesión sobre a
marcha das economías derivada
do mercado único era xa de por
si moi cativa.
Ainda no mellar dos casos , os

Fondos estruturais (que incluen
o Fondo de Coesión) non aportarían ás zonas definidas como
Obxetivo 1, caso de Galiza,
máis dun 1,2% do seu PIB. José
Maria Aznar afirmou que os fondos de coesión conseguidos por
España "non acadaban a quinta
parte do orzamento do AVE". En
liñas xerais esta afirmación é
certa, pasto que, nunha hipótese
favorabel, os Fondos estruturais
só cobririan, en 1997, o 7% do
gasto público en infraestrutura.
Conven lembrar que os Fondos
de Coesión, a diferéncia dos antigos Feoga e Feder, só poden
ser utilizados na financiación de
obras de transporte "no ámbito
das redes transeuropeas", pero
non en vías interiores (como anteriormente sucedía) e en "infraestruturas medioambientais esixid as por decisións comunitá-

rías". Quer dicer que todo investimento en educación, sanidade.
ou desenvolvimento interior fica
excluido.
A concurréncia aos Fondos esixe
ademais, como paso prévio, que
o Consello Europeo teña
aprobado o "correspondente programa nacional de converxéncia". Tal e como sinala o economista Salvador Jové, as condicións impostas pala CE son máis
duras que as do FMl"para os paises do terceiro mundo.
Estas prescripcións son tanto
máis graves canto as Comunidades do Obxetivo 1, cuxa renda apenas supera a metade do
promédio comunitário, necesita- rian medrar 2 pontos (en porcentaxe de PIB) por riba da média da CE durante 20 anos para
acadar esta. •
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QCÚMIO DE EDIMBURGO

MAASTRICHT, UNHA REGRESIÓN A RESPEITO
DO TRATADO DE ROMA
Xos:E FERNANDO PEREZ-ÜYA

A discordáncia de opinións sobre o Tratado de Maastricht manifestouse clamorosa.mente na Franza co gallo do referendo,
pero tamén o presidente González avisou
do risco dunha Europa rota ou de Alemaña verse tentada de nuclear unha Europa
diferente. A regueifa levou auga ao muiño
dos que, desde posicións de poder, coidan que a complexidade e. caracter técnico de certos problemas aconsellan non
gravar a escasa capacidade do pavo indocto cunha discusión que en todo caso
escaparía aos seus limitados alcances e
habia producir un consumo de aspirina ou
un esquema de alternativas lamentábelmente didáctico.
Unha coartada sobranceira apreséntanos
o Tratado como algo indivisíbel e irreformábel. B. Cassen, en vários artigas publicados en Le Monde Diplomatique di que
apresentar o Tratado como algo ineludíbel
pode server de bode expiatório perante a
impopularidade de medidas de axuste estrutural ou de austeridade extrema. Mais
tamén pode converterse en escotillón para unha política de fuxida cara adiante,
destinada a agachar a auséncia dun proxecto nacional.
O espectro político parece se dividir entre unha dereita máis preocupada polo
deseño institucional que defenda un límite amplo de soberania, cunha menor
preocupación polos contidos sustantivos
do deseño comun e unha esquerda máis
pendida a ceder soberanía dentro de esquemas máis federalistas e, lóxicamente, máis preocupada e atenta aos contídos sustantivos.
Alemaña brinda un exemplo da percepción diferente dos temores da unificación. Que as institucións monetárias previstas no tratato estexan en grande parte
calzadas do Bundesbank, provoca na esquerda consecuente (a cada menos visíbel) o temor dun afianzamento das políticas conservadoras e monetaristas; a dereita nacion¡lista coida que as institucións comunitárias non aplicarán políticas comuns contrárias á tendéncia do
seu membro principal, pero recean unha
perda de autonomía. Desde posicións diferentes, ambosdous segmentos do arco
político observan con temor a esmagadora afirmación de poder do Bundesbank
nas repetidas treboadas monetárias de
Setembro e Novembro, asi como nas
manobras para satelizar estados clientes
coma Eslovénia e Croácia.
INICIATIVA DE INICIATIVAS

O Tratado insiste repetidamente na necesidade de que as decisións se tomen do
xeito máis próximo posíbel aos cidadáns,
pero esta declaración non deixa de ser
vana retórica. A Europa do Tratado non só
é unha Europa dos Estados senón máis
ben unha Europa das administracións do
poder executivo dos Estados. O Consello
de Europa segue a ser o novo órgao chave de decisión. O novo poder de investidura do Parlamento Europeu e puramente
ceremonial e intrascendente e a sua capacidade de iniciativa limítase en palabras
de J. Raux a un novo poder de iniciativa
de iniciativas.
Os nosos governantes, que xunto con eminentes membros da família real, como don
Juan de Barbón, síntense preocupados perante as tendéncias desagregadoras do
nacionalismo que puidesen conducir a unha ruptura da sagrada unidade da pátria,
ben farian en lér polo miudo o artigo 128 do
Tratado que afirma que a comunidade contribuirá ao florecemento da cultura dos estados membros dentro do respeito á sua
diversidade nacional e rexional.
De certo, o cerne do Tratado é o proxecto
da Unión Monetária, inspirado no informe
do Comité Delors. Este comité, constituido

A praza de Trafalgar en Londres.

O

novo poder
de investidura do
Parlamento limítase a
un novo poder de
iniciativa de
iniciativas.

case exclusivamente por banqueiros, chegara a conclusión (non sorpresiva nen
sorprendente) de que un banco central
supra-nacional, independente do poder
político e dirixido por funcionários escasamente amovíbeis debería ser o alicerce da
Europa Unida. Mentres os aspectos sociais ou rexionais non son, polo de hoxe,
máis que unha lista de boas intencións, as
disposicións do Tratado definen unhas
institucións e un modus operandi asi como condicións arbitráriamente cuantificadas para poder acceder ao estádio dos
escolleitos.
UN TRATADO APOLITIZANTE

Nas beiras deste cerne monetário e monetarista, o Tratado ten elementos engaiolantes que lograron convencer a un
amplo seitor da opinión pública. O ex-comisário Edgar Pisani di que o texto de

O

ex-comisário
Edgar Pisani di que o
texto de Maastricht é
ante-estatal, ante-social,
ultra-liberal,
aculturante e inerte.

ANXO IGLESIAS

Masstricht é ante-estatal , ante-social , ultra-liberal, aculturante e inerte. Derradeiramente suliña o seu carácter apolítico
que máis ben haberia que chamar apolitizante, pois que exime de responsabilidade aos estados e a transfire á operación
impersoal das forzas do mercado. De feíto, os ríxidos critérios de converxéncia xa
están a dar unha dan unha política de deflación competitiva entre paises membros
que non queren perder o tren e candidatos. No libro Ful/ Employment in the
1990'8 (pleno emprego nos noventa),
Smith cita estudos que avalian os custes
da política de converxéncia en termos de
emprego potencial perdido. A Franza perdeu 70.000 postes de traballo en 1983-85
e ltália case un millón.
Non hai que ser experto en economía para se decatar de que esta política corresponde á ideoloxia ultra-liberal de Thatcher-Reagan, que ten levado ao Reino
Unido a unha situación na que mesmo a
fracción populista do partido conservador
está a recusala; nos Estados Unidos xenerou unha depresión si/enadeira que supuxo unha caida, (que dura desde 1973),
dos ingresos familiares reais do intenta
por cento das famílias.
O informe Delors está influenciado demais
polas posicións do Bundesbank, resaca
da bebedeira monetarista dos 80. No
campo social, a política monetarista supón
unha renúncia explícita ao obxectivo de
acadar o pleno emprego. O seu dogma
básico está en que porque exista (e non
sempre) unha correlación entre oferta monetária e evolución dos prezos, a inflación
débese aos níveis de oferta monetária.
Como di Wynne Godley, por tras destas
ideas está a créncia de que as economias
modernas son sistemas auto-regulados,
pendidos ao equilíbrio, e que non necesitan seren dirixidos.
Obrigado é recoñecer que a Europa Social non deu logrado o acorde dos doce e
que o único progreso pírrico foi a superación do veto británico e a votación por
maioria cualificada. Do retraso da dimensión social baixo a económica da boa
mostra a febleza do acadado en Masstricht, moi por baixo do témero Plan Marin.
O Tratado representa, no que toca a aspi-

racións de ámbito social, unha regresión a
respeito do Tratado de Roma de 1957.
Mentres aquel estabelecia como un dos
obxectivos promover a me/Jora das condicións de vida e de trabal/o dos trabal/adores, que permitan acadar a sua igualdade
pola via do progreso (artigo 117), na nova
redación sustitúese o termo igualdade polo francés amelioration (mellara) e polo
ambígüo español equiparación.
Moitas outras obxeccións se poderiari facer a este texto contraditório, apresurado
e mal construido. As suas contradicións
levan ao ridículo rigodón que vai da declaración de Oslo de 4 de Xuño de non renegociación á efectiva re-negociación destes
dias en Edimburgo.

Non hai que ser
experto
en economia para se
decatar de que esta
política corresponde á
ideoloxia ultra-liberal
de Thatcher-Reagan.

Deixamos, para concluir, duas obxeccións
fundamentais. A primeira poderia chamarse filosofia humanista burguesa ou subsidiariedade do ser humán e aparece nos
artigas 123 á 127, sobre Fondo Social Europeu, no que se afirma reiteradamente a
necesidade de facilitar aos traballadores a
sua adaptación ás transformacións industriais e aos cámbios dos sistemas de produción (Artigas 123 e 127). A filosofía é
clara: é o home o que debe axeitarse aos
cámbio.s do sistema, ainda que non saibamos de onde veñen porque son coma as
treboadas monetárias ou os heílcópteros
de Milton Friedman, algo esóxeno sobre o
que é mellar non perguntar. Non é o sistema de produción o que ten que axeitarse
ao home senón o home ás transformación
do sistema de produdón.+
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O estrago da praia de Orzán, recén recuperada, e só unha parte da catástrofe que o Governo central non quere recoñecer.

G. LUCA DE TENA

.

Esforzos por salvar a responsabilidade do Capitán do Porto para non pagar a factura do encallamen~o

O GoverrlO ' Cerl~ral nega a catástrofe
mentres crece a marea negra
• G. LUCA DE TENA

O prático do porto da
Coruña, Rodolfo Garcia,
non cumprira o
regulamento que facia
obrigatória a sua
presénda na ponte de
mando do Aegean Sea.
Esta fora a declaración
de Rafael Lobeto,
director da Mariña
Mercante, o dia 4 de
Decembro. O mesmo
cargo público, que dirixe
as forzas que traballan
para combater os efectos
da catástrofe,
consideraba noutra roda
de Prensa celebrada o
dia 12 que a conduta do
pr{ltico foi irreprochábel.
Entre as duas declaracións , aparece o propósito do avogado do
Estado, Fernando Garcia Agudín, de responsabilizar ao capitán do petroleiro , Konstantinos
Stavridis, á armadora grega e
aos aseguradores do Aegean
Sea dos danos producidos polo
embarrancamento. O director da
Mariña Mercante anunciou que
se esixirian responsabilidades
"porque non é léxico que paguen
as consecuéncias deste desastre os contribuintes". O modelo a
aplicar é, segundo Rafael Lobeto, o que contamina, paga.

O estarzo de Rafael Lobeto por
retellar as suas primeiras declaracións vai acompañado de toda
unha campaña de acusacións
contra a tripulación do barco.
Pola rede de RNE difunden o día
11 as manifestacións a un diário
de Atenas do radio-telegrafista
do Aegean Sea nas que descrebe unha situación laboral caótica
do persoal de abordo.
As normas particulares do regulamento de practicaxe para o
porto da Coruña foran reformadas despois do embarrancamento do Urquiola , o 12 de
Maio de 1976. Con toda precisión, a ordenanza delimita azona de praticaxe obrigatória e nela está incluido o lugar no que
embarrancou o Aegean Sea;
outra previsión de cumprimento
obrigado para a entrada de barcos con mercadería perigosa, é
o acompañamento de dous remolcadores desde a entrada da
zona de practicaxe, duas millas
ao Norte da Torre de Hércules e
a ponta de Mera. Cando ainda
non están pagadas as indemnizacións do Urquiola, a Administración recada argumentos e
apoios para recusar a factura
desta nova catástrofe, que se
albisca ainda máis elevada ca .
do 76. Pero en medios das aseguradoras marltimas o acorde é
total sobre a responsabilidade
do capitán do porto, o comandante de Mariña Antonio DiazPache, e dos práticos do porto,
as únicas persoas nas que pode
delegar a autorización de entráda dun barco.

Pagará o Estado
Apesar das retóricos lavados de
mans dos representantes do Estado, na administración de partos
admítese que terá que ser o Estado o que pague a marea negra. O dictame xurídico discutido
no consello de ministros do pa. sado dia 11 coincide plenamente
con este critério. A razón de que
resolvese non declarar as tres
rías zona castatrófica, ten relación con este dictame xa que o
Governo central entende que tal
recoñecemento aumentaría a
canta de danos a resarcir. No dia
da reunión do Consello de Ministros, a Xunta acorda, da sua parte, pedir a declaración de catástrofe . Sobre o governo autónomo
cae a responsablidade de compensar aos mariscadores polos
seus danos, como parte das
competéncias de pesca, pero o
Estado resérvase a seguridade
pasiva da costa e do porto. Se o
accidente acorre, entre outras razóns, é porque os meios de protección de costa non son o que a
Direción Xeral da Mariña Mercante prometera despois do desastre do Urquiola. A Xunta man if esta a sua disconformidade
porque lle reserven pagar os pratos rotos ainda que se reista a
criticar a demisión de competéncia do governo Central. O Gover. no autónomo reclama que se revisen as medidas de seguridade
de acceso ao Porto.
Outra voz que complementa esta
campaña de lavado de responsabilidade do Estado é a do comí-

sário de Pesca da CE Manuel
Marin, que promete axudas comunitárias aos traballadores da
mar ''tan lago Bruxelas reciba o
informe dos danos". O director
da Mariña Mercante resposta con
evasivas ás perguntas sobre valoracións de danos. "Desde as
primeiras horas do encallamento
están a pedir que valoremos os
danos, pero hai causas que requiren o seu pauso. Reclamo a
sua colaboración -di Rafael Lobe-·
to aos xornalistas- para non especular, porque non se poden
dar cifras sobre as que ninguén
sabe". Mariscadores, dotacións
de barcos de pesca, asentadores
de peixe e empresários de hostelería comezan a vivir no próprio
peto os resultados do naufráxio.

camións, con vinte toneladas de
capacidade, extraen con bombas
algunhas manchas negras. Esta
frota ruin contrasta fortemente
coa caravana de cisternas que
traslada o petróleo desde os depósitos do barco encallado até a
refinería.

A direción da Mariña Mercante,
que fixera afervoadas promesas
de mellorar en breve a seguridade pasiva da costa, despois dos
encallamentos do Urquiola e o
Casan, garda siléncio sobre este
novo fallo do control costeiro.
Cómpre lembrar que o director
de Partos, o pontevdrés Fernando Palao, está empeñado por indicación de Carlos Solchaga,
nun recorte de dous mil millóns
de pesetas no orzamento da rede de faros e sinais de costa. A
Cinco camións
filosofia de Palao-Solchaga considera que abonda para a seguriO siléncio sobre a magnitude
dade dos barcos a equipa de
dos danos non dá evitado que o
axudas instaladas na ponte de
pleno da Mancomunidade de
mando: radar, Decca, GPS (orconcellos da ria do Ferrol (que
denador para determinar a posi.:.
abrangue Narón, Mugardos, Neción .a partir do sinal dunha rede
da, Fene, Ares e Valdoviño) rede satélites) e outras radio-siclame a declaración de zona canais. Para os profisionais da matastrófica. O Governo Civil da
ri ñ a mercante, é relevante o
Coruña recoñece que cairon ao
exemplo das costas europeas
mar ou arderon 72.000 tonelaque non deixan de complemendas de petróleo do Aegean Sea,
o que supón o 90 por cento da
tar as equipas de seguridade
·abordo con ben dotadas cobertucarga. No entanto, anúnciase
ras desde terra. De feito, a caque despois de rematado o trastástrofe do. Aegean Sea é unha
vase da carga dos restos do petrolei ro comezará a limpeza de
patente demostración de que os
aforres de Solchaga poden-.cuspraias. Pero moitas voces das
tarle ao estado unha conmta mirías protestan pala pobreza de
meios despregados para recoller . 1loná(i a coma a que de seguro
as bolsas de crú aconchadas
terá que pagar polo petroleiro
nas entradas das rías. Só cinco
grego.+
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1l.. propaganda agachou os efeitos da marea negra
1

0 gordo_ do Nadal vai tocar nesta comarca
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• HORÁCIO VIXANDE

"Compra uns numeriños
-di unha loteira en
Ferrol-, que este ano, co
canto do Mar Exeo o
Gordo do nadal vai tocar--·
nesta comarca. Seica xa
viñeron de todas partes
a mercar loteria, este dia
estivo aqui un señor de
Valéncia e levou toda
unha série para facer
participacións". Non
todas son caras longas
na costa courñesa
despois da catástrofe do
Aegean Sea, moitos os
que se toman con certa
filosofia un futuro que,
segundo denúncian nas
vilas que arrodean á
Coruña, será escuro
debido á desfeita nos
bancos pesqueiros e
marisqueiros.

Unha s~mana despois· do accidente, Xoves 1o, ás oito da mañá
a mancha de petróleo chegaba a
Caión, Concello de Carballo, empuxada polo vento do Noreste.
"De seguir vento Suroeste -indicaba un mariñeiro no Bar Plaza-,

non chegaba até aqui". "Pero
agora todo o pejxe e o marisco
está estragado -engade outro-,
non se pode comer. En realidade
como comer, pódese comer,
quen queira probalo, como se reventa".

Esta opinión é matizada pola Consellaria de Pesca, "a maioria do
peixe fuxe da marea, o que non
quer dicer que os mariñeiros non
teñan que quedar parados", di
Fernando Domonte, Xefe de Prensa da Consellaria.

Pechar a entrada
do petróleo
Xosé Marta Lema, un mariñeiro de
Caión, xa pensionista, toma o airé
diante da Confraria de Pescadores, e recorda como mirou entrar a
marea: "Estaba pescando ás oito
da mañá cando, de súpeto, botei a
cana e subinna xa chea de petróleo". Xosé Manuel Rega, un compañeiro seu, engade: "En Baldaio
tentaron pechar a entrada do fuel
desde terra, pero é tan lixeiro que
que no.n hai quen o pare se ven
arrastrado polo vento".
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Para o alcalde de A Coruña, o único obxectivo é recuperar a normalidade nesta cidade.

'Foi un ha imensa
opera_
ción
·propagandística
artellada arredor
da Coruña,
dando a imaxe de
que no resto nón
pasaba nada'

te
nÉ
pe
na
ca

o
ra
. m:
m;
da
qu
"C

trc
nL
pe

'Non desexamos.
que declaren a
zona como
catastrófica
porque isa
significa unha
imaxe negativa
· para a nasa vila',
declaraba o
alcalde de
Oleiros.

Os roles de Caión, hoxe duns
poucos barcos, cando o Urquiola
unha chea deles ·máis, están na
Comandáncia, á espera da Xunta
dar as axudas. Moitos mariñeiros
agárdan as 45.000 ptas da Administración para o nadal. Son máis
cépticos a respeito das indemnizacións polos estragos causados pala marea negra. "Ainda non recibimos as duascentas mil pesetas do
Urquioléi', lamentan os mariñeiros.
"Eu xa estou retirado -confesa Xosé Marta-, pero ao meu filio, que
andaba no mar e agora queda no
paro, ben que lle viña unha paga
durante uns meses".

Pesca, marisqueo
e turismo
z
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O Concello de Oleiros foi uns dos
primeiros en reunir á sua corporación municipal para solicitar medidas para atemperar o dano causado, pois que a pesca, o marisqueo
e o turismo son as tres actividades
económicas que manteñen a vila.

r----------------------------------------------------------L-------------------~~1
l.
"H

Sete dias sen durmir
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En Santa Cruz, en Oleiros, grupo de setenta
persoas traballan arreo
das cito a mañá ás doce da noite para tratar
de curar o máximo posíbel de aves víctimas
da contaminación petroleira. Un exemplar
operativo posta en marcha desde o Centro de
Recuperación de Fauna Salvaxe está a sacar aidante a todas
aquelas aves petroleadas que son atopadas
poJas sete equipas de
rastreadores.
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unha porcentaxe alta dé . ' ' .
curación, pero disminu~,, J
porque perden a imper~ ..::
meabilidade e marren~ ·.: ·
de trio ou tragan petró- _...
leo ao intentaren se lim-: .·.:
par. Alguns paxaros mo- · :
rren de estrés ao seren 11 .
. 1ados ".
marnpu
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O esforzo deste grupo
de persoas, moitas delas desplazadas ex-profeso para participar na
loita pola recuperación
das aves danadas, é
compensado "polo gratificante que é este trabal lo. Certo que a tensión chega a ser moi
grande porque as veces pasan vários dias
sen ver á fam ília, pero
foi unha oportunidade
para demostrar que o
Centro funciona ben e
. que tiñamos experiéncia dabondo", comenta
Fernando.

"Comezamos ás sete da
mañá do dia da catástrofe -comenta Roxélio
Fernández, Director do
Centro-. Topamos cunhas instalacións que
non eran as máis axeitadas e tivemos que xerar infraestuturas para
atender a afluéncia de
paxaros''.

"As aves chegan aquí e
"Afortunadamente 0 Un grande número de aves son atendidas a diário no Centro de son limpadas e alimen.- .
Recuperación de Fauna sahc¡¡xe de Oleiros.
temporal reinante na za· ·
..
,, ,··
tadas até lavalas ao fina no momento do sinistro fixo
nal, cando están case recuperadas, agardamas até entón porque
refuxiarense as aves nas zonas '
húmidas -comenta Roxélio. Cané o momento máis delicado, desdo calmou, pensamos que irían
pois pasan uns dias en recuperaao mar, mais permanecen onde
,
ción, para repor a impermeabili~
estaban. Supoño que agora hadade da plumaxe", canta Fernando Rodríguez.
berá un goteo de animais chegando ao Centro. Até o momento
A repercusión da marea en terra
SÓ pasaron por aqui 48 aves".
é perceptíbel por todos, mais "a
"Cada dia que pasa, as aves que
repercusión no mar é máis dificil
chegan están pior -conta Fernande evaluar, contado é un desasdo Rodríguez Brea, un biólogo
tre económico, ainda que despois
do Servizo de Meio Ambiente da Consellaria de Agricultura-, chegan as axudas ... ", explica esNatural da Delegación Provincial nos primeiros momentos había te biólogo.+

'A _tensión
.- · -· ·. ,.- chega

a ser moi grande
porque aS VeCeS
pasan vários dias
sen ver á família'

"Contado, e mália querer que cheguen axudas, non .desexamos que
declaren a zona como catastrófica
porque iso significa unha imaxe
negativa para a nosa vila", declaraba o seu alcalde.

Barreiras inservíbeis
En Ares os pasados anos comezara a se rexistrar unha mellara na
produción marisqueira, logo de
moitos anos de paralización por
mor das afectacións do Urquiola. A
pé, unhas cincuenta persoas tiñan
unha dedicación ocasional, como
complemento neutras labores.

,
i

O percebe comezaba a recuperarse en Chanteiro, xunto á zona
. máis afectada nunha ria na que,
mália ás afirmacións das autoridades, non houbo unha barreira
que impedise o paso da mancha.
"Certo é que Ares ten unha entrada moi aberta -recoñece Ma- .
nuel Doval-, pero no frente dos
polígonos marisqueiros puxeron

finia tres prioridades a cumprir, todas en torno ao re-estabelecemento da normalidade na cidade
de A Coruña e "na medida que os
obxectivos eran cubertos, e A Coruña recuperaba a normali.dade, a
má imaxe pública da catástrofe
·era conxurada'', asegura Manuel
Doval indignado.
"lsto foi .unha imensa operación
propagandística -protesta Doval-,
artellada ·arredor da Coruña e do
seu alcalde, dando a imaxe de
que no resto non pasaba nada.
Déronse casos de chegar o petróleo por enribá do nocelo e escoitar
pola rádio que-ali non chegara ainde a marea". ·

Facer economias
"A ver que pasa agora coa limpeza
-comenta a camareira do bar O
Gaiteiro, en Ares-, porque non
abonda con limpar as praias, cómpre deixalo todo impecábel. Podían
aproveitar e dar traballo aos pescadores que queden no paro para
seren eles quen limpen a costa. E
que non vaia pasar como cando o
Urquiola, que empregaron á xente
do pavo mais ainda non lle pagaron por aquel traballo".
As pequenas economias domésticas que atenuaban os efeitos da
crise na comarca ferrolá resentiranse por este accidente, e moitas
persoas non poderán beneficiarse
das axudas. E o caso dos regulados de Astano e Bazán que recollian marisco de cuncha na ponte
das Pias, pescando a vara. Ali
centenares de pequenas embarcacións servían de complemento
para famílias .enteiras que precisaban comer.

A atutide de Anxel García Seoane,
alcalde de Oleíros, non se pode
calificar de blanda, porque vai actuar xudicacialmente tanto contra
a compañia armadora como contra o capitán do porto pola sua
presunta neglixéncia.

"O marisqueo en barco xa era unha actividade que pulaba polo desenvolvemento da vila -comenta
Manuel Doval, concelleiro-, a xente deitaba as nasas para recoller
nécora e centola, mesmo tiñanse
posta moitas espectativas para o
nadal, habia unha recuperación
constatada a pasada campaña".

Roxélio Fernández, director do Centro de
Recuperación de Fauna Salvaxe de Oleiros, traballa 16 horas diárias desde a catástrofe.

.

'Botei a cana e subinna chea de petróleo', di Xosé Marta Lema. A dereita Xosé Manuel Rega.

unha barreira moito menor das
suas dimensións, de modo que
tiña que estarse movendo para
tratar de interceptar as manchas
que chegaban ailladamen~e: se
non for pola sua gravidade resultaría cómico" .
As axudas en Ares, segundo a
opinión deste concelleiro, "van
servir· para paliar a situación imnediata provocada pala marea negra, pero non solucionará os problemas a médio e a longo prazo,

que suporán unha reconversión
no sector".
En toda o Ferrol Terra, e tamén na
Coruña, o marisco está a acadar
moi baixos prezos no mercado
"mesmo se se ·di que é de fora",
por esta razón é probábel, sinalan
fontes marisqueiras, que se tarde
moito tempo en recuperar o aprécio dos viciños polo marisco da ria . .
Para a Xunta esta é unha cuestión
que debe ser contrarrestada me-

diq.nte información, "xa que a produción pesqueira e marisqueira
desta zona representa unha mínima parte da produción galega".

Operación propagandística
O gran efeito do sinistro do Aegean Sea, ademais da marea negra,
foi a reacción rexistrada en todos
os arredores da Coruña debido á
actuación das autoridades.
O alcalde, Francisco Vázquez, de-

A Consellaria de Pesca móstrase
cautelosa na avaliación dos danos
pola marea negra, ''ternos un censo da produción da zona, pero
queremos ser moi cautelosos na
avaliación dos danos porque hai
moitos factores que interveñen.
Non sabemos canto está afectado, nen cal é o nível de afectación
en cada caso, nen se se poden recuperar os bancos e cais serán os
que .antes o fagan. Está claro que
nas rochas onde había percebe
non nacerá en catre anos, pero
_non podemos estimar todo dunha
fo~ma inmediata".
As axudas xa chegan, a CE enviará antes de rematar o ano un
cheque de 45.000 pesetas a cada
un dos 2.500 mariscadores que a
Administración estima que e$tán
afectados pala marea negra e a
Xunta .entregará a mesma cantidade polo mes de decembro e
.3.000 pesetas diárias até o 15 de
Xaneiro.+
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SUBASTA DE TERREOS MILITARES

A loita arIIlada
é circunstancial,
segundo ]on Idígoras

O Mlnlstério de Defensa quer vender terreas con fins especulativos, pero tivo que ceder ante os viciños de Cobas e entregar o
monte do Mar Madeiro.
X. MARRA

Jon Idígoras, portavoz de Herri Batasuna, concede unha entrevista
. ªºEL CORREO EsPAÑOL-EL PuEBw VASCO de Bjlbao do 13 de
. Decembro. "Cando un 15 ou un 18 por cento di que a loita armada
· · é neste intre un factor negativo para a loica política, iso está
presente en HB e a min paréceme positivo que exista" ..-declara
. Jdígoras. "Outra cousa é que haxa colisión; moitas veces hai unha
. colisión con outros intereses políticos. Quero dicer que moitas
· veces a loita armada pode entrar en contradición con determinada
prática política de Herri Batasuna. O que acontece é que non está
na nosa man procurar unha solución política á violéncia. Nós
entendemos que cómpre buscar unha solución digna. Tamén
comprendo que hoxendia a loita armada é un elemento
circunstancial e se algo variou en HB é que xa non falamos de ETA
coma avangarda". Idígoras descrebe con estas palabras o debate de
hoxe dentro de HB: "O primeiro que hai que marcaré o papel da
loita armada na sociedade actual para detc:;rminarmos despois a
clase de política que ternos que artellar. Non vou concretar máis
pero as reflexións de Antxon son importantes. O dia que a batalla
militar non se dará gañado nunca, pero cando di que non
(debemos) perder a batalla política, teño para min que iso ten un
calado tremendo".

Os viciños de Cobas recuperaron o monte comunal do Mar Madeiro

Ferrol intenta defenderse
do Ministério de Defensa
• E. SANFIZ/FERROL

O Ministério de Defensa
ven de sacar a subasta, o
pasado 4 de Decembro,
propriedades cunha
superfície de arredor de
86.000 metros cadrados
nos Concellos de Ferrol e
Ares. Só un ha peque na .
parte das instalacións
militares tiveron comprador
a prezo fixado, mentras as
institucións municipais, e
sobretodo, as entidades
veciñais, continuan
reivindicando a cesión
destas dependéncias en
desuso-para a sua
utilización pola
comunidade. Non todo é
negro na conflictiva
relación de Ferrol e
Defensa, xa que a
parroquia rural de Cobas
ce·lebrou esta semana con
bombas de palenque a
recuperación do monte
comunal do Mar Madeiro.
Todo comenzou na primeira mitade do século XVIII cando os
ministros ilustrados Patiño e Ensenada designaron a Ferrol como base para a construcción de
buques da naciente Armada Español a. Segundo o historiador
.Ramón Villares, os arsenais ferroláns estiveron moi traballadores e entre 1752 e 1778 chegaron a botar 45 navios. Despois
veu a "reconversión": a crise da
Facenda e o declive da Armada
explican que Ferrol fose visto no
ano 1798 como un "espacioso
hospital e vasto cimetério onde
moran espectros" segundo sinala o investigador vilalbés.
Os espectros tamén moran posi-

belmente nas numerosas baterías e instalacións militares
abandonadas nos últimos anos
e que divisan dende unha perspectiva privilexiada as duas beiras da boca da ria ferrolana desde Ares, e desde a zona rural da
cidade departamental. Algunhas
destas e doutras dependéncias
militares foron sacadas a subasta a princípios deste mes de Decembro sen que se apresentase
comprador para a maioria delas.
Sí foron adquiridas por particulares a: batería antiarea de Santa
Cecília en Ferrol, e as baterías
de Salgueiras e Segaño en
Ares, ainda que neste último caso a venda produciuse hai agora
un ano. Sen subastar quedaron
catro parcelas do cuartel de
Santa Cecília, e as baterías de
Coitelada, Pegal e Bordocedo.

Reclaman os viciños
As Asociacións de Veciños e
grupos políticos destas zonas
teñen reclamado as múltiples
ocasións que estas dependéncias, e outras que proximamente se sacarán igualmente a subasta, sexan cedidas para o seu
uso para actividades culturais e
tempo libre. Os grupos de governo dos Concellos de Ferrol e
Arés iniciaron negociacións neste sentido pero con resultados
infructuosos, xa que o Ministério
de Defensa esgrime unha Leí de
· 1974 que proibe ceder de xeito
gratuito as instalacións militares
a terceiros, e tamén se move
por intereses económicos buscando un lucro na venda das
vellas baterías. Os particulares
-especuladores, honrados inversores ou veraneantes de luxo- acudiron con timidez a esta subasta dado que as normas
urbanísticas, especialmente no
caso de Ares impiden, de momento, a construcción nestas
parcelas que disfroitan do pedante "marco paisaxístico incoparábel", e que por este motivo

tan apetecíbel a sua utilización
turístico-- edificadora.
As instalacións subastadas foron
noutro tempo residéncias para
aloxamento militar ou pezas estratéxicas de control e Defensa
da cidade de Ferrol pero a "modernización da guerra" e os últimos avatares da política interna- ·
cional fixeron innecesário e mesmo costoso para a administración central o seu mantenemento. Os veciños dos lugares cercanos non queren ver agora como se lle escapan das mans
construccións que tiveron que
aturar durante moitos anos, coas
moléstias derivadas da preséncia cercana dun continxente militar, e acariñan a posibilidade de
contar con locais culturais e sociais, con boa ubicación e que
demandaría un escaso investimento para a sua adecuación.
Chocan para iso coa Dirección
Xeral de Infraestructuras do Ministério de Defensa.

A victoria de Cobas
Non son todos espectros os
que moran as instalacións militares de Ferro!, e asi o fixeron
patente o pasado martes día 15
os veciños da parróquia de Cobas ao celebrar con estruendosas bombas de palenque a recup_eración do monte Mar Madeiro. Tras once anos de pleitos, resolucións xudiciais, recursos e contra recursos, por fin o
Ministério de Defensa accedeu
a deslindar o antiguo monte comunal, e cedeu as 25 hectáreas
que agora serán rexistradas a
nome da comunidade. O destino desta propriedade ainda está no ar, ainda que os veciños
talan xa dun posíbel campo de
fútbol e unha área de recreo para os rapaces . Neste caso, e
apesar do longo espácio de
tempo transcurrido, os veciños
de Cobas souberon defenderse
do Ministério de Defensa.•

España,para que?
"Que o Governo se non faga responsábel da entrada dun barco
en porto, no alto do temporal, pola noite e sen prático abordo,
entra dentro da lóxica das cousas: tanto tempo a administrar o
cortijo español que cecais lles atacase o síndrome de Franco",
comenta Anxel Vence no FARO DE VIGO do día 12 , nun artigo
sobre o encallamento do petroleiro grego que titula Catástrofe?
Que catástrofe? "De cerro, outras veces abondara con que cairan
carro pingas e rebordaran os ríos de Levante e Catalunya para
que o Governo despachase solícito a correspondente declaración
de zona catastrófica que abre a billa das axudas e plans de
recuperación. Desta é diferente e non porque nos teñan mania.
Malício eu que o que acontece é que tralos gastos billonários da
Expo, o AVL?, as Olimpiadas e capitalidade cultural de Madrid,
non queda nen peso na caixa e ben se sabe que de onde non
hai , non se dá tirado. Vista a situación, a Galiza debería
reformular aas sua relacións con España (. ..) Se o Governo que
os galegos poden amañarse sós, quizais vaia sendo tempo de e
perguntar para que carallo necesitamos o Governo. Se o
consello val, propoño cancelar o contrato constitucional que nos
une ao Estado español e pedir deseguido o ingreso na
Comunidade Británica de Nacións. Alomenos teriamos clases de
inglés de balde".

Fraga e Vázquez, por collóns
"Fraga e (Francisco) Vázquez son case todo neste país, pero ainda
non deron aprendido a se relacionar coa Prensa con serenidade,
diplomácia e sen facer recurso dos collóns", escrebe Carlo Lui
Rodríguez en LA Voz DE GAUCIA do 14 de Decembro. O título do
comentário é
"Fraga,
PEPE CARREIRO
Vázquez e a
Prensa".
"Eles (Fraga
e Vázquez),
soerguidos
polas
moitedumes,
poden se
permitir o
luxo de
vetar unha
foto por
collóns ou
censurar con
acenos
impróprios a
pergunta
dunha
xornalista nunha roda de Prensa que se presume libre e sen as
interquenéncias que adoitan os sistemas autoritários, nos que a
Prensa só está para se facer eco do que se lle pase ao poder pola
cabeza. Don Manuel e don Francisco entenden que a liberdade de
información consiste en que lles fagan as fotos que eles queren e
as perguntas que Hes agradan; e non é iso, senón precisamente
todo o contrário. Quizais no seu estreito circo de louvamiñeiros
estes desprantes sexan motivo de festa. Porén, non ten cousa de
heroico acolloar a un cativo reporteiro gráfico ou cens:ir~r a unha
xornalista que se limitara a lle trasladar ao alcalde as dub1das
existentes na rua sobre a seguridade do porto coruñés".+
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·CONTAMlNAClÓNDO MIÑO

Os índices de cianuro, cromo, niquel e chumbo o 2 de Novembro contradin a opinión do· Concelleiro de Augas

As análises de sanidade
demonstrar. que a auga de Lugo non é potábel
•MIGUEL ANXO ABRAIRA

As análises da Delegación
de Sanidade que
demostran a non
potabilidade da auga de
Lugo serán aportadas
como probas de delito
penal contra o concelleiro
lugués, Xesús López
Rábade, quen o 2 de
Novembro pasado
comunicaba aos meios
informativos a volta á
normalidade da auga de
Lugo. As probas de auga
analisadas a iniciativa da
Plataforma pola Defensa
do Río Miño parecen
demostrar o contrário.
Nos meses do verán creou-se en
Lugo unha Plataforma que pretende sensibilizar a opinión pública do grave deterioro ecolóxico no que se atopa, o Ria Miño e
presionar ás Administracións,
con competéncias, para que fagan un plan de saneamento, recuperación e conservación integral do Rio Miño e os seus
afluentes.
Esta Plataforma que recibe o nome de Plataforma para a Defensa do Río Miño, naceu por iniciativa do BNG no pasado mes de
Agosto.
A situación de deterioro do cauce do Miño e das suas beiras,
vese agravada nos meses de verán, debido a disminución do
caudal que produce que os contaminantes se atopen en maior
concentración. A morte, nos primeiros 50 quilómetros, dos animais que teñen como habitat o

de Lugo, Xesús López Rábade,
por non advertir a opinión pública do feíto de que a auga da traída non cumpla os requisitos para
ser bebida sen riscos para a
.·saude (ver A Nosa Terra do 5 de
novembro de 1992).

Plataforma que actuasen con
prudencia por poder ter incurrido
en difamación ao denunciar ao
Concello.

En datas posteriores o PSOE,
solicitaba un control de garantia
da calidade da auga, para deste
A denúncia foi asignada ao Xuz- · xeito evitar a confusión na que
gado número 4 de Lugo, que inise atopaba sumida a opinión púciou a apertura de dilixéncias e
blica polos datos contradictorios
solicitou, ao igoal que o fixo a Plaque se suceden dia a dia. Por
outra banda Grupo Manicipal
_tafor!lla e o Deputado do BNG,
do BNG, solicitaba a compare.Alberte X. Rodríguez Feixoo, que
·"aDelegación de Sanidade lle re- céncia no vindeiro Pleno do conmiti-se os resultados das análises
cello de Lugo, do seu Delegado
de Augas.
obtidas da auga da traída.

o

Nos primeiros quilómetros de percorrido do rio Miño existen 150 focos de contaminación. Pero é nos concellos de Rábade e Lugo onde se produce a máis alta concentración de residuos.

Rio repite-se verán tras verán,
pero neste último a mortandade
foi realmente alarmante, xa que
as troitas martas deixaron-se ver
a mareas.
Esta situación producida por
existir máis de 150 focos de contaminación nos primeiros Qm. de
percorrido do Miño, ve-se agravada principalmente no Concello
de Lugo e Rábade. Neste último
Concello o mal funcionamento
da depuradora de augas residuais do polígono industrial, produce unha forte contaminación
de produtos químicos. Estas circunstáncias levaron á Delegación de Sanidade a declarar a
auga do Rio como non apta para
o baño no seu paso pala cidade
de Lugo, nos referidos meses do
verán pasado.
Esta situación, unido a que nestes mesmos meses, fose declarada a auga da traida como non

potabel pala existéncia de fenois
(producto químico empregado
nas indústrias madereiras, como
as existentes no polígono de Áábade) produciu a apertura de dilixéncias polo Xuzgado número 5
de Lugo. Todos estes feítos provocaban que os alcaldes de Lugo e Rábade se culpasen de que
os seus respetivos concellos fosen os causantes da contaminación existente. Tamén, nestes
meses, o alcalde de Rábade en
plan imitación "anos xuvenis Fraga", bañou-se no Miño ao seu
paso polo Concello, para demostrar que a auga non estaba contaminada.

Denúncia contra
López Rábade
Sen dubida a actuación máis
destacabel da Plataforma, foi a
denúncia apresentada contra o
Delegado de Augas no Concello

Os efectos da denúncia non se
Hai poucos dias a Plataforma recebia da Delegación de Sanidafixeron esperar, xaque o mesmo
día de apresentar:-se a mesma
de os resultados solicitados, os
(venres 30 de Outubro) o Concecales van ser aportados como
probas de delito penal contra Xelleiro Delegado .de Augas emitía,
ás 11 da noite, un comunicado
sú s López Rábade, xa que demostran dun xeito palpabel que a
· aos méios de comunicaciór:t para
auga da traida de Lugo non é poadvertir da non potabilidade da
auga, contradecindo-se con outabel, pois en todas as análises
remitidas a Plataforma aparece
tro emitido a primeira hora da
maa que decia que a auga era
sempre a superación do máximo
apta para o consumo. Nos dias
tolerabel. Tamén aparecen indído fin de semana correspondencios de sustáncias tóxicas como
cianuro, cromo, níquel, chumbo,
te aos da apresentación da denuncia a alcaldía seguiu comunietc. Pero sen dúbida o máis chacando que a auga. era non sanimativo é o feíto de que a própria
tariamente apta para o consumo · Delegación de Sanidade teña catalogada a auga como non potahumán. O Luns, dia 2 de Decembel os dia 2-11-92 e 16-11-92,
bro, o Delegado de Sanidade,
senda o primeiro destos dous, o
Luis Abades, decía nas emisoras
2 de novembro, cando o Delegade rádio, de Lugo que a auga
durante o fin de semana fora non
do de Sanidade o Concelleiro de
potábel por falla de cloro pero
Augas comunicaba a opinión púque hoxe (2-11-92) voltaba a ser
blica a volta a normalidade da
calidade da auga e a sua potabiapta para o consumo. Este mesmo dia, López Rábade, manifeslidade.
ta-se nas mesma liñas que o Delegado de Sanidade, saindo nos
Por outro lado o BNG, parece
contar con indícios de que o esnoticieiros do meio día, na sua
tado de deterior da traída sen
propia voz o feito de qúe a auga
ven dando nos últimos anos, porecupea-se o seu bó estado de
lo que vai solicitar, a prioridade
potabilidade.
absoluta na realización ds obras
de -ampliación da depuradora de
O día 1O o mentado Concelleiro
recomendaba aos portavoces da · auga potabel de Lugo.•
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Brian Juan O'Neill é un n·ava-iorquino queJhai vintE
anos aterrou nunha q.ldea do Caurel para estudar ;
nasa literatura de tradición oral. De cando en vez
aparecia por Compostela e sentaba a tomar café
no Azul e a contar os cantos que a lle contaran en

Brian O'Neill, ~
'Hai que evitar a nostálxia dun
•MANUEL VILAR

Fixo traballo de campo antropóxico na Galiza e en Portugal.
Como foi a sua integración nas
comunidad~s nas que traballou.
Chegaba ali e dicia: quero escreber un libro sobre esta aldea
e como se vive nela ou era máis
difícil .a cousa?
Hai sempre unha certa sospeita cara unha persoa extranxeira que é
coma un fiscal que vai medir terras
e comunicar cousas de impostas, é
unha suspeita común. Outros pensan se es un espia da CIA ou doutra organización menos visíbel que
vas recoller dados e que están encobrindo outra función e, outro é
que ven para buscar mulleres ou
namorar e atapar unha esposa. Hai
interpretacións máis próximas ao
papel do antropólogo que é que esete señor seria un estudoso como
os eruditos, os frades, e quer estudar estar causas, é un curioso dos
costumes, do folclore da zona e,
portanto, é considerado un inócuo
que está de visita. E a quinta versión é do estudante que está a estudar para facerse profesor ou para
facer un libro.
Non todas as persoas nunha aldea
entenden esa posición última, hai
sempre unha multiplicación de reaccións locais para un estraño.
Precisamente o antropólogo insírese como unha espécie de estraño.
Senda ou non extranxeiro, é unha
espécie de visitante temporário
que está convertido nas suas relacións sociais ás veces nun íntimo
ou espécie de hóspede ou nunha
confluéncia de vários papeis sociais que se entrecruzan entre visitante, hóspede, estraño o estudoso. En Portugal, despois de vários
meses, achegóuseme un corpulento garda republicano, como safdo dunha pintura de Breughel e dixome: "Sr. doutor, como van as
suas férias". Quedei fortemente insultado e tratei de explicarlle ao
garda que non estaba de vacacións, que estaba traballando.
Na literatura antropolóxica f!Jlase sempre de como o ·antropólogo percebe aos outros, mais
nunca de como os outros perceben ao antropólogo.

'Q antropÓlogo pode
facer unha
contribución á cultura
rexisto e a
comunicación do
património cultural e
social en forma de
. livro'.

ca

Ten predominado como o antropólogo percebe ao outro, pero hai
casos de antropólogos sensíbeis
de comunicar cales foron as relacións e reaccións iniciais e continuadas da xente local á sua presenza. Recentemente, coa chamada antropoloxia post-moderna,
destaca o papel do antropólogo
durante a visita a outra sociedade,
o seu tempo fóra do tempo, está a
predominar de tal forma que case
se perde o papel do antropólogo
observador a rexistar dados para
a ciencia social e tórnase nun escritor, unicamente, que está a relatar as suas experiéncias subxectivas dentro dun contexto exótico.
Aí pode correr risco de perderse a
sensación do papel clásico do antropólogo de observar e rexistar
unha outra cultura.
·
Cal pensa que seria a resposta
dos seus veciños do Caurel ou
de Tras os Montes se volta ali e
lle mostra a sua tese e dille:
"este é o libro que escrebin
despois de facervos tantas perguntas e ~e viver convosco un
tempo". E iso o único que un
antropólogo pode aportar á comunidade que estuda?
Alguns lerian o libro. Esa é unha
diferéncia da antropoloxia europea
coa clásica, porque predominantemente un antropólogo francés ou
inglés que vai para a Polinésia non
está a pensar que nengun dos
seus informantes irán ler o seu trabailo. O meu caso en Portugal foi
curiosísimo, porque antes de man dar o libro, publicado en portugués
sobre a aldea, foi comprado por un
dos mozos da aldea e foi fascinan te ver as reaccións das persoas. A
primeira presunción que tiña era
que só ollarian as fotos e non lerian o texto, mais estaba errado,
habia xente que lia todo.
A cuestión fascinante é a seguinte: que fai o antropólogo coas leituras das persoas daquilo que din
que dis sobre eles. Primeiro están
todas as persoas con pseudónimo, para protexer calquer erro ou
descoido do antropólogo. Concretamente confeso que como antropólogo estaba completamente paranoico, e este é un exemplo perfeito do problema de valores diferentes do antropólogo e a comuni. dade a estudar, coas persoas a ler'
sobre o problema dos tillos ilexítimos e as nais solteiras. Curiosamente cando xa mandara unhas
cópias do libro a diferentes persoas coas que estaba máis próximo
na aldea e meses máis tarde fun
visitalos ninguén abriu a boca para talar do tema dos ilexítimos,
que a min foi o que máis me tirou
horas de dormir: que van dicer,
van ficar insultados.
O problema quente foi a desmascaración do sistema de estratificación c'on cartas persoas, como por
exemplo o cura, cando reaxen a
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Visuña. Lago fo.ise para o Norte de Portugal, onde fixo
a sua tese. Sempre que pode fai unh.a escapada á
Galiza e busca unha ocasión para ficar aqui máis
tempo e aprofundar os seus_estudos. Hoxe ensina
Antropoloxia en Lisboa.

I, antropólogo
dun campesiñado que xa non existe'
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indicación do estátus alto na xeraquia !;ocal. Até o ponto de que o
cura comentou que o libro parecía
estar escrito polo taberneiro , na
casa do que eu me aloxaba, que
tiña unha posición crítica e favorábel ao Partido Socialista, senda a
posición do cura do Centro Democrático e Social.
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Identificar as famílias, colocalas
encima dunha estrutura xerárquica, foi certamente unha tarefa delicada e a leitura de certas persaas foi difícil até o ponto de conversar várias veces sobre o tema e
clarificarmos que aquilo incorporaba, tamén, unha dimensión histórica do s. XIX cando as causas estaban máis diferenciadas, polo
que lle daba menos énfase ao
presente.
Outros , cando estaba a facer o
traballo de campo, dician que tiña
que publicar todo o que via ali, o
bon e o mao e principalmente para os do governo en Lisboa ver
como vivimos aquí e canto precisamas de axuda e de mellares
condicións de vida.

A intervención
do antropólogo
Pode o antropólogo axudar a
mellorar ese nível de vida a petar nas portas do governo, quer
dicer, pode un antropólogo
aportar algo máis tanxíbel a unha comunidade?
Sempre hai a posibilidade de facer
algo positivo, ainda que moitas veces non pode ser con efeitos imediatos ou con efeitos moi tanxíbeis.
Pode facer unha contribución á
cultura local moi importante : primeiro, co rexisto e a comunicación
do património cultural e social en
forma de libro e en participación.
Outra é certos favores, certas comunicacións entre a aldea e o exterior. Unha outra, máis subtil, é o
efeito de haber unha persoa a estudar a nós é realzar a importáncia
que ternos. Pero hai outra vertente
ainda que é a participación social
ou, até certo ponto, a participación
política do antropólogo na vida local. Estas cuestións son máis complicadas e varian por país, por rexión e P,Or momento político e histórico. E cuestión polémica entre a
comunidade de antropólogos, se
debe ou non participar, até que
potno e con quen. Eu cheguei a
Portugal pouco despois do veráo
quente, que nun princípio pensei
que tora un verán quente climaticamente, pero logo decateime de
que far quente politicamente, pois
ben, os gardas da vila e mais outras persoas chamáronme a atención dicindo que podia facer un estuda ali "pero os extranxeiros non
poden porse na. política do país".
Estábanme a confirmar o papel do
antropólogo: un observador neutro,
máis ou m~nos obxectivo, que está a facer unha cousa que non ten

implicación na vida local alén de
rexistar academicamente as formas de vida.

A aldea móvese
O Caurel está ao pé do Camiño
Francés a Compostela, polo que
entraron tantas formas culturais, mais eles seguiron fieis a
unhas tradicións culturais, arquitectónicas, etc.
O que é importante nesa visión é o
feíto de non continuar a reprodµcir
imaxes das aldeas campesiñas como entidades estáticas ou paradas
no tempo e non receptíbeis ás influéncias do exterior. Precisamente
por ese contacto con persoas e
grupos sociais que pasaban palas
aldeas, ou fenómenos coma as
guerras ou outros movimentos de
povoación, non debía haber ou continuar unha visión das aldeas illadas coma estáticas. Os efeitos deses fenómenos para as aldeas locais son un pouco difíceis de rexistar por un antropólogo sen entrar no
domínio da história, onde podaríamos documentar con maior rigor o
que seria ese tipo de inftuéncias.
Eventualmente podemos atopar
algunha explicación, de cristalización destes fenómenos e non reacción dinámica perante eles polo
próprio ritmo da casa campesiña,
mesmo con tantas influéncias de
tora e tantos tipos de grupos sociais , a casa campesiña ten que
manter o seu ritmo que é un ritmo
moi próximo á xeografía e ao cultivo, as colleitas, e non pode ter unha abertura que filtre ess influéncias dunha forma consciente. Non
quer dicer que non estexan a facer efeito esas influéncias.

Pensa que se pode facer antro-_ . históricas anteriores ou mesmo
poloxia sen ter en conta ese
perspectivar a própria casa como
unha entidade dinámica que se
fondo histórico?
transforma de xeración a xeración
Precisamente nos anos oitenta (aí
ou que continua, cado das casas
encóntrase o grupo de antropolorurais de Cataluña e Euskadi e de
partes da Galiza, non toda.
xia europea coa que me sinto
máis identificado) decatámonos
Cal é o futuro deste campesiñados perigos, erres e limitacións
do periférico nunha Europa na
profundas de chegar un antropóloque a política a van facer os
go extranxeiro a unha comunidade
grandes monopólios?
e non incluir unha dimensión de
leitura, consulta e traca de imprePois, para o Caurel unha espécie •
sións con colegas doutras ciénde turismo. Para o caso portugués
cias humanas do país. O perigo é
xa non sei, non todos poden viver
continuar a reproducir modelos
do turismo. Ás veces dá a impreestáticos sen unha dimensión hissión de estarmos ·nun momento
tórica, arrancando do seu próprio
traballo de campo e. voltando ao .· que pronto se vai tornar histórico:
caso das mallas, que non existen,
seu país de orixe con apen,as
abertura á tradición própria de es- . poderian as persoas dunha aldea
recriar unha malla, facer unha petudas da rexión ou país no que eslícula, pero xa non seria igual a
tivo traballando. lsto criou, un cerunha
forma de vida.
to momento, unha manipulación
de preocupacións, de tentar incorPero tamén ternos que evitar ter
parar unha dimensión histórica no
un certo complexo de nostálxia
próprio estudo da casa e das cosobre o campesiño, posto que semunidades campesiñas, por non
ria errado facer unha reacción
enfocar ex·c lusivamente un monostálxica para unha cousa que
mento sincrónico do chamado prenon foi rexistada suficientemente.
sente etnográfico dunha aldea,
Quer dicer, o antropólogo chega a
parróquia ou área, pero tentar pe·rexista unha causas que pode denetrar cales foron as dimensións .
saparecer de aí a uns anos e o
efeito de nostálxia no antropólogo
é o idílico, o ruralista, o máis sinxelo e primitivo que xa desapare;
ceu e xa non se pode estudar. E
un perigo teórico.

,

'E importante non

reproducir imaxes
das aldeas como
entidades estáticas
ou paradas no
tempo'.

Outro problema é a dimensión humana da experiéncia do próprio
antropólogo, tema do que se ocupa agora a antropoloxia postmoderna, que é con toda a experiéncia persoal de choque, de início,
integración, ás veces conflitos , deses encontros do antropólogo cos

r------------------------~-------------------------------------~----------------,

O Caurel e Tras os Montes,
duas formas de entender a língua
As comunidades que estudou,
no Caurel e en Tras os Montes,
teñen un presente moi distinto.
A primeira estase a despovoar
e na segunda están retornando
os emigrantes a facer casas e
a traballar. Como analisa esas
diferéncias se partimos da basedequeasduassoncomun~

dades até certo ponto illadas.
Hai factores económicos da rexión coma un todo e do país xunto co momento histórico no que
comezou a emigración. Na zona
norte de Tras os Montes a grande emigración para a Franza comezou a mediados dos anos sesenta, teño a impresión que no
Caurel foi anterior. Outra explicación pode ser antropolóxica e ten
a ver coa forma de heréncia e a
institución da casa, sendono
Caurel do tipo da millora, favorecendo ao tillo máis vello e dando

unha certa tradición de exporta- · do que lle dá nunhasituación de
ción de irmáns máis novas. Este dependéncia. Penso que a situanon é o caso na comunidade por- ción do Caurel é máis negativa
tuguesa, predominan as partillas no senso de interiorización do
e teñen un efeito que, mesmo seu próprio illamento de que o é
despois de décadas de emigra- na aldea de Tras os Montes. O
ción, ·as persoas voltan e mante- compoñente lingüístico, penso, é
ñen relacións coa casa e cos ir- importante. No ano 73 e 75 semmáns. Continua unha vitalidade, pre me dician de que talaban un
non se abandona a aldea e as chapurriado, un galega mal talacasas continuan, ainda que mu- do que non era galego nen castedan, e os emigrantes están a llano. Este era o cbnceito predominante. Non había unha conceiabrir novas bairros.
tualización de que aqui talamos .a
Mais se a terra xa non ten o va- nosa forma rexional ou micro-relor económico que tiña, non xional do galego, que non é igual
haberá, máis ben, unha interio- a de Quiroga nen aso Aneares.
rización negativa dos .valores? lso non era o conceito, senón
que era talamos mal o galego e
Tocou un problema clásico dos talamos mal o castellano.
campesiños que é até que pon,to
interiorizan unha visión negativa Os campesiños portugueses teda sua existéncia social e econó- ñen outras formas de interiorizamica perante o mundo exterior ción da sua posición subalterno
que, máis das veces, lle tira máis da que é atravé da língua. +
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bons informantes e cos maos, de
persoas que nunca convidan ao
antropólogo (hai unha dúcia de casas na aldeia portuguesa nas que
nunca entrei). A dimensión humana da experiéncia persoal, que raras veces se rexista ·nun diário de
campo, -o caso de Malinowsky é
invulgar-, perdida na búsqueda e
comunicación científica da observación e rexisto da vida social dos
campesiños, naquel momento que
pasará, obviamente, a ser histórico. E problemátia a separación ou
integración do antropólogo, porque
un campesiño galego vai contar
cousas diferentes a un antropólo-1
gO galega ou español que presume que coñece e que partillan certas causas da cultura do país, diferente de que vai contar a un antropólogo americano ou francés que
l!o ten que explicar.
No caso galega está o problema
da língua. Foi fascinante ver nos
cantos a reprodución dos problemas lingüísticos da zona en contos de animais nos que ovellas e
cabras talaban galega e os lobos
e raposos talaban castellano.

Diglósia na literatura oral
Que características salientábeis
destacaría do seu estudo sobre
a literatura oral do Caurel?
Algunhas cousas que son comuns
a outros cantos orais europeus e
ibéricos, mais o que destaco fortemente son dous tipos de cousas
que foron as críticas ao cura através do conto, que denigra e rebaixa a sua posición social, que seria, en termos de análise, unha
forma de vindicta ou vinganza
oral. O outro aspecto, que non
chamaría venganza, seria unha
translación ao campo simbólico
dos confütos lingüísticos sociais
entre castellano e galega.
Hai unha inversión simbólica da situación social, pois a nível do conto a superioridade é dada ao galego e non ao castellano. Gostaria
de profundizar máis neste ponto.
Como ve a antropoloxía na Galiza hoxe?
Teño unha certa frustración de ter
pasado tanto tempo traball~ndo
sobre Portugal e non ter un par de
meses máis para completar un estudo un pouco máis profundo sobre a zona do Caurel.
.A comunidad~ antropolóxica atópoa moi viva e dinámica en Santia~o e a literatura etnográfica da
Ga iza é bastante rica, con problemas que ao mesmo tempo son diferentes e simultaneamente moi
próximos á problemática do Norte
de Portugal. Hai similitudes e hai
diferéncias e o que fascina son ten:ias, como os das nais solteiras e
.fillos ilexítimos, que son comuns á
Gal iza e o Norte de Portugal.+

GLOBAL
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Eu via unha

GONZALO

garza desde
a miña ventá ...
Soía aparecerdiante da nasa vista no momento en que o mar ficaba entremédis, nen moi alto,
nen moi baixo. Aproveitaba así
as augas mainiñas para facer as
suas pequenas capturas de alimento, mergullar a sua grácil cabecia e choupar a pracer.

Pedro Mariño
serviuse de palabras
maiores para alcumar
aos deputados
populares. Dixo deles
que eran "gado" e
chamoulles ignorantes.
Visto que xa son vários
os deputados que
insisten na mesma liña
·analítica (antes fara
Beiras, por exemplo),
non queda máis remédio
que pensar que a
Consellaria de
Agricultura está a
ampliar o seu marco de
competéncias (unha
mostra máis de que
Vitorino perde terreo
ante Pérez Vidal).

Non debe resultar
extraño porque a
dialéctica do Conselleiro
de Agricultura está a
rachar coa pana. No
acto de inauguración do
matodoiro de
Mondoñedo afirmou que
"coa mellara das
estruturas organizativas
e comerciais o agro
galega pode liderar os
mercados". Matizou,
sen embargo, que "as
condicións do mercado
en que entramos son
realmente duras, pero
en absoluto imposíbeis".
Por último afirmou que
se trata dun mercado
que "en princípio nos
pode parecer difícil,
mesmo inalcar:izábel,
pero para o que coido
estamos abando
dotados". Velaí, Pérez
Vidal descúbrese como
un xénio da palabra, nen
Garcia Sabell teria sido
tan clarificador.

Hortarizas, froita e
aceite beneficiaranse do
acorde do GATT e do
mercado único europeo.
Tanto será o benefício,
segundo o governo

Era unha auténtica ledícia vela
pasear maxestuosamente diante
das gaivotas, parrulo.s e cormoráns. A penas se imutaba con
case nada, contemplaba ás outras aves e seguía co seu camiñar elegante e pausado.
Ás veces traía á sua parella, paseaban xuntas, intercambiaban
algun comeritário, supoño que
sobre os aconteceres da vida:
se había ou non boas condicións para a pesca, se o tempo
estaba revolto ou tranquilo ...
E seguía a camiñar, entraba e
saía do viveiro próximo, subía,
baixaba ou estendia as suas fermosas asas nun xesto de fachendoso orgullo.
Sabiase bonita e érao, de certo;
ás veces, cando máis exib.icionista estaba, coidaba eu que se
sentía observada na lorixania
(nunca me acheguei a ela, preferin sempre contemplala a distáncia, desde a miña ventá). Daquela, os seus paseos, voltas, reviravoltas e aleteos facíanse máis
frecuentes e lustros os. Neses
momentos, eu
sorria e pensba, Amiña garza,
dirixindo cara
ela o meu pens- amiña
mento: "lúcete, fermosae
bonita, xa que
podes facelo, vi- fachendosa
ve, aproveita a garza xa no
tua deliciosa li- estaba ali.
berdade e tranquilidade, disfruta do pracer da
vida sen que nengun axente estraño cha perturbe, vive, preciosa, mentres podas, porque é posíbel que che quede pouco ... ".
Hoxe, 5 de Decembro de 1992,
ao erguerme coas primeiras luces dodia, fun correndo cara a
miña ventá. O que durante tanto
tempo me estaba temendo ocorrera. A miña garza, a miña fermosa e fachendosa garza xa
non estaba ali, no seu lugar unha noxenta, gris e pestilenta
mancha de petróleo campaba
polos seus respeitos anegando
e afogando todo o que tivera un
sopro de vida ao seu paso. Só
uns cantos cormoráns ficaban
pausados nun bote, feridos de
marte nas suas asas petroleadas, esperando a que un alma
sensíbel os fose resgatar. ·A miña garza xa non estaba e
moito me temo que nen ela, nen
as súas irmás vaian retornar por
aquí en moito tempo.

direito, coma nos, a viver e a que
lles respeiten o seu entorno natural de vida!+
CARME BAR CENDON

(0

SEIXO, MUGARDOS)

En defensa
do Ferrocarril
convencional
A Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas da Galiza (A
GENG), coordenadora da que
forman parte 41 asociacións galegas de defensa do ambiente,
oponse á proposta de RENFE de
redución dos trens interiores na
Galiza nun 25% a partir de Xaneiro do 93. A xuízo da AGENG,
en lugar de suprimir servizos deficitári os, haberia que facelos
rendábeis investindo na mellara
das inf raestruturas para captar
máis tránsito ferroviário.
A AGENG denúncia a marxinación da que foi ot?xecto Galiza
por parte do Governo central na
modernización das liñas férreas,
asi como a discriminación entre
ferrocarril e estradas no conxunto do Estado español: nestes
momentos a proporción investidora é 1 a 10.
A AGENG defende o ferrocarril,
ademais de por razóns sociais,
porque causa menos impacto ambiental que outros meios de transMeio de
transporte

Litros por
100 Km/viaxeiro

Autocar ................................ 1,2
Tren ............. ........................ 1,6
Tren ........... .. ..... ............ Talgo 2,0
TAV .... .. ... ............. .... ............ 2,8
Automóbil ....... ..... ................. 5,0
Avión ..... ... .... ..... .......... ... .... ..6,0
Meio de
transporte

Consumo
enerxético

Estrada .. .. .......... .... .. ......... 84,4%
Aviación .......... ..... .. ..... ...... 11, 1%
Ferrocarril ...... .............. .... .. 2,5%
Marítimo .. ..... .... ...... .......... ..2%
Dados para a CE . Na CE o transporte

porte con maiores efeitos destructivos sobre o medio, como o
transporte por estrada ou avión.
Nunha sociedade respeituosa
coa natureza, o
f
ferrocarril ocupa- A
ria un lugar moi
destacado entre implantación
os meios de da alta
transporte.
velocidade
Para a AGENG orixinaria un
é unha necesi- impacto
dad°e urxente a
modernización ambiental moi
do ferrocarril no forte.
noso país, mais
non está de
acorde coa inclusión de Galiza na rede europea de alta velocidade, defendida por todos os grupos políticos
do Parlan:iento galega. A implantación da alta velocidade orixinaria un impacto ambiental moi forte, sendo claramente preferíbel
desde unha perspectiva ecolóxica a mellara da rede ferroviária
transformándoa para tecnoloxía
convencional con maiores velocidades máximas.•

"O actual peso eleitoral dos CAF
non se corresponde coa cons ciéncia méd ia do estudantado .
Seria inxénuo pensar que a
maioria absoluta lograda hai unhas semanas na faculdade de Direito de Santiago polos CAF re presenta unha vontade maioritária de cámbios substanciais no
ensino, na democratización real
das aulas ou na galeguización
plena da Universidade. Mais ben,
lembrar que só participaron 636
alunas/os dos 4023 cos que can ta o centro, o que supón o 16%
dos matriculados. Non está en
xogo, ao menos a curto ou médio
prazo, a perda da hexemonia
eleitoral a mans de organizacións
estudantis vencelladas á direita
conservadora (ADU) ou ao PSOE
(auge ou udega). Non porque
non sintonicen máis coa actual
realidade das aulas, senón máis
ben pola ineficácia e a ineptitude
dos seus dirixentes e a incapacidade de manter un núcleo mínimamente activo que as dinamice.

lsto non significa que os CAF deban descoidar este terreo, mais
tampouco centrarse exclusivamente nel, senón orientar o groso
AsEMBLEA DE GRUPOS
dos seus esforzos e enerxias fuEcOWXJSTAS E
turas en consolidar a organizaNATIJRAIJSTAS DA GAI.IZA
ción mediante un traballo exaustivo de base, dinamizando e mobi, !izando a aquelas franxas de
estudantes con
vontade crítica. Hoxe por
·No número 545 deste semanário
Porque son a
no "artigo" do señor Emílio Martí- forza estudantil hoxe,haique
nez Rivas faise unha inxuriosa
de esquerda manter acesa
alusión a nosa organización que
transformadora, achamada
queremos desmentir.
que pode contri buir a reanimar resisténcia,
No antepenúltimo lnzar razóns (o
o desmobilizado organizando
número 2 para ser exactos), voMovimento Esceiro de lnzar, no artigo que anatudantil.
estudantado
lisa a IX Asembleia Nacional dos
CAF, cando se aborda a cuestión
lsto non se logra, comprometido.
eleitoral non se expresa de nental como levagun xeito o desexo dunha derrota
mos visto nos úleleitoral dos CAF nos vindeiros .timos anos, mocomícios, mais ben todo o con nopolizando e centrándose nun
trário. A mellor maneira de destraballo institucional estéril e conmascarar a intoxicación dete milisumidor de enerxias. Tampouco
tante do colectivo Avante é transimaxinando falsas realidades que
creber os parágrafos aos que esdesde o pragmatismo integrador
te "analista de salón" alude.
desexan xestionar o governo das

A pobreza

das mentiras

ªº

é responsábel do 30% do consumo to-

Desde a miña ventá xa só poderei mirar o ceu á espera de novas aves maravillosas que alegren a nosa vista. De momento,
non podaremos mirar o chan,
nen a auga, nen .. .
Pido responsabilidades!, Quera
que me devolvan a miña garza!

Quero que nos devolvan a todas
as garzas, mazaricos, cormoráns, gaivotas, etc. que teñen o

tal de enerxia.

Meio de
transporte

Emisións
de C02

Estrada .. .. .................... .. ... 79,7%
Aviación .. ...... .. ... .... ........ .. 10,9%
Ferrocarril .. .. ...................... 3,9%
Marítimo ....... ........... ........ ... O,7%
Dados para a CE. O transporte é
responsábel do 22,5% das emisións
de C02 no território da CE.

Instalación e
reparación de fontanaria
XAau1N DoMÍNGUEZ LORENZO

Tel.: 43 97 96 VIGO
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A
Universidades deste país, sen ter
unha base social maioritária que
apoie esta aventura.

ELA,
A DESESTABILIZADORA

Hoxe por hoxe, hai que manter
acesa a chama da resisténcia,
organizando ao estudantado
NANINA SANTOS
comprometido, difundindo ideais
e valores éticos e alternativos e
sendo capaces de manter a hexemonia eleitoral sen renunciar a
Descobro con surpresa a miña simpatia face a princesa de Gacriar un movimento estudantil de
les, famosa Lady Di, presente en todos os xornais, rádios, televimasas e radical que cuestione
esta Universidade e a sociedade · sións, deixando ver o drama da família desfeita. O matrimónio
que a sustenta".
roto, as veleidades adulteris do herdeiro a rei, o desexo de seComo podes observar, leitor/a, tirar como conclusión disto que se
desexa unha derrota eleitoral
dos CAF, ou reflete sérias limitacións intelectuais do "analista",
ou resposta a unha interesada,
manipulada e mal intencionada
leitura que tenta .e mporcallar
-ante a auséncia de argumentos políticos- a serea convivéncia no seo dos CAF. •
ÜRGANIZACION UNIVERSITARIA

DEINZAR

E o "Conselho"
acordou ...
Mais umha vez o conselho acordou, e acordou decididamente a
toa. O "Conséllo da Cultura Galega" abriu a boca convertendo o
seu bocejo em suspito e o seu
gemer em protesto institucionalizado.
Apos o seu respeitado letargo,
ao esticar o corpo no seu leito
institucional, ainda balbucia protestos de sonambulo.
O CCG , além de acordar com
periodicidade letárgica, nom faz
mais que legitimar as actua<;óes
do seu presidente de honra, Man ue I Fraga lribarne , rendendo
vassalagem . Pelegrins todos !+
A. NFSPEREIRA VALVERDE
(VIGO)

Pois ... ,
viva Galiza
Novamente, e abusando da súa
amabilidade e sempre demostrada profesionalidade, dirixome a
vostedes en noma da agrupación comarcal del Partíu Asturianista (PAS) d'Avilés . Esta vez
n.on intentarei explicar nada, senón simplesmente aclarar unhas
cuestións que considero moi importantes. No n2 45 do seu semanario, con data 26 de Novembro (Payares), aparece na sección A Aldea Global, un escrito
firmado por Lois B. Cabaleiro no
que se trata de maneira esclarecedora e concisa un tema que
nos últimos meses chamou poderosamente a atención á opinión pública asturiana,. isto non é
outra cousa que a nota lanzada
aos meios de comunicación pola
Xunta Nacional del PAS, máximo
órgano entre congresos da nosa
formación política, na que se
acusaba ao goberno de Galiza
de intentar apropiarse para fins
varios, a franxa de terreo situada

guir sendo raiña consorte.
A miña simpatía non ven, convén que o clarexe, da' man do culebrón. a min tanto me ten. Histórias destas acontecen día si e
dia non en todos os lugares do planeta sen que os meios de comunicación teñan notícia (é un dicer). Non é tampouco a cousa
por ser ela do xénero feminino, nen polas atencións que en
ocasións dispensa á xente sidosa, nen os abandonados ...
É que estou descobrindo que ela, xustamente ela, é a desestabi-

lizadora da casa real británica, dunha monarquía ben asentada
na vida daquel país desde que rodara a cabeza do rei Carlos I
Estuardo en 1649 e algunhas outras miudezas da real institución.
Resulta logo que un dos efeitos do feminismo é que estas mulleres desestabilicen o estábel e institucionalizado, casando, por
exemplo, cos herdeiros á coroa, ligando con presidentes ou aspirantes, tendo fillos cos escortas. +

entre as rías do Non teño que dicercomo é a
ble, é a que fixo
Eo e Navia. De0
situación
do
asturiano
occidental
llm.o. Alcald~
bo dicir que di' de R1badeo, mitas acusacións o galego lucense, o importante é a litante do sNG,
lanzadas polo sua preservación coa que
pol?-s que viña
PAS ve.ñen da,.
.
decir que o PAS
das pala promo- ganaremos astunanos egalegos. non ten nin idea
ción nun video
da situación que
da mariña luse vive na cocense no que se incluían imaxes
marca Navia-Eo, como vostedes
de aldeas asturianas. Pois ben,
entenderán, non podo estar de
ditas afirmacións lonxe de ser
acorde co dito polo edil galego,
entendidas foron manipuladas
pero reitero o meu respeto para
por diversos políticos entre os
con esas afirmacións.
que se atopa Fernando Morán
eurodiputado "asturiano"?, que
Pero non quixera desviarme do
afirmou que o PAS quería violenmotivo polo que escribo esta cartar a zona, etc., etc., o que se tota, o cal é sencillamente expresar
mou en círculos asturianos como
o verdadeiro ponto de vista do .
unha pataleta de Nando así coPAS a cerca deste tema. O Sr.
mo un certo medo, que todavía
Cabaleiro ó longo do seu escrito
nos non comprendemos. Outra
explícanos as súas nobres ideas,
manifestación, do todo respetacoas que maioritariamente estou

SILVAR
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de acorde. Por outra p~rte, querría dar a miña opinión sobre algunhas das súas ideas que se me
permiten, intentarei puntualizar.
O Sr. Cabaleiro afirma que deben
ser respetadas a variante lingüística da zona, teño que lle decir
que estou de acorde, é o PAS
nonv~aseropart~oquenegue

ese dereito. Todo o contrario. O
problema do asturiano (por favor,
non dicir Bable) e castellano é
enorme en Asturies e non llo podo explicar nen en dez horas, e
esto porque os ataques que sufre
o asturiano son moitos e case
sempre proveñen de Universidade, Administración Pública, etc.
Polo tanto non teño que dicir como é a situación do asturiano
occidental ou galego lucense
(que más da o nome para este
caso, o importante é a sua preservación coa que gañaremos
asturianos e galegas) . Pero mentres a situación lingüística en Asturias é desastrosa, os nosos tillos non teñen o dereito de se expresar na súa lingua materna.
Por outra parte, as acusacións
feitas polo PAS non buscaban
outra cousa que o actuar como
catalizador para que así a comarca occidental de Asturias teña dunha vez por todas a infraestructura que se merece, a industria e empresas que se merece, e tamén, cómo non, a cultura
(lingüística) que se merece. Creo
que esto ~a está aclarado.
Outra afirmación que me chamou poderosamente a atención,
foi o feíto de que moitos asturianos se mercasen unha parabólica ou leesen "A Nosa Terra" ou
"La Voz de Galicia", naturalmente nesa zona asturiana, idea pola
que deixa entrever que por estas
razóns pode haber un sentimento galega. A isto debo dicir que
eu tamén veo a TVG e leo "A
Nosa Terra" e dame envidia, sana, o ver como vostedes disfrutan de semellantes instrumentos
de difusión do galega, porque a
diferencia de vostedes non ternos in plan de normalización do
asturiano (vostede afirmaba que
a normalización feíta pola Xunta
de Galicia para co galego non
era correcto, eu digo que o noso
nin o é, xa que non existe). Tamén engadirei que leo periódicos
galegos por: A) Porque sempre
intento sobre o que pasa en Galicia, unha terra que adoro, e o
que lle pasa aos galegos, aos
que considero os meus irmáns a
risco de parecer adulador; e B)
Porque el mio pá ye de Pontevedra y la mio má ye de Vigo. Aind a que poden parecer razóns
non suficientes eu creo que os
habitantes da comarca Eo-Navia
miran cara a Galiza porque o
G.oberno de Asturies lles da as
costas, amén de outras razóns
que tanto vostede coma eu xa
ternos explicado.
Outros pontos que non me quera
saltar son os referentes á cooperación que debería existir entre a
Xunta de Galicia e a Xunta Xeneral d'As.furies, totalmente de
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español, que están
-arelando que se abran
as portas canto antes.
Quen verá rabear aos
agricultores franceses e
italianos! Mágoa que
Castela mandara arrincar
as oliveiras galegas no
século XVI.

Mataron a un policía
israelí. Ten cara e família
e mesmo nome e
apelidos. Dino pola rádio, .
televisión e por todas
partes. Un ser humano.
Os rapaces palestinos de
15 e 16 anos que
camiñan en cadeira de
rodas, porque teñen as
pernas tronzadas polos
golpes a mantenta dos
rambos sionistas, non
son seguidos palas
cámaras, son masa
anónima. Para saber o
que pasou en Sabra e
Chatila (exemplo de
matanza de inocentes)
hai que ler a Jean Genet.

James Petras
escrebiu hai uns anos un
breve ensaio
denominado "As
socialdemoc'rácias do
Sul de Europa", nel
defendía a tese, daquela
un pouco radical se
cadra, de ~ue "os
partidos socialistas desta
área, non son como os
nórdicos, en realidade
non son máis que unha
nova dereita". Despois
foi desbancado do poder
e acusado de
corrupción Papandreu
· en Grécia, asi como
vários mandatários
socialistas en Fráncia
que ven como o seu
partido baixa nos
inquéritos amáis
velocidade que Ocaña o
Puy de Dome. Agora
Craxi, secretário xeral do
PS italiano, sofre
paralelas acusacións.
Hai que rectificar a ·
Petras: non son a nova
dereita. Os socialistas de ·
todos os paises seguen

Se non.atop¡:is os nosos discos na tua tenda habitual,
ou queres máis información cubre estes datos e
envíanos ó noso enderezo
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San Salvador de Muxa s/n
27192 Lugo (Galicia)
Telf.: 982 / 24 49 24
Fax: 982 / 25 03 89

Nome: ......................................................... .
Enderezo: .................................................... .
Te.léfono: ................................................... ~ ..
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as directrices da sua
internacional, teñen un
toque próprio, unha
espécie de Cosa Nostra
con diseño.

O Concello da
Pobra do Caramiñal
aprobou a construción
dun busto coa figura de
José Calvo Sotelo, _
político da república que
se autodefiniu como
fascista e que foi un dos
inspiradores da
sublevación militar. Dado
o talante do alcalde e
concelleiros a decisión
entra no campo do
previsibel. O que chamou
a atención foi o acceso
democrático sofrido polo
representante do BNG. O
nacionalista Vicente
Vázquez afirmou que a
actuación do alcalde era
neofascista e que non
compartia a ideoloxia de
Calvo Sotelo (faltaba
máis), pero que
consideraba
"democrático" aceitar "a
petición dos veciños".
En consecuéncia votou
que "si". Hai que agardar
o bon sentido de todos
os veciños, non seña que
a algun se lle ocurra
pedir que queimen vivo a
un xitano e o outro por
respeito á democrácia ...

M.A. viaxou
recentemente a Rúsia. ·
"Rúsia é ainda un país
socialista, na sua versión
caótica", afirma. "Non hai
nada privatizado. O
mercado constríñese aes
pastos ambulantes das
ruas que os hai a centos.
Os espontáneos mercan
os produtos nun
comércio normal (ou
·seña estatal) até valeirar
os seus andeis e lago
venden todo na rua. Non
é que non haxa
capitalismo, é que
posibelmente non poidan
chegar a el ainda que
queiran". Canta tamén
M.A. que xa se acabaron
as colas en Me Donalds,
os moscovitas
descobriron que as
hamburguesas
parécense aos filetes
rusos, pero en
comida -lixo. •

GLOBAL

acordo, pero recorden que gobernos ternos. ·

TOKYO

Remato xa, porque creo que me
estou poñendo moi pesado, invitando a todos os galegas a visitar a nosa terra así como para dicir ao Sr. Cabaleiro que si pasa
por Avilés, non dubide en visitar"
esta que é a súa casa (Sita en
Rivero 34) que con moito gesto
lle invitarei eu ou calquera dos
nosos afiliados (cinco de eles gal egos) a uns culins de sidra.
Atentamente.+

rLOTA G-AlEGA

°' AL.1UAA

Queridos amigos: De novo as
xentes de San Xurxo de Sacos
(Cotobade-Pontevedra), queremos subliñar diatne de todo o
noso desexo de paz e felicidade
nestas datas tan garimosas de
Nadal e Aninovo.

PAS D'AVILES)

Negro e máis
negro

Como xa vos informamos en anterior comunicación, os detalles
do comezo do conflito que ternos
coa lgrexa Católica, pala disputa
dos terros das Carballeiras de
San Xusto e Lixó, ambas as
duas rexistadas subrepticiamente ás costas do povo polo crego
encarregado da parróquia.

Espanha é racista, Galiza é racista, as cousas como son. Que quere dicer? Que as xentes no poder,
os potentes, os prepotentes, as
autoridades e os mandados tamén son de ideas xenofóbicas.

Claro que hai
graus, hai negros e hai mais negros ... Veñen
comerciantes de Senegal que se
poñen a vender na rua -unha
cor, un trato social. Lago veñen
os representantes do mundo da
pesca de Senegal -a mesma
cor, pero outro trato social.
No caso da Galiza, danse casos
dun pasatempo chamado autodesprezo (véxase a TVG, fíxese
nas promesas dos organismos
oticiais de fomentar a nosa Galiza tnentres, coa outra man, derriban o agro e a frota pesqueira.

(VIGO)

Contínua a
disputa polas
carballeiras de
San Xusto e Lixó

FERNANDO PRADA ÜRGAZ
(MIEMBRU DE LA EXECUTNA DEL

Basta con citar o nome de Lucrécia, os Bósnios, a verba "xitano"
ou o calificativo "negro", para resumir a actualidade ideolóxica de
Europa en xeral, e deste país en
particular. lnclúese Galiza tamén
nisto, coa diferéncia de que, Nocaso da
de momento,
quizá por falta de Galiza, dase o
costume, limíta- casodun
se, en rasgos xe- pasatempo
rais, ao racismo
do galega contra chamado
o galega.
autodesprezo

nas sobre a xenofobia en todas
as suas manifestacións na sociedade. +
IANEMMET

O mundo cultural galega está tamén formado de brancas, negros
e máis negros. As palabras amiguismo, enchufe, sectarismo e
partidismo (os meus agradecimentos a Camilo Gonsar, A Nosa Terra, 545-26 Novembro,
1992) serven dabondo para facer
unha escolma da situación, "sen
nomear ao pecador". (A cultura
feita dunha élite para a élite, ou a
cultura da xente de a pé? ... )
Para o ano que ven, este país
tratará aos africanos e latinoamericanos coma aos peixes,
quer dicer, que aplicará un sistema de "cuotas", para "regular" a

sua entrada. E que foi das manifestacións de solidariedade con
estes povos historicamente vinculados á Galiza e Espanha do
insigne ano 92?
A modo de anédota, resulta curioso o feíto de que Johanesburgo, o eentro e capital do apartheid, sinónimo do racismo estatal, ten o nível mais elevado de
asasinatos do mundo, cunha
média de 52 diários (Notícias
CBS, 28-11-92).
O obxectivo desta carta é a de
provocar, denunciar e abrir
máis este debate nestas páxi-

Levamos xa perto de tres anos
de tensión e traballo por conquerir o que sempre foi noso e inda
que os tribunais
xa nos deron
por duas veces
a razón, a lgre- Levamos xa
xa continua teiperto de tres
mando con apelacións, a ver se anos de
consegue o na- tensión e
so cansazo ou
abandono e fa- traballo por
cer mellor a conquerir o
usurpación. Nós quesempre
continuamos na
loita con todas foi noso.
·as nosas posibi1id ad es ; pois
coidamos que estas paraxes son
património da Humanidade e non
de institucións monopolistas e de
mercaderes.
E xa nos despedimos polo de
agora co desexo das mellares
venturas nesas terras para todos .+
ACIVIDADE
(AsOCIACION DE VECIÑOS DE
S. XURXO DE SACOS)

r---------------------------------,
OS CONQUISTADORES MODERNOS
MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA

Un dos pontos escuros
máis chamativos da
historiografia
contemporánea da Galiza é
a falta de investigacións
sobre o movimento obreiro
postas a disposición do
leitor interesado. Con este
libro queremos perfilar
.~ ··

~
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sinteticamente distintos
espacios sociais do noso
país (as vilas, o agro, o
mar, as cidades), e avantar
no coñecemento de como
as sociedades obreiras
aparecen e se apañan
neles. Como se adaptan, en
definitiva, á peculiar
estrutura.social e á
idiosincrásia das e dos
traballadores do mar e da
terra.
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·Celebrouse recentemente na Coruña o V Congreso
Internacional da Asóciación Española de Semiótica, no que a
intervención sobr~nceira correspondeu a Umberto Eco.
O intelectual piamontés desenvolveu o tema "O Camiño de
Santiago e as línguas europeas", no que aconsellou ensino
de várias línguas desde que os nenos son moi cativos, para
potenciar un "polilingüismo de convivéncia". Apesar <liso

o

Umberto Eco marchou de Galiza sen que durante a sua
estáncia os seus interlocutores falasen galego. Mentres
visitou a Casa das Ciéncias o seu director, Ramón Núñez,
dubidaba "entre o inglés e o español", e a pesar das
admonicións de Isaac Diaz Pardo, "fálalle galego que che
entenderá mellor e déixate de castra pos", Umberto Eco tivo
que acabar pregando que lle falasen galego.

PLURILINGÜISMO EUROPEU E TRADUCCIÓN
DUAS PROPOSTAS DE UMBERTO ECO
DORES V ALCARCEL GUITIÁN

,, f

A conferencia pronunciada por
Umberto Eco na clausura do V
Congreso Internacional da Asociación Española de Semiótica, organizado pola Universidade da Coruña, non deixou de urprender e non
tanto polo tema canto pola decisión
do autor de se expresar na súa lingua materna, é decir, en italiano.

,.---------------------~
~
~~M
=
e;±1,;waw.. ------------------~
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Agora que o inglés se asentou definitivamente no ensino secundario e
se pensaba deste xeito ter entrado
na modernidade, novas correntes
reivindican para os cidadáns europeus a aprendizaxe de varias linguas europeas estranxeiras, o que
non é totalmente novo na maioría
dos países veciños pois xa se viñan
incluindo obrigatoriamente duas
nos currículos escolares, ainda que
o abano de ofertas nos centros era
máis amplo. Tal é o caso de Francia onde non poucos institutos
ofertan ademais do inglés, alemán,
español ou portugués ou italiano,
en moitos casos ruso e, dependendo dos lugares, árabe.
Trátase, como propuxo Eco , sin
cuestionar evidentemente a necesidade dunba lingua internacional,
de reivindicar 9 ensino nas escotas
de varias linguas europeas que nos
permita por exemplo a un español
e a un italiano, entendérmonos falando cadaquén na sua propia, polo
tanto dunha insistencia na compren ión antes que na expresión.
E ta propo ta de plurilingüí mo
lembróuno que, hai apena unha
década, unha recoñecida figura da
letra galega preconizaba e me mo e ixía nunha "carta aberta ao
mini tro" a definitiva implantación
do inglés no ensino secundario,
coa e peranza ademais --0h, deus,
cánta ilusión no ensino/aprendizaxe das linguas estranxeiras en medio institucional!- de que as literaturas anglosaxonas fecundizaran
a nosas letras, até entón baixo a
perniciosa influencia da cultura
francesa que, segundo él, tiña producido "unha literatura formalista
e falta de imaxinación". Non sabemos se tamén inc1uía nesa literatura a de Rabelais, Villon, Du Bellay,
Luoise Labé, Moliere, Voltaire,
Beaumarchais, Balzac, Stendhal,
Baudelaire, Flaubert ou Proust
-non tendo escapado el mesmo ao
influxo <leste derradeiro. Tampouco podemos precisar se realmente a
influencia das letras anglosaxonas
callou, e se foi ésto debido á aprendizaxe do inglés no ensino secundario, ainda que certamente a traveso da escola. O caso é que o inglés asentóuse definitivamente coa
exc1usión total do francés, pasando
a ser éste estudiado como segunda
lingua estranxeira non obrigada
por un restrinxido número de
alumnos -dunha procedencia social determiñada e ben orienta-

ANTÓNIO/EXPRESSO

dos- e o correspondente profesorado na súa maioría a impartir materias "afíns", sin que o alemán,
italiano ou portugués teñan hoxe
por hoxe a máis minúscula repre- ··
sentación no secundario.
Umberto Eco fixo un erudito e deleitoso repaso ás sucesivas aspiracións chovinistas que os diferentes
países europeos tiveron aolongo da
súa historia no sentido de calificaren as .súas propias linguas como
as máis axeitadas para seren lingua
univers.al, "lingua di Adamo". De
tal xeito que irlandeses, italianos,

moito, os eséxetas alemáns que
deixaron cortos os esforzos de Richelieu. Non esquenceu tampouco
Eco citar as non moi felices aspiracións chomskianas dunha gramática universal. Concluíu a conferencia apelando ao coñecimento das
culturas europeas, no que a traducción , dixo, ten un papel esencial,
ainda que se revele en sí un fenómeno pouco estudiado. "Che e la
traduzione?" perguntouse como remate da súa conferencia.

A

traducción.non
figura entre as
matérias optativas
das faculdades de
Filoloxía.

franceses e alemáns non escatimaron adxetivos positivizadores, levando en tal tarefa a palma, e con

1

Tal pergunta leva directamente ás
institucións universitarias. E a pór.

en cuestión o abano de materias
optativas que os departamentos de
Filoloxía e facl!Jtades ofertan aos
seus alumnos entre as que non fi. gura ningunha sobre a traducción e
ésta non vai máis alá dunhas restrinxidísimas práticas ao servizo da
aprendizaxe lingüística, moi denostadas corno prática pedagóxica
ao socaire da correspondente metodoloxía ao uso.
Efectivamente, a Traductoloxía,
que como discipliña é de reciente
constitución, non ten no Estado es- ·
pañol apenas implantación, ben
por desinterese ou ben porque se
considere lesiva para os intereses
doutras discipliñas de máis firme
instalación universitaria. Non obstante, é claro que o seu obxecto de
estudio non é o da Lingüística. As
investigacións en intelixencia artificial demostraron que, como xa
·tiña afirmado algún teórico da traducción, a Lingüística e a Traductoloxía poden ter campos limítrofes pero non se superpoñen e, desde logo, aquela Lingüística que estudia as linguas fóra de situación
atópase sin saida cando tenta extrapolar a situacións de comunicación, como é a traducción, observacións sobre· palabras ou frases
ailladas. Na operación traductora
entran en xogo diversos elementos
que son parcialmente abordados
desde outras disciplinas pero que
éstas de por sí non poden dar conta
do fenómeno global da traducción
porque non é o seu campo de estudio. Compriría insistir, por outra
parte, en que se toda discipliña teórica se constitúe nun principio
desde a observación empírica do
fenómeno en cuestión, é evidente
que o teórico ou estudioso da traducción ten que ser coñecedor da
prática da mesma, causa que es-·
queceron os numerosos teóricos da
Lingüística que tentaron explicar a
traducción desde a súa propia discipliña non podendo sair do cerco
de incongruencias. Non é por casualidade que as teorías da traducción que merecen tal nome, que
son certamente moi poucas, foron
elaboradas por autores coñecedores e praticantes da interpretación,
sendo esta para eles a forma máis
pura de traducción.
En fin, compre que os departamentos universitarios consideren
esta discipliña á hora de ofertar
materias optativas, así como que
se formen profesionais coñecedores do seu oficio para que traductores e editoriais poidan servir ás
culturas non como axentes desnaturalizadores senón como posibilitadores do intercambio e do arrequecimento cultural. Así como que
a tal prática se lle recoñeza a importancia vital que acadou hoxendía en todos os sectores da actividade humán.+
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DIAS
había presa en preparar unha
edición en galega. +

• Aniversário
de Nova Escala
•Biblia si,
Catecismo non
Seguindo adiante cun proxecto
loábel en todos os sentidos, a
editorial Sept, ven de poñer en
circulación a segunda edición,
revisada, da Biblia en galego,
despois de que a primeira·edición,
de 4.000 exemplares, se esgotara
en apenas tres meses.
A obra, imensa nas suas case 1.800
páxinas cheas de anotacións, foi
traducida por unha equipa,
partindo das línguas orixinais
(hebreo, arameo e grego ), e foi
revisada con atención,mestes case
dous anos que médian desde o
esgotamento da primeira tiraxe.
Nestes dias púxose tamén en
.circulación a edición española do
Novo Catecismo, pero fontes do
Arcebispado manifestaron que non

Durante o primeiro trimestre do
vindeiro ano, a organización Nova
Escala Galega, vai celebrar
disintos actos para celebrar a
década de funcionamento. O
presidente do colectivo
pedagóxico, Xosé Ramón
Rodríguez, fixo un balance,
globalmente positivo, da sua
actividade, e a respeito do curso
escolar critican "o mínimo esforzo
feíto pota Administración galega
para dar a coñecer a LOXSE e os
cámbios que implica".•

•Cine
da emigración
Coincidindo coa exposición
"Galegas: as mans de América",
que está aberta do 17 de Decembro
ao 10 de Xaneiro, na Sá de
Exposicións da Casa de Cultura
"Salvador de Madariaga'', o CGAI
programa un ciclo de cinco
películas co denominador comun

da emigración. Sempre_Xonxa de
Ch ano Piñeiro ( 16 e 17 de
Decembro); Gallego (22 e 23 de
Decembro) serán as mostras
galegas. o Ciclo complétano os
dias 18 e 21 de Decembro, Toni,
un clásico de J ean Reno ir, sobvre
os emigrantes españois nas
canteiras da Provenza, e xa en
Xaneiro A muller de Rose Hill de
Alain Tanner (11 e 12) e As cartas
de Alou de Montxo Amlendáriz
(13 e 14).+

•As teimas
españolas de
Francisco Vázquez
O alcalde coruñés, e a comisión de
governo que preside, decidiu
apresentar recurso contencioso
contra a resolución da Dirección
Xeral de Rexime Xurídico, que
modificou no Rexisto de Entidades
Locais para restaurar o único nome ·
recoñecido como legal por todas as
resolucións da autonomía.
Segundo o portavoz municipal,
Xavier Losada, "o nome histórico
da cidade é La Coruña", unha
argumentación•que ninguén ousou
utilizar na transición cando se
comezou a restauración da
toponímia galega. Atendendo aos
consellos de Xavier Losada "os
cidadáns peden que se fagan
causas máis importantes que estar
falando do nome da cidade'', por
qué se querellan cando todos saben
que é A Coruña?. +

• Campaña para
gañar leitores
A Conselleria de CUltura ven de
apresentar a sua camapaña A
mellar viaxe, un libro, cun
investimento total de 190 millóns
de pesetas e o reparto total de
1.247.000 libros. Prolongarase
desde odia 15 <leste mes e durante

Fotograma da película Sempre Xonxa.

XURXO LOBATO

todo o mes de Xaneiro.
Entre as iniciativas que comprende
contémplase o envio a cada coléxio
de EXB, público ou privado, dun
lote de 129 libros infantís e xuvenís
en galego, seleccionado entre os
publicados polas editoriais nos
últimos anos. Os libros
acompáñanse dunha ficha de
actividades; o mesmo lote enviarase
a cada Biblioteca da rede galega.
A Conselleria editou dous folletoslibro, incluindo contos de clásicos
galegas (Risco, Blanco Amor, Fole,
Castelao, Otero ... ), que se repartirán
gratuitamente en librarlas, e

enviarán a cada alumno de EXB un
libro escrito, ilustrado e editado
especialmente para esta camapaña.
Segundo os ciclo os autores on o
máis coñecidos da literatura infantil
e xuvenil recente: Glória Sánchez,
Agustin Fernández Paz, Xoán
Babarro, Helena Villar, Paco
Martín, Maria Victória Moreno,. .
Ademais desta acción directa
editouse outro material para
repartir gratuitamente: adesivos,
carteis, chapas, marcapáxinas,
miniaxendas, camisetas e nas
librarlas distribuirase de imediato
un modelo de Carta aos Reis
Magos.+
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"xeración da fin do segundo milénio" que se caracterizará no futuro
por ter publicado na década dos
noventa.

Territórios
diversos
Poemas da luz e
da loucura) de
Henrique
Rabunhal
Nunha anterior recensión ao livro
de Xosé M. Millán Otero, Este é o
tempo do sal (Colección Esquio,
1992) recolliamos unhas palavras
de Bemardino Graña sobre descubertas líricas neste ano no que se
commemoran outros descubrimentos pouco honestos.
Certamente non lle faltava razón
ao poeta do Morrazo e nós indo
ainda máis lonxe engadiremos que
1992 foi o "Ano da Poética" na
nosa nación. Neste ano produciuse a consolidación de "Espiral
Maior" coa publicación de vários
títulos (entre eles o que hoxe reseñaremos), a aparición dunha nova
colección de Poesía en Bahia Edicións, a recuperación de outras coleccións estancadas como "Leliadoura" de Sote/o Blanco ou "Dombate" de Galaxia. Dous certames
poéticos para autores noveis (Espiral Maior e Bouza-Brey) que conlevan a publicación dos poemários
gañadores e a edición dun número
inusual de livros poéticos mesturando escritores consagrados con
novas vozes inéditasaté hoxe, enfin , un ano de bens para a nosa podución lírica.
A Henrique Rabunhal polos seus
trinta anos e polo escaso material
publicado bai que encadrálo nesa
tripulación de grumetes que se enrolou no noventa e dous na nosa
nao lírica. E ainda que lle foi editado con anterioridade o breve poemário Paixom e morte dum condenado (Do Castro, Sada, 1984) podemos situar a Rabunahal nunha

Henrique Rabunhal é un escritor
que cultiva todos os xéneros e son
numerosos os seus relatos breves
que andan esparexidos por publicacións, como tamén o son as suas
pezas teatrais e os seus estudos críticos que abranguen a moitos autores galegos e portugueses, como
Carvalho Calero ou Pessoa, ambos
e dous pairando sobre este livro de
poemas de analisamos deseguida.
Poemas da, luz e da, loucura (Espiral Maior, A Coruña, 1992) comeza nunha· cita de Álvaro Campos,
un dos heterónimos literários de
Pessoa, secadra o máis atraínte del
para Rabunhal [e para nós próprios] polo que hai de testemuños
persoais na sua poética, por esa baf arada existencialis ta ou por
ese conflicto O livro
permanente do
home que se re- percorre
trata nos versos moitos
sobrepasando territórios e
os domínios do
esa
mundo real.

pluralidade

Como o heteró- é a sua
n i m o Álvaro cualidade
Campos, Henrique Rabunhal máis
tamén gosta de evidente.
se expresar através do versolivrismo e da longura, ainda que non atopemos imaxes secadra tan surprendentes ou
tensas roturas sintácticas como as
que adoitan invadir os poemas do
escritor lusitano. Lembremos, ao
respeito, que o próprio Pessoa nunha carta ao seu primeiro antólogo
Adolfo Casais Monteiro para falarlle sobre a xénese dos heterónimos, di que aparece Álvaro Campos "quando sinto um súbito desejo de escrever e nao sei o que".
Iso tamén acontece, ao noso ver,
coa poética de Henrique Rabunhal e
os Poemas da luz e da loucura pola
razón exposta coµfiguran un livro
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U nha figura do

galeguismo
Sementeira Edicións edita
un fermoso volume, de
orientación didáctica para o
ensino secundário, adicado
a Ramón Martínez López, o
que foi presidente do
Partido Galeguista nunha

espontáneo, adubado de sinceridade
pero, ao mesmo tempo, irregular na
sua construción domo se unha andamiaxe externa estivese a testemuñar os diferenciados períodos nos
que o edificio poético foi estruturado. De feíto o livro xunta catro partes ben distintas que o autor disgrega baixo estes encabezamentos:
"Quod ad me attinet", "Movimento
de harpas", "Euforias" e "Telhados
da tarde dolorida".
Os versos da primeira parte, nucleados derredor dun poema que leva
o mesmo epígrafe e datado na
Compostela de 1985, son textos do
desequilíbrio .. "Do território do
meu corpo avulso, /Do meu alento
orvalhado de loucura", di o poeta
para referenciar continuamente unha paz incerta e un mundo sen razón e sen consciéncia, até chegar a
un "Ultimatum", poema no que se
itera un verso significativo no principiar de cada estrofe "falar de
mim", para engadir "Desnudar-me
em brancos papeis de memoria" ou
"Explicar-me em verso sentido".
Textos como "Parabens a lua" ou
"Suave a memória" rompen o eixo
temático para refuxiar-se na dozura
ou na paisaxe dun corpo soñado. E
de novo outras roturas que fundamentan a nosa argumentación de
irregularidade nos tres poemas que
fechan esta parte, "B arranhám"
("A biografía de urnha praia que
som eu, tu, todo."), "Autoretrato",
un poema que pola sua brevidade
tiña que pertencer á terceira parte e
"Sonho a saúde no teu corpo" que
é un poema elexíaco adicado a unha persoa que xá aparece na dedicatória do próprio livro.
Outros dez textos compoñen o
"Movimento de Harpas" mais o título non significa un meirande
acompasamento e hai mestura de
formas e temáticas, poemas breves
e fermosos ("Como o sol as rosas",
"Ironía") que casan mellor coa terceira parte, poemas que teñen como interlocutora á amada e un texto de raíz patriótica "A um amigo
certo" no que intuimos unha dialogación con Júlio Béjar. Temáticas
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escuras como a morte e a vellez, ou
a soidade que se mira en "Agonía
em Compostela" ("Esperarei unha
tarde que volvas / como a flor
aguarda a carícia da vida"), siléncios que se xuntan novamente ao
Amor no poema "Diálogo com a
amada" que sirve para fechar esta
segunda parte, non sen antes salientar un texto denso, longo e fermoso onde se narra o amor sinceiro
e a incerteza e no que Pessoa volta
a asomar, chama-se "Crueldade" e
acaso na poesía galega nunca o
Amor foi debuxado como unha
crueldade tan absurdamente bela.

Poemas da luz e da loucura é un
livro que percorre moitos territórios e esa pluralidade é a sua cualidade máis evidente, de xeito que
non haverá leitor ou leitora que
non atope un poema do seu agrado,
sempre terá algo que se levar á boca por moi refinado que sexa o seu
padal. E se, coma nós, é de bon
dente poético poderá fartar porque
viandas hai neste poemário. •

A terceira entrega dos Poemas da
luz e da, loucura é un apartado intitulado "Euforias", vinte poemas
breves que oscilan entre un texto
dun único verso ("É de palavras
que se construíron os povos") e un
outro de oito versos que re-iteran
temas do Amor, ódio, da existéncia, da lembranza, do sentimento
da Pátria ou do próprio feíto da escrita ("Escrever é um jeito de traduzir-se")

Unha xusta
.
recuperac1on

O livro remata con sete poemas
agrupados baixo o encabezamento
"Telhados da tarde dolorida" que
principian cun pequeno texto máis
breve ao que suceden unha série de
poemas que mostran un Henrique
Rabunhal feramente ideoloxizado
que canta á Pátria e a dous dos seus
pesoeiros sobranceiros, ausentes de
nós nos últimos tempos, Ricardo
Carvalho Calero e Avilés de Taramancos. No que se adica ao profesor e erudito, intitulado "Pátria" fai
unha fermosa descrita da terra, terra de Maeloc, terra ocupada para
prometer fidelidade á Nación. O
segundo fecha as páxinas do livro
coa dor, velaqui o verso derradeiro:"Siléncio, trist(}za, música".
A estes poemas engade-se-lle un pa-"
ra a nai do próprio escritor ("Amei
levar-te longe de todos os calvários,
/ Afastar-te da desídia e da fadiga"),
un outro texto no que a sombra de
Pessoa campa máis unha vez e que
descreve as ruelas de Coimbra e
ainda outro texto polo que asoman
as barbas de Novoneyra.

MIROVIUAR
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Cantos do Miño
de EliseQ Alonso
Na colección Biblioteca das Letras
Galegas -unha colección dirixida
maiormente a un público estudantil-, Edicións Xerais remata de
recuperar un texto que, inxustamente, é descoñecido para a m3.ioria dos leitores galegos actuais.
Trátase de Contos do Miño, de Elíseo Alonso. O libro leva unha longa e interesante introdución de M.
Doiro Taboada, que situa no tempo
e no espazo o libro e mais o seu
autor. Fai -como é de ·abrigado
cumprimento nesta clase de coleccións- un estudo da língua empregada por Alonso e analisa os
aspectos temáticos e estilísticos
dos relatos que compoñen o volume. No limiar deslizase algun erro
menor que non lixa a calidade do
conxunto: na páx. 23 dase a X.
Quintanilla como fundado do PO,
cando non o foi; e na 28 dise que
"Grial" reaparece en 1966 e foi en
1963. Erros menores que, como dixemos, non deslacen o interese do
estudo introdutório.
Doiro Taboada explica que Contos
(continua na páxina seguinte)

conta de libros

das uas
últimas
xeiras. Os·
autores son
Elixio
Villaverde e
Amancio
Liñares, e
contén
fotografias,
textos de
Don Ramón,
documentos
e
cronoloxias,
polo que se
converte nun
libro non só
interesante
para
utilización no
ensino,
tamén para
calquer
persoa
curiosa en
coñecer máis
dunha das
importantes figuras do
galeguismo. •

Poesía, Alacrán
Nunha edición coa que
inícia a sua andaina un
novo seto, (Alacrán
Poesia) o penúltimo

Economía e
médio ambiente

Prémio Blanco Amor,
Francisco Alonso, dános a
coñecer a sua obra lírica,
anterior á narrativa. O
título é Persianas,
pedramol e outros
nérvios. Segundo informa
o prólogo de Helena
González "cóntase unlla
história de amqr que se
desenvolve nun piso, sen
apenas referéncias do
mundo exterior, pero a
temática céntrase, tamén,
na violéncia verbal, na
soidade e na
·incomunicación". t

Talasa Edicións (Clavel 7-2º0f.2 28004 Madrid), ven de
editar un pequecho
manualciño de dous
economistas franceses, JeanFran\:ois Noüel e Sylvie
Faucheaux, onde se
interrogan sobre os problemas
das chúvias áceclas, ~
diminución da capa de owno,
o efecto invemadoiro,. ..
facéndose perguntas sobre as
posibilidades do
desenvolvimento sostido ou se
As ameazas globais sobre o
meio ambiente (que é o título
do libro) poñen en cuestión a
teoría económica
convencional. t

Sylvie Faucheux
Noel

Jean-Fran~ois

LAS AMENAZAS GLOBALES
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Poderán participa-los traballos orixinais
e inéditos escritos en lingua galega pór
autores de calquera nacionalidade.
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Establécese un premio único con unha
dotación de 500.000.· pts.
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O prazo de admisión de orixinais
remata o día 5 de Marzo de 1993.
('} Extracto das bases que saíron publicadas
no B.O. da Provincia o día 23 de Novembro
de 1992 (nº 270).
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boada, que haxa "reiteracións intensificadoras, períodos curtos e
do Miño apareceu por primeira
sentenciosos que derivan en devez en Buenos Aires, na Editorial
senlaces rápidos e impactantes"
Mundo Gallego, en maio ~e 1955.
(páx. 39). Reiteracións intensifica(Como curiosidade, diremos que o
doras próprias dunha búsqueda de
libro vai dedicado a Alfredo Ruiz
lirismo no relato.· Períodos curtos e
e Ramón Mourente. Non sabemos
sentenciosos, quizá, pero o que si
quen é o primeiro, en canto ao seé cerro é que poucos relatos de
gundo, non estaria de máis lem~ · • Contos do Miño derivan en desenbrar que anos despois chegou á
laces "rápidos e impactantes". Rápresidéncia do Centro Galego de
pidos, ás veces, é unha técnica
Buenos Aires, encabezando unha
roubada (sic) á literatura popular,
candidatura democrática-galeguisao conto popular, do que é devidor
ta. Unha vez no poder, entregou o
E. Alonso; e tantos outros na liteCentro á embaixada franquista.
ratura galega, de Lamas a Fole,
Evidentemente, nen Alonso nen
que é o cúmio, quer dicer a máxininguén podía prever a evolución
ma expresión culta do relato de esde Mourente). Non sabemos que
trutura popular. Impactantes, cáserecepción tivo a obra na Galiza
que nunca.· Os finais, os remates
-Doiro Taboada, na sua bibliodos relatos de Alonso deitan por si
grafia, só pon unha reseña, de X.
sós, do movimento interno do relaCosta Clavell, datada no mesmo
to que, ao ser lírico dilúese -o reano da publicación do libro- nen
mate- no que se está a narrar. Na
entre a intelectualidade galega da
maior parte <lestes contos non
interesante, xa
existe final surpresivo -impacque naqueles
tante~ xa que Iogo.
anos estábase
nos comezos da Elíseo
Contos do Miño é un interesante
"nova narrati- Alonso non
libro de relatos, escrito de maneira
va" (por in- ·
sinxela, sen complicacións técniéun
comprensión,
cas nen lingüísticas, pero sen conpáx. 43), e un- escritor
cesións ao seu posíbel leitor. É o
ha literatura de realista, a
que noutro tempo-se chamou un lifachada realis- pesar de
bro digno. Escrito con amor á línta, algunha pegua e aos seres que pululan polos
gada debia dei- que en
cantos, intentando mostrar tanto a
x ar no leitor certos
face souril como a face menos
e/ou escritor momentos
amábel dun mundo e duns persogalego daque- a sua prosa
naxes. No seu dia, de ser publicales anos.
do e reeditado na Galiza, quizá tipoida
vese o éxito que se merece e non
Enriba escre- tomar
ti vese caído no esquezo do que
beuse literatura mesmo
agora o tira Edicións Xerais. Comde "fachada repre, máis que nada, lelo como
visos
de
alista". Porque
aquilo que pudo ser: o início dunEliseo Alonso panfleto.
ha literatura realista na posguerra,
non é un escrihonra que lle coubo a Neira Vilas,
tor realista,
a quen Doiro Taboada liga, no seu
apesar de que
limiar, con Eliseo Alonso. (Engaen certos momentos a sua prosa
de, erroneamente, o nome de Blanpoda tomar mesmo visos de panco Amor: "A prosa literaria de
fleto, o relato "O bolo", por exemContos do Miño, xunto coa proplo. Alonso é un escritor lírico. a
ducción de Neira Vilas e Blanco
maioria dos dezaseis relatos que
Amor, continúa a liña narrativa
compoñen o volume teñen unha
tradicional galega de corte civil
fonda carga lírica. Daí, por outra
caracterizada polo seu estilo reaparte, como moi ben di Do~o Talista, de denuncia da realidade ,

Poderán participa-las obras orixinars
e fnéditas escritas en lingua galega por
autores de calquera ·nacio.nalidade.·
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Establécese un premio· único con unha
dotación de 500.000.· pts.
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sempre. Trátase de educar os hebreos e "a educación, como a cultura ou a· tradición, non se fan por
suma de "verdades" e resta de
"erras", senón por multiplicacións
de factores que cómpre ter en canta para actuar con sentido" (o.e., p.
176).

Eliseo Alonso.

vencellada á terra, directa e simple, e ignorante das técnicas vang a rdis tas"; subliño eu, XGG.
Alonso e Neira podían ser ignorantes das técnicas vangardistas,
pero A Esmorga, sentíndoo polos
nacionalistas culturais, débelle
muito ás técnicas vangardistas dos
anos 30, 40). +

XGG

Hai dogmas
que liberan?
Un lúcido ensaio
de]. Luís
Segundo
A edición do Catecismo básico do
Vaticano Il (ver ANT, nº 545 ), a
Asemblea IV Latinomericana de
Santo Domingo, 12- 28- X, a transición no gobemo da Igrexa etc,
están a ter repercusión nas preocupacións relixiosas de alguns sectores sociais. No fondo está a pregunta pola hipoteca da liberdade
das "definicións" dogmáticas da
Igrexa tan pródiga en enunciados
doctrinais durante o pontificado de
Xoan Paulo II.
En tirios e troianos -e dicir en fieis
católicos e en agnósticos- hai un
descoñecemento grande do significado do dogma cristián. Dogmas
como tales hai moi poucos. Basta o
"Credo dos Apóstolos" para expresar a dogmática fundamental dun
crente. Na barafunda de declaracións do maxistério eclesiástico,
como na de teorias teolóxicas da
diversas escalas, hai aproximacións respetábeis ao dogma e que
se apresentan como liñas directivas
á conciéncia dos crentes.
Un dos teólogos que mais ten deseñado o campo de liberdade da
conciéncia e o valor liberador do
dogma é Xoan Luis Segundo, un
dos máximos teólogos da TL (teoloxia da liberación). Na sua obra"
O dogma que libera, fe, revelación e maxitério dogmático",
1989, dedica unha parte á inv~sti
gación da evolución doctrinal do
Antigo Testamento e outra ao dogma na Igrexa cristiá.
A característica da revelación no
A. Testamento é a de constituir un
proceso, un avance gradual cara
a verdade; a de non constituir unha
información válida dunha vez para

O Novo Testamento trae unha forma diferente de pedagoxia relixiosa? Non. O dogma , o Credo, é a
"plataforma xenética desde a
que debe lanzarse, en cada xeración, a aprendizaxe de novas dimensións de sentido para a existéncia humana" (p. 359). X.L.
Segundo analiza o proceso dogmático na Igrexa durante os vinte séculas. Mentres nos primeiros anos
a evolución foi grande, logo houbo
un intento de fosilizar a expresión
e de eternizar os enunciados dogmáticos. o Vaticano Il tratou de
despertamos deste sono dogmático. Como?
Liberándonos dunha idea erronea,
a de que a revelación divina constitue unha manifestación inmediata e directa de Deus A
a algun ser revelación
humano. A revelación divi- divina non
na non é un é un
- depósito de in- depósito de
formacións coinformarrectas , senón
ns
ció
un proceso pedagóxico ver- correctas,
dadeiro. Neste senón un
proceso, a mem ória e a pe- proceso
dagoxia colec- pedagóxico
tiva ten unha verdadeiro.
función decisiva para que
cada xeración
non parta de cero. "As solucións,
os desafios da história e as certezas
converxen, cada xeración é lanzada cara unha madurez mais cabal e
cara unha nova, mais profunda e
mais rica verdade"(p. 376).
Como X. L. Segundo, entre nós, o
teólogo T. Queiruga ten elaborado
un tratado sobre a revelación, " A
revelación de Deus na realidade
do home", que afonda nesta sentido da comunicación, unha espécie
de maiéutica histórica, pola que
desde nós ímonos abrindo á experiéncia comunitária. Con razón dixo E. Schillebeeckx: "Pedir a xente que acepte a revelación cristiá
antes que teñan aprendido a experimentala como unha definición da
sua propia vida é unha esixéncia
imposíbel e inútil, que vai contra a
estrutura da revelación".
En suma, tirios e troianos deben
lembrar que non nos atopamos ante un depósito de informacións a
aceptar, nen ante un código de moral que se nós impón. Estamos invitados a compartir a experiéncia
de Xesús de Nazaret, experiencia
que sobarda calquera imaxinación,
pero a que se aproximaron seres
humanos coma nós. Tal experiéncia busca expresarse e codificarse,
reformulándose a diário perante a
memória histórica das comunidades cristiás e de cantos se sinten
atrapados por arelas globais de
existéncia. Cada formulación é unha innovación; cada repetición sen
reformulación pode converterse en
puro "verbalismo". Unha catequese nunca é unha aprendizase verbalistíca, é unha aprendizase vital,
unha confrontación persoal coa
experiéncia que os Evanxeos
transmiten como de Xesucristo.

Que significan, entón, os chamados novas dogmas ou definicións
dogmáticas? Preguntémonos, ante
todo, se hai algunha definición ex
cátedra nos últimos séculas. Nen
siquera hai unanirnidade nos teólogo sobre esa existéncia. Estamos,
si, seguros, de que esas definicións- aceptadas nas igrexas- poden, de algunha maneira, ser intelixíbeis e guiar cara unha experiéncia relixiosa cristiá. Estamos
igualmente seguros de que son secundárias na memória das igrexas
e , polo tanto, de que estas poden
reencontrarse con menores formulacións.
X.L. Segundo cita a Mounier repetidamente; este afirmaba que
nos atopabamos no paso da protohistória cristiá á história. Efectivamente, o cristianismo está enfrontado na actualidade á necesidade de reformular todo o seu
credo, como nos tempos de San
Paulo, cando se efrontou con unha cultura non hebrea e se "helenizou ". Os dogmas emitidos polos concilios ecuménicos son os
fitos mais representativos da inculturación en cada intre histórico e deben ser reestudiados para
novos esforzos de comunicación
coa cu 1tura actual.
Resulta asi positiva a Asemblea de
Santo Domingo , cuxas conclusións xa sancionou o Vaticano,
porque entre elas está o compromiso de solidazarse co pobre para
erradicar a pobreza, pero tamén
coa sua cultura, coa sua língua.
Unha asemblea que manda os
"evanxelizadores " utilizar as línguas nativas no ensino, na catequese; que reivindica desde as culturas indíxenas o papel da muller e
da natureza. En América Latina,
en Africa e en Asia, os cristiáns
sinten a urxéncia dunha inculturación doutrinal para a que os "dogmas"- o resultado do enorme esforzo de helenización do cristianismo- non son algo a repetir inintelixibelmente, senón a repensar
para unha nova formulación.
H.ai unha urxéncia igual en Europa, porque hai unha cultura xa non
grecorromana, xa non "agrária",
unha cultura plural e fundamentalmente técnica.
Ante estes cárnbio radicai o peor
que nos pode aconteceré o medo e
o refúxio na repetición "verbali ta". X.L.Segundo, como Queiruga
ou Schi11ebeckx, e tán a dar, no
eus escrito , a base para e a nova fonnulación inculturadora que
nos capacite para expresar a experiéncia compartida, na que sentir ,
compenetrarse, amar, respetar e
dialogar cos seres humano s, e
mais cos humanos deshumanizados , constítue o eixo do que chamamos ser cristián.
Desde esta perspectiva dicimos aos
non crentes que o Catecismo básico recén publicado - síntese case
imposíbel da conciéncia moral
dunha Igrexa en situación de pluralismo - non ten ningun carácter de
dogma, nen de horizonte pechado, é unha monstra da realidade
conductual dos cristiáns existentes.
Monstra contraditória ? Sen dúbida, pero non máis que a de tantos e
tantos cidadáns , nen memos elevada que a da ética que desexariamos
comun. E tamén dicimos que os
dogmas, lonxe de ser freos, son fitos no ·camiño a superar; liberan do
pasado e provocan un avance cara
horizontes a escalar.+
FRANCISCO CARBALLO
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS
DEBEN COÑECER!!

Vintecinco anos de matices
Ara de Lluis Llach
Na precariedade dos primeiros
anos, Els Setze Jutges --cando deixaremos de mentalos!- movíanse
modestamente, mesmo cantando
en improvisados cenários, ás veces
artellados ·co suporte dun tractor.
Queremos tantos jutges, demandaba o incipiente axente artístico de
tumo, e aleatoriamente, eran enviados aqueles que nun momento dado estaban disponíbeis, sen reparar
no nome de cantor nengun. Por
Catalunya adiante esparexian as ,
suas cancións unha morea de cantautores en misión cuase-pedagóxica. Lluis Llach, no ano 1967, foi o
derradeiro daqueles jutges, o que
pechou a xeira de dezaseis xuíces.
Canalizando discograficamente
aquel movimento, a desaparecida
editora Edigsa, emblemática empresa cultural catalana.
Máis tarde, Lluis Llach sería froito
artístico codiciado por várias multinacionais, como corresponde a un
cantautor que acadou privilexiadas
cotas de supevendas; e o seu canto
encberia teatros coma o Palau e Liceu en Barcelona, ou o Olympia en
París; o que non lle impediria no seu
momento reunir arredor de cen mil
persoas no mesmisimo Camp Nou.
Estamos, pois, perante un artista poLi valente; non é que sirva o mesmo
para un roto que para un descosido;
é que a sua personalidade, única e
multiforma, emana diversas facianas
artísticas: hai un Llach de recinto reducido, e outro masivo, de grandes
concentracións. Hai un Llach lírico,
íntimo, roáis ou menos introspectivo -Jo Sé-, outro, máis popular, que canta
con ar de marcha -L 'Estaca-, e nos recitais adoita a
ser acompañado por un improvisado coro de espectadores, outro épico -El
Bandoler-, que canta xestas de dubidosa e inece ária
veracidade, outro irónico
-Esquizoclub--, que fai
orrir pero difícilmente rir a
gargallada . Naturalmente,
e ta faciana e tán pre ente - me mo a canción
mentada - no di co aniversário.
Todo é cuestión de permeab i 1ida de, de permanecer
alerta a canto rodea ao indivíduo, de asumir a ensiblidade na plenitude do seu
ignificado. A mesma que motivou
cantidade de tomas de posición cívicas, que o levaron a identificarse
políticamente coma nacionalista de
esquerdas. Posibelmente, se non fose por esa teima na defensa do próprio idioma, non estaríamos a estas
alturas celebrando a pervivéncia
dalguns cantautores que, como
Llach, medraron a carón da no seu
tempo nova canr;Ó; especialmente,
tendo en conta que no seu caso recebeu abondosas propostas para
cantar noutras línguas máis inter-

nacionais.
Por algo reivindicou nunha canción o direito a ser pousado, unha
vez morto, nas terras do Emparda, ·
bisbarra de onde procede, na que
recebeu a correspondéncia radiofónica da canción francesa, onde
conviveu co latexar do vento airado a tramuntana, e namorouse do
seu amigo o mar, até o ponto de
viaxar a terras gregas,_ paraxe artística de frecuentes escalas.

Todo iso foi conformando un paraíso sensorial, rico en matices, mália ser parte integrante dun país peq ueno-P aís petit. Este paraíso
veuse turbiado periodicamente por
mor de acontecimentos sociais
pontuais, como a represión obreira
do ano 76 en Vitoria, --Campanades a morts- ou a entrañábel rev o 1uc ión dos
cravos portuguesa -Abril
74. En calquer
caso, o Eu líri- Nasua
t o do artista
foi quen de fa- última
cer da protesta gravación,
unha reivindi- Llach opta
cación estética pola
da beleza.< 1>

moderni-

Pero
este zación
eclecticismo instrumental.
non q uedaria
completo sen
valorar a sua
faciana máis
negroide, que
o aproxima ao mundo do jazz. Como esquecer a Canr;ó a MahaliaJackson!.
Cando a mensaxe é confidencial
Llach canta acurrucadiño ao micrófono, como susurrando algo íntimo; cando o canto se toma temperalmental, ergue a voz e sobreponse ao acompañamento musical,
impondo desafiante a sua teima.
Hai cancións que van evoluíndo in
crescendo, acadando un clima engaiolante.

Disco en directo
Várias grandes orquestras acompañaron ao cantautor ao longo destes vintecinco anos, reforzando instrumentalmente o colorido das suas cancións. Foi histórico aquel recital de
apresentación oficiosa no Palau barcelonés, non só polo solene acompañamento musical, senón polo que supuxo de precedente de disco gravado
en directo, -Ara i aquí-, algo insólito naquela época - ano 69.
Neste disco aniversário, os aplausos son menos perceptfbeis que daquela, e o cantante substituiu as
grandes orquestracións por unha
certa actualización instrrumental: teclados, sintetizador, sonoridade midi, ademáis dos xa convencionais
acordeón, saxo, flauta, pencusións
e guitarras (a inseparábel Laura Almerich). É unha saída airosa, unha
de tantas que podia escoller Llach a
estas alturas: a da modernización
sonora, sóbria nunhas ocasións e

con efeitos especiais outras, amén
dalgunha que outra filigrana instrumental, levadeira por. pouco "cantosa". Llach segue modulando a
sua voz atinadamente, en función
do potencial sonoro dos cinco músicos que o acompañan, habilmente
coordenados por un técnico de son
-Josep Tresserra-, que tamén sabe estar no seu sítio. En resumo,
afástase das formas clásicas da execucuón musical, e achégase á tec.noloxia instrumental, que seguramente permitiralle gañar adeptos
entre os máis xóvenes. Llach, que
tamén se distinguiu pola sua contribución á fonética catalana no canto,
consegue ensamblar o idioma neste
outro contexto sonoro, habitualmente reservado ao mundo anglosaxón; fai máis comprensíbel o
idioma cantado.

(ja{egos ·
as mans de
.!Jlmérica

A sumiu, en definitiva, o de anovarse ou morrer, entendida esta opción como reciclaxe, non como renúncias a un pasado, que, segundo
outro tópico, tamén nos pertence.
Non é gratuíto que as vellas cancións heroicas fiquen, desta vez,
sen o outrora espontáneo acompañamento coral. Outras navidades
no disco son duas canción inéditas: un Valse para inocente,(3) no
que , delicadamente, reivindica, a
estas alturas!, a dignidade da candidez, e a reflexiva Vou e veño, que
reclama sobre si a atención dunha
ca.nción composta e interpretada
sen a penas concesións que disimulen o seu intimismoª'·
Son excepcións neste disco recopilatório, que recupera mensaxes de vintecinco anos de andaina. Como nos seus comezos, volta a cantar de vila en vila,
e o dobre álbum está gravado en actuacións en directo realizadas en Lli\:
d' Amunt, Canet de Mar,
Sant Boi de Llobregat e
Porrera, vilas que quizá
percorreu hai vintecinco
anos, na sua estrea como
artista. Como daquela,
volta a un selo discográfico catalán, na confianza de
atapar un respaldo máis
estábel na difusión dos
seus discos, quer dicer, unha permanéncia máis continuada no tempo, obxectivo encomendado ao selo
Picap. Non é un artista de
modas .. Por algo cumpre vintecinco
anos voltando ás suas orixes. +

Os camiños dos emigrantes deixaron rodeiras que aparecen por todo o mundo a pouco que se removan as silvas do tempo.
Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis
emigrante do mundo. Recuperar as cadras
de tanto map~ trabucado só será posíbel
desde a contestación leal a unha pergunta
sinxela: ¿por que emigramos tanto
os galegas?
As pezas da crónica perdida comezan a acaer con harmonía nestas páxinas conmovedoras que compuxeron Gonzalo. Allegue e a
súa .e quipa.

XOÁN MANUEL ESTÉVEZ
(1) A sua poesia deveu en prosaica

No primeiro tomo oferécese unha estense documentación baseada en arquivos, proto-

mensaxe, cando a esquerda extra-parlamentáría utílízou, ano ano 78, unha frase sua na campaña polo voto negativo á
Constitución: non é iso polo que caíron
tantas flores. Posteriormente (ano 83),
nunha xira galega, o cantor adicaria unha canción nun recital aos tres parlamentários nacionalistas --da coalición
Bloque-PSG- expulsos da cámara galega, por negárense ao acatamento
constitucional.
(2) La Madame, vella canción, aparece
retocada unha estrofa. O autor quer facer outra valoración da sua protagonista: unha turista francesa, que permanece allea á espectación estival do vicindário: porque os turistas viñeron ensinarnos toleráncia, liberdade, sexo .. .,
declara Llach a respeito deste cámbio,
que contrasta coa visión implícita na
canción orixinal: daquela pensabamos
que Franco vivia grácias ao turismo.
(3) Con letra de Miquel Marti i Poi.

colos notaria is, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais ...

O segundo tomo consta de máis de duascentas fotografías que documentan os traballos, oficios, a vida cotiá dos galegos de Alén Mar.

XAÁVENDA
P.V.P.: 12.500 Pta.

NIGRA IMAXEN S.L.
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO
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5555555555555555 os FOTÓGRAFOS NA msTÓRIA DO CINE
Na fotografia da
direita, Gabriel
Figueroa. A rente
destas liñas, na
rodaxe de "O
fuxitivo" xunto a
John Ford.

A luz
convertida en milagre
O Festival de \lalla dolid rendeu homenaxe a
1

Gabriel Figueroa
CELSO

Ao longo dos case cen anos de história do cine, non foron poucas as
polémicas sobre a quen lle correspondia a autoria plena dos filmes.
A crítica e os historiadores foron
outorgando diversos protagonismos á hora de determinar quen era
quen no proceso amplo e interdependente da criación cinematográfica e foron, ao tempo, ambíguos e
contraditórios no intre de atribuir o
primeiro lugar na sempre confusa
xerarquia criadora dunha película.
Unha vez superada a hora do monopólio das grandes marcas de fábrica na década dos pioneros (Gaumont, Pathé, Biograph) e xa morta
ou semi-marta a ditadura das grandes empresas produtoras hollywoodienses (Metro, Wamer, Fox, Paramount, Columbia, Universal...) e
tamén o seu correlato do "star-system", foi a elaboración, desde as
páxinas de Cahiers de Cinema na
década dos 50/60, da chamada
"política de autores" (onde se lle
concedía o máximo protagonismo
ao director) a que acadaria unha
maior acollida entre os especialistas de todo o murrdo. De tal xeito
que produtoras-actores-directores, esco1lidos segundo os gustos
corno trinómio rnáxico e todopoderoso, foron elevados ao podium de
máximos protagonistas no proceso
criador dun filme. Esquecíase asi, e
de que maneira, a contribución
doutros papeis nada desdeñábeis
nesa interdisciplinar e colectiva tarefa de criación: fotógrafos, montadores, directores artísticos, guionistas ou músicos, eran ignorados
polo gran público e obviados ou
minusvalorizados polos expertos.
Aos primeiros aquí citados vai como homenaxe este artigo.
Poderíase entender parte da vangarda soviética e, sobretodo, a obra de
S.M. Eisenstein sen a colaboración
de Eduard Tissé? Ninguén dubida
que sen a experimentación que no
campo das angulacións da cámara
nen no traballo das distáncias realizadas por Tissé, asi como as suas
probas nos encadres e nos contraluces, a obra do autor de "Potemkim"
seria difícilmente comprensíbel.
Poderia entenderse o "expresionismo xermano" e mesmo todo o
"Kammerspielfilm" sen a contribución do operador e fotógrafo Kar

X.

LoPEZ PAZOS

Freud? Canto lle deben Mumau ou
e nobre ollar en Ernest Borgnise en
"Marty''. O austríaco Billy Wilder
Wegener, Lang ou Dupont e mesmo Browning? "O último", "O Gosoubo do seu talento en "Irrna a
lem'', "Metrópolis", "Varieté", ou
doce", "O apartamento", "Bícame,
"Drácula", son tanto obras dos ciparvo" ou "En bandeixa de praneastas citaµos como do mesmo
ta" ... Da mesma xeración son tamén Harry Stradling, Oswald MoFreud. Poderia o francés Jean Vigo
rris, Lucien Ballard, Ernest Lasacadar esa simbiose perfeita entre o
seu humor anarquista e as aportaglo, Rudolph Maté, Jack Cardiff,
. cións do "cine-ollo", sen a colaboRobert Krasner, loe Walker, Haración que Jle prestou o fotógrafo
rold Rosson ... Lembrando alguns
dos seus traballos é fácil recoñecer
Boris Kauffman en "A propos de
a sua arte. De Stradling, "SospeiNice" e no resto da sua produción
de avangarda dos 'lJJ/30? Canto He
ta", "Johnny Guitar", "Un tranvía
debe Greta Gairbo ao conoeito da
chamado desexo" e alguns dos menores musicais-espectáculo "My
luz e das tonalidades grises queposura William Dan.iels, o- fotógrafo
Fair Lady", "Funny Girl", "Hello
de case todas as suas películas?
Dolly"; de Morris, a mestria nos
Stroheim sabia canto lle pertencia a
planos de Sue Lyon en "Lolita" ou
Danieis da perfeizón de "Esposas
os seus traballos para Huston en
frívolas" ou "Avarícia"; como ta"Moulin Rouge", "A burla do deamén o_.sabian Dassin en "Forza bruño", "Moby Dick" ou "As raíces
ta" e "A cidade espida" ou Antdo ceu"; de Ballard, lembrar o
hony Mann en
"Marrocos"
de
"Wincbester 73" ou • • • • • • • • • • • • • • Stemberg ou a con"Terras de lonxe".
tribución que no
A Greg Toland décrepúsculo do wesbelle William Wytern fíxo nas suas
1er parte do éxito
seis c-0laboracións
de fitas como "Cucon Sam Peckinmes Borrascosas'',
pah; de Lasglo qué"Rua sen sáida",
danos a sua mestria
"O Forasteiro", "Os
co branca e negro
mellares anos da
en "O bico mortal"
nosa vida", "A lopara Aldrich e o
ba" ... Tamén Ford
seu tratamento da
ten moito que agracor en "Apache",
decer 11 e en "As
tamén para o oronuvas da ira" ou en "Homes intrépido realizador; a Rudolph Maté, dedos". Os seus claro-escuros e a sua
bérnoslle a fotografía dunha obra
conceición da profundidade de foco
mestra total, un dos títulos glorioquedarán permanentemente vencesos da história do cine: "A Paixón
llados a unha das obras capitais da
de Xoana de Arco" de Dreyer: tahistória do cine mundial á que o tamén outra paixón, a que encendeu
lento ·'de Toland contribuiu dun xei"Gilda", é obra de Maté; Cardiff
to determinante: "Cidadán Kane".
buscou no chan os pes da Gardner
Tamén para Welles en "O cuarto
na "Condesa descalza" e as borramandamento" e para Laughton en
cheiras de Bogart en "A raiña de
"A noite do cazador", púxose en
África"; Krasner perseguiu a Wefuncionamento a mestria de Stanlles polas mas de Viena en "O terley Cortez, a quen a faciana muda
ceiro home" e a Olivier metido nas
de Gloria Swanson serviu de camroupas de "Enrique V"; Walke.r
po de entrenamento nas suas expeacompañou ao noso avó Capra en
rimentacións co branco e negro.
18 películas desde 1928; a Rosson
debémoslle os musicais mito "O
J oseph LaShelle, outro clásico da
mago de Oz" e "Cantando baixo a
mesma xeración que Toland ou
chúvia" e un thriller xenial: "A
Cortez, foi submiso e xenial fotóxungla do asfalto".
grafo de Preminger en "Laura" a
maior glória de Gene Tiemey ou
Fóra de Hollywood na sua época
da Monroe en "Rio sen retomo";
dourada e de xeracións posteriores,
por non falar do que fixo co tosco
convén non esquecer outros nomes

O labor dos

fotógrafos
encumiou a unha
chea de grandes
cineastas.

que marcaron momentos importantes. Citemos alguns. Vittorio Storaro, colaborador de Bertolucci ("Il
conformista", "A estratéxia da araña", "Novecento", "O derradeiro
tango en París", "A lua", "O derradeiro emperador" ... ) e do Coppola
de "Apocalypse Now"; Douglas
Slocombe, fotógrafo preferido das
comédias Ealing ou do Losey de
"O servinte"; outro italiano, Giuseppe Rotunno, amado por Visconti en seis películas entre elas "O
Gatopardo" e "Rocco e os seus irmáns", e tamén por Fellini en nove
longametraxes ("Casanova",
"Satyricon", "Amarcord'', "Roma" ... ); Raoul Coutard, constante
colaborador de Godard ou Néstor
Almendros, que faria incomprensíbel sen a sua presenza parte do cine de Truffaut e de Rohmer: John
Alcott, esencial para coñecer o cine
de Kubrick desde "2001" a "O
Resplandor", pasando pola "Laranxa" e "Barry Lyndon"; Sven Nykvist, o alter-ego de Bergman; Gordon Willis, luz e tonos cálidos na
saga do "Padriño"; Luís Cuadrado,
sen quen seria imposíbel coñecer
en toda a sua dimensión o mellar
do cine hispánico dos sesenta/setenta; outro tanto se poderia dicer
para as duas décadas que s'eguen
do traballo de Arribas ou Escamilla, sobre todo este último. Tanino
delli Colli, fotógrafo de P.P. Pasolini en "Accattone", "Porcile", "Saló" ou "Paxaros, paxarracos"; P. de
Santis, asíduo colaborador do derradeiro Visconti ("O Inocente",
"A caída dos deuses", "Confidencias") e tamén do Francesco Rossi
de "Domini contra'', "Cristo parou
en Eboli" ou "Excelentísimos cadáveres"... A lista pois de
fotógrafos que deron ao cine non
só parte do seu esplendor, senón tamén que sinalaron pontos definitivos na sua evolución como arte,
poderia alongarse ainda máis.
UNHA HOMENAXE A
FIGUEROA

É por iso que a homenaxe que hai
pouco adicou o Festival de Cine de
Valladolid á obra do fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, ten tamén toda a dimensión do recoñecimento a un oficio. Nado en 1908,
Figueroa tivo unha boa aprendiza-

xe. Foi aluno de Alex Phillips, traballou con Jack Draper e aprendeu
moito en Hollywood do xénio de
Greg Toland. En 1~36 fixo o seu
primeiro traballo importante en
"Alá no Rancho Grande", polo que
acadaria o Prémio de Fotografía na
Mostra de Venecia, primeiro dos
rnoitos prémios que conseguiría na
sua carreira de algo máis de cen títulos. A partir de 1943 e logo de
fotografar "Flor Silvestre'', a sua
reputación quedada ligada á de
Emilio Fernández, con quen formaría un auténtico tandem e con
quen rodaria praticamente toda a
sua filrnografia. Xuntos desenrolaron, até acadar o manierismo, unha
composición dunha plasticidade rigorosa, sobre a que se situan os
personaxes. Unba muller con velos , un magüey e unha nube forman a santa trinidade do seu ideal
estético, no que a ferrnosura de cada plano, tomado illadarnente, prima sobre todo o conxunto e forza
de antemán a imprimir certo ritmo
á montaxe. Esta xeografia física e
humana idealizada, inspíra e non
nas imaxes filmadas por Eisenstein
para Que viva México! (Figueroa
negou esta influéncia en Valladolid) senón no corpu plá tico e iconográfico dos grande murali tas
do seu país como Diego Rivera e
Siqueiros. Fotógrafo de "O fuxitivo" de Ford, e fotógrafo tamén para o John Huston de "A noite da
iguana" e "Baixo o volcán", Figueroa foi un asíduo colaborador de
Luis Buñuel quen seria quen de domeñar a sua innata tendéncia ao artificio e dotar os seus traballos dunh a maior carga de sobriedade e
transparéncia. "Nazakín", "El", "Os
esquecidos", "O anxo exterminador", "A xoven'', "A Fievre monte
ao Pao" ou "Simón do deserto" son
momentos álxidos da colaboración
do aragonés e do mexicano. Home
ligado a posicións de esquerda,
amigo e colaborador dos republicanos españois no exílio mexicano,
honesto, solidário e gran profisional, a inxente produción de Gabriel
Figueroa, constitue un amplo panorama de ensinanzas sobre a conceición da fotografia no cine, situando
a sua filrnografia como un dos monumentos de imaxes máis recoñecíbeis e perfeitos de toda a história
do cine mundial.+
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FACTORES

DE

R 1S C O

CARDIOVASCULAR

SACO
Algúns hábitos, conductas ou costumes poden
favorece-la aparición de trastornos da saúde que afectan
o corazón e o aparello circulatorio, e que se chaman
enfermidades cardiovasculares (anxina de peito, infarto
de miocardio, trombose, etc.).
O consumo de tabaco ou alcohol, unha alimentación
con demasiadas graxas animais, a ausencia de exercicio
físico, o exceso de peso e o estrés, contribúen ó
desenvolvemento das enfermidades cardiovasculares, por
iso se consideran factores de risco. A tensión arterial por
riba de valores normais é tamén un importante factor de risco.
É moi importante que todos saibamos que a presencia
destes factorés de risco depende fundamentalmente
dunha decisión persoal, do comportamento diario de
cada persoa.

As novas enfermidades non· se curan milagrosamente e,
malia os importantes avances tecnolóxicos ou os
sorprendentes
progresos
da
ciencia
médica,
lamentablemente non dispoñemos de tratamentos que
nos permitan .afrontar en toda a súa extensión as
consecuencias destas enfermidades e por iso é tan
impotante a súa prevención.
Lembre: todos e cada un de nós participamos e
decidimos, cos nasos comportamentos rntiáns, unha
gran parte da saúde que posuímos.

CONSELLERIA DE SANIDADE
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Verbas cruzadas
1

.1

Lioros

2
3

4

Maastricht,
la polémica de Europa.

Un feixe
de artigos críticos
sobre o Tratado de
Unión Europea
de notábel interese,
sen aburrir ao leitor.. Un
complemento informativo
que abre luces sobre
unha Europa a debate.
Ediciones VOSA. +

5

6
7

8

9

10
11

2

3 . 4

5

VICENTE BARREIRO MESA

6

Queria coñecer xente que estivese
interesada no Galego Reintegrado,
para facer un grupo reintegracionista ou sociedade cultural na Coruña. Interesados chamar ao (981)
269442 e perguntar por Carlos ou
escreber a: r/ Cidade de Lugo 37,
8!2. 15004. A Coruña.

8

9

•
•
•
• ••
•
•
• • ••
•
•• •
.

Anúncios de balde
Rata Subversiva Distribuidora
Alternativa, é un proxecto de distribución de material autoxestionado
e alternativo (publicacións contrainformativas, chapas, camisetas, libros e música anticomercial), dando
sempre prioridade o material autoproducido por grupos, selos non comerciais e colectivos que teñen outras iniciativas á marxe do sistema.
Se estás interesado ou queres pedir
catálogo escreve a: Triñans Nº 60.
15938 Boiro. A Coruña.

7

HORIZONTAIS 1-0 amañecer, a primeira claridade. Para ·
os romanos, a metade de mil. 2-Parte da planta que sustenta os ramos e as follas. Cincuenta e seis. 3-Época, lapso de
tempo. Insípidas, desaboridas. · 4-Símbolo do nitróxeno.
Póñalles data, feminino. 5 Certo canto popular, plural.
· Símbolo do ainerício. 6-Certo móbel con patas. Feito de
cortar as árbores polo pé. 7-Ditongo moi repetido nos a'pelidos galegos. Límpanos raspando. 8-0bxecto ou mercadoria que se remitiu. A primeira. 9-Castrar os cortizos.
Entrelazamento feito con cordas, liñas ou fios. 10-Ar musical canário. Despréndese, sai de. 11-Vogal con pontiño:,
Emiten son. Cidade de Abraham .
VERTICAIS: 1-Faime acenos. Cento dous. 2-Taberna,
cantina. Porción de terreo labradio, plural. 3-Festa e diversión nocturna feita na rua, plural. Letra do alfabeto grego,
plural. 4-Terceira persoa. Sinal para dar aviso dun perigo.
Vogal. 5-Contracción gramatical. Dise do que está no ar,
feminino, 6-Consoante con tellado. Un dos catro pontos
cardinais, plural. Duas consoantes que van seguidas no alfabeto. 7-Nome de muller. Muller moi pequena. 8-Súbdito, subordinado. Organización das Nacións Unidas. 9-Falas, comentas. Mistura de fariña con auga formando pasta.
Voz militar de mando .

.Mulleres
no cine ·
A Coordenadora Feminista Donicela, organiza un ciclo de cine de
catro películas. Os pases son as 20
h, no Centro Cultural Caixavigo .
Dia 21, Voces Distantes de Terence Cavies. Dia 22, Sorgo Vermello de Zhang Yimou. Dia 28, Tampopo de Juzo Itami e dia 29, Sexo,
mentiras e titas de vídeo de Steven Soderbergh. +

Vídeo
Jean Luc
Godard

SOLUCIÓN AO ANTERIOR: De. Abutre. Ese. Ola. N.
Ne. Alisas. Tuna Se. l. Era. Acaen. Oir. Asia. Es. Ion.
Bs. G. Eme. Ma. Urna. Cero. Ai. Riadas. One. Son. Ss.
Ines. B.•

Dia 22, ás 20 h, na Sá de Conferéncias do C.C. Caixavigo. Oferécese un monográfico de Jean Luc
Godard, coa proxección dunha recopilación. dos seus derradeiros
traballos. +

Convocatórias
está interesada de cara ao ano que
ven en ter información sobre todo
tipo de fanzines que se distribuen
pola Galiza adiante. O noso enderezo é r/ Darwin, 1. 15172 Perillo
(A Coruña). (981) 63 65 98.

O Colectivo Gai de Compostela
(CGC), reúnese todas as semanas
para traballar na defensa dos direitos dos homos~uais. Unha das nosas actividades é a publicación da
revista S'homos, á venda nos pubs
da zona vella compostelá. O próximo número sairá á luz a princípios
de Oecembro. Para contactardes
connosco ou recibirdes calquera tipo de información escribide ao
Apartado 191. 15780. Compostela.

Sabes se queda nesta sociedade algunha muller que non téndose traicionado a si mesma este disposta a
negar tantas veces como sexa neFaite suscritor da revista O 'Iran
cesario o patriarcado e rebelarse
Vía. Receberas a revista pontoalcontra él, en feito de insumisión?
mente por correo. Co- .
Respostas ao Apdo
305. Vigo. Asociación
ta de suscripción
Pisos para compartir,
1.000 pts., 4 números
Anti patriarcal.
avisos, alugueres,
ao ano. Mandar peticións a: Tran Vía Cocámbios, compras,
Vendo unha Historia
lectivo, Apartado de
vendas, contactos ...
da Arte de Salvat ( 1O
Correos 22, 36400 O
tomos) e o apéndice O
de publicación
Porriño.
rostro humano na arte
gratuita na sección
(1 tomo). Interesados
Vendo discos casechamar ao (981) 58 81
AnÚJlcios
tes de calquer dos .3
25. Perguntar .por Xosé.
LPs do grupo de rock
Prezo-31.000 pts.
de balde
alicantino Badana. O
Teléfono
cuarto LP editarase
Mércase cheminea de
próximamente. Ta(986) 43 38 86
ferro en bó estamén vendo gravado.(986)433830.
cións de calquer LP r A NOSA TERRA_ ,
de Fuxan os Ventas.
1 . Está funcionando dentro da asociación Ecos
Contra~reenbolso. Escreber a Manoel Bello
do Su! unha sección de
Salvado.Ruada Igrexa nº 9, 15685
apoio aos povos indios. Ternos
Xanceda-Mesia. A Coruña.
moito traballo por <liante. Se queres
participar, ponte en contacto conVendo amplificador PEAVEY de
nosco. Ecos do Sul. Apdo. 677.
15 Watios. (AC/DC). Sen uso. Ra15080 A Coruña.
zón, (986) 30 38 58 en horas de
traballo. Perguntar por Padin.
O Comité Cidadari Galego AntiSID A de Compostela terá o seu
Xa estamos en Barcelona: P.P.G.
local aberto ao público de luns a
(Produtos Patrióticos Galegos).
venres de 16,30 a 21h, e os martes
Venda e distribuizón de produtos
e mercores polas mañáns de 11 a
da terra de alta calidade a prezos
13h. Tamén contan cun contestasen competéncia: camisetas, bandor automático para facilitar o condeiras, pegatas e outros obxectos
tacto fora <leste horário. O local esimprescindíbeis para calquer celetá en Fonte de San Miguel, 2-baibración patriótico-reivindicativa.
xo. 15704 Compostela. Apdo. correos 117. Tlf. 57 34 01
. Un .magnífico agasallo para as vindeiras festas. Se queredes contactar connosco, non lle -dedes máis
Autonomia. Centro de difusión alternativa (discos, libros, camisetas, ·
voltas e escrebede a: Dores Asorei
chupas). Mércores e venres de
Veiga. R/ Ausiás March, 130, 2º
. 19,30 a 21,30 h. Sábado mañá e
1ª· 08013~Barcelona.
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vi- .
go. Distribución non comercial.+
A. Casa da Xuventude de Oleiros,
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Taller-Cursiño
de Mímica
Está aberto o prazo de inscrición para o curso de iniciación ao mimo que o Colectivo de Educación Medioambiental (CEM), organiza para os vindeiros 28, 29 de; Decembro e 4, 5 de Xaneiro, e
que impartirá Javi Mimo
Clown, (Javier García Rivas). O desenvolvemento .dó
curso baséase na práctica teatral e os seus obxetivos son,
entre outros: a introducción
dun actor á interpretación en
mimo, facilitar os coñecementos básicos da linguaxe
mímica, da improvisación e
do xogo teatral, asi como a
deshinibición e convivéncia
grupal. As sesións terán lugar na Aula Rei de Viana,
do Complexo Deportivo de
Elviña, na Coruña, de 17 a
19 h. Haberá unha estricta limitación de prazas, a lista de
participantes se establecerá
atendendo á orde de inscrición. Para anotarse ou máis
información dirixirse, polas
mañás, ao local do CEM: r/
Laracha nºlO. A Coruña. TI:
265640.

Axudas
para proxectos
Convoca a Axéncia Española de Cooperación Internacional do Ministério de
Asuntos Exteriores. Subvenciona proxectos de axudas ao desenvolvimento,
promoción e difusión educativa, intercámbio e actividades c"ulturais. Poden
solicitalas persoas xurídicas, entidades públicas ou
privadas. O prazo remata o
31 de Decembro. A convocatória está publicada no
B.O.E. do 19-05-92. Máis
información na Axéncia,
Avda. Reyes Católicos, 4.
28004 Madrid. Tlf. (91)
583 91 54.

Obxetjvo
da Memória
Prémio fotográfico organizado pola Asociación de
Amigos do Museu Arqi.Jeolóxico da Coruña.Unicamente para afeizoados, a
obra pode ser en branco e
negro ou a cor, sobor do tema património cultural galego. O formato das fotogra. fias sobre papel será de
20x25 ou l 8x24 cm, sen
nengun tipo de enmarques.
Non hai limitacións no número. de orixinais por con.cursante. No dorso das fotos
_deberá figurar: Nome e ape-

lidos do autor, enderezo e te. léfono, tema representado,
· lugar e data na que se realizou a fotografia, xuilto co
texto Autorizo ao Museu
Arqueolóxico de A Coruña
a publicar esta fotografia e
a firma do autor. O prémio é
único de 100.bOO pta, pero
con dous accésits de 25.000
pta para outras dous fotografías. Para máis información
ou remitir, por correo certifi- ·
cado, as fotos, dirixirse ao:
Museu
Arqueolóxico
Castelo de San Antón-Apartado 2.045-15001 A Coruña.
Antes do 28 de Decembro.

XVII Certame
Nacional de
Poesía Sobor do
Nada!
Convoca o Centro Cultural
José Dominguez Guizán de
Begonte. Poden participar
todos os poetas que o desexen, con textos en Galego
ou en Castelán, e con libre
contrucción dos poemas. O
tema ha ser o Nadal, dende
calquer ponto de vista, anque recibirán especial valoración os que fagan referéncia a Begonte e o seu Belén. Hai un priméiro prémio
dotado de 100.000 pta, máis
estatuiña de Sargadelos; e
un segundo prémio de
50.000 pta e estatuiña de
Sargadelos. Os orixinais remitiranse por triplicado, e
con plica na que constarán
os datos do autor, a: Centro
Cultural de Begonte (Lugo); antes do 6 de Xanéiro
de 1993.

Camiño de
·santiago.
Concurso de
obras teatrais
inéditas
Convoca a S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo, con tres
categorías: Teatr~ profisional, teatro escolar
(adaptada aos últimos cursos de EXB e primeiros de
en sino meio) e teatro de títeres.
Os
prem10s:
3.000.000 e un accésit de
1.500.000· para teatro profisional; 1.000.000 e un accési.t de 500.000 para teatro
escolar e 500.000 e un accésit de 250.000 para títeres." As obras han ser inéditas e estar escritas en gale. gd normativo oficial ou en
castelán. O tema ha gardar
· algun tipo de relación co
camiño de santiago e os
traballos presentaranse por

quintuplicado, sen asinar e
con unha plica pechada cos
datos persoais, antes do 21
de Febreiro en: S.A. de
Xestión do Xacobeo. Departamento de Cultura e
Programas .· (Concurso de
obras teatrais). R/ dos Feáns, nº3, baixo. 15706 Santiago. Para roáis información (981) 595939 / 595936
e 902 199300.

VIII Prémio
Antón Losada
Diéguez
Convocan os concellos do
Carballiño e Boborás de
Ourense, e premiaranse:
Duas obras, publicadas no
1992, unha no eido da creación literaria e outra de
investigación con 500.000
pts cada unha; unha obra
inédita de escritores da comarca do Carballiño con
250.000 pts e outro traballo inédito de investigación encol da comarca do
Carballiño. O prazo para
apresentaren as obras remata o 15 de Xaneiro de
1993. Para máis información dirixirse ao concello
do Carballiño. Ourense.

III Certame
Galego de Arte
] osé Domínguez
Guizán
O Centro CulturaJ Begonte
convoca este concurso no
que poderán participar pintores galegos, só se admiten duas obras por autor,
con tamaño máximo de
l ,5xl m enmarcadas . O
prémio está dotado con
250.000 pts e estatuiña de
Satgadelos. As obras serán
remitidas, á Delegación
Provincial de Cultura de
Lugo (Pintor Corredo;ra 1),
antes do 25 de Decembro.
Os gastos de envio e devolución correrán a cargo da
delegación. A obra premiada quedará en posesión do
Centro Cultural.

Concurso .
de Teatro Breve
A Escota Dramática Galega convoca o XII Concurso de Teatro Breve, para
orixinais inéditos, cunha
extensión máxima de vinte
fólios a dobre espazo. Mandaranse por triplicado, sen
remite e con plica a: "Escola Dramática Galega. XII
Concurso de Teatro J3reve.
Rua Santa Teresa, 18 baixo.
15002 A Coruña". O pré-

mio, dotado con 50.000 pt .
inclue a publicacion da
obra premiada nos Cadernos da Escota Dramática
Galega. O prazo de admisión de orixinais rematará o
día 31 de Decembro. A
E.D.G. poderá estrear, de
acordo co autor/a a obra
premiada.

Prémio Empresa
A Confederación de Em presários de Pont evedra
convoca un prémio de Investigación e Periodismo.
Os traballos serán orixinais , e publicados nos
méios de comunicación entre o 1 de Xaneiro e o 31
de Decembro deste ano, data de peche da convocatória. De cada orixinal apresentaranse seis cópias antes
do 15 de Xaneiro do 93 ,
nos locais da CEP, r/Velázq u ez Moreno , 9-4, 36201
Vigo. Tlf. 43 96 11. O traballos publicados en prensa
enviarán un orixinal da páxina e data do periódico no
que foron publicados . Os
traballos de rádio e televisión enviarán soporte magnético con indicación de
dia e méio no que foron
emitidos. Adxuntaran e os
dados personai do autor/a,
enderezo e teléfono. Toda a
documentación enviarase
nun sobre pecho. O fallo do
xuri dara e a coñecer no
primeiro trimestre do 93, e
o prémio estará dotado con
1.000.000 pta.

Mulleres de
Compostela
A Concelleria da Muller de
Santiago convoca o Prémio
de Investigación "Coñezamos a nosa História: Mulleres de Compostela". Co
obxecto de promover o coñecimento e difusión do labor desenvolvido por mulleres compostelás que d~sta
caron ou foron pioneiras en
calquer tipo de actividades
(científicas, culturais, artísticas, sociais, políticas, etc.).
Os traballos apresentados
serán inéditos e terán unha
extensión mínima de 30 fó1ios mecanografados. Pódense acompañar de material fotográfico. Pode apresentar traballos calquer persoa sen límite de idade. A
dotación é de 300.000 pts.
para ci traballo seleccionado
polo xurí. As solicitudes remitiránse á Concelleria da
Muller, r/ Acibecheria, 16-2.
15704 Compostela. O prazo
de inscrición é até o 31 de
Decembro+
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Exposicións-

Televisión
Martin's Day
Día 17, ás 19,15 h, en Entrada libre, da TVG. Protagonizada por
Richard Harris que recibiu unha
nominación ao Osear pola sua actuación en O prado. Estreo estatal.

Astérix e
a sorpresa do César

Amélia Queiroz

Venres 18, ás 19,35 en entrada libre da TVG.

Corazonada

Os tolos
do aire

Sábado 19, ás 12 da noite en Butaca Especial da TVG. Dirixida en
1982 por Francis Ford Coppola.
Actuan Frederic Forrest, Teri Garr,
Raul Julia e Nastassia Kinski. Comédia. Unha parella se separa e vai
ás Vegas ao encontro da aventura
que estaba desexando.

Mércores 23, en Entrada libre da
TVG. Branco e negro 1931. Dirixida por Edward A. Sutherland e con
Stan Laurel e Oliver Hardy coma
intérpretes. Nesta comédia Stan e
Ollie marchan á lexión estranxeira
para que Ollie esqueza un romance
infeliz.+

Norberto Olmedo

Actos
A pataca quente
Ciclo de conferéncias que organiza
a Sociedade Cultural Oliva (r/ San
Vicente, 8-1 2 • Vigo). Venres 18, ás
20,30 h. O Labirinto Iugoslavo,
Xulio Rios, director do Instituto
Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), abordará a difícil e problemática evolución na ex-lugoslavia a dous dias
dunhas eleccións consideradas por
todos os observadores como decisivas para o futuro da guerra. Dentro do mesmo ciclo, Mércores 23, á
mesma hora, Francisco Carballo,
impartirá a charla O Nadal: Tradición e consumo en occidente.

Festa da Andaina
Co motivo do priméiro aniversário
e da edición do cuarto número da
Revista Galega de Pensarnento
Feminista, Andaina, celébrase
unha festa na Nave de Servícios
Artísticos (NASA) de Santiago,
dia 19, ás 21 h, cas actuacións do

20. Máis de 250 obras correspondentes ao periodo
1924-1958 e que se artellan en cinco apartados:
pintura, obra gráfica, debuxos, deseño industrial e
bosquexos para mUJais e
vidréiras. Completa a exposición unha selección
de obxectos persoais do
artista, coma libros, cartas ou fotografia_s (ver A
Nasa Terra nº541).

Até o 11 de Xaneiro.
Pinturas na Galería Sargadelos de Vigo (Dr. Cadaval, 24) ..

Duo Sofoco (música brasileira), o
grupo A2 ca obra L' interés per tu e
a Compañia de Maria co cabaret
Fisterra-Broadway. Prezo da entrada 1.000 pta.

VIII Xornadas de
História de Galícia
Ciclo de conferéncias no Ateneo
de Ourense, do 14 ao 18 de Decembro. Celebraranse duas conferéncias diárias, ás 18 h e ás 20 h.
Dia 17, José Carlos Moya falará
do Paralelismo entre a emigración galega e basca a nivel comarcal, nos séculos XIX e XX.
Unha análise rnicrohistórica, e
Xavier Castro impartirá unha
charla sobar do Comer e beber
nas terras ourensáns. Séculos
XIX-XX. Dia 18, Jesús de Juana
ca conferéncia ldeoloxia e reacción na Galícia de finais do
XVIII; e Germán Rueda con A
emigración galega a Estados
Unidos.+

Teatro

Pintura na Galería de Arte Ad Hoc, de Vigo. Até
o 5 de Xaneiro, de 11 a
13 h e de 17 a 21 h (pechado Domingos, a tarde
dos Sábados e a mañá
dos Luns).

IX Certame de
Pintura Concello
de Cambre

Arturo Baltar
Esculturas na Sala de
Exposiciones Caixavigo.
De 19 a 22 h.

Obras na Biblioteca Pública de Cambre.

Doce obras
de Manolo Paz

Ernesto
Che Guevara

Na Galeria Trinta de
Santiago.

O Ateneo da Coruña acolle unha mostra de carteis
sobor da vida do Che.

A muralla
de papel

Escultura de Arturo Baltar

No Arquivo Histórico
Provincial de Lugo. As
distintas evolucións da
Muralla de Lugo o traverso do tempo, documentadas coa información do Arquivo.

Aldara
O Grupo Aldara, mostra
as suas pinturas con relieves en tea, no Liceo de
Ourense.

II Bienal

de Gravado
A Aula de Cultura de

Caixa Ourense, recolle
as obras participantes na
II Bienal de Grabado
Julio Prieto Nespereira.

Imaxes da Arte
na Galiza
O Museo do Povo Galega en Santiago, recolle
-e sta mostra itinerante de
198 transparéncias de
Xurxo Lobato.

Mirando ao-Mar
Páxinas coordenadas por .
IAGO LUCA

Cultura Galega e recolle
cinco séculas de relación
con América.

Jesús Castañón
Expón as suas_cerámicas
na Galería Sargadelos de
Santiago.

Galícia e América

Carlos Maside

No edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra.
Está organizada pola
Xunta e o Consello da

Mostra antolóxica no Audi tório de Galícia, en
Compostela; de 12 a 19
h. (pechado Luns)"e até o

Fotografía na Casa da
Cultura .do Gro ve.

América
tece que tece ...
No pub Pepa a Loba en
Santiago, de 9,30 a 14,30
h pola mañá e a partir
das 19,30 h no serán. Exposición de tapices cedidos por Pilar Sampedro.

Xosé
Díaz Fuentes
Expón as suas esculturas
- no Museo Provincial de
Lugo.•

Música

Morris & Manquiña

Milladoiro

Espectáculo de variedades. Día 18,
na NASA de Compostela.

O día 18, ás 20,30 h, no
Centro Cultural Caixavigo, na Gala Proxecto
Hombe. Os sete músicos
que conforman Milladoiro tocan, entre outros intrum en tos: Teclado,
acordeón, gáitá, clarinete, violín, mandolina,
guitarra, arpa, ocarina.

I Mostra de Teatro
Armando Cotarelo
Valledor
A primeira edición da mostra, re-

mata conduas representacións. Teatro do Noroeste ca obra A grande noite de Fiz, día 18, á 20,30
h, na Casa da Cultura de Vilagarcia· e Teatro Anónimo con Si o
sei non volvo a Casa , día 20, á
18 h, no Fogar do Pe cador de Vilaxoán.

Ciclo de Piano
Romántico
No Mus~o de Belas Artes da Coruña, ás 20 h. O
dia 17 Margarita Soto
no piano acompañada
pola voz de Antón de
Santiago. O día 21 Monica Pons no piano e o
22 Eulogio Albalat na
guitarra. Entrada libre.

Teatrames 92
Mo tra de teatro organizada polo
Concello de Ame . A representacións teñen lugar no Pavillón Munic i pai de Ames/Bertamiráns. A
xornada inaugural é o dia 18, ás 20
h, e conta ca obra História Negra
do grupo Viravolta Titeres e a actuación do grupo de baile Brincadeira. O resto das compañías actuan á 21 h. Dia 19, Tranvía Teatro con A Mostra: Travesura 92.
Día 20, Teatro do Morcego con
Mistério Cómico. Día 21, o grupo
Cachirulo presenta A bela e a besta; e dia 22 péchase o certame con
Noites de Amor Efémero de Os
Kaladinhos. Encrada gratuita.•

Música nos
monumentos

A comédia musical galáctica
Bang da compañia Chévere.

NTA
~

u

Big~

A Xoven Orquestra de
Galícia interpreterá un
programa con pezas de
Mendelsshon, Martini e
Haydn, nun percorrido
por igrexas e monumentos antigos. Día 18 no
Hostal dos Reís Católicos de Santiago, día 19

na Sociedade Atlántica
de Matamá (Vigo) e o
20 no Centro Cultural
Valladares de Vigo.

Servícios Artísticos
(NASA) de Santiago.

Orquestra
Filarmónica e
Coro
Nacional
de Lituánia

Os Doré
O 18, ás 21 h, na Nave
de Servícios Artísticos
(NASA), de Santiago,

Wilko Johnson

Wilko Johnson.

O que fóra Dr. Feelgood,
especialista en rhythm

and blues, actuará o dia
17, ás 21 h, na Nave de

Publicacións
Calendário Estiño
Coma todos os anos sae
un nov9 calendário promovido polo Colectivo
Socio-Pedagóxico Estiño, integrado por mestr~s
e mestras de escotas rurais de Lugo e Ourense.
Os nenos e nenas destas
escalas ilustran o calendário con debuxos das
distintas festas galegas,
que_enmarcan texto de C.
Emilio Ferreiro e Castelao. Para conseguir un,
remitirse a: Avda de Coruña, .111-3º. 27003 Lugo. Prezo 200_pta. •

Odia 17, ás 20,30 h, no
Centro Cultural Caixavigo, con O Mesias de
Haendel.E o 18, ás 21 h,
no Auditório de Galícia,
ca Pequena Misa Solemne, de Rossini.

Rock Parrulo
O 20, ás 19 h, na NASA
Santiago. Espacio
dirixido _a promoción de
grupos novos. Actuart:
Os Irmandiños e Dirty
Barriguitas.

de

Los Enemigos
Dia 20 de Decembro, ás
12 da noite, na Iguana
Club de Vigo.

Rosendo e
Crazy Cabuxa
Dia 26 de Decembro, ás
21,30 h, no Pavillón Polideportivo da ·oarda. •
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TRES EN RAIA

De órdenes
e períodos
•CARLOS MELLA

E

staba eu a discutir cun crego,
moi pasto en escrituras, verbo
da tirria da lgrexa no aquel de non ordear ás mulleres. Despois de moitas
voltas e non poucas reviravoltas , confesou me que non se podían ordear
porque tiñan a menstruación. E claro,
que menstrue un crego , pase ; pero
que menstrue un bispo é.como un pouco demasiado.
- Non me convence, díxenlle. Hoxe
as tecnolox fas avanzaron moito e hai
compresas que nin traspasan , nin se
notan , nin se moven . A maio res , un
bispo pode terunha cagarría, que para
o caso é o mesmo. E ainda pode esfurricarse dúas veces nun mes.
Jon ldígoras apuntou liñas de cámbio na entrevista de El Correo Español (13 Decembro): "Os resultados das ·eleicións afectan á negociación mais ca 2500 quilos
de goma-2". Tamén afirmou "ETA deixou de ser a vangarda; a loita armada é un elemento circunstancial".

O Estado pretende unha solución individual consensuada políticamente

A vía catalana quer ser o exemplo
para negociar con ETA
•ALFONSO EIRÉ

O

s mecanismos postas en
marcha para a reinserción
dos ex membros do grupo armado
catalán Terra Lliure, hoxe
militantes de Esquerra
Republicana de Catalunya, vai
moito máis alá do feito, de por si
importante, de atoparlle unha
solución xurídico-política á
violéncia en Catalunya, pois serve
de ensaio e precedente para
solucionar o "problema basca" e
tamén de carreiro aberto para
alguns independentistas galegas.
A detención de Jordi Vera, membro da
Executiva de Esquerra Republicana de
Catalunya e un dos principais responsábeis do abandono das armas da maioria
dos militantes da organización armada catalana Terra Lliure, e de tres persoas
máis, decretada pala Audiéncia española
hai unha semana, non se pode considerar
como un feito casual atribuíbel ao Poder
Xudicial, como se a venda que leva nos
ollas a Xustiza lle impedise calquer relación cos outros poderes, cada dia máis interdependentes.
A decisión de deter aos independentistas
cataláns que abandonaron a loita armada,
mesmo aos artífices deste proceso, é unha decisión de Estado, conformado tamén
polo aparello xudicial.
· As detencións comezaron hai tres meses,
cando xa o proceso de abandono das armas da maior parte da militáncia de Terra
Lliure estaba rematado e consolidado, para non pór en perigo a operación en sí.
Daquela detiveron as 36 persoas, 16 das

cales permanecen en prisión. É a Xustiza
tan cega que se empeña en castigar sen
importarlle as circunstáncias e as consecuéncias? Certamente que non.
Os primeiros procesos aos independentistas que abandonaron a violéncia, serviu
para que, desde Catalunya, se denunciasen estes feítos como un intento de desprestixiar a un independentismo en alza
eleitoral. Asi o puxeron de manifesto todas as forzas nacionalistas catalanas, sobran ceirame nte ERG, o partido direitamente máis perxudicado.

Pronunciamento do Parlamento
O pasado mes o Parlamento catalán, cos
votos en contra dun PP residual no Principat, aprobaba unha resolución na que pedia medidas de grácia para os independentistas detidos. Existia xa un consenso
social e político, expresado polo lexislativo
catalán, que declaraba "dentro da leí" a
aqueles militantes que abandonaron a violéncia. Por que lago o Estado se empeña
en criminizalos? Por que, aparentemente,
tenta buscárselle unha solución xudicial a
un problema político xa resalto?
A exp-licación só pode ser unha: a función
exemplarizante da Xuztiza. Pero nesta
ocasión, a exemplarización non é para
evitar que se volte a delinquir, senón como exemplo para outras reinsercións; como indicador do camiño a seguir para outras organizacións que pretendan abandonar a violéncia. A detención de Jordi Vera,
un dos políticos máis representativos de
Esquerra Republicana de Catalunya, artífice do proceso de disolución de Terra
Lliure, persegue, segundo as palabras
dun alto cárrego socialista "buscarlle unha
saida política a un problema político", tentando implicar a ERG na solución (que se
mostrara até agora remisa) para evidenciar, precisamente, o carácter político destas medidas.

O proceso que se quer iniciar agora xa
non é novo. Foi o utilizado por Xoán Xosé
Rosón, Ministro do Interior en 1982 e o dirixente de Euskadiko Esquerra, Juan Maria Bandrés, no proceso de disolución de
ETA-pm . O proceso concluiu en 1987 despois de "quedar libres de culpa", máis de
250 activistas.
Esta via de solucións individuais (indultos)
cara o exterior, pero tomadas colectivamente, é a que pretende impulsar Rafael
Vera, responsábel do Ministério do Interior
para negociar con ETA, no intento de lograr que a organización basca deixe as
armas. O mesmo Rafael Vera afirmou que
o "experimentado en Catalunya pode ser
unha solución".
O camiño ensaiado polo Ministério do Interior, cobra para eles maior importáncia
ante o debate aberto no "abertzalismo",
onde, cada dia máis se cuestiona o emprego da violéncia. As últimas declaracións de Jon ldígoras, ao que "oficialmente" consideraban como un "duro", asi o poñen de manifesto. As conversas entre
ETA e o Estado seguen, por máis que o
negue o Governo, e os resultados dos
próximos comícios, aos que certamente
se chegará cunha trégua , imposta palas
bases de HB a ETA, poden acelerar un
acorde, ainda que será difícil que o PSOE,
coa axuda do PNV, consigan rachar a ETA
deixándoa só nun grupúsculo individual,
sobre todo por unha cuestión: os principais dirixentes de ETA teñen unha clara
vocación política.
A esta via aberta en Catalunya tamén se
poderian acoller aqueles presos independentistas galegas que racharon xa
hai tempo ca Exército Guerrilheiro. Para
iso terian que "dar mostras suficientes
de quererse reinsertar" a principal das
cales seria que a sua organización,
FPG, fixese unha condea pública da loita
armada.+

- Non entendes nada -respostou-.
Claro que un bispo pode irse palas cirolas como calquer persoa : unha ostra
mal conservada ou un langostino revirado e xa estás descosido do roncón,
e non dúas veces senón moitas ; pero
o resto do ano podes andar estreñido.
E isa -asegundou- é o que o explica
todo, como vas ver. Que un home se
esfurrique é causa transitoria : teoloxicamente talando, é o recordatorio da
nasa continxencia, o anuncio da nasa
transitoriedade , unha chamada á nosa
humildade, unha labazada á soberbia.
En realidade, vistas así as causas, un
bispo esfurricado é un bispo coxunturalmente esfurricado; feitas as deposicións pasaría a ser un bispo estreñido,
coma todos . En troques , a menstrua,ción é algo substancial, constitutivo. E
unha chata estructural ; non anuncia
continxencias senón que afirma dependencias , inferioridades e, por su postos, perigos. Que xa din as escrituras que a muller é "porta do interno e
fonte de toda luxuria". ¿Comprendes
agora?
Moi convencido non fiquei , pero decateime que o crego ía para bispo. •
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