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Constantino García: 
1Se a xente usa castelanismos 
hai que admitilos' 
Constantino García é actual
mente secretário adxunto da 
RAG. Desde a sua posición co
ñece as posibilidades actuais 
do galega e valora que a Aca
démia ten que estar aberta aos 
cámbios na normativa "con fle-

xibilidade pero sen introducir 
confusión". Segundo o antigo 
director do ILG, o Volga (Voca
bulário Ortográfico do Galega) 
usado como autoridade nos dic
cionários "non existe realmente" 

(paxs. 14-15) 

Viciños da raía seca derruban 
a fronteira mentres a alfándega 
de Valenca mantén ·os atrancos 

# 

Várias veces ao dia Sara Esté
ves cruza de Fulao a Cela de 
Arriba através da ponte inter
nacional, en realidade un paso 
de madeira sobre o rio Tronco
·so que foi construído polos vici
ños de ambas aldeas. "Teño te
rras ás duas bandas do rio, e 
teño que levar a pastar aos ani
mais daló para aqui -comenta 
Sara, de nacionalidade portu-

guesa. Agora non teño proble
mas e paso sen complicación 
nengunha, pero antes tiña que 
levar comigo o cartáo arraia
no", di Sara facendo referéncia 
ao documento outorgado polos 
Governos español e portugués 
que autorizaba aos viciños da 
zona a atravesar a fronteira por 
pasos non habilitados. 

(paxs. 10-11) 

O IV Festival de Vídeo 
dá a coñecer en Gali.za 
a realidade virtual 
Os interesados nas vangardas 
videográficas están de nora
boa, no decurso do IV Festival 
Internacional de Video que se 
celebra en Vigo do 22 ao 30 
deste mes, apreséntase dous 
programas sobre Realidade 
Virtual. Jennifer Bender, da pro
dutora californiana ART COM, 

apresentou a sua selección so
bre Realidade Virtual o pasado 
fin de semana, e a francesa Ce
cile Babiole amosará un docu
mental sobre o mesmo tema o 
derradeiro sábado de Xaneiro. 
Ademais se.rá obxecto de deba
te en vários colóquios. 

(pax. 19) 

Medra en Puerto Rico a presión 
do inglés como língua de 
prestíxio 
A decisión do governo portorri
queño de anular a lei de 1991 
que declaraba ao español co
mo· única língua oficial na illa 
tivo o efecto de levantar os 
sentimentos nacionalistas en
tre a povoación. Máis de cen 

mil cidadáns manifestáronse 
ante o capitólio con bandeiras 
nacionais en sinal de rechazo 
á decisión. Puerto Rico é unha 
nación, é a sua língua o espa
ñol, foi a consigna máis visibel. 

(pax. 8) 
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Galiza é rica en auga pero probe en aproveitamentos deste recurso para o ca111po e os usos domésticos. Na fotografía, ~º Umia 
ao seu paso por Caldas. 



A aus-éncia de planificación 
provoca deficién_cias _no suministro-de-auga na Galiza 

Levar os -rios e deixar a seca 
G. LUCA-XAN CARBALLA 

Sobra auga, pero non chega. Reg_é!_dlos inexistentes, usos domésticos cativos e a contaminación, limitan o uso 
dunhas reservas abundantes. O Plano Hidrolóxico (PH) prevé trasvases para atender ás áreas peninsulares de alto 

consumo pero non contempla soluciónspara-as secas crónicas, a contaminación das augas e os problemas de 
desenvolvemento hidráulico da Galiza. 

Primeira semana de Xaneiro. O 
Governo autónomo de Aragón é 
quen antes recusa as previsións 
do Plano Hidrolóxico (PH), que 
lle adxudica unha cuota de tras
vase para Levante do vinteoito 
por cento sobrante do caudal do 
Ebro. "Son números da Adminis
tración central que crian confu
sión. O problema de España non 
é falla da auga senón a sua pési
ma xestión", comenta Emilio Ei
roa, presidente da Autonomía 
aragonesa, "non podemos estar 
dacordo con que en vinte anos 
só se fixese un encoro importan
te en Aragón e hoxe ·Se diga que . 
somos culpábeis da seca de to
da España e que a Aragón re
bórdalle auga". 

Estamos perante un 
cad ro parecido ao 
dos países 
petroleiros: .o ouro 
negro rebórdalles 
pero non é para 
uso próprio 

Josep Borrell, ministro de Obras 
Públicas, teme que a Moncloa 
teña que facer de muro de carga 
sobre o que rompan as tensións 
da desigual balanza da auga: 
dunha parte o Mediterráneo 
gran consumidor e deficitário; · 
doutra, Cantábrico e Atlántico, 
de caneas a rebordar pero, ·en 
xeral, con escaso desenvolve
mento dos sistemas de rego e 
consumos domésticos moito 
máis baixos ca os do Sul e Le
vante. O Ministro soña cunha re
dución tecnolóxica do PH: "Eu 
ben quixera que o Plano Hidro
lóxico. non aparecese pomo un 
problema de trasvases. Este 
plan tamén abrangue política 
ambiental e ecolóxica e está 
pensado para garantir o sumi
nistro. Por isto está a xerar un 
rexional-populismo que é o 
grande drama deste país, no 
que todo o mundo non durme a 
pensar que lle van tirar algo". 

Estamos perante un cadro pare
cido ao dos países petroleiros: o 
ouro negro rebórdalles pero non 
é para uso próprio. Outros fixe
ron del o combustíbe1 central do 
seu desenvolvemento até tecer 
os fios dunha densa dependén
cia estratéxica. A sede dos que 
medraron parece non ter fin, 
mentres os países produtores 
manteñen cifras ridículas de con
sumo, directamente relacionadas 
coa sua condición de fornecedo-

. res que os ten condeados ao 
·atraso. Ao Ebro quérenlle tirar 
1.612 hectómetros cúbicos por 

A rede doméstica é insuficiente e de baixa calidade. 

ano para fornecer a aemanda de 
Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Castelló e Alacant. "Que cada 
conca faga as suas previsións, 
porque a ninguén se lle ha tirar 
cousa; só aproveitaremos o que 
sobre", insiste Josep Borrell . 

Ración cativa 

Pero non hai acordo sobre a me- -
dida dos excedentes. O Plano 
Hidrolóxico cifra en 300Jitros-por 
habitante e dia as necesidades 

O Plano Hidrolóx.ico cifra en 300 litros 
por habitante e dia as necesidades de 
-Sevilla e as das povoacións do Miño en 90 

de Sevilla hoxe, por exemplo; 
para a conca Norte /, que abran
g u e os sistemas so Miño, Sil, 
Cabe e Támega (que afecta a 

_ máis do 50 por cento do território 

e un 40 da povoación), as nece
sidades actuais van, dacordo co 
PH, de 90 a 150 litros-dia; as do 
ano 2012 serán de 110 á 155 li
tros. O Plano toma como expo-

Máis dun dous por cento das vivendas galegas carecen de auga corrente. ANXO IGLESIAS 

ANXO IGLESIAS 

ñente o consumo actual e non se 
preocupa de saber o que esa ci
fra acubilla. No caso de Galiza 
inclue a realidade de termos só 
un 9 por cento de regadios sobre 
a su·perffcie total cultivada; en 
Valencia a rede de presas ocupa 
o 36 por canto, en Andalucia o 
15 e en Catalunya o 26. 

"Criamos unha estrutura territo
rial -láiase o responsábel do 
MOPT-, que virou nunha auténti
ca máquina de agraviar". Pero as 
cifras son expresivas. Segundo o 
Instituto de Estadística da Xunta, 
case un tres por cento das viven
das galegas carece de auga co
rrente. Os 90 litros de auga por 
persoa e dia que recoñece o PH 
denúncian instalacións que na 
maioria dos casos non pasan 
dunha billa. A efeitos estadísti
cos, un ponto de auga abonda 
para que a casa sexa considera
da coma vivenda familiar con au
ga corrente na maioria dos ca
sos, integrada nesta clasificación 
por esforzo colectivo das parró
quias antes que pola planifica
ción autonómica ou central. 

Os aproveitamentos familiares e 
as cantidades para rego dun país 
que reborda auga coma Galiza, 
son excepcionalmente baixos. As 
secas cíclicas e a contaminación 
agravan esta realidade. Lugo, e 
Tui, por exemplo, situadas á bei
ra dun rio que o MOPT inclue co
mo excedentário dentro do PH, 
padecen cortes crónicos nunhas 

(pasa á páxina seguinte) 



traidas totalmente insuficentes. A 
Plataforma para a Defensa do 
Miño denunciou o 18 de Decem
bro pasado que a auga de Lugo 
ten máximos tolerábeis de man
ganeso e ferro que a converten 
en non apta para o consumo, cir
cunstáncia que o Concello non 
quixo advertir aos usuários. A ca
da que chove arreo, sulágase a 
estación de bombeo de Montepo
rreiro á depuradora do Lérez e 
Pontevedra padece cortes de au
ga. A baixa de caudal nos verans 
do 89 e 90 no Lérez estivo a pi
ques de traer cortes. Nunha ria 
con auga abonda, só a fábrica de 
celulosa de Ence, fortemente 
consumidora, dispón de garantia 
de forenecemento a meio dun 
encoro próprio. O alcalde de 
Pontevedra calcula que fornecer 
auga e saneamento a quince pa
rroquias do rural c1,.1stará catro mil 
millóns. Outro exemplo de fartura 
de auga e cortes crónicos é o de 
Sanxenxo. Todos os veráns ten 
problemas para atender a de
manda da povoación transeunte. 
Cangas do Morrazo está en si
tuación semellante coa particula
riedade de .que recebe auga do 
Oitavén a traveso da traida de Vi
go e o PSOE ten empregado es
ta dependéncia básica como ar
ma política durante a crise que 
destronou ao Alcalde Lois Pena. 

Contaminación 
desprezada -

A Coruña ven de inaugurar o seu 
plan integral de saneamento, ra-

reza absoluta dentro da Galiza 
urbana que padece o mal das 
augas contaminadas. Endémica 
é a meninxite arredor das fontes 
infestadas de moitas entidades 
de povoación do Morrazo pero 
tamén non falta no Vigo suburba
no. A Asociación para a defensa 
Ecolóxica da Galiza (Adega) esi
xe a revisión o Plano Hidrolóxico 
por non abordar o problema do 
deterioro e contaminación das 
augas, que está en situación gra
ve na maioria dos rios incluidos 
no anteproxecto do MOPT. Os 

Barros (PSOE) 
defende a 
oportunidade dun · 
PH galego que 
poda incardinarse 
no proxecto de 
augas de Borrell e 
atender aos 

investimentos que o PH prevé 
para saneamento atinxen un vin
te por cento do total orzamenta
do coa construcción de só 8 de-

, puradoras. O proxecto contem
pla a captación de até un 75 por 
cento dos caudais, tanto para 
fornecementos básicos como in
d u striais, o que permi_te .prever 
un agravamento da contamina
ción. O PH non prevé actuacións 
nos rios Barbaña e Tea, a pesar 
da forte demanda de instalación 
de depuradoras en San Ctbrán 
de Viñas e Ponteareas. Os enco
ros de Labrada e Saltar en Lugo 
serán dos que produzan maior 
impacto ambiental do PH. 

En Aragón dase un pacto da au-
ga entre todas as forzas políticas 
que esixen conxuntamente no- -
vos embalses para rego antes de 
calquera clase de intervención 
reguladora do PH. O presidente 
aragonés replica a Borrell que 
seria ben máis dodado levar in
dústrias a Aragón que levar auga 
do Ebro para erguer fábricas . 
neutra parte. 

Galiza só ten 
un. 9 por cento de 
regadios sobre a 
superfície total 
cultivada; Valencia 
36, Andalucia 15 e 
Catalunya 26 

No entanto, a Xunta respo_s.ta~uo 
Proxecto de Leí de Administra
ción Hidráulica, que quere apro
bar en Abril, polo que estabelece 
o organismo autónomo Augas de 
Ga/iza e un canon de vertido aco
modado ao princípio comunitário 
de quen contamina paga·. As -
competéncias retírense aó trián- -
gula costeiro. formado polo Orte- · 
gal, Viveiro e A Guarda. Francis
co Trigo (BNG) e Sánchez Casti
ñeiras (CG) recusan a exclusión 
competencia! que quer consagrar 
o plan hidrolóxico dos fraguistas, 
cun texto subordinado á lei cen
tralista. Trigo propón de fórmula 
que non contamine ninguén, no 
canto do sistema impositivo por 
verquer lixo nos rios. Baños 
(PSOE) defende a oportunidade 
dun PH galega que poda incardi
narse no proxecto de augas de 
Borrell e atender os problemas da 
seca en Levante e Andalucia. + 
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Sen auga 
de Costa a Costa 
A autonomia realmente existente permite que un gabinete de 
estudos de Madrid poña por escrito propósitos de governo sobre as 
concas dos rios Miño, Sil, Cabe, Límia e Támega, regantes cos 
seus sistemas de-máis áo-50 por cen do território, no que vive un 
corenta por cento da povoación. Estes plans atinxen até o ano 2020 
e arrancan da confirmación estadística do baixo consumo de auga 
para usos domésticos e agrícola§ par:.a adxudicarlle á rede fluvial 
galega de administración central un futuro negro. A encarga desta 

_peza, de neme Plan Hidrolóxico, é do PSOE ao que lle parece xusto 
que o consumo calculado de auga para o ano 2012 sexa en Sevilla 
d~ 360 litros por persoa e dia e nunha cidade galega de 1 OO. 

O resto será para exportación, nunha realidade peninsular na que 
longos anos de estrago dos recursos de auga fan deste elemento 
unha xoia estratéxica tan importante coma o petróleo. O ministro 
de Obras Públicas e Transportes, Josep Borrell, di que indignarse 
contra este traxe de augas é rexional populismo dentro dun patrón 
autonómico convertido nunh{l auténtica máquina de agraviar, 
segundo o seu diagnóstico. 

Que os representantes galegas do partido de Josep Borrell 
aplaudan a iniciativa de trasvasar os seus rios con máis forza ca 
uns futuros e lonxanos beneficiários da operación , non aumenta a 
calidade, a orixinalidade nen a xustiza da solución. O invento de 
regar a costa peninsular mediterránea co caudal da ribeira 
atlántica toma forma política nun texto clave (1902) de Joaquin 
eosta que no seu predicado básico xa foi executado pelas duas 
dictaduras deste século. o sistema de regos do triángulo 
mediterráneo está no cerne do seu enorme desenvolvemento 
agrícola e habitacional. 

P-ola contra, esta carreira do Estado por aproveitar a ganga 
climática do Sul e Leste peninsular esqueceu algo tan importante 
como que o clima é o factor que condiciona dun xeito máis 
decisivo as características dunha rede hidrográfica. o trasvase de 
augas en dirección Leste non adiantaba causa se non ia 
acompañado dunha política de reforestación intensiva que 
engadase precipitacións. A un pé·do centenário de Costa, a 
parcialidade torpe da solución obriga a procurar outravolta as 
augas do cantil atlántico. 

Agora compre observar que os tempos políticos para os trasvases 
son de autoritarismo central ista antes que de democrácia. Non 
outra causa significa o anoxo de Josep Borrell perante a xusteza 
dos regantes de Aragón cando lembran que as fábricas non se 
fixeran no Ebro, con grande agrávio comparativo, para que desta 

--teñan que entubar o rio e levalo onde as fábricas reclaman auga. 
Con liberdade de información non hai adesións incondicionais dos 
delegados galegas do partido de González, nen renúncia 
xurisdicional do partido de Fraga que considerar poida un dado 
evidente o baixo consumo de auga do atraso como factor de 
planificación. Por moito que o PSOE priviléxie unhas informacións 
sobre outr~s, os rios galegos xa foron represados baixo a 

_imposición de solidariedade. Pero non por isa chegaron fábricas 
nen regadios (nove por cento da terra cultivada de par do 36 de 
Valencia) , senón que se habia agravar o outro trasvase terríbel da 
emigración até case deixar sen valor o dita popular de que Con 
auga, non hai terra ruin. 

Antes que o Plan Hidrolóxico considere desviar excedente nengun 
dos rios galegas, terá que ser realidade a normalización do 
consumo de auga para usos agrícolas, domésticos e industriais. lsto 
é tanto como dicer que o Governo central non pode manipular un 
século de história, agás que atendendo aos comentários de Borrell 
prefira desandar o sistema autonómico e recomezar por 1902. • 
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! ·Na Terra Cha, Montarte ou Padrón os proxectos de régadio n.unca chegaron a funcionar 
1 
1 

· Case u11 tércio do noso território é de secano 
·A definición tradicional colóca
nos cun país onde as néboas e 
as choiv.as cobren case peren
nemente a nasa xeografia. Por 
baixo dese tópico agáchase a 
existéncia de zonas que en ter
mos de pluviosidade mesmo 
nos coloca no capítulo de zonas 
secas . Xa o dicia Francisco . 
Diaz-Fierros nun estudo que pu
blicaba na Revista Economía de 
Ga/icia no 1967, "as nasas con
dicións naturais non son tan en
vexábeis como as dos nasos vi
ciños do Cantábrico. Galiza, tra
dicionalmente húmida, ten un 
verán máis seco ca o de Astu
ries ou o País Basco, e por tan
to menos apto para a gandaria, 
pois que a falta de auga orixina 
un amurchamento dos pastos, 
que nas zonas máis afectadas 
chega a prolongarse durante os 
tres meses do vérán". · 

dia por dúcias de quilómetros. 
En Padrón -calquera pode velo 
ao pé da estrada xeral-, existen 
as conducións pero non se che
garon a construir as represas e 
finalmente os regadios de Lou-

- renzá e O Rosal só foron unha 
intención. 

Os dados comparativos de re
gadio son moi claros. Sobre o 
total de superficie cultivada, as 
terras beneficiadas polo rega
dio é na Galiza dun 9%, frente a 
Valéncia (36%) ou Andalucia 
(14%). 

Predicións 
a longo prazo 

Parte das previsións dos res
ponsábeis do Plan Hidrolóxico 
básanse nas previsións metere
olóxicas a longo prazo. Santia
go Pemán tense mostrado en 
diversas ocasións crítico frente 
a estas estimacións "porq ue 
operan sobre modelos estadísti
cos e teñen quedado moitas ve-

O noso popular home dit:.t~mpo; 
Santiago Pemán, coincide c·on 
esta apreciación, "a metade sur 
da província de Lugo e case to
do Ourense, sobretodo indo ca
ra o Leste, é bastante seco. 
Mesmo levando até agora un in
verno bastante normal. ainda 
non chegamos á média de 1000 
litros e estamos nos 750. Isa é 
porque arras.tramos o enorme 
déficit que se' produciu nos tres 
primeiros ·meses do 92". 

O regadio .O«!-!.Pª só.un nove por cento da terra cultivada. Hai ayga, pero pérdese. ANxo IGLESIAS ces en evidéncia. O que si é 
certo é que de Sur a Norte esta-

víncia de Lugo, a case totalida- m'áis momas ca no resto de tes de dispor de auga controla- se desertizando e se hai 50 
de de Ourense e gran parte de España". da en cantidade ... ". A realidade anos caian 50 litros hoxe caen 
Pontevedra, prodúcense estia- dos sistemas de rego que plani- 25. Ainda asi a situación actual 
xes acusad.as en proporción O Consello Sindical aconsella- ficara o antigo IRYDA, nos seus de alarma, que é de prevención 
variábel chegando a faltar o mí- ba no 1962, á vista de que o plans de colonización , son un léxica, non é de todo xustifica-
nimo de humidade precisa para aproveitamento hidráulico dirixí- monumento ao despropósito. da. En Andalucía cáelle máis 
a vexetación nas devanditas ase á produción de enerxia Planificados até 5 distintos re- auga na primavera que no in-
zonas nos meses de Xullo e eléctrica "a utilización das au- gadios, só se puxeron en fun- verno. En todo caso, tense fala-

No traballo de Diaz-Fierros, fa- Agosto: "os efectos da sequia gas ten unha meirande impar- cionamento os da Terra Chá e do do uso dos acuíferos e pen-
cíase referéncia aos informes son semellantes aos de calquer táncia en aras a elevar o nível Monforte, pero sempre con pro- so que se debe facer con coida-

1 do Consello Económico Sindi- zona de Castela, mesmo tendo de vida, a meio do rego dos blemas e sen que chegase a do porque cando se esgotan én-
: cal do Noroeste. Segundo este en canta que as temperatu.ras seus campos, que vivifiquen a funcionar completamente a re- chense de auga salgada e aca-
: organismo na zona Sur da pro- máximas e médias son moito terra dos seus labregos arelan- de de conducións que se exten- ban por queimarse". • 1 
1 1 

L----------------------------------------------------------------~--------------------------~--------------------------------------~ 

~ 1U ~ ·. ce ffi m IB3 &. ~ m 
ANOSA TERRA 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me .................................... Apelidos ............................................................ . 
Enderezo .................. ~ ........... --: ........... ~ ................... · ..................................... . 
Teléfono ................................. Povoación ......................................................... . 

Suscrébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ........... 6.200 pta.!ál"lo ..... ~ ........ 3.200 pta./semestre 
Europa ..................................... 7.800 
América e resto do mundo .. .. .. 9.600 

a) Subscricións para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA !ERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBAIA os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS ........................... CONTA/LIBRETA .......................... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA ................................................................... : .............. . 
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA ............................. . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

Cone&Mun70%dacuotadle~detodoO 
E1i.do, e c::o1 marca P.osll Ponilto di relerflU do 
tNt'Cado mundial, dn can1elru 91'9pa 1atn 
anualmtnit sett mil6na de 1onecmu o. QfarQJ du 
qu1ap1nasun .. rciojtMnUf.ct1•adlpo1/'IOl. O. 
ltallanola~n1waaon:adudlrtmeotn1tdaJ. 
tedOt dttcle 01tempos1runlall da ""'1Tlol't , pei111 
vtnderpotUUldtlabofldooqoano1ral\AC9ul 
dlNov1lorquecoflecenporRoul'orino. 
De!andetM\t~tlTWCl,dlvtr1illear 

atrat11lomtac:i6n 1 ~"•P'•Mndl not 
l'Mr'CllÓOl'6tltonatigl'\Mvrupendenttdun 
uctorpontal{g, envaJoren;Mlda.danou 

"""""'· 

A información que paga a pena ter 

.. 

Porino, 
granito 
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Membros de Riazqr Blues e Ce/farras partidários da irmandade 

O dérbi Celta-Deportivo 
levanta interese fóra da Galiza 
• VITOR MIGUEZ 

Este Domingo decidirase o 
título oficioso de Campión 
da Liga Galega. Celta e 
Dportivo rivalizarán máis 
unha volta pola 
consecución dun triunfo 
nun partido que por 
primeira vez levanta 
interese fóra da Galiza. 

Ouen ia dicer hai cnco meses. 
Cando na primeira xornada da li
ga 92-93 o enfrentamento entre 
culés e merengues relegaba a 
un segundo plano o choque célti
co-artábrico, ninguén poida su
por que semanas máis tarde a 
importáncia do dérbi galego 
igualaría en emoción e categoría 
ao que se disputaría no corazón 
da España. E isto é así porque 
Balaídos contará coa presenza 
de grandes figuras do balompé 
mundial sen estas vestiren cami
setas de clubes alleos ao país. 
Será o dérbi do Gudelj e o Bebe
to, do Silva e o Ratcovick, pero 
tamén será o dérbi de dous ti
táns do meio-campo, o enfrenta
mento dos dous capitáns das es
cuadras, sen dúbida nengunha 
de dous estrategas de proxec
ción internacional , Vicente por 
parte céltica e Fran por parte de
portivista. Todo un priviléxio para 
os tempos que corren . 

R.C. Deportivo: 
un plantel que xa 
levantara expectativas 

Dician os romanos que Artábria 
era a terra dos guerreiros que 
adoraban ao oso. De perdurar 
hoxe en dia o lmpério, os cronis
tas deberían engadir o seguinte: 
"capitaneados polo seu caudillo 
Bebeto irrompen en incursión fu 
nestas no território dos Iberos". 

E non é para menos o de reco
rrer á história á hora de talar da 
campña que está a facer o De
portivo; campión de inverno, coa 
salvedade de que o Barcelona 
ten un partido menos e cunhas 
estatísticas surprendentes. A sua 
traxectória supera a previsión 
dos máis optimistas. 

Ao comezo da temporada exis
tían tres opinións sobre o novo 
Deportivo. Quen máis quen me
nos sabia que a equipa da pre
sente temporada non era má; 
ppr outra parte os verdadeira
mente entendidos de futbol tala
ban da U.E.F.A. non sen certa 
precaución, e por último uns 
poucos surprendidos seguidores 
dos partidos de pre-temporada 
non dabamos crédito ao que se 
via no campo. No seu dia a nosa 
reacción foi escreber crónicas 
máis ou menos optimistas que 
en certa medida ocultaban un
has previsións que no noso foro 
interno eran demasiado atrevi
das para expelas publicamente. 

O Deportivo da pre temporada 
non nos estaba a enganar; Liaño 
está facendo paradas que recor-

As principais peñas anúncían unha xornada tranquila. 

dan ás do Arkonada dos seus 
mellores tempos, Djuckik conso
lídase definitivamente como o 
mellar líbero do continente -por 
moito que lle doa a Franco Ba
ressi- e Rivera e un recuperadí
simo López Rekarte voltan a 
postas de calidade lago da irre
gularidade da pasada campaña. 
A contundéncia de Nando acre
dita ao valenciano como un ba
luarte defensivo que en compa
ñia de Djuckik conforman un tan
dem con proxección ofensiva di
ficil mente igualábel na liga. 

No centro do campo Fran conti
nua senda a estrela das xeniali
dades pero tamén da irregularida
de de sempre; no tocante a Alda
na desconcerta a sua técnica e a 
sua mobilidade en relación coa 
sua corpuléncia, ainda que tamén 
a sua negación de cara o gol. O 
de Bebeto supera os calificativos. 

'Q auténtico mot.or 
da equipa é Mauro 
Silva' 

Pero o auténtico motor da equipa 
é Mauro Silva, unh home ao que 
tan só lle perxudica certa irregu
laridade que porén non reduce a 
sua valía. Mauro é o pivote da 
equipa, o líder da táctica e a dí
namo do motor; por Mauro pa
san os balóns que non teñen on
de ir; en Mauro fabrícanse cen
tros decisivos para a dianteira; 
para Mauro envíanse as pelotas 
que teñen que chegar arriba e 
grácias a Mauro o Deportivo ten 
o nexo necesári? entre a vangar-

da e a retagarda. Fica claro ta
mén que sen a clase dos compa
ñeiros nada teria que facer este 
xogador, mais non é menos cer
to que cando Mauro non funcio
na, non hai enlace, e cando este 
non existe o Deportivo recorre 
aos pases longos da defensa á 
dianteira e remata por xogar re
matadamente mal. 

R.C. Celta: Deberia ser 
a tranquilidade 

O pasado ano sopesabamos as 
posibilidades do Celta nesta cam
paña en base a unha idea: a equi
pa era cáseque completa, estaba 
compensada nas suas liñas e o 
bon xogo que expuña era suficien
te para afrontar a Primeira Divisón 
sempre con mínimos retoques. 
Como actualmente seguimos a 
pensar o mesmo non nos estraña 
a irregularidade d-ª- ~11Jpa. 

UN VOTO POLA SERENIDADE 
V. MlGUEZ 

Queremos dirixirnos aos mo
zos; a eses membros de Ce/
tarras e Riazor Blues, a eses 
incansábeis siareiros que vi- . 
ven a equipa e aos que lles
doi máis ca a ninguén. 

'De cara á galería 
somos todos o 
mesmo, Celtarras e 
Riazor,Blues. 

lso que dicer que de cara á 
galería somos todos o mes
mo, Celtarras ·e Riazor Blues, 
Cóia e a Sagrada, "jichos" e 
"notas": somos galegas por ri
ba de todo. 

Vós sodes conscientes de co
mo desde tora da Galiza o 
naso futbol é vilipendiado; se 
recentemente o Celta era hu
millado cunha sanción inxus-
ta e que serian incapaces de aplicar a equipas de 
alén Bierzo, hoxe en día continuamos asistindo ao 
insulto cotián duns informadores castizos que reite
ran por riba de todo "la suerte de los campeones" 
para definir a un Deportivo que suou o seu liderado. 

Por iso mesmo non se pode 
cair no erro da violéncia entre 
irmáns. Ternos constáncia de 
que hai sectores que buscan 
a concórdia e o próximo Do-

mingo a vasa responsabilidade será a mellar 
pleitesía para esa bandeira coa que uns e outros 
vos identificades ultimamente. Pensemos no sorriso 
dos Ultra Sur de diante dos enfrontamentos: Que 
mellar regalo para eles?+ 

ANXO IGLESIAS 

Nen Patxi Salinas, nen Engonga, 
nen Salva son homes negativos 
para o xogo; tamén parece claro 
que ca entrada de Miroslav Rat
covick saise gañando -apesar 
da sua caréncia de fondo físico. 
Orabén, cando un olla este Celta 
non pode deixar de lembrarse en 
ocasións dun Carlos Mandiá, in
cluso dun Flaco Gil, pero sobre
todo dese maño "de armas to
mar" chamado Paco Salillas. Har· 
unha dianteira denantes de Paco 
e outra despois del. 

Por outra parte, e apesar de que · 
custa moito falar da má sorte no 
futbol, hai que recoñecer que · 
Viada Gudelj está a ser o alvo da 
má fortuna. Orabén, seria tan es
quiva a sorte para Gudelj de re
ceber os preciosos pases que 
Salillas suministraba a pasada 
temporada? 

De todos os xeitos a lóxica di 
que en condicións normais o 
Celta non debería de pasar por 
dificuldades. É imposíbel que 
unha escuadra con Cañizares , 
Viceme e Gudelj poda descen
der a segunda sempre e cando 
non se perdan os nervos. O Do
mingo o Celta é capaz de todo, 
coa presión do público. E se o 
partido lles sai redondo os célti
cos poderian derrotar sen pro
blemas ao Deportivo. 

Pero a realidade dict'a. Neste 
Celta-Deportivo as posibilidades 
de pontuar son moito maiores 
para os herculinos polo superior 
potencial do plantel de Arsénio. 
Igualmente, o Deportivo planeou 
chegar á Copa da UEFA, e é po
sibel que o acade; pero, o F.C. 
Barcelona hoxe en dia dispón 
dun cadro superior ao galega.• 
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DIAS 

• Vnestrillas 
coautor, con 
Duce, do 
asasinato de 
Muguruza 

Ricardo Sánez de Ynestrillas 
interviu, xunto co policia Angel 
Duce, no asasinato do deputado 
de HB Josu Muguruza, 
perpetrado AO ano 89 nun 
céntrico restaurante madrileño. 
Ynestrillas foi implicado pola 
compañeira sentimental de Duce 
no xuízo oral que, contra o 
policia, está a celebrarse na 
Audiéncia Nacional, en Madrid. 

Contado, o relato do atentado 
non é completo e as 
investigacións cinxíronse aos 
atentados. Descoñécese como e 
quen facilitou a información para 
a realización do atentado, xa que 
os acusados nunca antes 
estiveran no lugar, tamén se 
ignora quen axudou aos autores 
a fugarse. Por outra banda, é 
escuro o papel xogado por un 
testemuño presencial, o 
empresário italiano Piero Luigi 
Bisetti, fornevedor de material 
dos ministérios do Interior e 
Defensa que incorreu en várias 
contradicións ao longo de todo o 
proceso.+ 

• Acordo e·uropeu 
para evitar 
marés negras. 

A seigl.llíida:de do tránsi1~0 
marítimo nas. augas da 
Com1t.midade serán obxecto o e 
seis direct1ivas e un regulamerit0i 
a apreserrtar deirua111es de Xullai, 
tras un acordo acadado 
recentemente polo Conseik» d·e 
Ministros da CE. As medidas non 
só afectan aos petrol'eiros., e 
suporán o endurecimento dos 
controles a que son sometidos os 
buques.+ 

•Xuízo aos 
detidos da 
Fonsagrada 

Dez anos suman as penas 
solicitadas polo fiscal no xuízo 
contra tres viciños da 
Fonsagrada acusados de agredir 
ao alcalde e á Garda civil durante 
os distúrbios acorridos o 5 de 
Maio pasado. A actuación destes 
viciños emárcase nos seis meses 
de mobilización permanente . 
exisindo da Xunta a cabeceira de 
comarca nesta vila. 

A utilización de material 
xornalístico no xuízo foi motivo 
de protestas por parte dos 
fotógrafos de Lugo, que 
estimaban que é uso indebido do 
seu traballo, 

Un inquérito efectuado polo 
xornal El Progreso de Lugo 
indica que tres de cada catro 

- XOSE LOIS 

• O alcalde do PP do 
Bolo censurado polo PP 

A falta de entendimento entre 
centristas e populares do Bolo 
provocou unha moción de r.ensura 
neste concello, quinta en Ourense 
por esta mesma razón. A corporación 
do Bolo, no 91, quedou constituída 
por sete concelleiros do PP e catro 
de Centrist(;ls da Galiza,·que hai dous 
meses integráronse no PP, mália 
manteren discrepáncias co alcalde, 
Silvério Fernández Fernández. 

Segundo Manuel Corzo Macías, que 
encabeza á moción, o alcalde "facia e 
desfacia sen consultar a ninguén", 
razón pola que os catro centristas e 

- dous f2Qf2.Ulares -ªsinan a moción. Con 
esta xa son 13 as censuras 
apresentadas nesta lexislatura na 
Galiza, en 1 O ocasións foron adiante 
e en duas, Mazaricos e Castrelo do 
Val, resultaron falidas. • 

• Os tránsfugas non 
poderán ser alcaldes 

viciños estiman que o alpalde 
popular, Mário Arias Mon, saiu 
prexudicado tras os meses de 

_ CQntodo, para o 78% dos viciños 
as mobilizacións pagaron a 

A eleición de José Sintes Marrero 
como alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria foi anulada polo Tribunal 
Constitucional aceitando unha 
apelación do PP, partido polo que se 
apresentara antes de se pasar ao 
Grupo Mixto e ser eleito cos votos do 
PSOE. Para o Constitucional a 
condición de tránsfuga inabilita a 
Sintes para o cargo de alcalde. A 
senténcia abre un precedente para 
casos similares.• 

mobilización. -
pena. ___ _ 

_ _ O 46,4% ere que durante esta 
• Xuízo contra os ex

recadadores coruñeses 
Na f"onsagrada-o 31 % dos 
consultados opinan qtJe pouco
cambiou-na vlla tras o violento 
desaloxamento da Casa do 
Consello o 17 de Xaneiro do 
pasado ano, sendo un 26,4% os 

_ qy_e pens~m que non cambiou 
nada. Os que non saben suman 
un 39% e os que estiman 
grandes os cámbios un 3,4%. 

• MQbilizacións 
polo tren 

A calidade do servizo ferroviário · 
na Galiza foi1 motivo de várias mo
biliizacións e denúncias públicas 
rec 1entemente. O BNG-o-rganizou _ 
unha marcha de .f errol á Coruña _ 
abordo dun tren en demanda de 

lexislatura non haberá 
transfuguismo, frente ao 17%- -=se~e an.~s d~ prisión e o.u~ros tantos 
que opina o contrário. De se ~e 1nab1hta~1on foron sohc1tados polo 
celebrar eleicións nestes f1scé:1I ~o xu1zo contra Pedro Cubmo e 
- BNG · Antorno-Puertas, ex recadadores 
m?m~nto~ o s;rra a municipais da .Coruña, acusados de 
prrmerra forza, co 1 O Yo dos votos, teren realizado supostas , 
frente ao PP. e ao P~OE:, ambos irregularidades detectadas no 86. 
co 6%. A CNG obterra o 4%. O Cubino e Puertas presuntamente 
14% non votaría e un 60% cometeron prevaricación e estafa por 
maniféstase indeciso:-.-- - cobrar costas inexistentes .• 

me'lloras no servizo. A ch-egada á r:,- F R ['.) 
Cio1r11JJ1Í1a lll.llíl 1grupo de militantes r ~,--- , . no l ' 
desta organización receberon .á__ , = 

:r exp 1ediidó111, na que ian o deputado . · ····-·····--·· 
provincia'! Ma111uel R.odríguez ºº=
val e dous. ooncelleiiros ferroláns. 
Os presentes solicitaron a transf.e
rénda á Xunta das competéncias
en matéria de ferrocarril. 

Outra das ·demandas dos paffici
pantes nesta marcha que rema
tou na estación de San Cristobo 
o Venres 22, consistiu en exiXlr 
ao Governo central que mante.ña 
as liñas e enlaGes na províñcia -
de Lugo. --------' 

Con esta última demanda coinci
diu a Deputacióri de_Lugo, na 
que unha iniciativa do-PP estima-

- ba que o desenvolvimento eco
nómico "está fortemente vence
llado ás infraestructuras ff a falta _ 
destas acelera o desequilíbrio_so- _ 

.. cjal e económico xa existente'', e 
recoñecia que o trffil_na Galiza 
"cumpre un servizo públíco nece
sário". 

Por último, as reducións nos orza- · 
mentas de Rente, que afectarán 
gravemente á Galiza, coa supre
sión de várias liñas e a eliminación 
de diversas paradas, foi denuncia
da repetidamente pola UGT. + 

• Eleicións de 
presidentes en 
Chéquia e 
Eslováquia 

Vaclav Havel resultou eleito 
presidente de Chéquia co apoio 
de 109 dos 200 deputados nunha 
sesión do Parlamento celebrada 

- o Martes 26. A eleición foi 
empañada pola avalancha de 
insultos que militantes 
ultradireitistas dedicaron a Havel. 

Por outra banda, Román Kovac, 
candidato favorito para a 
presidéncia de Eslováquia, viu 
retrasada a sua eleición cando 
tamén o Martes 26 non obtivo os 
vot6s precisos. Contado, 
agárdase un acordo entre 
Governo e oposición para facilitar 
a eleición dun presidente.+ 

César Garcla Aguiño, lnsubmiso galego 
condeado a catro anos de prisión. 

• Significativo 
aumento dos 
obxectores 

O ano 92 rexistou un aumento do 
25% sobre o 91 no número de 
obxectores recoñecidos polo 
Consello Nacional de Obxección 
de Consciéncia. Esta cifra, que 
ascendeu a 35.732 (26.627 no 
91 ), situou en 123.948 o número 
de xóvenes que declarados 
obxectores desde a aprobación 
da Lei de Obxección, no 85, dos 
que 35. 780 cumpriron ou están 
chamados a cumprir a Prestación 
Social Substitutória. Nestas cifras 
de obxectores non se incluen 
aqueles que, mália térense . 
declarado como tales, non foron 
recoñecidos polo CNOC. 

As elevadas cifras de obxectores 
de consciéncia veñen desbordar 
as previsións das autoridades, · 
que non son quen de habilitar 
destinos sufici~ntes para aqueles 
que teñen que realizar a 
Prestación Social Substitutória. 

O número de insubmisos tamén 
continua en aumento e, por este 
delito, o pasado !'Jlartes 26·, 
César García Aguiño foi 
condenado a catro .anos de 
prisión.+ 

\ 
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GALIZA E M · NDO 
püLÍTICA INSTITUCIONAL 

A direita catalana 
representada polo 
Presidente da 
Generalitat, Jordi 
Pujol, deseñou unha 
estratéxia para poder 
beneficiarse 
economicamente 
dunha situación 
política que 9s 
converte en posíbeis 
árbitros dunha 
maioria no governo 
de Madrid. Fraga 
está a ser utilizado, 
mentres afagan a 
sua figura até hai 
pouco denostada, a 
pral dos intereses da 
CiU. Mentres tanto, 
Felipe González 
denunciou o 26 de 
Xaneiro na cadea 
"Ser" a política de 
"troce" dos 
converxentes 
cataláns. Pujol e Fraga, pasaron de descalificarse cando a puxa pola presidencia ~a ARE, a aliarse comenenciadamente. MERCE ARES/VOZ NOTICIAS 

O Presidente da Xunta alíase coa Generalitat -ante os-desaires de Madrid 

Puiol utiliza a Fraga na 1 estratéxia catalana' 
•A. EIRÉ 

Jordi Pujol usou na primeira 
Asemblea das Rexións de Euro
pa (ARE), celebrada a pasada 
semana en Bonn, a mesma tác
tica que os treinadores de fútbol 
vitoriosos despois dun partido. 
Os adestradores, nas suas com
parecéncias "post encontro", ain
da que gañasen por goleada e a 
unha equipa de segunda fileira, 
sempre alaban ao contrário, co
mo xeito de elevar o mérito da 
sua vitória. 

O "honorable" desprazouse a 
Bonn para tomar posesión da 
ARE co boato e tronío necesário 
para apresentarse como o Pre
sidente da Europa. Para acadar 
esta dimensión dignatária enal
teceu ao seu contrincante á pre
sidéncia, Manuel Fraga, a quen 
calificou como "persoa de pri
meira fila", e honrou á Galiza, 
calificándoa como unha "das co
munidades autónomas máis for
tes porque a forza dunha rexión 
non depende da sua renda", e, 

dixo, "dispón dunha importante _ to estatal," mellorando a sua po
conciéncia colectiva". sición ante o próximo congreso 

Na procura dun aliado 

Jordi Pujol, ademais de dar lus
tre á sua figura política, tentaba 
gañarse un posíbel al-iado frente 
a un Governo central remiso a 
seguir beneficiando orzamenta
riamente ao Principat. Dias an
tes, desde Barcelona, fíxose es
talar a polémica sobre o Imposto 
da Renda sobre as Persoas Físi
cas (IRPF), algo que beneficiaria 
ás comunidades ricas frente as 
máis pobres. 

Desde Ci U, facéndolle as beiras 
a Fraga, amagan un posíbel en
tendimento post eleitoral co PP, 
se o PSOE non acada a maioria 
absoluta. Fraga é utilizado co
mo moeda de traca, ou como 
ariete para abrir a bolsa orza
mentária central. 

A cámbio, o Presidente da Xun
ta, abre unha nova bufarda para 
non quedar a escuras no contex-

do PP. A sua linterna para andar 
por España adiante e a "Admi
nistración Unica". Pujol non só 
valorou positivamente a propos
ta de Fraga (ainda que se apre-

Fraga apresentouse 
en Cataluriya 
como un 
anti nacionalista. 
Para el, a 
Administración 
Única é o xeito de 
cortarlle o paso ao 
'nacionalismo 
exacerbado'. 

surou a aclarar que a sua elabo
ración era anterior e que non 
coinciden exactamente), senón 
que xa tiña programada unha 
conferéncia na universidade ca
talana Pompeu Frabra e un xan
tar con Miquel Roca. Fraga se
gue asi abaneando a Adminis
tración Unica desde o Pazo de 
San Jaume pois Felipe, en tem
po pre-eleitoral, non lle vai pres
tar as xanelas da Moncloa para 
lanzar a mensaxe do Partido Po
pular, despois de este admitir a 
Administración Unica no seu 
programa. Mentres isto non oco
rreu, Felipe alentou a Fraga. 

Pujol, versus Fraga 

Despois de estar disertando máis 
de unha hora en español na aber
tura da Asamblea de Rexións de 
Europa, Jordi Pujol, negouse a ta
lar cos xornalistas outro idioma 

--que non fose o catalán, ainda do
minando como domina tamén o 
Francés, Inglés e Alemán. Pouco 
importou que as dúcias de xorna
listas españois e algun extranxei-

ro bruasen e bafasen molestos. 
Foi un xeito de mostrar a catalani
dade ante o mundo. 

Fronte ao nacionalismo de Pujol 
Fraga, apresentouse en Catalun
ya como un antinacionalista, 
pois, para el a Administración 
Unica "é o xeito de cortarlle o pa
so ao nacionalismo exacerbado, 
a aqueles que defenden a Auto
determinación". Tendo secadra 
en conta que Catalunya é unha 
nación na que lle teñen especial 
antipatia, pola contra, apareceu 
na sua intervención como un "de
fensor da democrácia traballando 
desde dentro do réxime franquis
ta", porque estaba convencido, 
contestoulle á pergunta dun estu
dante despistado, de que "era 
mellar arregrar as causas desde 
dentro que desde fara", por iso 
aceitaria o Ministério da Gover
nación. (Pujol recorda frecuente
mente que foi Fraga quen o en
cadeou). Un galega perguntaría
se se ''tamén se meteu galeguis
ta para arranxar o nacionalismo 
desde dentro". • 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Máis de cen mil persoas manifestáronse contra o bilingüísmo ca inglés 

A defensa do español 
dá novo pulo ao nacionalismo portorriqueño 
•M. VEIGA 

A decisión do governo 
portorriqueño de anular a 
lei de 1991 que declaraba -
ao español como única 
língua oficial na illa tivo o 
efecto de levantar os 
sentimentos nacionalistas 
entre a povoación. Máis de 
cen mil cidadáns 
manifestáronse ante o 
capitólio con bandeiras 
nacionais en sinal de 
rechazo á decisión. Puerto 
Rico é unha nación, é a 
sua língua o español, foi a 
consigna máis visibel. 

A declaración do español como 
única língua oficial tora aprobada · 
en Abril de 1991 e agora ven de 
ser rectificada por decisión do 
Parlamento de Puerto Rico. O 
governo, partidário de ensanchar 
as relacións cos Estados Unidos, 
consideraba que a aprobación 
da anterior lei tora "mal vista" po
lo Senado norteamericano. A pe
sar de unha e outra modificación 
a situación de ambas línguas 
dentro da illa non se modificou. 
Os bancos, as relacións comer
ciais, as universidades técnicas, 
seguiron ·utilizando o inglés, e a 
maioria do pavo continuou em
pregando o español. Só o 20% 
da povoación se expresa en in
glés, mália que unha das fontes 
de ingresos da illa é o turismo 
norteamericano. Un inquérito 
apresentado estes dias polo 

Acto de graduación. Puerto Rico, 1954. Fotografía de Jack De/ano. 

Ateneo Puertorriqueño sinala 
que o 95% dos cidadáns prefiren 
o uso do español como único 
idioma oficial. 

O ensino realízase en español, 
máis non en todos os grados. 
Nas faculdades de letras danse 
clases de español, máis a escala 

de Meiciña e grande parte do en
sino científico faise en inglés. O 
ensino privado utiliza exclusiva
mente o inglés. Pola sua mellor 
dotación de médios é superior a 
proporción de alumnos do ensino 
privado que acceden á universi-

. dade. Tamén os profesores de in
glés adoitan a seren mellares ca 
os de español baseándose en 
que "como o español é a língua 
do país xa a sabe todo o mundo". 
Tamén se dedican máis horas ao 
inglés. Do ponto de vista linguísti
co prodúcese un característico 
tatexo portorriqueño, consecuén
cia da falta de fe na sua língua e 
da situacion de inferioridade. 

A presión do inglés exércese ta-
. mén através dos méios de co

municación. Duas axéncias mo
nopolizan o mercado de notícias, 
ambas norteamericanas. Esta 
presión adoita a ser moi sútil. 
Tense dado o caso de os méios 

r----------------------------------------------------------------------------, 

Norteamericanos de terceira 
Puerto Rico conta con tres mi
llóns e médio de habitantes, 
aos que hai que sumar outros 
dous millóns que viven nos Es
tados Unidos. A delincuéncia é 
moi alta na illa. Só no que vai 
de ano houbo 75 asesinatos. A 
maior parte dos portorriqueños 
nos Estados Unidos viven en 
guettos e son considerados po
s íbeis delincuentes polos de
mais norteamericanos. Puerto 
Rico é oficialmente un Estado 

Libre Asociado aos Estados 
Unidos. 

Luis Ferré, fundador do PNP, 
partido no governo, considera 
.que a anterior leí (a que definia 
ao español como única língua 
oficial) traicionaba "o mandato 
expreso da maioria do povo,_ 
que é lograr a unión permanen
te con Estados Unidos". Os na
cionalistas do PIP (Partido In
dependentista Portorriqueño) 

acúsano de pretender que 
Puerto Rico se convirta no es
tado 51 dos Estados Unidos. 

Ainda que a miséria non é tan 
grande coma neutros paises de 
Latinoamérica, un 70% da po
voación vive na pobreza. Os 
soldados portorriqueños foron 
os que tiveron máis baixas du
rante a guerra do Vietnam, de
bido a que nunca eran eximi
dos do servício militar.+ 1 

1 
1 

L----------~------------------~----------------------------------------------~ 

LIBERDADE DE INFORMACIÓN E RAZÓNS DE ESTADO~ 

en inglés seren os únicos sen 
censura o que abrigaba á povoa-. 
ción a recurrir a eles. 

Despolitización 
e bilingüismo 

Membros da maioria governante 
do partido de Luis Ferré teñen si
nalado en numerosas ocasións a 
necesidade de "despolitizar a es
cala e a universidade", ao tempo 
que se realizaban chamadas ao 
profesorado para que "introduci
se nos alumnos as ides vixentes 
na sociedade". 

Para vários estudosos da situa
ción diglósica que vive Puerto Ri
co, un dos maiores perigos resi
de na denominada converxéncia 
linguística, segundo a cal o espa
ñol deste país toma como mode
lo o inglés. Sen violentar o espa
ñol "entre todas as posibilidades 
de escolla seleciónanse as que 
teñen equivalente en inglés, des
te xeito a língua perde riqueza". 

Entendendo o bilingüismo indivi 
dual, que mesmo pode ser positi
vo, os críticos do bilingüismo si
nalan que "non pode existir bilin
güismo de todo un povo". "lsto 
dase semente, engaden, cando 
este p9vo está asoballado por 
outro. E curioso que o país máis 
forte tale sempre do bilingüismo 
do inferior cando el mesmo evita 
ser bilingüe. Din que o bilingüis
mo é unha gran riqueza, máis 
oféndense e non fan caso cando 
se lle pide aos seus técnicos ou 
funcionários que aprendan a lín
gua do país asoballado".+ 

O ,governo utiliza o caso Santamaria para tratar de acalar as críticas á corrupción 

De Vinader a Pepe Rei 
. , ALFONSO EIRÉ 

As reaccións á marte do indus
tr ial gipuzkoano José Antón io 
Santamaría, son surprendentes 
SH non se ten ,en conta o marco 
die ínter-relación entre a vítima e 
alguns altos cargos socialistas. 
As poucas horas do enterro de 
Santamaría aparecía na TVE a 
sua viúva rodeada dos tillos len
do un comun icado no que al
guns observadores notaron a 
pluma do seu amigo Txiqui Be
negas. O texto acusaba aos xuí
ces e aos meios de comunica
ción de ser os responsábeis da 
marte do seu home. Ese mesmo 
motivo tivo un tratamento espe
cial no programa Informe Sema
nal da TVE. 

Todas as acusacións tiñan un 
denominador comun, que apare
cería tamén reflectido na reunión 
do Comité Federal do PSOE ce
lebrada o mesmo fin de semana: 
os meios de comunicación están 
a facer xuízos paralelos e as 
suas conclusións son aceitadas 
como verídicas pala maioria da 
opinión pública; alguns xuíces e 
fiscais son cómplices palas suas 
investigacións "máis alá das ra
zóns de Estado". 

O seguinte paso é o de apelar á 
inocéncia de Santamaria, pois 
un presunto contrabandista mor
to -e máis se é por ETA- -sempre 
é máis doado de defender ante a 
cidadania que un contrabandista 
vivo. Pero aí non quedaba todo, 
o núcleo dirixente do PSOE nas 
Vascongadas fara relacionado 
en numerosas ocasións co pro
prietário da discoteca Ku, polo 
que, ao defender a inocéncia do 
morto polo terrorismo, están, ao 
mesmo tempo, defendendo a 
sua própria inocéncia. 

A acusación de "irresponsabili
dade" contra xuíces e prensa o 
que realmente pretende é embo
zar ás duas institucións que per
miten que agrome a corrupción 
existente. 

Campaña frutífera 

A campaña deu uns bons resul
tados. Ademais dos portavoces 
públicos , houbo outros moitos 
que sen decatarse de que esta
ban atentando contra a sua pró
pri a liberdade, confundindo a loi
ta contra o terrorismo co apoio 
incondicional a calquer poder, 
oficiaron de altofalantes de inte
reses espúrios. 

O diário basca Egin foi o bode 
expiatório nesta campaña que 
afecta gravemente á liberdade de 
información . El Mundo, acusou 
directamente ao xornal basca de 
ser o meio através do cal ETA 
obtivo a información que concluiu 
coa marte de Santamaría. 

Oeste intento de involucrar di
rectamente aos informadores 
non é vítima exclusiva Egin. O 
mesmo procedemento seguiuse 
no famoso caso contra Xavier 
Vinader, redactor de "lnterviu", 
que foi condenado a m~is de 
seis anos de cárcere por publi
car as actividades dun policía 
que, posteriormente, sofriria un 
atentado de ETA. A diferéncia de 
hoxe, daquela a maioria da 
prensa do Estado unírase para 
denunciar o atentado contra a li
berd ade informativa. Moitos 
membros do- PSOE estiveran á 
cabeza das protestas. 

As imputacións 
aos xornais 
Pero dase ademais a circunstán
cia de as imputacións contra 
Egin seren falsas. O xefe da 
equipa de investigación dese 
diário, e colaborador de A Nasa 

Terra, o galega Pepe Rei , publi
cou tres días antes un~a infor
mación na que aparecía o nome 
de Santamaría, pero unicamente 
era relacionado "co suborno de 
gardas civis destinados en lnt
xaurrondo para que relaxasen a 
vixiáncia durante as descargas 
de contrabando", non facendo 
referéncia algunha a que estive
ra implicado en narcotráfico. 

Esta identificación si aparece no 
Diario 16, que publica a finais de 
1990 un traballo no que se afirma 
que "un dono da discoteca Ku é o 
principal implicado na investiga
ción do fiscal Navajas sobre o 
narcotáfico", relacionándoo cun
ha potente organización dirixida 
por mandos da Garda Civil. .Nes
te mesmo artigo cítase ao Coro
nel Rodríguez Galindo como un 
dos xefes desta banda, e relació
nase ao empresário donostiarra 
con importantes personalidades 
do PSOE, fundamentalmente con 
José María Benegas. 

En Xaneiro de 1991 Diario 16 vol
tou mencionar a Santamaría en 
relación coa trama de narcotráfico, 
supostamente organizada por Ro
dríguez Galindo, segundo recolle
ria o informe do fiscal Navajas. 

Santamaría tamén apareceu en 
tres ocasións nas páxinas de /n
terviu, sempre no mesmo con
texto que as anteriores informa- · 
cións. O 12 de Marzo de 1990 o 
semanário do grupo Z informou 
de que Santamarí a era o centro 
dunha investigación aberta por 
Baltasar Garzón en relación ao 
sumário da Operación Nécora. 
Asimesmo o nome de Santama
ría apareceu vinculado á investi
gación sobre narcotráfico várias 
veces na revista Tribuna e no 
diário El País, que non tivo repa
ros agora en criticar a Egin por 
"sinalar co dedo á vítima dias 
antes da sua execución". 

A campaña contra Egin sumá
ronse as xuventudes do PNV, 
EGI, que, como hai un ano, dis
tribuiron panfletos en toda Eus
kadi contra este xornal e contra 
Pepe Rei. Os peneuvistas están 
molestos porque a equipa de in
vestigación de Egin está a sa
car a relucir moitos dos trapos 
suxos do PNV, desde o escán
dalo das máquinas come diñei
ro , até o dos "fontaneiros". Pe
pe Reí tamén é o autor dun libro 
titulado "La cloaca vasca", no 
que, o pa'rtido de Ardantza sae 
malparado.+ 
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COA NOSATERRA 

Escalinata do Mosteiro de San Clodio. 

Con Galicia. Porque dela recibí- creando escotas. Para que todo 

mos os froitos para elaborar os quede en casa. 

nasos l ' Í7~os. Unha homenaxe á Como a arlé de Laxeiro e a cociña 

no a terra. A súa xenerosidade de Carmiña de Casa Pardo. 

e entrega. Como Antonio Lourido, o naso 

Por i o Viiia Costeira colabora adegueiro, as canastras de · 

o deporte da nasa Comuni- Manel Sánchez e Uxía, a nasa 

dade. Patrocinando equipos, máis noz 1a promesa. 

VíÑA 
<C0STEI~ 
COA NOSA TERRA 



ELIMINACIÓN DAS FRONTEIRAS 

A realidade impuxo a eliminación das cadeas nos pasos non habilitados con Portugal 

Alfandegários e arraianos 
Várias veces ao dia Sara Estéves 
cruza de Fuláo a Cela de Arriba 
através da ponte internacional, en 
realidade un paso de madeira 
sobre o ria Troncoso que foi 
construído polos viciños de ambas 
aldeas. "Teño terras ás duas 
bandas do ria, e teño que levar a 
pastar aos animais daló para aqui 

-comenta Sara, de nacionalidade 
portuguesa. Agora non teño 

problemas e paso sen complicación 
nerigunha, pero antes tiña que 
levar comigo o cartáo arraiano", di 
Sara facendo referéncia ao 
documento outorgado polos 
Governos español e portugués 

HORACIO VIXANDE 

"A maioria das persoas que pasan 
dos trinta anos foron escolariza
das en Portugal, mália seren gale
gas -comenta José Luís Doutei
ro , un mestre portugués filio de 
galega e portugués que vive a ca
balo entre Fulao e Cela e que im
parte clases en Monc;áo. A razón 
era que non habia máis ca unha 
escola unitária en Lapela, Galiza, 
e un grupo escolar en Fuláo. Por 
outra banda, aqui o bilingüísmo é 

En nengunha das 
duas Celas ousaron 
erixir unha ponte 
de cimento armada, 
como fixeron en 
Pousafoles 
nos anos sesenta. 
Daquela a Garda 
Civil voouna 

total, ás duas bandas 
falan galego e portu
gués". 

Na Cela de Abaixo 
tamén construiron 
unha ponte sobre o 
ria Troncoso, é de 
madeira, e periodica
mente é reconstruída 
polos seu usuários. 
En .nengunha das 
duas Celas ousaron 
erixir unha ponte de 
cimento armada, co
mo fixeron en Pousa
fo les nos anos se
senta. Daquela a 
Garda Civil puxo fin á 
consolidación da co
operación transfron 
tei riza dos viciños 
mediante a voadura 
da ponte. Hoxe, co 
Tratado da Unión Eu
ropea en marcha, 
máis arriba, en Azu

que autorizaba aos viciños da 
zona a atravesar a fron.teira por 
pasos non habilitados. 
Cela ou de Azuredo, 
a asisténcia chega 
máis rápido se o fai 
desde Portugal , pésie 
a non termos ponte. 
O desexábel seria ter 
un paso , máis que 
nada porque cando o 
rio ven crecido é moi 
arriscado cruzalo , 
mesmo téñense dado 
várias mortes". 

f ··-·-·-·~·-·--~·-··-~-.. -.. -·-·~·-·-·~·-·---1 
! Confusión ! 

Control 
fronteirizo 

Os arraianos de Pa
d renda , o Concel lo 
que abranxe as vilas 
desde Frieira, concre-

~ tamente Ponte Bar
¡¡; xas,de ica Azuredo , 
~ na Raia, mallada polo 
o ria Troncoso , apenas 
~ un regato pola seca, 

entre . ·-os V1c1nos 
No próprio Concello de Verin 
os vidños de Rabal xa non te
ñen que desprazarsedeica Fe
ces para pasar co seu coche a 
Vilarelho da Raía, en realidade 
nunca tiveron que facer tal. 
"Agora pasamos pola pista co 
coche -di Xoán Xosé Regueíro 
Dí az , vic iño da local idade- , 
claro que antes faciamos o 
mesmo, aínda que daquela 
andabamos fuxindo da parella 
ou dos guardinhas. Era un ris
co mais non tiñamos outra al
ternativa. Coas terras a ambos 
lados da fronteira .. . " 

1 
! 
¡ 
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redo, o ria foi salvado O paso de Randim, outrora pechado, carece de control na actualidade. 
non trocaron os seus 
hábitos tras as novas 
dos últimos tempos . 

As duas pistas de terra que co
nectan Rabal con Vi!aretho da 
Rala percorren unha distáncia 
de douscentos metros, nos 
que ainda é posíbel ver a gale
g os e portugueses f acendo 
contrabando de gado, merca
doria controlada por razóns sa
nitárias. 

cunha ponte edifica
da pola administración municipal. 

"Os catro viciños que vivi_mos en 
Eira de Lapela -canta Maria de 

Carvalho-, ternos necesidade dos 
da aldea portuguesa que está 
frente a nós. Se alguén enferma 
non podemos agardar a viren de 

Na Galiza o tratado liberalizador 
dos pasos fronteirizos limitaba es
tes a cinco pontos arraianos, pero 
o impacto económico · que a crise 

ANXO IGLESIAS 

, l "As causas alnda son contusas 
t. -asegura Francisco Alves Pe
! res, víciño de Vilarelho da Raia 
~ qué atopamos en Rabal~, sabe
r mos que eliminaron as frontei-

ras e que a Garda Civil non es
tá controlando a Raia, pero non 
nos comunicaron cámbio nen
gun. Nós, pola nasa parte, es
tamos a cruzar cos coches, e 
mesmo é máis cómodo faceto 
por aqui que por Faces de 
Abalxo, xa que. afl hal Guardas 
Fiscals permanentemente. Eu 

. sospeíto que poder non se po
k,: de, ,pero ternos que tratar de 
k consol1dar o paso para que 
~'>9ª®o~traten ,de ~ impediJo sexa 
L1'J:le siado . ".• 
~i~ ~· ... • •• ; . 
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(ven da páxina anterior) 
provocou no agro·galego fixo ine
cesária esta medida. "Hoxe xa 
non hai contrabando de vacas, 
porque a gadaria xa non é un ne
gócio -denúncia Maria de Carval
ho-, a xente pode ter unhas va
quiñas, mais para leite para o seu 
consumo, non para facer contra
bando". 

Efectivamente, o pasto da Guarda 
Fiscal portuguesa en Fuláo, outro
ra permamentemente ocupado, 
hoxe aparece baleiro, e a Garda 
Civil deixou•de visitar a parróquia. 

Os pasos sobre o Miño están 
máis controlados. Na única ponte 
que cruza o rio, en Tui, e nos 
transbordadores de Goián e Sal
vaterra hai presenza policial por 
ambas bandas . A vixiláncia na 
barcaza que atravesa o rio de Ar
bo a Melgago non é tan rigorosa. 

A dureza do clima da montaña da 
Serra Laboreira fai desta zona un 
espazo no que os asentamentos 
de povoación apenas existen, a 
auséncia de pasos neste tramo de 
Raia, seca xa, non ten incidéncia. 

Rachar as cadeas 

En moitos quilómetros non é po
síbel atapar outro paso entre a 
Galiza e Portugal. E no Concello 
de Lóvios, tras o de Ponte Barxa, 
onde está o seguinte ponto fron
teirizo habilitado. Os viciños das 
parróquias de Entrimo vense na 
obriga de desprazarse vários qui
lómetros para pasar a Portugal. 

Ao Suroeste de Entrimo, no Con
cello de Lóvios, a cadea que im
pedia o paso en Portela de Home 
foi rota por uns descoñecidos o 
pasado Mércores 20. O acto tivo 
certo contido político, xa que foi 
reivindicado por un grupo de vici
ños da Baixa Límia através de di
versas chamadas anóminas a 
meios de comunicación . 

Previamante, dias atrás, portavo
ces deste grupo anónimo amea
zaron con prender lume á serra 
do Xerés se non era aberto o pa
so . O Governo portugués decidi
ra con anterioridade pechalo pa
ra preservar o equilíbrio ecolóxi
co deste parque natural, e en Ló
vios o seu alcalde, António Fe
rreira , exixia veladamente a eli
minación das barreiras por con
siderar que mantelas en pé 
"afecta gravemente á economía 
da Saixa Límia". 

Ainda é posíbel atopar contrabando de gado, controlado por razóns sanitárias. 

Un exemplo do deterioro das rela- cadeas, quitáronnas (en realidade 
cións transfronteirizas é a deca- foron arrincadas) -comenta un vi-
déncia, debido ás restriccións ao ciño. Máis arriba, entre San Marti-
paso, da romaria internacional , de ño e Sedim, xa en Portugal, hai 
celebración anual, no verán. unha pista na que non hai frontei

O paso da Soullosa, en Saltar, 
quedou sen cadeas lago do paso 
duns descoñecidos que executa
ron o desexo compartido por toda 
a vila. "Agora na Soullosa non hai 

ra e pala que habia quepasarcan
dopechabana Soullosa". 

Raia versus fronteira 

En Saltar distinguen entre Raia e 

'Entre Sao Martiño e Sedim,_ xa en Portugal, 
hai unha pista na que 
non hai fronteira e pala que habia que pasar 
cando pechaban a Boullosa" 

En Raba , Galíza, a relación con Vilarelho vense de estreitat ainda máis. ANXO IGLESIAS 

ANXO IGLESIAS 

fronteira; confunden alfándega e 
fronteira, termos que asimilan, es
timando que serven para separar 
a un mesmo povo, frente á Raia, 
que marca pero üne, non divide. 

No paso da Soullosa máis que po
lo pasto fronteirizo abande·nado 
(unha caseta prefabricada, simé
trica e sen máis identificación que 
dous mastros sen bandeiras) a 
transición a outro Estado nótase 
polo distinto tipo de asfalto do pi
so da estrada. 

En Randin o proprietário do Cafe
Sar Táxi nonpercebeu modifica
cións pola eliminacíón dos contro
les alfandegários na fronteira con 
Tourém. "As veces ven alguén a to- -
mar un viño -comenta-, pero iso era 
habitual, xa que a xente pasaba 
sen problemas a pé, camiñando, 
naturalmente, agora vai en coche". 

A feira de Montealegre era a úni
ca ocasión no ano na que era 
aberto ao tráfico de automób-eis o 
paso de Randin. Hoxe unha case-
ta, un cartel indicador e unha ro
tonda, indican que ali estivo situa
da a fronteira: solitária. 

O control alfandegário de Feces de 
Abaixo unicamente rexista presen
za policial na parte portuguesa, .ali 
os guardinhas peden selectivamen
te a documentación aos pasaxeiros 
dos veículos que atravesan a fron
teira. Este paso é o que une as lo
calidades de Verin e Chaves. • 

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

Os alfandegários de Valen~a esixen trámites que X.a prescribiron 
# . 

coa entrada en vigor do Mercado Unico . 
G.L.T. 

Funcionários da alfándega de 
Valenga do Minho dificultan des
de o 1 O de Xaneiro a libre circu
lación de mercadorias continxen
tadas nos acordes do mercado 
interior único para o 93 que pa
san a fronteira desde Galiza. Ao 
incomodo de fabricantes e co
merciantes galegas que ven 
frustrada a eliminación de fron
teiras físicas entre Estados, os 
alfandegários portugueses res
postan con ameazas de forza e 
esixéncias de novas documentos 
para o tránsito. 

Un exemplo destas dificuldades 
que contradin o espírito da Acta 
Unica pode ser a proba de Sísifo 
que os funcionários lusos fixeran 

pasar o pasado dia 22 a un envio 
de papel do obradoiro Promo
cións Culturais Galegas desde 
Vigo ao Porto. Ainda que papel e 
impresos están incluidos na lista 
de produtos liberados (só deben 
pasar alfándega alguns agrícolas 
e as mercadorias perigosas) os 
alfandegários reclamaron ao 
condutor do camión unha factura 
na que se especificase o peso 
en quilos do envio, o número de 
paquetes, o· C.l.F do cliente por
tugués e outras precisións. O re
traso que tivo que. sofrer o envio 
foi de máis de seis horas. Os 
funcionários da alfándega portu
guesa non se preocuparon tanto 
pala inspección do envio como 
por esixir documentos. 

A declaración esixida pala fron-

teira portuguesa é equivalente á 
do Documento Unificado de Al
fandega (DUA) que prescribira o 
1 de Xaneiro. Algunhas empre
sas de conxelados do porto de 
Vigo aseguran que están senda 
abrigadas a cumprir máis forma
lidades ca no 92. 

Un folleto que leva por título De
saparecen as barreiras alfande
gárias publicado polo lntrastat 
explica que as importacións 
dentro da Comunidade Econó
mica convértense despois do 1 
de Xaneiro en adquisicións in
tra-comunitárias de bens (AIB), 
que receben trato fiscal diferen
te das importacións proceden
tes de terceiros. A documenta
ción estatística debe formalizar
se cada mes en orixe, pero non 

na fronteira. Persoas relaciona
das coa lnstrastat de Portugal 
sinalaron que as protestas diri
xidas ao governo de Lisboa pa
la di~iculdades no paso da fron
te ira eran cada dia máis fre
cuentes. Estas fontes indicaron 
que se trataba dun intento cor
porativo dos alfandegários de 
re-constituir os trámites anterio
res ao 93 para xustificar os pos
tas de traballo dos despachan
tes, condeados a desaparecer. 
Contado, a policia portuguesa 
está a executar as ardes de de
tención emitidas polos alfande
gários contra os envios polos 
que esixen trámites e declara
cións en fronteira pésie a esta
ren exentos. Os remitentes pre
firen cumprir unha xestión á que 
non están obrigados antes que 

perder tempo nos envios . 

Os atrancos que experimentan os 
impresos elevan o absurdo o in
tento de reconstruir a alfándega 
do Miño. Felipe González e Aníbal 
Cavaco asinaran no ano 88 un 
acorde que se adi?ntaba á institu
ción do Mercado Unico para esta
belecer a franquícia de libros, xor
nais e folletos. Contado, tanto na 
alfándega de Tui como na de Va
lenga seguiron aplicando gabelas 
aos cargamentos de impresos. 

Cinco. anos despois da declara
ción que fixeran Cavaco e Gon
zález en Lisboa e xa dentro do 
Mercado Único, atravesar cun 
paquete de libros a fronteira do 
Miño conserva os riscos fiscais 
da raia do contrabando.• 

L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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püLÍTICA E MEIO AMBIENTE 

Manuel Castro 
'En Allariz recóllense cada ·ano 40 toneladas 
de papel e ~idro' 
• XAVIER F. MATEO/ ALLARIZ 

Manuel Castro Losada é 
mestre e voceiro do 
Padroado de Meio 
Ambiente alaricano. 
Apaixonadamente 
ecoloxista, loita pala 
defensa da natureza 
através da educación 
ambiental e da 
elaboración de planos de 
actuación que lago 
propón no Concello. 
Preocupado pala pouca 
sensibilidade dos 
políticos e empresários 
ante a degradación do 
meio ambiente, pensa 
que o traballo realizapo 
en Allariz é un exemplo 
de como política e meio 
ambiente deben 
conxugarse para tomar 
decisións que contribuan 
a non seguir danando o 
planeta. 

. Que resaltaria do teito ate ago
ra en meio ambiente en Allariz? 

Persoalmente, co que máis me 
identifico é cos programas fores
tais. No transcurso dos tres últi
mos anos recuperamos para o 
seu tránsito e como cortalumes 
100 Km de camiños forestais 
que foran abandonados e que 
comunican entre si aldeas do 
Concello. Ademais, como afortu
nadamente está a suceder no 
resto da Galiza, estamos a redu
cir ano tras ano a superficie fo
restal queimada polos incéndios. 
E desde o pasado ano colabora
mos con comunidades de viciños 
para repovoar montes da sua 
propriedade. Neste senso, a bri
gada munieipal está plantando 
nestes días 25.000 árbores en 
catro montes diferentes, repovo
acións ás que pensamos dar 
continuidade en vindeiros anos. 

En Allariz recolléronse en 1992 
· cuarenta toneladas de papel e 
vidro, que foron parar a plantas 
de reciclaxe. Manolo Castro ta
mén valora positivamente a en
trada en funcionamento da De
puradora de Águas Residuais, o 
control de cazadores furtivos e a 
solta de troitas criadas na canle 
oo Muíño da Acearrica. 

~ué opinad.a reciclaxe? 

Non sendo desbotábel a cantida
de de papel e vidro que obtemos 
para vender a plan
tas de reciclaxe, o 
que basicamente 
pretendemos é cha
mar a atención so
bre un tema qctual
mente mal xestiona
do como é o do lixo. 
Ademais de non ter 
que esquilmar as re
servas de matérias 
primas, reciclando 
evitamos a contami
nación do ar e da 
água que xeran cer
tos procesos indus
triais para fabricar 

obxectos de consumo como o pa- de oxíxeno e de água, convérten-
pel, os plásticos ou o vidro. - se ao cabo de certo tempo nun 

abono orgánico de excepcional 
Onde e canto material recollen calidade. Empregado na agricul-
para reciclar? tura ou nos viveiros forestais, 

produce plantas sans e vigorosas 
Na vila de Allariz viven menos de porque este produto contén todos 
2.000 persoas, das que estamos os nutrintes que os vexetais pre-
recollendo un trailer de pepel e cisan para se desenvolver. 
outro de vidro, cada ano. Até hai 
pouco iamos recoller papel a lu- Perq están "compostando"? 
gares moi dispares da província 
como botón de mostra de como Si ,- ternos a fermentar en cinco 
se pode facer este traballo, pero silos distintos materiais, nos que 
agora só recollemos o da vila de empregamos como matéria pri-
Allariz e o que o colectivo curen- ma esterco e lavaduras. Proba-
sán "Lupus" armacena nos bai- blemente o compost non madu-
_xos do Coléxio Univ~rsitário. recerá até comezos da primave

Cinco. silo~ para Compost 

Co programa da Granxa Escola 
"Rudra", Manolo Castro pretende. 
levar a cabo unha experiéncia no 
eido da educación ambiental; en
sinándolle a un grupo de rapaces 
os métodos da agricultura biolóxi
ca, fundamentada na fertilización 
da terra con "Compost" e o culti
vo rotativo. As miñocas axudan 
na aireación e drenaxe da terra e 
as abellas son fundamentais ¡'.)ara 

· a polinización das flores. 

Que é exactamente o Com
post? 

O compost é produto da fermén- • 
tación de matéria orgánica que 
·convenientemente misturada con 
outros materiais e, en presenza 

ra, que será cando nos faga falta 
para abonar o vivei ro forestal 
municipal no que medrarán as 
árbores coas que se repovoarán 
os montes comunais alaricanos 
nos vindeiros anos. 

Calé o labor do Grupo de Edu
cación Ambiental? 

No Padreado pensamos en re
solver o problema da divulgación 
e sensibilización meio-ambiental 
publicando periodicamente notas 
de prénsa, realizando un progra-

. ma semanal en Rádio Allai:iz e 
formando un gwpo de rapaces 

. que coiden do viveiro municipal , 
coñezan o rio, os montes e pra
tiquen unha alternativa con tan
to futuro como é a agricultura 
biolóxica. Se ben o grupo naceu 
nos comezos do pasado cu.tono, 

os recürsos mate
riais e humanos non 
abondan para ga
rantir un traballo 
continuado e produ
tivo, ainda asi conta
mos cun terreo 'de 
4.000 m! cori rega
dío, un inverandoiro, 
duas falcoeiras para 
reabilitar aves de 
presa, cinco si10s de 
compostaxe ·e unha 
aula con biblioteca e 
material didáctico 
sobre temas meio
ambientais. • 

'Corno en Irlanda', 
con rnoito valor 
Xosé Manuel Sarille, presidente da Mesa pola Normalización 
Lingüística, o Mércores 27, no xornal EL CORREO GAUEGO 
despáchase a gusto con dous articulistas: Carlos Luis Rodríguez 
e Agustín Sixto Seco, que aí atrás mantiveron unha polémica 
sobre as semellanzas nas situación galega e irlandesa a respeito 
dos seus idiomas e a sua toma de conciéncia nacional. 

Diante dunhas imprecisións que, no caso das datas, chegaban a 
ser de séculas, Sarille di que "é moi mal costume non contrastar 
dados que se van usar ao escribir, como tamén o é pontificar 
sobre un tema que se descoñece tantísimo, ainda que a barbárie 
de pretender destruir un idioma nunca buscou mellores valedores 
que a negación da intelixéncia, do razonamento e da verdade", 
espetaba a Rodríguez. 

A Sixto Seco, que atribuia ao Bloque uns versos de Alfredo 
Brañas, recórdalle que o "presidente do patronato Rosalia de 
Castro deberia coñecer" o devandito poema. 

Marés e marexadas negras 
"Os acidentes dos superpetroleiros estaban anunciados, ainda 
que non a data fixa. Non fai falta ser un adiviño para vaticinar que 
estes acidentes vanse xeralizar, se cen dos catrocentos 
superpetroleiros en activos cumpren 20 anos de vida en 1993 e a 
sua inseguridade multiplícase ao sobre-pasar os doce anos de 
navegación", asegura a revista INTEGRAL na editorial do número 
de Febreiro do 93. 

"Nestes casos o importante é non sair na foto -ironiza a revista 
alternativa. Este é o exemplo da compañia petroleira Repsol. 
Contan as más línguas que, perguntados pala dimensión da 
traxédia coruñesa, contestaron estaren tranquilos e satisfeitos por 
Repsol non ter saido moito nos xornais". 

O Plano Hidrolóxico español 
en Portugal 
"O Plano Hidrológico espanhol vai beneficiar Portugal, regular os 
caudais dos ríos internacionais e melhorar a qualidade das suas 
águas, garantiu ontem o secretário de Estado do Meio Ambiente 
[español], Vicente Albero". Esta información corresponde a un 

O rei e a xornalista. EL TEMPS . 

artigo publicado no 
xornal O CoMÉRcIO DO 
PORTO o pasado 22 de 
Xaneiro. 

"Assim , aqueles cursos 
de água vao apresentar 
todos um saldo positivo 
e vao chegar a Portugal 
com volumes 
superiores aos actuais 
e com mais 
regularidade, de acordo 
como texto do plano", 
asegura este xornal , 
que en todo o artigo 
non verte crítica 
nengunha a un Plano 
Hidrolóxico deseñado 
para satisfacer as 
necesidades de auga 
do Sur do Estado 
español. 

Grandes manobras de Belgrado 
"Supón un certo alívio que Belgrado asumira o cámbio de opinión 
do líder dos sérbio de Bósnia, Radovan Karadzic, nas 
negociacións de Xenebra. Este xesto de boa vontade, modificou a 
férrea insisténcia do presidente sérbio Slobodan Milosevic, 
outorgando un respiro á paz e reducindo os riscos dunha 
intervención militar extranxeira contra os sérbios", asegura 
Florence Hartmann, nun artigo de opinión publicado no rotativo 
francés LE MONDE o pasada semana. 

"Aillado, Karadzic deberá comprometer a sua influéncia diante do 
home forte de Sérbia, Milosevic, considerado pala comunidade 
internacional como o principal responsábel de pretender a guerra. 
Os dias vindeiros, Milosevic e o presidente iugoslavo, Dibrica Cosic, 
asi como o xefe do estado maior do exército iugoslavo, o xeneral 
Zivota Panic, tentarán disuadir aos deputados sérbios de Bósnia 
para evitaren o fracaso das negociacións de Xenebra e o risco da 
intervención", asegura a correspondente do periódico parisino. 

A cuestión de fondo é a 0posición de moitos dos xefes militares 
aos acordes de Xenebra e a responsabilidade de Milosevic como 
inductor deste conflito, segundo aseg~ra Florence Hartmann. • 
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Foi unha das poucas fortalezas que se salvaron. nas guerras lrmandiñas 

Os viciños peden 
a recuperación do Castelo de Pambre 
• F. ARRIZADO/LUGO 

Haberá 500 anos que 
Os lrmandiños, loitando 
contra os seus amos, 
tentaran botar abaixo o 
Castelo de Pambre 
(Palas de Rei). En 
Xaneiro de 1993, outros 
lrmandiños, levando só 
pancartas 
reivindicativas, quixeron 
chamar a atención da 
Administración galega 
para que o Castelo siga 
en pé con facilidades . 
para as visitas, tanto 
turísticas como de 
estudosos. 

O Domingo, 24 de Xaneiro, unha 
marcha de vários centos de per
soas demandou "Un castelo ao 
servizo da povoación". Non se 
precisou de refregas. Mesmo a 
Garda Civil colaborou ordenan
do o tránsito e a Cruz Vermella 
estivo ao tanto por se alguén 
desfalecia. Foron duas horas de 
marcha, desde Palas a Pambre, 
con pancartas nas que se lia, "O 
castelo património de todos" , 
"Arranxo e portas sen pechos", 
ou, facendo referéncia á capela 
do século XI 1, que fara igrexa 
parroquial, "A capela do castelo 
é dos viciños". Na marcha parti
ciparon asociacións viciñais e 
culturais da zona. Houbo discur
sos e xantar enxebre. Nos pos
tres, unha embaixada foi falar co 
proprietário para lle entregar as 
reivindicacións. 

En Decembro pasado o próprio 
Alcalde de Palas, Manuel San
tos, dixo que "o Pleno acordara 
dirixirse á Consellaria de Cultura 
por ver de que mediara co pro
prietário e chegar a un acordo 
para abrir, dous dias á semana". 
"Deberia haber un entendimento 
entre a Consellaria e o proprietá
rio. Mellar seria chegar á adqui
sición, sinala Manuel Santos, pe
ro é unha propriedade privada 
e ... non sei, non sei. .. ". 

O Grupo Parlamentar do BNG 
apresentou unha Proposición 
Non de Lei, no pasado Decem
bro, para que "A Consellaria de 
Cultura comece os trámites ne
cesários para, conxuntamente 
coa Deputación P.rovincial e 
mais o Concello de Palas, proce
der á adquisición do Castelo. 

Máis de 500 anos 
de história 

Segundo o estudo comparado 
de Eduardo Cooper, o castelo é 
de remates do s. XV. En caso 
l)engun, anterior ao ano 1460. 
Angel del Castillo di que se tra
ta do máis fermoso e interesan
te da Galiza. Todos concordan 
na forza e feitura da sua arqui
tectura sobre un macizo de ro
chas. Ángel del Castillo afirma 
que o mandou facer Gonzalo 
Ozores· de Ulloa, pouco despois 
do 1378, quen no seu testa
mento do 1402 deixouno en he
réncia ao seu tillo Lapo. Nalgun 

momento de esplendor o Caste
l o tiña unhs rendas de 2.000 
cargas de pan e viño e 3.500 
homes ao seu servizo. Sobre 
mil desoga e coitelo. 

Algunhas das fortalezas, logo 
de atacadas en distintas loitas, 
seguiron en pé. Caso das de 
Castroverde, Vilaxoán e Pam
bre. Sería, lago a de Pambre, 
algunha das poucas que se sal-

varan entre as 130 derrubadas 
segundo algunhas fontes, no 
proceso das guer~as irmandiñas 
ou nas loitas entre señoríos ou 
por mandado dos Reís Católi
cos que querían facer respeitar 
a sua lexislación sobre as Ca
sas fortes. 

Como primeiro paso, o vicinda
rio reclama algo que xa foi seu: 
A capela, construción do s. XII, 
que fora igrexa parroquial. Lo
go resultou abanonado e usou
se como corte do g~do moito 
tempo. 

guén tomou cartas no asunto. 
Os proprietários, ben se sabe 
que, para facer un investimento 
non contaban con posibilidades 
e pensarían que non era rendá
bel". O actual proprietário é se- . 
gundo o alcalde, Manuel Taboa
da , quen o mercou hai vinte 
anos. Taboada vive en Vigo e, 
segundo parece, mantén boas 
relacións coa Consellaria de 
Traballo.+ 

O castelo de Pambre, agora rei
vindicado, teria entre 523 e 624 
anos de existéncia. 

O Alcalde de Palas disculpa a 
situación habida. "A estas cau
sas non se lle deu importáncia. 
Estaban á boa de Deus. Nin-

N 

O MEL "A MONTANA" 
ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA 

Agora cun 20% de descanto enviando este boletín 

O mel é un producto alimenticio, natural , elaborado a 
partir do néctar das flores e doutros· zumes das plantas. 

Cando o mel dos panais, das máis de 1.200 
colmeas situadas en montañas das provincias da 
Coruña e Lugo, se extrae e envasa artesanalmente nas 
mellores condicións hixiénico-sanitarias, chega á súa 
casa sen sofrir ningunha alteración . Dado o seu 
riguroso proceso de extracción, decantación e 
envasado, MEL "A MONTAÑA" está acollido á 
denominación "Producto Galego de Calidade, Mel de 
Galicia". 

O mel "A MONTAÑA" e a súa conservación 

Este procesado do mel manteno como un alimento 
vivo, non esterilizado· por iso co paso do tempo pode 
cristalizar o que é garantia da súa pureza. Neste estado 
conserva todas as súas propiedades podéndose 
consumir así ou quentando só a cantidade a consumir 
ao baño maría. 

A cristalización é un proceso natural que nunca lle 
afecta aos meles industriais que son sometidos a altas 
temperaturas en procesos de homoxenización. 

Na casa pode co~servarse ben á temperatura 
ambiente evitando a súa exposición continuada á luz. 
Nunca debe someterse a temperaturas superiores aos 
45° C. circunstancia que altera a súa composición. 

Un mel de primeira na primeira cooperativa apícola 
que naceu e vive en galego. · 

Características alimentarias 
do mel A MONTAÑA 

Por tradición todos sabemos das moitas propiedades 
alimentarias e saudabeis do me!: a alimentación dos 
nenos e persoas delicadas, as dores de gorxa, as 
af eccións pulmonares, etc. Incluso a curación de feridas 
tanto internas como externas ... todo ten a súa 
explicación: o me! natural ten un grande poder 
bactericida. Xa os romanos aproveitaban esta 
propiedade para conservar peixe e outros alimentos; aos 
nasos devanceiros tampouco lles traicionou a 
experiencia. Agora que sabemos todos iso sería absurdo 
non aproveitar un alimento tan completo na dieta diaria. 
A súa composición nutritiva fala po si soa. 
10 gramos de mel aportan: 
-300 calorías. 
-80 gramos de azucres simples. 
-1,5 gramos de sales minerais. 
-5 mgs. de calcio. 
-3 mgs. de vitamina C. 
-0,8 mgs. de ferro. 
- 0,3 mgs. de proteínas. 
-vitaminas do complexo B. 

TARXETA DE PEDIMENTO 
Enviar á Cooperativa A QUEIROGA 

Rúa Vilanova, 43 baixo, 15500 Fene (A Coruña) 
Telf. (981) 34 03 02 

Tan natural coma ti. 

® 
4-0UEIROGA 

S. COOP. QUEIROGA 
CIF: F-15.220.239 

Caixa de 6 Kgs de MELA MONTAÑA ao prezo d? 3.900 pta. 
(aplicado xa o 20% de descanto e cos portes pagos) 

Desexo recibir a cantidade de D caixas de 6 Kgs. 

NOME ....................................... APEUDOS .... ................... ~ ........ ....... ..... ... ...... ............ .-........ . 
ENDEREZO ......................... : ............. .... ........... ... ........... ... ................................................... :. 
TELÉFONO ................................. POBOACIÓN ......... ........ ........... ... .......................... .... ........ . 

Forma de Pagamento: 

D Talón bancario adxunto 
(a nome de Cooperativa A Queiroga) 

D Ao recibo do pedimento D Pago domiciliadd1
J 

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados: 

BANCO/CAIXA .............. ........... Nº CONTA/LIBRETA .... ............. .. ....... ....... ................. ........ . 
TITULAR DA CONTA/LJBRETA .......... : ................. ...... .... ...................................... .. ...... ...... ... . 
Nº SUCURSAL ........ .......... ........ POBO ACIÓN ..... ..... ... ........ .. ..... ..... .... ... .... .......... ....... ......... . 
PROVINCIA ............................... DATA ...................... .... ..... ... ............................................... . 

Atentamente 
(sinatura) 



14 A NOSA TERRA · 
Nº 554 -28 DE XANEIRO DE 1993 · GALIZA E MUNDO 

~~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Despois de deixar a -dirección do Académia Galega. Desde a sua 
posición coñece as posibilidades 
actuais do galega -"a mellara 
nestes 25 últimos anos foi enorme"-

e valora que a Académia ten que 
estar aberta aos cámbios na 
normativa "con flexibilidade pero 
sen introducir confusión". 

1 nstituto da Lí ngua Galega, 
Constantino García é actualmente· 
secretário adxunto da Real 

Constantino García 

• XAN CARBALLA 

A sua aproximación ao galego 
foi por motivos profisionais? 

Viñen á Galiza porque aprobei as 
oposicións e tiña que escoller en
tre Santiago e La Laguna. Senda 
eu de Oviedo a opción era clara; 
máis adiante as decisións -podía 
quedar na Alemaña ou ir aos Es
tados Unidos- tamén tiveron que 
ver con cuestións familiares . Des
pois cos anos xa me fun facendo 
aqui, cos amigos e os discípulos. 
Acabei senda un galega máis. Te
ño a teoría de que somos moitos 
os extragalegos que somos máis 
galegas que os madrigalegos. En 
Asturias chámanme traidor, por
que no Ocidente venme na TVG ... 
Eu cheguei ao galeguismo por ra
zóns puramente lingüísticas. O 
galego cando eu cheguei era unha 
língua pouco estudada: o pouco 
que fixo García de Diego, nos 
anos 20 e 30 viñeron uns alemáns 
que fixeron alguns traballos de in
vestigación sobre o galega, e des-· 
pois Dámaso Alonso e Zamora Vi
cente. Estaba moito por facer. 

Respeito ao galega hai unha afir
mación fundamental: por moito 
que digamos académicos ou lin
güístas, a língua é a língua do po
vo. Ternos que deixarnos de par
badas á hora de admitir ou non 
palabras porque sexan castella
nismos, cando a xente esta usán
doas. Os alemáns, que son moi 
protectores do seu, veñen de ad
mitir computer, e nós dixemos or
denadqr que é unha palabra fran
cesa. E a xente a que decide as 
cousas. O labor de académicos e 
especialistas en todo caso é reco
men dar tal ou · cal forma como 
máis correcta. Se non fose asl es
taríamos ainda talando latín!! O 
galego é unha língua de todos e 
unha sorte do castellano é que ten 
unha Académia que admite bas
tantes causas e non fai imposi 
cións. O medo meu é que se faga 
política coa língua e a língua está 
por riba da política. 

Optimismo lingüístico · 

Desde a sua posición privilexia.;.: ._ 
da, como ve a situación do gale
go na actualidade? 

Eu non son factor directo. Hai ca
se 26 anos que estou en Santiago 
e se daquela entrabas nunha far-

'Hai pouco costume 
de ler en galega. 
A escolarización 
en galega 
ten que dar froitos 
dentro duns 
anos' 

'A líng~a está por riba da política' 
mácia e pedías algo en galega dá
banche unha hóstia e insultában
te; hoxe, en Santiago, case a me
tade da xente tala galega normal
mente, antes non se atrevia. Meu 
filio constata que a metade dos 
clientes que entran na sua tenda 
de deportes tala en galega. Tamén 
penso que nas aldeas hai moitos 
nenas que aprenden castellano,e 
parécemeben, mesmo que apren
dan inglés, o que pasa é que an
tes non tiñan formación . Coido 
que se perdeu o"complexo de infe
rioridade do galego. 

As interpretacións da División do 
Bilingüísmo do ICE ou de Xesus 
Alonso Montero sobre o galego · 
que se usa nos meios de comuni
cación-; -non son tan optimistas ... 

O prestíxio do galega aumentou e 
iso penso que é incontestábel. Eu 
no11 atopo eses problemas; esa 
idea de xentes como o meu amigo 
Alonso Montero, de impar o gale
ga e botar fóra o castellano ... se o 
castellano en douscentos anos 
nor:i conseguiu eliminar o galega! 
O que se conseguiu nos últimos 
dez anos foi que os políticos tala
sen publicamente en galega e an
tes era un desastre. Foise progre
sando. 

As sociedades normalizadas 
son monolíngües, máis alá de 
a educación conseguir que os 
seus habitantes estexan capa
citados· noutros idiomas. A 
que modelo ere que se debe 
camiñar? 

O galega ten que imporse pouco a 
pouco, non podemos cambiar a si
tuación da noite para a mañá e di
go isto desde un ponto de vista 
marxinal. Pero debe ser unha im
posición decidida polos galegas, 
non porque o digan Manolo Fraga 
ou Constantino García. 

As decisións do poder son moi 
importantes neste terreo. 

Aí está outro problema, porque as 
imposicións desde arriba provo 
can reaccións en contra. Os gale
gas tiñan abriga desde o século 
XVIII de aprender castelan na 
escola e a xente pasou ~ Coido que 
a imposición ten que ser feíta inte
lixentemente. C~ndo algun "gale
guista" tala de que é necesário o 

gal~go e di "eu che digo", colocan
do mal os pronomes, penso que 
esa persoa está xogando política
mente e o galega non lle interesa 
porque non se estarza en falalo 
ben. O esencial é que non se 
convirta o galega nun problema 
político. 

O galego posíbel 

Vostede dirixiu un seminário so
bre o galego nos meios de co
municación. A maioria mante
ñen o galego nunha posición re
sidual, mesmo só para aspectos 
culturais; a persoas monolín
gües en galego tradúcenas ao 
castellano nas entrevistas. 

Naque! seminário vino moi claro : 
todos os directores di xeron que 
gostarian de que houbese máis 
presenza do galega pero non é fá
cil, hai que ir pouco a pouco. Pen
so que é verdade. 

E foise para atrás na presenza 
do galega nos meios escritos. 

Ti eres? O director do Avui contou 
que Cataluña non podía permitirse 
facer máis que unha película ou 
duas ao ano en catalán ; non é que 
pasara o catalanismo, dicia, por 
exemplo en canto á música, é que 
se impuxo o anglosaxón con toda 
a forza. Eles teñen vários diários 
en catalán , pero a comparación da 
tirada cos escritos en castelan 
non a resisten. O problema é de 
falta de costume na leitura e na 
escrita, e no galega prodúcese o 
mesmo problema. A escolariza
ción en galega ten que dar froitos 
dentro duns anos. 

Pero a oferta en galego nun 
quiosque é mf nima. 

É un problema difícil de resolver. 
Eu escrebia unha sección que se 
chamaba Ventá aberta de comen
tário político, e recebia chamadas 
contínuas. Na Voz dicíanme "se 
chegas a escreber os teus artigas 
en castelan 1 e non en galega ti
ñas moitísimos máis leitores" . 
Mantiven o galega pero con iso 
quero dicer que se tarda en acos
tumar á xente. 

E que lle parece a tradución ao 
castellano a interlocutores mo
nolíngües? 

lso é porque eles admíteno. • 

'O gal ego debe 
impoñerse pro a 
partir dunha decisión 
dos galegas, non 
porque o diga 
Manolo Fraga ou 
Constantino García'. 
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10ficialmente o Volga non existe' 
A tónica xeral hai poucos anos 
era que, tocante á normativa 
lingüística, habia que chegar a 
un consenso. Cal é a sua posi
ción agora que se val revisar? 

Todas as Académias están conti
nuamente admitindo a transfor
mación da língua. A língua que 
ternos nós ten unha tradición de 
máis de un canto de anos na es
crita. Que chegue un señor e diga 
que en galega non digamos "so
lución" senón "solugao" non ten 
nada que ver co galega. Dígame 
un problema concreto e eu con
testo. Cada un ten a sua norma. 
Juan Ramón Jiménez escrebia 
Anjel, e outros escrebian causas 
con k. lso pasa en todas as lín
guas do mundo. Nunca chegan 
propostas concretas, e cando as 
houbo (por exemplo xustiza, pre
zo, ... ) admitíronse. 

A Nosa Terra, por estar escrita 
nos Mínimos de 1980, xa non 
está en galego segundo o seu 
critério? 

Por iso teño dito con acento ou 
sen acento. Xa un dia admitire
des tirar o acento a história. Se a 
min na Académia deciden poñer- · 
llo parecerame ben, impórtame 
tres pitos que o leve ou non. Pero 
se o ternos asi nas Normas, hai 
algunha razón para escrebelo 
con acento? Non me digas o por
tugués, porque agora borrounos. 

Rafael Cha.eón e Manuel Rodrí
guez publicaron no prólogo do 
seu Diccionario Crítico de Dú-

'Xuro que non sei 
por que se fan 
guerriñas 
lingüísticas'. 

bidas e Erros, un ronsel exaus
tivo das contradicións internas 
das diferentes normativas, in
cluindo a oficial. 

Chacón foi aluno meu e nen se
quer me mandou ese Diccionario, 
que pasa, que ataca ao Instituto? ... 

É un diccionário ... 

. .. non o teño, vou ter que compra
lo eu. 

Recolle as vacilacións das nor
mativas, fai unha comparación 
dos diferentes dicionários e 
enumera as contradicións in
ternas que teñen. Non é posí
bel chegar a unha solución 
normativa que supere estes 
conflitos? 

Unha normativa é un modelo 
cunha série de causas que poda
ríamos chamar mínimos que de
bemos aceitar todos, e despois 
como en calquer língua, pódense 
introducir moitas variantes. Agora 
mesmo con xustiza ou xuízo ou 
cos acentos, pareceríame ben 
ainda que eu considero que é un-

.ha inutilidade (en inglés e en ale
mán non hai acentos, en italiano 
apenas ... ). Eu non vexo que ha
xa diferéncias tan grandes. Na 
escrita o modelo debe ser pouco 
confuso. Nós ternos por exemplo 
varrer, porque os sábios ... din que 
asi se escrebia en latín~ pero se 
até os portugueses o escreben 
con b, que máis dá cunha letra 
ou coa outra. Por que non evitar 
confusións? 

Apesar de ser pequenas as di
feréncias, non se subvencio
nan libros que discrepen, ainda 
que sexa mininiamente, coas 
Normas. 

Pero é que hai veces que as cau
sas se disparatan. Eu nunca ... 
mañá hai alguén que escrebe 
Galiza no canto de Galicia ou cal
quer outra pequena diferéncia e 
non teño problema. Xuro que non 
sei por que se fan esas pequenas · 
guerriñas. Nós non ternos o ci
cais cando o utilizan a meirande 
parte dos escritores, pois ternos 
que estar abertos a esas modifi
cacións, e haberá que admitir 
propostas. Pensa que a Acadé
mia Española tardou moitas dé
cadas en impor os seus critérios, 
entón as diferéncias eu atópoas 

. ·normais. As causas irán transfor
mándose pouco a pouco. As revi
sións que se podan facer agora 
serán pequenas, pero seguirase 
con critérios abertos. 

Sinónimos en español 

A utilización do Volga como 

critério de autoridade ten a 
contradición de que non é un 
texto público. Por que non se 
publica? 

O VOLGA non é autoridade de 
nada. Non existe oficialmente. O 
único que existe é o dicionário da 
Real Académia. 

Son só 12.000 acepcións. 

Para que queres máis? Moitos 
dos dicionários que se teñen pu
blicado comercialmente son enci
clopédicos. Na sección que estou 
preparando digo que todos os es
critores usan atordoar, no VOL
GA poñen atordar e nos dicioná
rios que o cópian poñen atordar. 
Eu digo, nos dicionários poñen 
atordar pero a palabra corrente 
en toda a Galiza é atordoar. 

O dicionário galego de me.i
rande difusión foi o de La Voz 
de Galicia. As definicións es-

'As revisións que se 
fagan nas Normas 
serán pequenas 
pero seguirase con 
critérios abertos a 
propostas'. 

taban en galego e despois in
cluia sinónimos, pero en es
pañol, como se o galego non 
tivese riqueza léxica. Vostede 
dirixiu aquela edición, como 
se explica? 

Eu fun a alma desa edición e foi 
un gran éxito para o galego que 
nos debia aladar a todos. Se es
tá galego-galego só, a xente pa
sa un pouco das definicións. Pu
blicámolo tal como está no dicio
nário da RAG, por exemplo no 
vocablo atropellar, cos sinóni
mos coller, pillar, e no dicionário 
da Voz o sinónimo é arrollar. Pa
ra o leitor galega noríl1al, para ti 
ou para min, isto é unha imbecili
dade, para o 80% da xente que 
podia compralo a solución dos 
sinónimos en español é máis in
teresante. lso foi o que conse
guiu o éxito da xente. Se só fose 
un dicionário galega-galega ex
clusivamente non teria o mesmo 
éxito. 

Unha voz usada neste ano pro
fusamente é pelegrin, que vai 
facer a Académia, vaina meter 
no dicionário, v~ina admitir co
mo normativa? 

Que é o pelegrin? 

A normativa nos dicionários 
apar~cidos só admite peregri
no. E un síntoma do paradoxo? 

Quen a puxo nos dicionários? 
Existe realmente pelegrin? Podé
molo mirar no arquivo de fichas 
do ILG.+ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Os programas sobre 
animais son os mellares. 
A programación de 
sobremesa de TVE-2 
aterece habitualmente 
unha série sobre cobras, 
monos e lagartos. A 
televisión explica como 

• se alimentan, como 
loitan para sobrevivir, de 
que modo copulan e 
conquistan. E o que se 
bota de menos no resto. 
Para os humanos só hai 
concursos e 
divertimento: mística. A 
liberdade de análise só é 
na fauna. Por iso teñen 
tan boa acollida. 

A TVG, o CGAI, a 
Xunta, o Concello de 
Vigo, en coro de 
institucións públicas, 
subvencionan o IV 
Festival Internacional de 
Vídeo, pero os 
traductores deixaron o 
galega esquecido na 
memória e doblan· do 
inglés ao español. A 
pata méterona ainda 
máis selecionando o 
vídeo A canción do 
condeado, emitido o 
Domingo 24. O mesmo 
dia botárono tamén en 
televisión española. 

O Conselleiro berra 
polo teléfono interior ao 
xefe de prensa: "Emilio, 
que no nos sacaron 
nada de lo de . 
Villagarcia". "Non tal, 

Os Sancosmeiros 
non son de Noia 
Nun recente número deste perió
dico , creo que o 552, tivemos 
ocasión de ler na contra-portada 
unha reportaxe dedicada aos po
pulares chapeus sancosmeiros. 
O pequeno traballq, asinado por 
unha tal Amanda Alvarez, segu
ro que co afán de dar a coñecer 
mellor unha mostra da artesania 
popular, que por desgrácia esta
se a perder, como tantas outras 
na nosa Galiza, fóra da encomiá
bel pretensión da autora, ten 
desde logo mo-
tivos para a crí-
tica. Explico: 

No titular, en le
tra grande, fai
se referéncia a 
Noia como o lu
gar de onde 
proceden os 
chapeus. Total
mente falso. E 
isto volve suce
der ao longo da 
reportaxe. Os 
sancosmeiros 
son proceden
tes da parróquia 
de San Ourente 
(e non Orente) 

Os 
sancosmeiros 
proceden 
da parróquia 
de San 
Ourente que 
de momento 
pertence ao 
concello 
deOutes. 

do Entins, que de momento per
tence ao concello de Outes, limí
trofe con Noia. Supoño que isto 
seria por falta de información, a 
deducir pala insisténcia que se 
fai con Noia. Ademais os indica
dores revelan a entrada nun con
cello diferente. 

E se un non sabe, pergunta. 

A única relación que ten Noia 
con isto é polo seguinte: os som
breiros fabricábanse como dixen, 
en San Ourente, e en Noia dé
ronlle o nome de sancosmeiros 
pola vella relación que por vía 
marítima tiña a parróquia de San 
Cosme (no concello de Outes) 
cos viciños habitantes de Noia. 

E aqui paro, non sen antes ama
sar a miña surpresa palas lagoas 
que atopei no citado traballo , 
pois quen o lea vai a Noia a per
guntar por un sancosmeiro, mais 
terá que ir ao viciño concello de 
Outes se quer ver como se fan. 

Lonxe de facer chauvinismo, só 
pretendo clarexar alguns ,pontos 
e desexarlle a Amanda Alvarez 
que continue traballando cada 
vez mellar neste gran periódico 
nacional.+ 

XOAN F. GARCIA SUAREZ 
( SERRA DE OtJTEs) 
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Transporte 
municipal 
Despois de 25 arios de concesión 
administrativa, o concello de Vigo 
ten a posibilidade de reformar e 
mellorar o servi-
zo do transporte 
urbano de Vigo. 

Por isto a orga
nización Xuvenil 
Galiza Nova, pe
rante as graves 
eivas históricas 
que o transporte 
ten e tivo en Vi-
go e que afecta 

Autobuses 
terceiro 
mundistas que 
suben á 
Universidade. 

dun xeito sinalado á mocidade 
(autobuses terceiromundistas que 
suben á Universidade, prezo des
carado do billete, subvencións 
que a quen mais axudan é a Vi
trasa e non aos mozos e mozas 
de Vigo), ternos de tomar-posición 
por unha opción de futuro que 
non debe pasar por outra causa 
que non sexa a Socíedade Anó
nima de Titularidade Municipal. + 

Denúncia 

GALIZANOVA 

(VlGO) 

O K.D.R.O (colectivo cultural de 
Ogrobe) quer, mediante esta car-

ARTE 
SAN 

IA 
GALEGA 

Ruado Vllar, 58-B · Tell. 57 58 84 - Santiago 

ta, protestar energicamente con
tra a actua9om do Governo Civil 
em quanto a multa que esta enti
d ade estrangeira propinou a 
S.D .C. Condado , apoiando-se 
numha tal "Lei Corcuera", para 
apalear, golpear e tentar contra o 
idioma e a cultura nacional gale
ga. O que a multa seja pagavel 
ou nom é o de menos, o que nom 
se pode e consentir nenhumha 
ameaza por parte dos cipaios 
que governam em Galiza, a cul
tura e os actos culturais galegas 
nom precissam de permisso a 
um governo ao que lhe interessa 
sobre tudo eliminar até o último 
resquício de cultura nacional e 
popular na "sua colónia" galega. 

Denunciamos ao Governo Civil 
por iste orrendo atentado, e solici
tamos a solidariedade de tuda o 
pavo galego para com ista socie
dade cultural. .. a do CONDADO ... 
longa vida a Festa da Poesía.+ 

GRUPO CULTURAL K.D.R.0 
(SEGUE SEIS FIRMAS 

(Ü GROBE 

Noná 
reinserción 
Rogo a publicación da presente 
carta, en relación co artigo "A via 

Como me atopo entre eses pre
s os que abandonámos o 
EGPGC hai xa máis de dous · 
anos (levamos catro na cadea), 
quero facer algunhas aclara
cións, máis que nada para evitar 
no posíbel o confusionismo e pa
ra que ninguén poda pensar que 
"o que cala, outorga". 

1 º) É verdade que a finais de 
1990 un grupo de presos indepen
dentistas decidímos non conti
nuar militando no EGPGC, pero 
tal decisión foi motivada por ra
zóns puramente políticas, sen que 
en nengun momento se chegase 
a cuestionar pola nasa parte a ne
cesidade ou pertinéncia de utilizar 
a loita armada no noso proceso 
de liberación nacional . 

O que sucedeu foi que o Exérci
to decidiu impulsar unha liña de 
actuación política que nós consi
deramos errada e que non po
díamos compartir; non pudemos, 
ou non quixemos, asumir a res
ponsabilidade política das deci
sións que se estaban a tomar (e 
que nós considerámos graves) . 
Pero non houbo nengun cuestio
namento da lo ita armada en si , 
nen moito menos "renúncia" ou 
"condena" (ainda que nalgun 
momento si se chegou a discutir 
sobre o papel concreto que esta 
deberia desempeñar). 

Deixámos o EGPGC desexando 
sorte aos compañeiros e compa
ñeiras que nel ian continuar, dei
xando ben claro que a nosa mar
cha non supuña entrar en nen
gunha via de "arrependimento" 
ou "reinserción", e co compromi
so de que nunca consentiríamos 
que se nos fose utilizar política
mente, tanto contra eles coma 
contra calquer outra organiza
ción de liberación nacional do 
Estado. De feito , foi por non cau
sar máis dano do inevitábel que 
fixemos a nosa saída con certa 
discreción e sen alardes publici
tári os (tampouco , obviamente, 
tratamos de mantelo en secreto, 
e a todos os compañeiros e 
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+Libros de texto. 
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+Plastificados. 
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Tel.: 43 97 96 VIGO 
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"achegados" que pediron expli
cacións da nasa determinación, 
se lle deron oportunamente). 

2º) Vai ser difícil, pois, que de
mos "mostras suficientes" de 
querer . reinsertarnos. Sinxela
mente, porque non queremos 
reinsertarnos (ou o que entende 
o ministério de Interior por "rein
sertarse": nós considerámonos 
xa perfeitamente integrados no 
naso pavo). Pero ímonos deixar 
de xogar coas palabras e fale
rnos claro, porque, se algo que
dou perfeitamente claro con todo 
isto da via catalana de marras, é 
o significado exacto de termos 
como "reinserción" ou "arrepen
dimento". 

Arrependimento , ademais de 
claudicación pública e manifesta, 
significa "colaboración", significa 
"delación". Asi de claro llo puxe
ron ao señor Colom (de ERC) os 
xuíces da Audiéncia Nacional 
con quen se entrevistou e o pró
prio Rafael Vera, de Interior. Sen 
"dar nomes" (asi, textual), sen co
laborar, sen delatar, non hai arre
pendimento, non hai reinserción, 
non hai indulto. Asi que, que nin
guén se siga facendo pallas men
tais: Nen vamos claudicar da na
sa loita (apesar dos erras que ti
vermos podido cometer nela) nen 
irnos colaborar 
cos inimigos do 

Abandonamos 
oEGPGC 
desexando 
sorte aos 

naso pavo dela
tando a nin
guén. Pédennos 
que traicione
mos? Están to
los. Non irnos 
traicionar aos 
nasos campa- compañeiros, 
ñeiros, ao naso deixando claro 
pavo , a nós 
mesmos. 

3º) Os presos 
non somos o 
problema que 
hai que solucio
nar. Os presos e 
presas somos 
unha das conse-
cuéncias do pro-

que a nosa 
marcha non 
supoña entrar 
en nenguha 
viade 
arrepentí mento 

blema. O problema é a negación 
dos direitos nacionais do noso 
pavo. A opresión nacional do Es
tado español sobre a Galiza é a 
razón dun conflito que ten, entre 
outras, a sua vertente violenta. 
Se de veras se busca unha "solu
ción xurfdico-política á violéncia", 
é por aí por onde hai que come
zar, palas causas, non palas con
secuéncias. Surprende· que en 
ANT se podan referir a esta 
cuestión como "problema político 
xa resalto". Desde cando?! Can
do se lle recoñeceron os seus di
reitos nacionais plenos á Cata
lunya, ao Euskadi, á Galiza? 
Mentras non sexa asi, haberá un 
problema político, e haberá vio
léncia, por moito que nos doa a 
todos. 

A FPG, e Maria Santísima, po
den condenar a loita armada can
tas veces queiran (ainda que du
bido moito que a FPG pudese 
chegar a ese grau de miopia polí
tica). E que? Condenar a violén
cia política seria o mesmo que 
condenar, por exemplo, a choiva 
(ou a sequia). Totalmente inefi
caz. O único eficaz seria abordar 
seriamente as causas que dan 
orixe a esa violéncia e comezar 
por aí a buscar solucións. 

4º) "O proceso non é novo", dise 
en ANT referíndose á via catala
na. E é verdade, un proceso moi 
similar xa fracasou no pasado. O 
proceso c;le ' liquidación de ETA
pm, en 1982, aquela cascata de 
arrependimentos e excarcera
cións, non solucionou "o proble-

O INIMIGO EN BÓSNIA 
NANJNA SANTOS 

"20.000 mulleres detidas deliberadamente co obxecto de subme
telas a abusos sexuais", din os investigadores da Comunidade 
Europeia. Amnistía Internacional tamén denúncia esta táctica das 
forzas armadas de Bósnia-Herzegovin, sen se atrever a precisar 
cantidade. · 

Homes armados dos distintos bandos (máis os sérbios) violan a 
mulleres do bando contrário (sobretodo bósnias musulmanas) . 
Unha táctica militar como outras. Fondamente machista, iso s-i. 
Humillar. Demostrar "poderio-poténda-poder". "A guerra psi", 
que din os inquis. 

Na guerra, os exércitos pratican "co inimigo'', o que lles parece 
sen fronteira entre o ben e o mal. As violacións de mulleres non 
son a novidade dos ex iugoslavos. 

O exército alemán ao invadir a Bélxica, en Agosto de 1914, pra
ticou esta táctica; as mulleres bengalíes padeceron aos soldados 
paquistaníes logo de seren estes derrotados polo exército índio 
en Bangladesh; as vietnamitas polos soldados USA ... 

Sabémolo porque houbo quen o dixo. Igual resulta que nas 
guerras do Peloponeso, na Reconquista , na Guerra dos Cen 
anos, nas invasións napoleónicas, e na conquista da Terra Pro
metida, acontecía o mesmo, porén nen as mulleres se atrevían a 
contalo nen os cronistas concedian á táctica importáncia. 

Feminismo. Segue facendo unha infinita falta!• 

ma da violéncia". Como non o 
solucionará nada mentres non se 
aborden as causas reais do con
flito. A loita armada na Galiza es
tá lexitimada pala caréncia total 
de vías xurídico-políticas, "pacífi
cas", para exercer plena e libre
mente o direito de autodetermi
nación nacional. Se queremos 
evitar o emprego da violéncia, 
abramos vias políticas que posi
biliten a plena realización de di
reitos que como povo, como na
ción, ninguén nos pode negar. 

5º) Nós propomos, frente á via 
claudicante da renúncia e o arre
pendimento, a via da negocia
ción política. Que Galiza e Espa
ña negócien de pavo a pavo, de 
igual a igual, unha reforma do 
actual marco xurídico-político 
(Constitución, Estatuto) sobre a 
base do recoñecimento do direito 
de autodeterminación nacional . 

Frenta á via chamada "catalana", 
nós propomos a via que propug
na o movimento basca de libera- . 
ción nacional: a negociación polí
tica. Pensamos que un acordo 
negociado entre ETA e o Gover
no do Estado abriria vias reais de 
solución ao conflito nacional, ao 

eterno conflito nacional do Esta
do español, e por isa eremos que 
ese si é un camiño que se debe 
apoiar con forza, tanto por solida
riedade co pavo basco como por 
interese político próprió. 

6º) Quédanme na cabeza moitas 
perguntas despois de ter lido o 
artigo de ANT. Unha das que 
máis me mosquea é, de onde, 
de quen procede esa "suxerén
cia" que tan subrepticiamente 
parece querérsenos facer? Do 
ministério do Interior? Está ANT 
senda instrumentalizada polos 
Corcuera, Vera, etc.? Ou será 
acaso o BNG quen lance esas 
suxeréncias desde a sombra, co
mo quen, tira a pedra e esconde 
a man? E que o BNG quer xogar 
na Galiza o papel de ERC na 
Catalunya? Xa seria triste. 

O independentismo galega atra
vesa momentos difíceis, de debi
lidade e división. Por que nega
lo? División que nos alcanza a 
vários níveis, un dos máis la
mentábeis, no colectivo de pre
sos e presas. Pero que ninguén 
se chame a engano: Aquí non 
hai "arrepentidos". E por riba de 
calquer diferéncia que hoxe en 

SILVAR 

~l"'\Yre~! 
F~~O···· 

A ALDEA 

dia nos separa, algo ainda nos 
une apesar de todo: a firmeza na. 
defensa dos direitos do naso po
vo, o amor á Galiza e a vontade 
inquebrantábel de ser, de ser
mos dignos tillos e filias dun pa
vo libre, verdadeiramente libre. 
Nota: O retraso en escreber a pre
sente, desde que saiu a informa
ción en ANT, asi como o feíto de o 
facer en español (sei que o tradu
ciredes), débese a que teño o co
rreo intervido e limitado a duas 
cartas semanais (telegramas in
cluídos). Será para reinsertarme 
mellar. Un saúdo nacionalista.• 

MANuEL QUINTAES 
(PRISION DE SEVILLA) 

O futebol galego 
hoje 
Despois de muitos anos em que 
em Galiza se decatasse a 
afeic;om polo Real Madrid ou po
lo Barc;a, hora era já, que algum
ha equipa galega nos desse ao 
público galega umha satisfac;om 
tam grande como a que está a 
dar este ano o Deportivo da Co
runha sendo lider indiscutível da 
divisom de honra tendo ganhado 
aos outrora atractivas equipas 
acima citadas. 

O facto de ter sido dado este 
evento na equipa da cidade her
culina faz que as nossas gentes 
se vinculem 
afectivamente 
muitq mais ago
ra a nossa Terra 
e nom tanto a 
formac;ons al
heias como aos 
fortes conjuntos 
da capital de 
Espanha e Ca
talunha. lsto faz 
também que 
perdamos pare 
do nosso auto-
ódio que sem-

lsto faz 
também que 
perdamos 
parte 
do nosso 
auto-ódio 

pre ternos de nós próprios; pois 
se bem em Catalunha tuda o 
mundo é do Barc;a, em Euskadi 
todos som de Bilbao ou dos do
nostiarras, em Andaluzia do Bé
tis ou do Sevilha, assim como na 
capital do estado do Real ou 
Atlético, aquí sempre eramos de 
qualquer causa alheia mas nun
ca do nosso Deportivo ou do 
nosso Celta. · 

Porque ternos que dar a nota os 
galegas defendendo aos demais 
e esquecendo-nos de nós pró- .. 
prios como se o facto de olhrmo
nos nun espelho nos causasse 
um enfermic;o ódio ao nosso 
ser? Hoje já nom há escussa. 
Umha equipa galega, umha gota 
do nosso sangue lidera e vence 
a tuda aquel que se lhe enfrente. 
Hoje estamos senda os melho
res. Forc;a Depor e aupa Celta.+ 

LADISIAU FIRVIDA 
(ÜURENSE) 

Fomentar 
a agricultura 
ecolóxica 
Lendo o periódico A Nosa Terra, 
chamoume a atención o artigo 
"As concentrazóns parcelárias e 
a paisage cuidriculada" cando en 
Europa a agricultura vaise para 
métodos non agresivos, vexo 
que no campo galega ainda van 
a médio século, traballando pra 
o demo. Cando por aqui se vai a 
facer unha agricultura tipo ecoló
xica, biolóxica, bio-dinámica ou 
orgánica tratando de respeitar o 
meio ambiente. Facendo unha 

saiu unha páxina no 
Correo, tres columnas 
na Voz e média páxina 
no Faro. Ademais foron 
as rádios e xa 
chamamos á Tvg", 
resposta o xefe de 
prensa. "Pero y la foto 
Emílio! Las fotografías! 
No salgo en ninguna. Y 
esta semana ya salió 
Romay cinco veces y 
Guiña tres, eso que tiene 
el problema que tiene. 
Mírame de salir mañana 
con algo, que esteamos 
todo el mes en los 
papeles. Búscame bien 
de inauguraciones, o 
presentaciones, o lo que 
sea. Pero no te me 
olvides de la foto, que 
sin fotos no es nada". 
(Dous minutos máis 
tarde). Emílio no bar con 
Ge ni, outra xefa de 
prensa: "Mira que lle teño 
dito que abusar das fotos 
non é bon, que a xente 
xa non é tan parva, que o · 
que vale éter boa imaxe 
e sair como hai que sair. 
Ademais lago sácanlle o 
bandullo e monta uns 
batifúndios ... " "P9is ti 
ainda tes sorte -sinala 
Geni- porque o meu non 
me bota broncas, pero 
habias ver as disculpas 
que teño que inventar 
cada vez que vimos dun 
acto e pasamos por 
diante dalgun hotel". 

Un anúncio da Ser. 
"Agora, en Carrusel, 
unha hora para o Celta e 
o Deportivo. Tamén 
haberá tempo para as 
restantes equipas 
galegas e, como non, 
para os grandes 
clubes". Será que o Celta 
e o Deportivo non son 

• grandes? 

A Manuel Fraga 
regaláronlle polo 
cumpreanos un cadro de 
Sucasas. Foi nun 
encentro institucional 
sobre comunicación 
celebrado en Vilalba. Os 
autores do agasallo foron 
os xornalistas presentes, 
segundo a secretaria de 
comunicación da Xunta. 
Velaí que un tempo 
despois o PSOE 
respostou a esta 
información sinalando 
que os xornalistas non 
regalaran nada, senón 
que tora causa da 
propria secretaria de 
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comunicación. A 
polémica saiu nos 
periódicos e o máis 
curioso do caso é que os 
únicos que non abriron a 

_ boca foron os xornalistas 
implicados. Esa é alei 
do siléncio, como 

. titulou Ellia Kazan. 

Anúncio de pan artesano de /pasa e 
Supermercados Cláudio. A que se ve 
é a capa do folleto publicitário. 

Saddam Hussein 
desobedece as 
recomendacións das 
Nacións Unidos. Os 
Estados Unidos 
ameazan con utiliiar a 
forza. Os Estados 
Unidos ameazan outra 
vez. Quentan o 
ambiente. Voltan a 
ameazar. Saddam 
fabrica bombas 
nucleares, ainda que a 
única foto que se ve é a 
duns obreiros 
r;econstruindo unha 
'factoria de l1eite infantil 
destnJida palas bombas 
du~an tie a 
opemción Tormenta do 
De.serlo. Comezan os 
bombardeos. Saddam é 
moi malo e mol 
orgulloso. Máis bombas. 
Non se sabe o número 
de martas (coma da 
outra vez). Clinton chega 
ao poder con todo o 
rebúmbio pre-cociñado. 
A esquªrda acusa qO 
novo presidente de ser 
como o anterior. E de 
súpeto ... apagón. Os 
méios de comunicación 
cambian o seu centro de 
interese. Pero, está 
cumprindo Hussein as 
esixéncias das Nacions 
Unidas? Caeron xa todos 
os misis? E os rádares? 
E a fábrica nuclear? Non 
nos poden deixar asi ! 
Será causa de Clinton? 
Que pensa o Séptimo de 
Cabaleiria? 

A agricultura agricultura !1~tu-
, . ral, sen ad1t1vos 

ecolox1ca non químicos nen 
utiliza sulfatos quími-
produtos cose perigosos. 

químicos. Galiza ten unha 
poténcia incríbel 
neste campo, 
cando deixen 

de pensar coma na Castela, pois 
ainda hai uns ecosistemas que 
poden facer moito neste campo 
ecolóxico que é o futuro da Agri
cultura e a Gadaria galega. 

A agricultura ecolóxica non utili
za produtos químicos, porque 
son nocivos para a terra, e con
taminan as augas e os mesmos 
produtos que os homes comen. 

Penso que a, agricultura ecolóxi
ca ten moito que facer no campo 
galega, axiña, pois a agricultura 
senón converterase no turismo 
rural que queren os de Bruxelas. 

Na Galiza existe representación 
da Coordinadora d'~gricultura 
Ecologica (CAE.). E a seguin
te : Gabino Vázquez, Estrada Xe
ral 1-27680 Baralla, Lugo. Telf. 
(982) 36 32 30-36 32 37 .• 

AN:xo FERNANDEZ 
(LLE IDA) 

Os ecoloxistas 
da Costa da 
Marte xa teñen 
clube social 
O colectivo ecoloxista P.X. da 
Ponte do Porto, pioneiro na de~ 

fensa meio-amblental 
na Costa da Morte 
desde a sua funda
ción no ano 1985, 
inaugura o dia29 de 
Xaneiro o seu local 
social sito na Praza 
do Outeiro da Ponte 
do Porto. A partir 
das 21 horas da noi
te dese Venres, o 
corazón da defensa 
ecolóxica dun dos 
paraísos naturais do 
país estará nas catro 
paredes da casona 
de galeria modernis
ta vilega que os 
membros da asocia
ción porteña conver
teron en funcional 
Casa da Xuventude . 
Durante o Nadal e 
Xaneiro os mozos da 
entidade traballaron 
tirando tabiques, pin
tando e decorando a 
vella casa cedida po
lo presidente do P. 
X., Rafael Lema, pa
ra clube social per
manente do colectivo 
ecoloxista e do re
cén criado Centro de 
Estudo e Documen
tación Bias Espín. 
Nos 160 metros cua
drados do edificio de 
duas plantas hai unha ampla bi
blioteca con 2.000 volumes e 
5.000 comics e revistas, unha 
videoteca e o máis importante 
arquivo de documentación co
marcal que segundo o presi
dente do P.X., "estarán d,ispoñí
beis para todos os estudosos 
que queiran traballar pola recu
peración da memória histórica 
da Costa da Morte, para os 400 

TOKIO 

sócios da entidade, pero tamén 
para investigadores , escolares 
e estudantes. A nosa é unha 
casa aberta á cultura e a defen
sa meio-ambiental". O dia da 
inauguración serán abertas 
duas exposicións, unha con 25 · 
cadros de pintores da comarca 
e outra con· 200 fotos da zona 
comprendidas entre 1882 e 
1932. O colectivo P.X. mantén 

en funcionamento 
dous cursos para 
menores de 25 
anos, un de ima){e e 
son e outro de Músi
ca xoven. Mantén."uri 
grupo de música· he- 
avy, "Sobrekarga", e 
un de gaitas, "Venti
ños da Ponte", ade
mais do clube de ar
te alternativa "Bias 
Espín" e o colectivo 
poético do mesmo 
nome, cunha gaceta 
literária trimestral. 
Os obxectivos do 
P.X. para este ano 
son, segundo Rafael 
Lema: "que a conse
llaria de Agricultura 
aceite o noso Plano 
de defensa ecolóxi
ca da Costa da Mor
te e a formación de 
cursos para mulleres 
e xóvenes sen em
prego orientados á 
recuperación da ar
tesania popular da 
comarca". A Casa 
da Xuventude conta
rá con exposicións 
de todo tipo durante 
todos os fins de se
mana do ano. Á 
inauguración da se
de confirmaron a 

sua as~sténcia o delegado pro
vincial de Cultura da Xunta, lno
céncio Corrales, e o alcalde de 
Corcubión, Rafael Mouzo Lago, 
premiado. polo colectivo porteño 
como máximo defensor da cul
tura e da ecoloxia na Costa da 
Marte. • 

XosÉ MANuEL LEMA Mouzo 
(C OSTA DA MORTE) 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 • Somália: tragan (tragamos) os demais. demasiado ocupados tentando ñen armas en Somalía. 

sobrevivir, supoño que sentindo 
como bastante improbable dalo 
conseguido. Demasiado aterro
rizados, demasiado asoballa
dos, .tamén supoño. Non penso 
que a soberanía nacional radi
que nesa especie de cuadrillas 
de desaprensivos ben armados 
e ben alimentados que parasita
ban primeiro os escasos pro
pios recursos, despois a axuda 
internacional seica no nome de 
non sei que causas. Que nin
guén tente polas boas presen
tar m os como líderes, como 

restaurar a vida 
Os americanos son un caso. 
Parte debe ser xa cuestión de 
estilo, parte que a competencia 
e a dinámica xeral dos seus 
media o potencian, eles levan o 
espectáculo onde van . Xa a 
guerra de Kuvait, co alarde da 
CNN, e agora o desembarco en 
Somalia, retransmitido en direc
to, poden ser mostra e medida 
do que son, do que fan e da di
ferencia que os USA manteñen 
co resto dos humanos ou que o 
resto mantemos con eles. 

A verdade é que, raíces e ri
quezas culturais á parte, son 
ben á súa maneira, e non se 
cortan nada ó respecto. Sen 
conta-lo que a CIA poda facer 
ou desfacer polo mundo adian
te (que, á fin e ó cabo, os servi
cios secretos deben pasar de 
soberanías, para isa estarán), 
os USA non recoñecen frontei
ras cando haxa intereses deles 
polo medio; constatámolo a 
miúdo e tampouco é que se es
condan moito precisamente. 
Non adoitan participar en pé de 
igualdade en empresas interna
cionais, que sexan confronta
cións máis ou menos pacíficas 
ou intervencións militares. Inda 
hai ben encontros USA-Resto 
do Mundo en distintos depor
tes. Non parecen demasiado 
conformes con que tropas pro
pias fiquen baixo mandos alle
os, e se Eisenhower e Patton 
impuxeron e actuaron por con
tra propia na 11 Guerra Mundial, 
tampouco houbo maneira de 
que fose unha mi$ión da ONU, 
como tal, a Somalia. Sempre 

Enfronte dos americanos non 
hai forma de ficar indiferentes. 
Para ben e/ou para mal. Desde 
lago, é ben fastidioso de aturar
lles esa teima 
de mandar e 
dispoñer sem
pre ou de, co
mo mínimo, 
non querer que 
ninguén man
de cando an
dan eles polo 
medio. Sexa 
como sexa, 
por veces déi
xanlles seguir 
coa súa, e hai 
que recoñecer 

Oque non 
comparto é 
ningún tipo de 
solidariedade 
cosque se 
enfrontan a 
ti ros con eles. 

que, tamén por veces, inevita
blemente ou, alomenos, para 
evitar un mal maior. 

Primeira necesidade 

En Somalía, o caso era actuar. 
De máis agardaron, en tanto 
aumentaba a seca, en tanto 
chegaba algunha axuda, en 
tanto os que a roubaban fa
chendeaban coa inviolable so
beranía nacional, con que os 
habían ter que manter a eles 
para que o auxilio á poboación 
fose posible. En tanto os nenos 
da TV parecía que aínda adel
gazaban, semana a semana, 
día a día. Somalía, máis ca Cro
acia, máis ca Bosnia, foi outra 
das mostras da preguiza inter
nacional cos países ·sen petró
leo, sen recursos para explotar. 
Cen mil mortos, douscentos mil 
mortos, -trescentos mil mortos ... _ 

Porque non había en Somalia 
un caso de soberanía nacional. 
Quen a podían exercer estaban 

· avangarda do seu pobo. As 
avangardas viven canda a xen
te, non á custa dela. 

A cuestión era ben simple, moi 
elemental: mellar que os 
somalís vivisen ca que morre
sen. Para asegurar que a comi
da chegase a toda ou á maioría 
da xente, había que protexela 
militarmente. Era bo que o fixe
se a ONU como tal. Non puido 
ser, ou non quixeron que fose 
ou non ousaron enfrontarse cos 
USA. Foron os marines con 
bandeira propia, máis algúns 
italianos e algúns franceses. A 
comida repartiuse, a xente co
me. Eu alegreime ben. A maio
ría dos somalís pode que ta
mén, se deron xuntado azos 
para sentir algunha alegría. 

Algunha esperanza 

Determinados medios, comen
taristas, debuxantes progresis
tas protestan, critican a actitude 
dos americanos. Pode ser que 
teñan razón. O que non com
parto, en principio, é ningún tipo 
de solidariedade cos que se en
frontan a tiros con eles. Non me 
merecen -confianza os que te-

As milicias, cos seus xefes, le
van tempo demostrando o que 
deben ser. Guerra e fame. Arro
gancia e esixencia. Desque em
pezou a intervención, acordos , 1 
apertas en público, promesas 
de negociación. Ignoro se no 
país hai outros líderes. Ignoro 
se se poderá prescindir dos se
ñores da guerra para recompo
ñer (ou compoñer) a situación ; 
ha de ser dificil. Hai membros e 
colaboradores de organizacións 
humanitarias, persoas parece 
que tentando axudar ós seus 
compatriotas. Ten que haber, 
ten que xurdir en Somalia xente 
para afrontar un futuro viable, 
un país reconstituido, esperan
zas de vida. Da comunidade in
ternacional depende se cadra 
iniciar, desde logo colaborar e 
vixiar algún proceso nese senti
do. Que non se vaian desenten
der antes de tempo e, calmada 
a fame grande, desaparecidos 
os nenas somalís dos Telexor
nais, volvan deixa-la pamba a 
mercé dos gabiáns. • 

XOSÉ M. GoNZALEZ 
(LUGO) 

P.D.: A piques de rematar este 
comentario, vexo que dan can
ta na TV da intervención aérea 
sobre o suf do Iraq. lso si que 
é dilixencia. Vexo tamén e es
coito a José María Aznar: "No 
se puede permitir la violación 
de las resoluciones de Nacio- • 
nes Unidas". Os catrocentos e 
pico palestinos seguen a agar
dar en terra de ninguén. Non 
me consta que os serbios dei
xasen de voar sobre Bosnia. 

· Algúns débena ter de cemen-
to. Digo eu. · 

• • • • • • • • • • • • • • L-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEO 
Os interesados nas vangardas 
videográficas están de noraboa, no 
decurso do IV Festival Internacional de 
Video. qu~ se celebra en Vigo do 22 ao 30 
<leste mes, apreséntase dous programas 
sobre Realidade Virtual. J ennifer Bender, 
da produtora californiana ART COM, 

A realidade vi.rtual 

apresentou a sua selección sobre 
Realidade Virtual o pasado fin de semana, 
e a francesa Cecile Babiole amosará un 
documental sobre o mesmo tema o 
·derradeiro sábado de Xaneiro. Ademais 
será obxecto de debate en vários 
colóquios. 

apresentada en Vigo ante escaso público 
Tres videos galegas entre os cincuenta e un apresentados a competición 

N2 554 

Amor a distancia de Franc Planas. 

• ANXOS G. SALGADO 

Máis de 300 videos procedentes de 
25 paí es visionáronse en Albora
da Producciós Audiovisual S.l. pa
ra facera selección apresentada no 
Fe tival. O resultado é a proxec
ción de 73 fitas. De ta , 51 videos 
emíten e na sección de competi
ción, o realizador da obra gañadora 
egundo o critério de xurado, opta

rá ao primeiro prémio de médio 
millón de peetas. U1rich Timmer
mann, membro do Instituto alemán 
Adolk-Grimme· André Iten, direc
tor da Semana Internacional de Vi
deo de Saint Gervais de Xenevra; 
Luí a Ramos, presidenta do Núce
lo de Cineastas Independentes de 
Lisboa· e Henrique Arce, xefe de 
programas de TVG, forman o xu
rado. Hai tres videos galegos dos 
trece do Estado español seleccio
nados para competición: "Pes para 
que vos quera" de Manuel Areoso; 
"OFF TV" de Xosé Carlos Leiro; e 
"Paisaxe sen figuras" de António 
Alonso. Ademais compite un por
tugués, "Antonio de Macedo-Pin
tor ',de Adriano Nazareth. 

Alborada Produccións Audiovisual 
S.L. é a organizadora do Festival 
de de o início en 1989, co patrocí
nio do Concello de Vigo e ne ta 
edición coa colaboración da TVG, 
a Xunta e o CGAI. Na edición an
terior, foron tre xomada marato
niana , coa emi ión durante todo o 
día no "Video á Carta", ección na 
que o público podia elexir as fita 
de exadas nos monitores in talados 
na Ca a da Artes. E te ano desa
pareceu, debido en parte ao recorte 
presupo tário do Concello, de 15 a 
5 millóns. Os organizadores opta
ron por alvar esta deficiéncia coa 
prolongación do Festival de tres a 
nove dia , emitindo os videos cla
sificados por seccións, a partir das 
sete da tarde. 

A proxección de "Kafka" de Ribc
zinski inagurou o Festival o pasado 
Venres. Era a primeira vez que se 
emitia completo na Europa, des
pois da sua estrea no Xapón. É o 
último traballo do realizador pola
co afincado nos EE. UU e a produ
ción máis custosa dos seus estúdios 
Zbig Vision, cunha duración dunha 
hora, realizado en alta definición. 
O video tiña grande interese para 
os video-criadores que chegaron 
estes dias a Vigo, xa que Ribc
zinsky está considerado como un 
dos xénios da video-arte actual po
las técnicas que emprega. 

"Herbal Diary" do búlgaro Peter 
Forgacs é un ·dos videos máis inte
resantes que se emitiron nos pri
meiros dias do Festival, apesar da 
saída dalguns espectadores pola 
sua lentítude. Trátase dunha peque
na recopilación das películas reali-

zadas por Forgacs en super 8, cun
ha postprodución e tratamento en 
video. Imaxes da vida cotiá da Bul
gária, con textos filosóficos-poéti
cos que emarcan as imaxes. 

Agárdase con expectación a emi
sión de "La différence entre l'amor" 
de Pierre Trividic, que se apresenta 
en competición o próximo Venres. 
Seleccionado na Franza para formar 

parte do "time code" sobre "Os ri
tuais do amor" no que se incluiu o 
video español "Bis a bis", "La dif
férence entre l'amor" conta a confu
sión entre o amor divino e o profa
no. Centra a narración nun conven
to de Baviera do século XVIII, no 
que unha monxa ten un soño co Es
pírito Santo encamado nun mance
bo moi fermoso ... co conseguinte 
escándalo no convento ao contar a 

relixiosa o seu soño. Trividic inclue 
na fita unha fellatio en primeiro pla
no, a peste da sida e o uso do pre
servativo. O video emitiuse nalgun
has cadeas de tv francesa, onde cen
suraron imaxes.' 

Ao mesmo tempo, no segundo an
dar da Casa das Artes, ernítese até 
o Sábado, a retrospectiva "Os vide
os dos 80", na que se incluen un 
total de 33 fitas procedentes de di
ferentes países. 

Rede estábel de d~fusión 

A série de colóquios matinais yer
sou sobre diversos aspectos rela
cionados coa video-criación. Ade
mais dos dedicados á realidade vir
tual , falouse de "Estética e Comu
nicación", "Produción audiovisual 
galega" e "Macroproducións de 
Video". Nestes debates participa
ron profisionais como Javier Boni
lla, director de "Piezas" do Canal 
Plus; Manuel Abad, realizador da 
TVG; Anxo Quintanilla, xefe de 
produción de TVG; Pepe Coira, di
rector do CGAI, Véronique Cassa-

......................•.....•••••.•....••....•...•..........••••••••.............•.•.•.•••••.••.•.....•.• . . . 
Manuel Palacios 
'Outros f estivais de video europeus son bastante máis pobres' 

O Festival de Video ainda que ten 
carácter popular, coa entrada gra
tuíta ás emisións e colóquios, non 
conquire encher o Auditório do 
García Barbón. O aforo do Audi
tório é de 4 70 persoas, das que a 
metade como promédio ocupa a 
al, flutuando segundo as emi

sións. Os organizadores do Festi
val pretenden que o certame sexa 
un lugar de encontro entre os pro
fision ais e afeizoados á video
criación, obxectivo plenamente 
alcanzado. 

A este respeitQ, o realizador Ma
nuel Palacios di: "Comparado 
con outros festivais, este ten algo 
que para min é bonito, un clima 
de profisionais bastante entrañá
bel e iso non acon
tece na maioria dos 
certames. O Festival 
ocupa un espazo 
que deberían abor
dar cidades como 
Madrid ou Barcelo
na. É paradóxico 
que no Estado espa
ñol os tres festivais 
que hai, sexan en 
Cádiz, Canarias ou 
Vigo. Estiven nou 
tros festivais euro~ 
peus e son bastante 
máis pobres. Nor
malmente celébran-

se con poucos meios, ninguén ten 
un teatro á sua disposición, en 
Xenevra por exemplo, as cabinas 
de visionado son pequenas, para 
vinte espectadores". 

Manuel Palacios realizou o video 
"Dobles vidas" en alta definición 
a pique de estrearse en Barcelo
na, tamén se emitirá no Canal 
Plus. "Apresentei un traballo de ' 
video-danza ao time code que se . 
baseaba na dualidade entre a rea-

. lidade e o soño, a compañia e a 
soedade. Creo que a danza é a 
linguaxe máis pura e a que me
llor transmite os impulsos de co
municación, os movimentos do 
baile expresan neste caso, os fan
tasmas da soedade". 

Vinte minutos en alta definición 
debe facelo caro? 

O orzamento do video creo que se 
achega aos quince millóns. Fixé
ronse traballos en alta definición 
coas Olimpiadas, coa Expo, etc., 
pero creo que Dobles Vidas é o 
único traballo experimental sobre 
danza que se fixo no Estado espa
ñol. Cunha axuda da CE através 
do clube Media foi tomando cor
po o proxecto. 

Que lugar ocupa Europa hoxe 
na alta definición? 

A tecnoloxia europea en alta defi
nición está en cueiros, criándose 
un clima similar aos comezos da 

tv, t~ a sensación de 
retroceder anos. A 
gravación e postpro
dución é moi lenta. A 
vangarda da alta defi
nición está no Xapón, 
na Europa está en cri
se, non sei que vai pa
sar, por que están de
negando as subven
cións europeas par a 
investigación da tv en 
alta definición. Se ca
dra téñense que co
mer todo o que gasta
ron, que s-bn moitos 
miles de millóns . • . •......•.....•.....................................•..•.....................................••..•...•..• , 

rin da distribuidora Tele Max, Xo
sé Xan Cabanas Cao, produtor in
dependente, ou Carlota Álvarez, 
xefa do departamento de Obras de 
Arte Audio-visuais do centro Rei
na Sofia de Madrid. 

Carlota Álvarez abriu o tumo de 
intervencións durante o primeiro 
debate sobre "Estética e Comuni
cación" falando dos no vos xeitos 
de arte como a Mail Art, Press Art 
e da video-:arte como a variedade 
onde confluen mellor a estética e a 
comunicación. Propuxo estabelecer 
redes estábeis de exibición de 
obras para expallar o coñecimento 
da video-criación: 

Javier Bonilla falou do programa 
que realiza en Canal Plus sobre vi
deo-criación, afirmando que o ca
miño cara o futuro é a incentiva
ción da produción de obras video
gráficas. Gabou o programa Gali
cia sitio distinto de Antón Reixa, 
que calificou de "combativo e moi 
inovador no panorama da TV dos 
últimos anos". 

Manuel Abad subliñou que unha tv 
· pública ten a obriga de desenvolver a 

difusión da cultura e normalización 
do galego, asi como de ser competi
tiva mantendo un espazo de audién
cia. Salientou o traballo realizado 
desde hai dous anos por criar unha 
estética própria en contacto cos cria
dores plásticos e da moda galega. 

Ademais de anunciar a celebración 
~un Congreso sobre a actualidade 
áudio-visual galega que se vai ce
lebrar do 17 ao 19 de Xuño~ co pa
trocínio da Dirección Xeral de Cul
tura, no decurso do segundo debate 
sobre "Produción Áudio-visual Ga
lega" Pepe Coira defendeu a profi
sionalización do sector, o fomento 
da relación entre video-criadores, 
unha maior atención da Adminis
tración central aos profisionais ga
legas e fixo referéncia ao labor que 
está desenvolvendo a Escola de 
Imaxe da Coruña, como un ponto 
de partida. Entre as claves para que 
o meio áudio-visual se desenvolva 
na Galiza, Pepe Coira subliñou a 
importáncia de a CE recoñecer o 
sector áudio-visual como estratéxi
co. De feito, xa está recoñecido; 
ainda que na Galiza non se asume 
desde a Administración. 

Anxo Quintanilla fixo unha descri
ción técnica da TVG, culpou á es
casez do orzamento, da falta de ca
lidade nos contidos de programas 
de produción própria da TVG. "O 
escaso orzarnento non deixa lugar 
para producir cine ou programas 
que non sexan os típicos magazi
nes de entretimento, por ser os 
máis baratos. O 35% das horas de 
produción da TVG dedícanse aos 
deportes e aos informativos".• 
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• Como reabrir 
o Pai Sarmiento 

Despois da pergunta da deputada 
Pilar García Negro, sobre o peche 
consecutivo durante tres 
anos do Instituto Pai 
Sarmiento, parece que se 

· espreguizan os plans, e xa 
·se fala dunha apertura 
provisória. A institución é 
filla do .usurpado Seminário . 
de Escudos Galegas, que 
concentrou no momento da 
sua criación e até o fatídico 
1936 toda a poténcia 
intelectual do gaJeguismo. 
No 1989 existiu a 
posibi1idade de relanzar, 
modernizada, a vella idea 

o Seminário de Estudos Galegas, 
·que mantivo unha continuidade 
contemporánea mercé a Isaac Diaz 
Pardo e que os fondos históricos 
foron expoliados, cando non 
destruidos, polos militares 
sublevados no 1936. + 

• Fraga non quer 
pr~mios 

Nun comunicado do gabinete de 
comunicación da Xunta dase conta 
da retirada dunha obra do 
presidente da X unta ao prémio 
"Losada Diéguez". O certame 

prémia un libro 
cada ano, e as 
editoriais 

. \é•. 

• Cancións en danza de Amancio Prada 
Hai uns meses, o bailarín Luis Fuente surprendeu a 
Amáncio Prada ao artunciarlle que realizara unha co
reografia de ballet cun feixe de cancións suas sobre 
poemas de Rosalia de Castro. Posteriormente, o reper
tório fqi ampliado con outras cancións interpretadas 
po~ A. Praela, que desta fom1a experimentan a revela
ción dunha nova e suxerente leitura. Cancións en 
Danz~ é o título do espectáculo, no que o cantor ber
ciano é~'ácompañado. en directo por dous violoncelis
tas, adema.is da própr.ia compañia de ballet -un total 
de trece l?ailaríns. 

Dividido .'en tres partes, o programa inclue poemas ro
saliáns-' -Rosa.liana-, de García Larca -Amoroscu
ro--, e ·de autoría vária - Libredanza. Unicamente ca
be. lamentar que na segunda parte o acompañarnento 
musical sexa gravado. Polo que respeita ao marco esté-

tico, Amancio Prada continua unha liña artística que lle 
abriu as portas de cenários tan importantes coma o Pa
lau da Música de Barcelona, o Piccolo Teatro de Mi
lán, o Real de Madrid ou Odeon de París. Po la sua ban
da, Luis Fuente, director do Ballet, forrnouse artistica
mente nos Estados U nidos, dedicándose nomeadamen
te a coreografias de repertório clásico, para estabele
cerse no ano 75 no Estado español, onde desenrolou a 
sua própria escala e Compañia de ballet clásico. En 
1969 recebeu o Prémio ao Mellar Bailarin do Festival 
de Ballet de Viena. 

Cancións en Danza será representádo ao longo do pre
sente ano en vári_as povoacións galegas, estando previs
to a sua estrea en Vigo, o vindeiro Sábado 6 de Febrei
ro, ás 10,30 h. da noite, rio Teatro do Centro Cultural 
Caixavigo.+ 

do Seminário a meio dun 
acordo entre a 
Universidade, o CSIC e a 

Manuel Fraga. 

apresen tan, 
sistematicamente, 
a meirande parte 
das obras do seu 
catálogo anual. O 
prémio 
organizado polos 
concellos de 
Boborás e 
Carballiño fállase 
en Xuño e con 
esta retirada 
pública Fraga 
"renúncia á 

Xunta que criaría. un .patrcirtato 
para recuperar o Seininário (ver A 
Nasa Terra nº 389). · 

Sen embargo as declaracións do 
actual comisário do Xacobeo 93, 
Xosé Carro Otero -sobriño de 
Xesus Carro o que salvou parte 
dos fondos do vello Seminário-, 
hai un proxecto apresentado ao 
presidente da Xunta "pero o 
modelo tipo semináriCJ está 
anticuado porque se fixo en . 
tempos en que a Universidade non . 
se ocupaba de temas galegos". -. 
Carro défende que a preséncia do 
CSIC, en crise económica, debe 
manterse porque '·'é proprietária 
dos fondos e porque· é unha 
institución prestixiosa no mundo". 
Non se debe esquecer o enorme 
prestíxio que acadou no seu tempo 

obtención de calquera prémio 
literário a título persoal mentres 
ostente un cargo público".+ 

• Irmandade 
do Libro 

O vindeiro venres 12 de Febreiro, 
ás 21 horas no Gran Hotel de 
Lugo, van~e fallar os prémios que 
~nstituiu a Federación de Libreiros 
de Galicia. Os prémios 
adxudícanse en seis modalidades: 
meios de comunicación, editaríais, 
autor, institucións ou entidades, 
lib;eiros e coléxios. Agás no caso 
dÓs ·Coléxios -que receben un vale 
de 250.000 pesetas para gastar en 
libro~- nos demais casos están 
dotado.S cunha obra de arte criada a 
pé feifo.+ . 

O Ballet de Luis Fuente presenta unha coreografía sobre as cancións de Amancio Prada. 

A LEI CORCUERA E A POESIA 
O FESTIVAL DE POESIA NO CONDAúó SANCIONADO POLO GOVERNO CIVIL DE PONTEVEDRA 

Dedicado a Paula María 
a quem um poema faria, 
em lugar deste artigo de imprensa 
em defesada própria poesia, 
contra a Lei essa 
de protw;:ao da seguranya cidada, 
que tanta inseguranya dá. 

A Sociedade Cultural e Desportiva 
Condado, organizadora do XII 
Festival de Poesia no Condado foi 
multada pelo Govemador Civil de 
Ponte-Yedra com urna multa de 
meio milhao de pts., por carecer da 
preceptiva autoriza9ao para a cele
bra9ao de dito acto. O Govemador 
aplica o art. 23 d da Ley de Protec
ción de la Seguridad Ciudadana, a 
chamada "Lei Corcuera" ("A los 
efectos de la presente Ley, consti
tuyen infracciones graves: d/ La 
apertura de establecimientos y .la 
celebración de espectáculos públi
cos o actividades recrativas care
ciendo de autorización o excedien
do los límites de la misma"). Para 
que coisas sirve a "Lei Corcuera"! 
Nao é de estranhar, já que este mi
nistro promotor da Leí tinha <lito, 
<liante das críticas que lhe fizeram 
a Lei, .siue em Espanha havia de
masiados intelectuais. É bern cu
rioso que numa democracia ilustra
da, que se auto-;proclama promoto
ra da cultura, precise-se permissao 

para celebrar festivais de poesía. 

Qual foi a verdadeira motivas;ao da 
Resolus;ao sancionadora do Gover
nador? Se ternos en conta o contex
to da celebras;ao de um Festival, 
celebrado baixo a independentista 
lema de "Autodeterrninas;aó camin
ho de independ~ncia", escrito na 
"independentista" ortografia lusis
ta, e que o que realmente lhe preo
cupou ao Governador --como se 
desprende do texto .da própria re~o
lus;ao-- fora que "a mayor abunda
miento (de nao contar com a pre
ceptiva liceni;a), durante la celebra
ción del Festival se produjerom al
teraciones del orden público y se 
prendió fuego a la bandera nacio
nal, que ondeaba en el mástil cen
tral de la Casa Consistorial" (coisa 
com a que nao tinham nada que ver 
os organizadores do Festival, senao 
já o próprio Governador se teria 
encarregado de sanciona-los, como 
seria o seu dever), nao seria atrevi
do concluir que o que se quer casti
gar é o carácter independentista, 
que rodeou tal certame. 

Para fazer poesía é preciso um es
pmtu livre e independente. Convo
car um festival de poesía baixo urn 

· lema independentista é do mais po
ético. lsto nao o entende o Gover-

XAVIER VII.HAR Trurno 

nadar do PSOE, porque nao tem 
sensibilidade poética, e, ao pare
cer, tao pouco inteligencia política, 
pois castigar aos organizadores de 
um festival de poesía pode leva
los, na sua desesperas;ao, a que se 
convirtam em guerrilheiros. Nao 
obstante, irnos suspeitando que a 
poesía pura, a que nao é inepen
dentista, é também subversiva para 
o PSOE. Nao lhe falta razao, pois 
toda poesía enquanto transforma o 
mundo é revolucionária. Com efei
to, a poesía, ao criar um mundo 
novo -ainda que só seja de urna 
forma metafórica-, constitue um 

¿# 

E bem curioso 
que numa 
democracia 
ilustrada 
precise-se 
permissao para 
celebrar festivais 
de poesia 

mau exemplo para aqueles políti
cos, que, chamando-se de esquer
da, nao éambiam nada, nem sequer 
o estilo literário dos seus progra
mas. Tinha razao o poeta Gabriel 
Celaya, quando dizia que "la poe
s'ía es una arma cargada de futuro", 
e que a mais necessária era a com
prometida: "Poesía para el pobre, 
poesía necesaria i como el pan de 
cada día,/ como el aire que exigi
mos trece vezes por minuto". 

Os governadores do PSOE só 
aprovam aqueta poesía que apro
vava o franquismo, a poesía --co
mo di também Celaya- "concebi
da como un lujo cultural por los 
neutrales", "la poesfa de los que no 
toman partido hasta mancharse". 
Estes govemadores do PSOE só se 
preocupam da cultura-espectáculo, 
da cultura de ostenta9íio, das movi
das rríusicais. Mas, muito cuidado, 
que também seria subversivo que 
os mos;os tiveram --como di a le
tra de urna cans;ao de Juan Pardo-
"la. música por única acción". 

Estes sao maus tempos para a lm
ca. Sao tempos de realismo pedes
tre "caca-pipi-talista, de repetidas 
maiorias absolutas de post-fran
quismo socialista, de gen~e que 
morre de fame nao só em Africa, 

de viola9oes de mulhere bo nia 
musulmanas para con eguir a lim
peza étnica érvia, de competitivi
dade yuppie, de mo9os cuja única 
bandeira sao as etiqueta das suas 
roupas de moda, de gente a a i
nada legalmente com a pena de 
marte, de amor entendido como 
simples ginasia exual, de Papa 
que dim que é pecado olhar com 
luxúria a própria esposa, em fim, 
tempos -como <liria Rosalia 'de 
Castro- "de luz e progresso em 
todas partes, /mas as dúvidas nos 
coras;oes / e lágrimas que um nao 
sabe porque correm / e dores que 
um nao sabe porque sao". 

Em todo caso, fica claro que o Go
vemador Civil de Ponte-Yedra nao 
é um poeta, nem a Lei Corcuera 
serve para promover a actividade 
poética. Mas, provavelmente nós 
nos estamos deixando levar, como 
sempre, pelo tremendismo, já que, 
em versos de Jorge Guillén, o Go
vemador Civil poderia dizer: "En 
tu cuello, poeta, / sientes la soga? / 
El buen Estado aprieta, / pero no 
ahoga". O bom Estado democráti
·co aperta, mas nao afoga como a 
malvada ditadura franquista.+ 

XAVIER VJLHAR Tmum é profesor 
da Universidade de Santiago 
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Por un 
regreso 
atenuado 
da verdade 

Todorov e Eco: 
Crítica e 
interpretación 

Algo se está a mover, e moi seria
mente, no ámbito da teoría litera
ria. Non me parece que sexa só ca
sualidade a aparición, nun prazo de 
a penas un ano, de libros tan signi
ficativos como os que aquí comen
tamos, ou Presencias reais ·de Ge
o rges Steiner. Dentro das súas 
enormes diferencias, na miña opi
nión estas tres obras coinciden en 
refl ectir un evidente cansazo res
pecto do abusos posmodemos: a 
paradóxica absolutización do rela
tivi mo, do escepticismo nihilista, 
a perda de valores nos que funda
la critica e a análise das obras lite
rarias (que é, por certo, só unha 
das manifestacións da xeral perda 
de valores), o entronamento do 
"todo vale". Pero se Steiner postu
laba abertamente que o único antf
doto contra aqueles abusos era o 
retomo á trascendencia -1iteral
mente: a resurrección de Deus, a 
corrección do acto deicida nietzs
cheano-, Todorov e Eco propo-

ñen solucións dentro do marco in
manentista intrínseco canto estes 
dous autores moi ben poderían ser 
integrados ata onte mesmo nas 
propias ringleiras desa posmoder
nidade da que agora parecen des
marcarse. As dúas obras constitúen 
auténticos axustes de contas co pa
sado: a de Todorov -máis radi~ 
cal- con toda a tradición crítica 
da que se declara debedor; a de 
Eco -máis continuísta respecto da 
súa obra anterior- coas teorías da 
interpretación que agora mesmo se 
disputan a hexemonía, e que clasi
fica en tres 
grandes corren-
tes: a semiótica, 
a hermenéutica 
(da que a estéti
ca da recepción 
sería unha va
riante) e a de
construcción. 

Todorov 

Aínda que a 
Crítica de To
dorov carece 
explícitamente 
de carácter sis
temático -o 
axuste toma a 
forma dun co-
mentario dos 

Constitúen 
auténticos 
axustes de 
cantas co 
pasado: a 
de 
Todorov, 
con toda a 
tradición 
crítica da 
que se 
declara 
debedor. 

autores máis queridos do autor, sen 
ningunha pretensión doutra perti
nencia para a selección que esta do 
gusto persoal-, por baixo do seu 
percorrido, desde os formalistas 
rusos ata Béncihou, descúbrese un
ha tese clara: a "concepción inma
nente da literatura'', propia da épo-

1 
J 

Soños eléctricos 

G~~O 

111 

Leituras 
111 

Umberto Eco. 

ca contemporánea, ten na ruptura 
de Spinoza co modelo de comenta
rio medieval e na estética románti
ca os seus dous puntos de infle
xión. Dun ou doutro xeito, tódalas 
correntes da crítica literaria perma
necen atadas ós límites que estes 
dous referentes impoñen, límites 
que implican, por unha parte, que 
"a procura do sentido dun texto se 
debe realizar sen referencia á súa 
verdade" (p. 13) e, por outra, que a 
valoración autónoma da obra esixe 
a "ausencia de finalidade externa" 
e a "intensificación da finalidade 
interna", o que Todorov chama o 
"autotelismo" (p. 23) e que ten a 
súa concreción no lema romántico 

O infortunio 
dasoidade 

da "arte pola arte". Pois ben, o búl
garo-francés considera que se pre
cisa a superación do "proxecto fi
lo lóxico fundado na separación 
spinoziana de sentido e de verda
de'', superación que reclama do 
crítico un novo compromiso coa 
verdade, verdade que sería "u.nha 
verdade ética máis que descripti- . 
va" (p. 140) e que Todorov ere po
sible fundar nun modelo e "crítica 
dialóxica" que neste texto a penas 
se apunta. 

Eco 

Pola súa parte Eco, malia que Os 
límites non é unha obra unitaria, 
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senón na súa maior parte refundi
ción de conferencias e textos ante
riores, procura unha maior siste
maticidade. Desde o primeíro mo
mento nos anuncia cal é o obxecti
vo que dará unidade a estes mate
riais : unha reflexión sobre "o pro
blema filosófico da interpretación" 
(p. 18). O seu é un enfoque expli
citamente epistemolóxico. Non só 
se trata de optar na tricotomía dos 
modelos interpretativos (1:1oxe · pri
viléxiase a "intentío lectoris" pro 
riba da "intentio auctoris."', que en 
xeral se despreCia, e a "intentio 
operis" que dominaba na herme
néutica clásica), senón determÍI).;µ
se contamos con algún criterio c¡iie 
permita optar entre interpretacións 
rivais, ou se, pola contra, debemos 
acepta-la deriva infinita dos de
constructivistas~derridanos como 
única opción lexítima. En definiti
va, trátase de decidir se diante de 
dúas interpretacións contradicto
rias dun mesmo texto é posible op
tar e afirmar que, posto que a inter
pretación A é xusta, a non A non o 
pode ser. A sorpresa que nos reser
va Eco é situar a Derrida e os seus 
secuaces na mesma tradición do 
hermetismo e a alquimia (e non só 
a estes: Sade, Jung, Heidegger, 
Cioran, serían autores enmarcables 
no hermetismo irracionalista, pp. 
55 e ss.): a "deriva infinita" derri
diana, entendida en sentido forte 
(por momentos semeila que Eco, 
conciliador, non se atreve a postu
lar decididamente a identidade), 
coincidiría coa "deriva hemética" 
na "habilidade incontrolada de 

. ~:. 

(continua na páxinlseguinte) 
~ . 
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Moda galega na 
história 

A investigación 
fotográfica de Xosé· 
Enrique Acuña e Xosé 
Luis Cabo é editada por 
Ir Indo co título de 
Imaxes do Traxe en 
Galicia. As fotografías 
pertencen a Pedro Ferrer, 
segundo nos explican os 

.autores nun pequeno 
prólogo. Tamén nun 
pequeno ensaio 
introdutório Isidoro 
Rodríguez e Carmen 
Pérez Arias axudan a 
entender as imaxes. + 

Modl.sto escritor 

Adolfo Domínguez ten 
no mercado desde hai 
várias semanas a sua 
primeira incursión 
literária, para a que 
escolleu o galego. Trátase 
de Juan Griego, na 
colección de narrativa de 
Galaxia, que terá a 

exclÚsiva do mercado até 
Marzo, cando está 
prevista a edición 
castellana de Mondadori. 
A novela desenvólvese 
na época da Arxentina 
militar de Videla e a 
guerra das Malvinas.• 

Narracións 
infantís 

O Concello de Oleiros 
cumpriu a sua promesa e · 
en dous pequenos 
volumes editou os 

traballos do certame de 
contos e narracións 
infatis e xuvenis que 
convoca anualmente. 
Paisano de Castelao; ·~ 
caste de Moctezuma, de 
Ramiro Vidal Albariño 
mereceu un volume 
diferenciado; ilustrado 
homograficament~ con 
símbolos celtas e 
indíxenas americanos. 
Pódense pedia á 
Fundación Municipal de 
Cultura (Praza de Galicia . 
1-15173 Oleiros). + 
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(ven da páxina anterior) 

deslizarse de significado en signi
ficado", xa que "o significado fi- . 
nal non podía ser senón un segre
do inesgotable" (p. 358). Aceptado 
isto, non habería interpretacións 
mellares ou peores, correctas ou 
absurdas, senón que calquera in
terpretación sería válida, aínda as 
contradictorias. Cunha habilidade 
non exenta dunha ironía case 
cruel, Eco pon a proba o seu crite
rio de falsación (Popper e Kuhn 
son os seus modelos epistemolóxi
cos recoñecidos) co propio Derri
da: no capítulo final proba que a 
interpretación que este fai da "se
míose ilimitada" de Peirce, que 
identifica coa· propia "deriva infi
nita", é incorrecta. Ergo: é posible 

·discriminar entre interpretacións 
correctas e incorrectas; a interpre
tación (falsa) de Peirce por Derri
da convírtese no experimento cru
cial que lexitima a posición de 
Eco. Este defende que é posible 
compatibiliza-la semiose ilimitada 
peirciana (Peirce foi, desde sem
pre, recoñecido por Eco .como o 
principal inspirador da súa semió
tica) coa aplicación de "probas de 
falsación" (p. 63) que determinen 
que lecturas son aceptables. O pro
pio texto é o "paradigma": "Entre 
a historia misteriosa da producción 
dun texto e a deriva incontrolable 
das súas interpretacións futuras, o 
texto en canto texto representa 
aínda unha presencia confortable, 
un paradigma ó que atemos" (p. 
141). Un paradigma, iso si, com
patible coa "circularidade herme
néutica" (p. 156) que caracteriza 
ás ciencias humanas. 

Verdad e 
sen trascendencia 

Porque, finalmente, a verdade que 
recuperan Todorov e Eco non po
de ser xa a do dogmatismo metafí
sico fundado nun trascendentalis
mo teolóxico. a trascendentalida
de, en todo caso, será "unha tras
cendentalidae nova fundada non 
no divino senón na socialidade do 
home e na pluralidade dos homes" 
(Todorov, p. 69), porque "(a) idea 
dunha comunidade opera como un 
principio trascendental para alén 
das intencións individuais do in
térprete concreto" (Eco, p. 369). 
Trátase, unha vez máis paradoxi
camente, dunha trascendentalida
de estrictamente inmanente, e, po
lo mesmo, dun principio que care
ce da certeza intemporal da vella 
trascendencia. Estamos, pois, con-. 
deados a optar por un lúcido es
cepticismo, pero, como moi ben 
salienta Todorov, ser consciente 
de non posuí-la verdade non im
plica renunciar a procurala (p. 
153). O cal é nunha lectura estric
tamente estética, decote o que está 
en xogo non son só "verdades pu
ras" artísticas, senón, por exem
plo, a verdade ou falsidade dos 
discursos xenófobos ou racistas, 
como pon de relevo Todorov can
do analiza as simpatías de Blan
chot polos totalitarismos. Quizais 
sexa definitivamente inevitable 
recoñecer que a nosa procura da 
verdade será unha eterna esperan
za incumprida, pero recoñecelos 
límites da razón non debería se-lo . 
mesmo que entrega1a inerme ós 

· artificios gratuitos de irracionalis
mos escurantistas disfrazados de 
pretenciosas profundidades.+ 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

TVETAN ToooRov. Crítica de la 
crítica. Pa~dós. Barcelona 1991. 

· ÜMBERTO Eco. Los límites de la inter
pretación. Lumen. Barcelona 1992. 

Audrey 
Hepburn, o 
contramodelo 
do estilo 
Marylin 
Nacida belga, de pai inglés e nai 
holandesa e con nacionalidade 
norte-americana, non se pode dicir 
que Audrey Hepburn fose unha 
das grandes actrices da história do 
cine; tampouco das máis cativas. 
Foi, iso si, unha actriz sensíbel, 
moldeábel polos realizadores, de 
forte magnetis-
mo e de faciana 
e figura "cine
xénica". O seu 
talento, ai_nda 
que mais evi
dente ao de 
moitas colegas 
da sua xera
ción, endexa
rnais acadou a 
categoria do 
sobranceiro. 
Porén, non foi 
unha actriz me
diocre. A sua 
carreira collou 
para Torold 
Dickinson en 
"The secret pe
o p fo" e para 
Charles Crich
ton en "Ouro 
en barras", 
sempre en pe-

Audrey 
Hepbum 
estaba a 
romper o 
cánon 
antropomé
trico que 
imperaba, 
nonsó en 
Hollywood, 
senón 
taménna 
Europa das 
magioratte 
italianas. 

quenas aparicións e en papeis de 
segunda e terceira orde. A novelis
ta Colette suxeriulle que fose ela 
quen encarnase á "Gigi" que se 
preparaba en Broodway: o éxito 
foi enorme e as portas de Holly-

Empacho 
visua1 

O video 
de Compostela 
En pasados dias foi amplamente 
espallado, regalado cun xomal, o 
video promociona! dese conxunto 
de eventos e máis ben . de proxet
tos e outras causas de roáis etérea 
e intanxíbel eséncia que se .coñe
cen como "o 93" ou "Compostela 
93". Tamén a produción foi emiti
da pola TVG, o que xustifica o 
meu comentário aqui por se fixese 
falta. Igualmente será, e xa é, un 
dos instrumentos de información 
ao visitante e ao viandante com
postelán nest~ sinalado ano. 

Pois se xa se ~os aparecía un tanto 
embarullada e pouco clara a citada 
eséncia desa xeira prodixiosa na 
que disque entrou Santiago, onde 
se misturan investimentos e pro
xectos xa hai tempo previstos e re:
tardados, planificación urbanística 
e investimentos eff (determinadas) 
infraestructuras, ánimo de protago
nismo cultural co ano santo reli
xioso~. 'ónde ao final semella que 
tal acceso vial foi conc·esión do 
~póstolo por interce~ión do "pele
grín", dado o cruce de campañas 
publicitárias e o saco comun ao 
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wood que se.lle abriron 
de par en par. En 1953, 
William Wyler faina 
debutar no cine ameri
cano con "Vacacións en 
Roma" onde acadou un 
Osear e a fama interna
cional. Aqui comezaria 
unha andaina que, inte
rompida en 1966, vol
veria reemprenderse dez 
anos máis tarde, cando 
a Hepbum daba vida a 
unha,Lady Mariam, en
vellecida, monxa e en
trañábel no "Robin e 
Mariam" de Richard 
Lester, cun Sean Con-

. nery maxistral. A sua 
curta filmografía, com
posta por 25 títulos, 
oferécenos unha boa 
ristra de películas im

. portantes (nalgún caso 
inesquecíbeis) dirixidas 
por cineastas de gran ta
lento que, en moitos ca
sos, fixeron con ela 
máis dun filme. Wilder 
en "Sabrina" e "Aria
ne", Donen en "Dous na 
estrada", "Unha cara 
con ánxeJ" (fita que con 
"Sabrina" elevou a sua 
per ona]jdade e figura á categoria 
de símbolo de muller do seu tem
po) e ''Charada", Terence Young 
en ''Soa na escuridade" e "Lazos 
de sangue", Wyler en "A calúm
nia" e "Como roubar un millón 
e ... ", Zinnemann en "História dun
ha monxa", Huston nese espléndi
do western que se chamou "Os que 
non perdoan", Cukor fixo dela a 
extraordinária Eliza de "My Fair 
Lady" e Blake Edwards converteu
na na Holly Golightly de "Almor
zo con diamantes" ... 

Foi Hepburn unha actriz recoberta 
dun certo carácter aristocrático, 
afastada do divismo, sinxe1a, equi
librada e moi profisional. Pero, 

quizá, a impronta da sua pegada, 
chea de humanidde e de compro
miso moral e ético cos nenas po
bres e marxinados, non resida na 
sua laboura de actriz , senón na 
imaxe da sua silueta, no símbolo 
da sua fraxilidade e no "novo tipo 
de muller" que através das suas 
películas foi capaz de criar. 

Unha nova tipoloxia 
feminina 
Nos anos cincuenta, a indústria do 
cine hollywoodiense estaba a ven
der ao mundo unha certa imaxe de 
muller carnosa e carnal, exuberan
te e de formas redondeadas, con 
moitas curvas , de peitos xenero-
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que caen todas. 
Se esa confu: 
sión se daba, 
insistimos, non 
nos quita dela e 
mesmo vena 
amplificar a 
contemplación 
e audición <les
te videográfico 
documento. 

Porque o tal, 
dirixido e reali
zad o por Mi
guel Piñeiro, e 
con textos de 
X.A. Peroso, 
resulta un ver-

Resulta un 
verdadeiro 
mareo 
visual, deses 
quefanque 
alguén, . 
despoisde 
ollalo, · 
remate indo · 
ao oculista 
enmoitos 
casos. 

ANXO IGLESIAS 

dadeiro mareo visual, deses que 
fan que algué, despois de-ollalo, 
remate indo ao oculista en moitos 
casos, cal se dun programa daque
les de Lazarov se tratase. Non se 
sabe se por querer aproveitar o 
máximo material rodado posíbel 
ou se máis ben por unha concei
ción do documental tan "moderna" 
que atraganta ao roáis omnívoro e 
voraz consumidor visual; o caso é 
que a contínua superposición de 
planos, que impeden fixar a aten
ción sobre praticamente nengun 
elemento sen que xa nos está en
trando outra ora por riba, ora pola 
dereita ou o sul da pantalla o que 
dure non un momento tolerábel se
nón toda a durac_ión da produción 

sos, de andares ondu
lantes e sensuais, de 
beizos vermellos e de 
ollas e cellas sedutores, 
de talares provocado
res ... Nese mundo tipo
lóxico, onde Jane Rus
sel era unha das máxi
mas sacerdotisas e 
Marylin Monroe a deu
sa suprema, xurdiu a fi
gura delgada, extrema
damente delgada, de 
Audrey Hepburn, cos 
seus brazos longos e fi
nos, as suas pernas esti
lizadas, os seus grandes 
ollos e os seus delicados 
e recatados andares. Ela 
estaba a romper o cánon 
antropométrico que im
peraba, non só en 
Hollywood, senón ta
mén na Europa das"ma
gioratte" italianas, onde 
a opuléncia carnal da 
Lollobrigida, da Loren 
ou de Silvana Pampani
ni sinalaban o tipo de 
muller e admirar, dese
xar e con umir. Ben é 
certo que ese novo ar
quetipo que para o cor
po de muller representa

ba a Hepburn, non era excesiva
mente novidoso no cine e que anos 
atrás, outra Hepburn, Katharine e 
sobretodo a "divina" Greta Garbo, 
intentaron impoñelo, no anos trin
ca (década onde as exuberancia 
dunha Harlow ou dunha Mae We t 
non tiñan rivais) . Pero o certo é 
que as forma feminina repre en
tadas por esta actriz hai pouco en
terrada nun cemitério suízo, foron 
capaces de"situarse" dun xeito de
finitivo no território universal das 
imaxes do celuloide e criar unha 
nova iconografia de muller ideal 
que pronto se imporá fora dos li
mites das pantallas de cine.+ 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

resulta todo un refugallo dunha 
imaxes que se adiviñan en moito 
casos ben suxerentes. 

Este empacho visual vese acompa
ñado dun texto, e mesmo dunha 
voces, tamén de certo empacho, 
ainda que non comparábel co pro
ducido polas imaxe . Ainda que o 
mesmo que estas se superpoñen 
unhas e outras continamente sen 
lles dartempo a con tituirse en in
formación firme, o me mo e dei
xa que pase con comentários que 
se deixan afogar ás veces, sen re
matar, para comezar con outro, 
nun recurso estilístico que, franca
mente, non demos cachado que de 
bon ten. A verdade é que ao ver 
este video 1embrámonos dun docu
mental hai pouco emitido pola 
TVE, sobre a Galiza dos anos 60 e 
que aqui criticabamos por obsole
to. Pois o tono de certos comentá
rios lembrounos algo a aquel, en 
certa cursilaria, mentres que nos 
quedaríamos coa cabal montaxe 
daquel <liante da filigrana insofrí
bel <leste. 

En fin, un documental falido ao 
noso gasto , que despide ademais 
(e sen entrar no máis que probábel 
trunfalismo que o percorre) ese 
aroma a modernez trapalleira, de 
cartón pedra de painel publicitário 
e non de pedra, que esa si é mo
derna en Santiago, por moitos cen
tos de anos que teña enriba. • 

GONZALO VILAS 
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'Mesmo para o historiador a política ten preminéncia sobre a 
história', afirma o profesor catalán Jósep Fontana, na sua última 

obra La Historia despues del fin de la historia que a Editorial 
Crítica ven de publicar en versión española. O libro fora xa 

editado en catalán por Eumo. O discípulo de Pierre Vilar e 

catedrático na Universidade Pompeu Fabra considera que "tamén 
hoxe vivimo.s un tempo de fronteira". Trátase dun libro dé ruta 
"para sair dun presente de desconcerto ideolóxico e de perda de f é 
en calquer programa alternativo".· Sen dúbida unha das mellores 
novidades editoriais deste ano. 

Vivimos un tempo de fronteira 
Un libro de Josep Fontana trata de sacarnos 'dun presente de desconcerto ideolóxico' 

• LUIS OBELLEIRO 

e peranza. 

Asi, e despois de contex
tualizar brevemente o pan
fleto hegeliano de Fukuya
ma, "froito da grande con
fianza en si mesma da bur
guesia despois da crise do 
socialismo real", vai pasar 
revista ás correntes actuais 
que ocupan aquel território . 
que se dividía en: "história \ •• 
marxista", "história académica 
conservadora" e algunha suposta 
" terceira via" coma a Escala de 
Annales, até hai pouco sobrancei
ras na historiografía. 

A pretendida história narrativa, que 
converte a história nun conto de 
narrar pero con claras intencións 
ideolóxicas; a ilusión dos cientifis
tas que buscan instrumentos de 
análise noutras ciéncias , influen
ciados polos discípulos de Popper 
e polos estructurali ta franceses, e 
polo tanto a hi tória cuantitativa e 
a cliometria, a ecohi tória, o de
con trucioni rno e, corno non, a 
história das mentalidades on ana
Ji ada por Fontana. Téña e en 
conta que moita de ta corrente 
e tán hoxe a la page na universi
dades galega . 

Crítico sempre con aquele que tra
tan de apartar ao estudantes da 
"política" -anatemizada por alguns 
si é de e querda - para proporlles 
que e adiquen ao único verdadei
ramente puro: "a ciéncia", Fontana 
recomenda, na segunda parte do li
bro, recuperar duas ideas eixo que 
até agora se tiñan empregado ina
decuadamente: 

A globalización, para intentar 
abarcar o humano no seu conxunto 
e expricar con iso o funcionamento 
da sociedade, su-
perando o fracio-

e ' 
a o 
mesmo 
tempo, para 
traballar sobre 
problemas reais da socie-
dade e do home que lle interesen ás 
maiorias. 

Asimesmo, o profesor da universi
dade Pompeu Fabra, que non opon 
ciéncia a ideoloxia, nen neutralida
de a politización, pois "non hai 
neutrais", arnósase partidário de 
fuxir da "vía única na direción do 
fin da história, na direción do pro
greso". Pola contra defende un no
vo materialismo histórico liberado 
da noción de progreso, sustituida 
pola de actualización. 

No tocante ao estilo, Fontana reco
menda -e el mesmo práctica- es
creber "de forma comprensibel" 
para que nos poidan ler e escoitar e 
non só para os da tribu de 
sempre.+ 

JosEP FONTANA é catedrático na Uni
versidade Pompeu Fabra de Barcelo
na, na que clirixe o instituto de His-

tória. Antes foi 
ensinante en Va

nam en to e a 
compartimenta
ción que leva a 
alguns a investi
gar sobre anéc
dotas carentes de 
releváncia, e o 
contido político, 
para non ser co
pistas ou ama
nuenses e "non 
limitarnos a 
transmitir inad
vertidamente os 
contidos políti
cos subxacentes 
en toda interpre
tación histórica" 

As teses de 
Fukuyama son 
'froito da grande 
confianza en si 
mesma da 
burguesía 
despois da crise 
do socialismo 
real', segundo 
Fontana. 

léncia e Liverpo
ol. Discípulo de 
Pierre Vilar, pode 
ser definido co
mo autor mar
xiano ou marxis
ta crítico, como 
el' gosta de califi
carse, fronte ao . 
pseudo-marxis
mo escolástico. 
No seu haber fi
guran as máis 
valiosas aporta
cións recentes 
ao estudo do de
rru be do Antigo 
Réxime e á im
plantación do 
estado liberal en 
España.+ 

Portada do xornal luso Expresso 
adicada aos 20 anos que 
mudaron o mundo (1973-

1993). 

Unha 
história 

,...., / 

para mana 
(escolma da última obra 

de Fontana) 

• Que nos reserva 6 futuro? Sempre es
tudamos a industrialización como un capítulo necesário 
da epopeia do ascenso humano, e prestamos escasa 
atención a quen intentou 
explicarnos que talvez 
non se produdu da única 
forma posíbel (nen da 
máis desexábel). Segui
rán aceitando os nasos 
estudantes que lles ex
pliquemos ese conto de 
fadas que é a visión tra
dicional da "Revolución 
industrial", ainda que 

-non lles of~rezamos un
ha argumentación razoá
bel para facerlles aceitar 
como boas as xubila
cións· antídpadas dos 
seus país e as suas fracas 
expectativas de futuro? 
Resignaranse ao papel 
que lle~ tocou: a un futu
ro en que probabelrnente 

• Can,do os ingleses do século XIX interpre
taban á India dos príncipes como unha sociedade feu
dal, deducían que o presente da Índia era o pasado da 
Europa, e que eles, que viviron esta experiéncia e a su
peraron, estaban en condicións de guiar a estas xentes 
"atrasadas" polo mesmo camiño. "Esta construción 
dunha história universal permitía aos británicos contro
lar o pasado da Índia" e non só Hes daba direito a inter
vir no seu presente, senón que convertía esta inxeréncia 
nun acto de virtude. 

É evidente que algo debeu fallar, porque o conxunto 
dos tres países que integran o que antes era a Índia te
ñen hoxe -tras teren disfrutado de máis de un século 
de tutela británica- un PNB per capita de 326 dólares, 
en comparación cos 14.610 dólares do Reino Unido, e 
unha esperanza de vida que sobrepasa moi pouco os 50 
anos, contra os 76 dos habitantes das illas Británicas. 
( ... ) 

• O Marx novo e os "socialistas" do seu tempo, 
que non eran o suficientemente lúcidos como para ser 
"utópicos" -isto é, para se atreveren a propor unha 
ruptura global co sistema en que vivían- , aceitaron o 
mito smithiano, crendo que bastaba con negar que o 
sistema estabelecido polo capitalismo representase "o 
fin da história" hegeliano e propugnar a continuidade 
do mesmo desenvolvimento económico dentro dun 
marco de relacións sociais distinto. E_ ainda que Marx 
matizase posteriormente os seus prirneiros esquemas 
-aclarou, por exemplo, que os desenvolvimentos má'is 
elaborados do volurne primeiro de El capital referíanse 
ante todo á Europa ocidental- non os reemprazou con 
formulacións simples e claras, de modo que o "marxis
mo catequístico" se .rematou basando nas certezas do 
Marx novo e descoñecido das dúbiqas do maduro. 

Asi explícase que aos cincuenta anos da sua morte un 
"marxismo" fosilizado se proclame o dogma da secuén
cia única dos modos de produción, que se converteu en 
característica do estalinismo, o cal anunciaba, á sua 
vez, un novo "fin da história", o do comunismo, para 
unha data tan cercana, case ao alcance da man, que xus
~caba t~~o~ os sacrificios que estaba exixindo a sua 
construc1on . ( ... ) 

• A actual integración da España no . 
mercado europeu aseméllase até certo ponto ao que foi 
o proceso industrializador para as rexións menos dota
das que se incorporaban a un mercado "nacional", sen 
obstáculos nen defensas "antinaturais". E os resultados 
que estamos recollendo non só non nos están levando á 
"universal opuléncia" prometida, senón que mostran 
unha série de efeitos negativos, que talvez se puderon 

evitar, ou polo menos 
atenuar, se se for capaz 
de prever con máis rea
lismo o futuro, en lugar 
de confiar cegamente na 
lóxica do modelo histó
rico de crecimento. (. .. ) 

é Segundo unha 
investigación realiza
da polo Instituto para· 
a Información Cientí
fica de Filadélfia, o 
55 por 100 dos arti
gas publicados entre 
1981 e 1985 nas re
vistas científicas rnáis 
prestixiosas do mun
do non foi citado nen 
unha só vez nos cinco 

se lles destine a ser os Francis Fukuyama, autor de O fin da História. 
· albaneis, camareiros, as-

· anos seguintes á sua 
aparición. No caso da 

história, a proporción supera o 95 por 1 OO. Duran
te canto tempo seguirá subvencionando a socieda
de .esta enorme masa de traba!lo irrelevante que 
non ten outro obxecto que nutrir os curricula per
soais? ( ... ). • 

censoristas, varrendeiros ou enfermeiros dunha Europa 
avanzada, suprindo aos turcos, marroquinas, alxerianos, 
paquistanis e outros "non europeus", abrigados a regre
saren aos seus países de orixe por leis restrictivas e por 
coaccións e persecucións "incontroladas"?( ... ) 
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FARSA DE MOUROS· 
E CRISTIÁNS 

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

Glorioso Apóstol Santiago 
portento de cielo y tierra 
amparo de los cristianos 
danos hoy valor y fuerza 
que según tengo entendido 
y mi corazón recela 
me parece que va haber 
una muy sangrienta guerra. 
¡Querendes gherra! 
Pois gherra terendes ... 

A dominación dos árabes españois 
despois de oito séculos de asenta
mento en boa parte da península 
foi un dos feítos máis senlleiros do 
seu tempo. Unha vez que se reco
rre á mesmísima "inventio" do 
Apóstolo Santiago, minha terra li
bre como era a Galiza, para que es
te en espírito dirixise as hostes 
cristiás, os "moros" pouco tiñan 
que facer nestas terras, europeas 
pola obra e grácia da peregrinaxe 
masiva á tumba do "matamoros". 
Deste fito histórico e para perpe
tualo na memória das xentes, a 
igrexa permitiu a celebración das 
chamadas pantomimas e festas de 
moros e cristiáns. Abondosamente 
esparexidas pola xeografia Ibérica 
máis próxima aos lugares de asen
tamento árabe, cabe destacar por 
famosas as que se celebran no Le
vante valencián. Se resultan coe
rentes nestes lugares, non o serian 
tanto na Galiza, onde os agarenos 
apenas se asentaron, de non ser po
i as grácias debidas ao Apóstolo 
qu'e milagrosamente aparece perto 
de Iria Flavia nun intre chave da 
civilización medieval encabezada 
por señores e cregos. 

Non deixa de ser chamativa a per
vivéncia destas festas nunha liña 
que se estende ao longo da raía 
portuguesa, terra de ninguén e de 
"razzias" morunas durante a baixa 
Idade Média. En Portugal, que 
creceu a conta dos territórios ára
bes con.quistados, receben o nome 
de mouriscas ou mouriscadas e 
nelas participaban auténticos · 
mouros chamados horros, quer di
cer, libres, integrados na relixión 
cristiá. 

Asua antiguedade semella pois re
montarse aos populares Autos Sa
cramentais e representacións que 
adoitaban facer os grémios e con
frarias de antano nos que se repro
·ducian vello episódios lendários da 
loita de liberación da Europa cristiá. 

Estes actos reproducíronse logo 
durante as festas na honra do Cor
po de Deus (Corpus Christi), do 
Espírito Santo ou de calquer santo 
ou .santa de devoción manifesta. 
Nas grandes vilas e cidades como 
Santiago, Pontevecira, Ourense, 
Betanzos, Noia .. . gozaron de gran
de sona até a sua proibición ecle
siástica polo que de pantomima e 
desdecoro tiñan. Trez, Retorta, La
za, A Sainza ou Mouroás en Ou
rense e A Franqueira en Ponteve
dra, foron alguns dos lugares onde 
a proibición eclesiástica non lle 
afectou á festa, ao menos até épo
cas das que ainda nos quedou cons
táncia de tales celebracións. 

Durante a época chamada Moderna 
nos manuais de hi-stória, foron 
abondosas, non fallando incluso e~ . 
calquera celebración de tipo social. 
Tanta sona e difusión alcanzaron 
que levaron a Francisco. de Queve
do a afirmar que "non hai autor 
que non escreba comédias, nen re-

. presentante que n_on faga a sua far
sa de mouros e cristiáns". ·Tendo 
como argumento o roubo dunha 

XERARDO DAS AmAs 

As loitas de mouros e cristiáns xeraron unha copiosa iconografía. Na imaxe 
miniatura das Cantigas de Santa María. 

Non deixa ·de ser 
chamativa a 
pervivéncia 
des tas festas 
nunha liña que 
se estehde ao 
longo da raia 
portuguesa, 
terra de ninguén 
e de razzias 
morunas 
durante a Baixa 
Idade Media. 

dados franquistas provenientes to
dos eles do Mérida 44 de Vigo e 
galegos na sua maioria. Quizá por 
este e por qutros f~itos "glorio
.sos'', estes almohades franquistas 
seguiron a participar na pantomi
ma do Dia da Vitória representan
do o papel de "Guardia Mora" do 
Caudillo. 

De auténticas farsas de rnouros e 
cristián púdense catalogar a desco
lonízación do Sahara ou a de Guiné, 
longuísimas e sen final decidido ... 

¡Españoles y españolas 
la guerra se teTITiinó · 
démosle pues muchas gracias 
al Divino Salvador! 
¡Viva la Iglesia Romana! ·-...... 
¡Viva el Apóstol Santiago! . 
¡Viva el Ejército finne 
que tanto se ha desvelado! 
Ahora podemos considerar 
los trabajos que ha costado. 

CAMBADOS 
PRESENTACIÓN DE: 

os 
CONQU.ISTADORES 

MODERNOS 
MOVIMENTO OBREIRO 

NA GALIZA DE ANTE-GUERRA 

coa intervención de: 

Luis Rei 
(Encargado da Casa da Cultura) 

Dionisia Pereira .. E xa no períod~ democrático paga 1 

a pena destacar as tan sonadas da ' 
Explotación dos Recolectores Afri
canos, a do Embarque de Algeci
ras, a das "Pateras del Estrecho", a 
dos Polizóns Afogados, a do Bom
bardeo de Líbia, O Mouro da TVG, 

· (Economista e. historiador, coordenador do libro) 

imaxe ou obxecto sagrado, a profa
nación ou o enfrontarnento entre 
distintas crenzas relixiosas, estas 
farsas abocan cara o lóxico arre
pentemento e conversión dos mou
ros que airida rematan louvando a 
grandeza e poder da imaxe cristiá a 
quen se lle representa o acto. 

E como se dun feíto de re-criación 
cósmica ou de anovación temporá- . 
ria se tratase, estas farsas e panto
mimas, que para moitos estudosos 
están en trance de desaparición, co
bran de cando en vez inusitados 
bríos sob formas e modos menos 
teatrais e máis cruentos. 

De todos é sabido que o dictador 
Franco, nun alarde de incongruén
cia histórica (todo nel foi incon
gruente) e na auto-proclamada 
Gloriosa Cruzada Nadonal, veu 
enfrontar aos mesmísimos espa
ñois, un exército de mouros esti
mulados polo direito de depreda
ción e roubo. O que quizá non sai
ban moüos é que estes inercená
rios norte-africanos enfrebre~idos 
polo botín e nun dos prirrieiros en
frontamentos, ljquidaron e saquea
ron a toda unha compañia · de sol-

Os Palestinos Deportados, Somálfa 
Ten Fame, Pon un Bosnio n;i Tua · 
Mira ou a recente do asasinato 
dunha dominicana que tanto ten, se 
son da mesma cor e de noite xa se 
sabe. 

Mais se algunha farsa se leva a pal
ma neste grande teatro do mundo é 
a xa noutrora exitosa reposición da 
chamada Gran Guerra do ·Golfo. 
Nesta resalta a sua grande similitu
de coas máis antigas, as medievais, 
pero extra,polando aos nosos días a 
trama argumental e o tema: O ob
xecto sagrado en disputa é o petró- . 
leo, os novos cruzados proceden 

·· dos EE.UU cristiáns e o seu San
tiago matamouros o presidente de 
todos os reinos americanos de Oci
dente. Os mouros curiosamente se
guen a ser os mesmos. Ante tanto· 
paragón non nos cabe na cabe:la .:
que estes actos nori estexan patro
cinados polo Xacobeo,. perdéndose 
a oportimidade histórica de levar o 
nome de Galiza a tan lonxanos e 
~xóticos confíns tan pertos parado- . 
xieamente da pátria de Santiago.+ 

.1. 
1 

. 1 

Francisco Carballo 
(Historiador. Presidente de P·romocións 

Culturais Galegas) 

Venres 29, 
no sa.lón de actos do 

Conceno ás 20,00 

A 
E DI C IÓ NS ' 

.AJllOSA DllllA · 

L----~-----------~-----~~ 
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ACENTO GALEGO E RESISTENCIA CULTURAL 
A medida que nos envolve cada 
vez mais o que é provavelmente a 
maior contradi9ao cultural da era 
moderna (a suposta unifica9ao dos 
povos de Europa, que contrasta 
com o ressurgir das identidades lo
cais ), surpreeende-me tamém cada 
vez mais viver num país que es
quece gradualmente nao como era 
onte, antonte, nesse longo período 
peto mas precisamente por isso in
tenso da repressao cultural da pós
guerra, senao mesmo corno é em 
realidade hoje em dia. A escusa 
para as miohas reflexoes surge esta 
vez duma notícia dum sucesso 
aparecida hai algumas semanas na 
imprensa local mas com qluestio
náveis miras universalistas. 

Ma , antes de relatar a notícia tal 
como foi, imaginemos urna versao 
quase identica do mesmo sucesso 
que aparece e na imprensa doutro 
lugar, por exemplo, de Zamora: 

"ZAMORA. Redacción. Un indivi
duo encapuchado, de 1,70 de esta
tura y con acento zamorano, atra
có a un empleado de banca que 
acababa de recoger más de dos 
millones de pesetas( ... )" 

Intuo que a quase ninguém se lhe 
passaria por alto a curiosa referen
cia ao "acento zamorano" do atra
cador. Com efeito, a conto de que 
teria sentido a men9ao ao acento 
zamorano em 'Zamora?? 

A notícia real, publicada em La 
Voz de Galicia (15-9-92, p. 29), re
fere-se a um atraco na zona de O 
Burgo (A Corunha!, e di textual
mente: "LA CORUNA. Redacción. 
Un individuo encapuchado, de 
1,70 de estatura y con acento ga
llego, atracó a un empleado de 
.banca ( .. .)". O assaltante fica, assi 
pois , definido por urna série de 
trayos identificadores entre os 
quais se conta esse acento gallego 
com o qual pronunciou a amea9a 
"dame todo el dinero que llevas o 
te mato"; dá-se tamém informayao 
precisa da sua estatura e vestimen
ta , o veículo em que viajava, e 
mesmo a cor negra da matrícula, 
que segundo algumas "fuentes" 
era portuguesa. 

Quando lim a notfcia fiquei um 
bom tempo tentando de lhe dar 
en ti do a esta e tratégia de marcar 

como salientável o que é um feito 
quotidiano para a imensa maioria 
do habitantes de Galiza: ter 
"acento galega", me mo quando se 
fala espanhol, e mesmo para aque
la minoria urban de orige galega 
que 6 fala o espanhol. 

O "acento" (constituído a grosso 
modo pola fonética e a prosódia), 
como outros tra9os de identifi
ca9ao cultural, adquire-se pola prá
·tica, distribuí-se espacialmente 
através da interac9ao, e nao respei
ta fronteiras lingilísticas do tipo 
galego/espanhol. Mesmo existem 
grada9oes na distribui9ao dos 
tra9os do acento, de maneira que, 
por exemplo, um galega de cidade 
pode ser identificado em Andalu
zia como "do Norte" (incluindo 
Asturies e mesmo Euskadi), men
tres que para nós, por suposto, o 
"acento asturiano" típico é perfei
tamente discernível do nosso. 

Assi pois, as marcas de identifi
ca9ao social e cultural como o 
acento adquirem a sua relevancia . 
em cada contexto específico . A 
identidade (ser "galega", "decida
de" ou mesmo "atracador") é invo
cada, construída e negociada na 
prática, incluindo a práti'ca da fala. 

CElso ÁLvARFZ CACCAMO 

S~, dea1 

calUeOt ~ """ 
~~. 

Perdoen, pero non dou disimulado o meu acento inglés. 

••••••••••••••••• 

A identidade 
é invocada, 
construída e 
negociada na 

prática, incluindo 
a prática da fala 

Corno parte dessa constru9ao da 
identidade, quando um tra90 social 
nao está marcado, geralmente pas
sa desapercibido. Por exemplo, ra
ra vez dizemos "Estivem falando 
com urna persoa, humana, com lin
guage articulada'', etc. Se a nossa 
lfngua habitual de comunica9ao 
com Maria é o galega, raramente 
Jhe referimos a urna terceira per
soa: "Maria dixo-me em galega 
que me convida va a cear". 

O que chama a aten9ao da notícia 
citada, portanto, é a aparente re
d u ndanci á. de apresentar como 
marcado o feíto de b assaltante ter 
"acento galego". É na interpre
ta~ao dessa expressao ("ter acen
to", e concretamente "ter acento 
galega") onde devemos. nos deter 
para entendermos o que subjaz ide
ológica e culturalmente a situa9ao 
referida na noticia. 

Por seguir dando voltas ao redor 
do assunto, o que se entende por 
"acento cerrado", por exemplo, po
de-se interpretar como ~ma metá
fora de rela9oes ou actitudes so
ciais. Dizemos que um acento da
do é "cerrado" na medida. em que 
nos for alheo, na medida em que 
nao podemos "entrar" nos seus 
matizes e, portanto, parece-nos 
obscuro, marcado, remoto, mesmo 
amea9ad9r. Noutras culturas arti
culase esta rela9ao de maneira di
ferente: nas culturas anglófonas fa
la-se de "acento pesado", heavy 
accent, reflectindo assi, por con
traste, a suposta ligeireza e clarida
de da fala estandar. 

O "acento cerrado" da Galiza invo
ca tipicamente a atmosfera pecha 
das aldeas interiores, dos vales 
frios e profundos, onde persisti
riarn obscuros costumes e formas 
de conduta que aos grupos urbanos 
lhes apavora assumir como suas. 
Nao obstante, alguns dos tra9os 
deste "acento cerrado" (talvez os 
mais significativos) estao tamém 
presentes nas falas urbanas que, 
fora da Galiza, sao identificadas 
como "acento galego": certas ento
a9oes descendentes, as acusadas 
subidas e baixadas ·da melodia da 
voz, e a pronúncia velar do "-m" 
final de palavra, por nomear al
guns deles. 

Em qualquer caso, descrever o 
acento de alguém como "cerrado", 
"pesado" ou mesmo "galego" re
vela um sentimento de diferenqa e 
alteridade respeito da outra persoa, 
do outro, que se tenta construir assi 
como o Outro, o albeo, o distinto. 
E, polo comun, marcar estereotípi
camente o acento do Outro (ou ou
tras características da sua conduta) 
assinala por contraste um achega
rnento face a quem nos escoita, a 
quem queremos ver como urn de 
N ós, e de quem esperamos que re
conhe9a a diferenya assinalada no 
Outró. 

Que implica, pois, dizer que urna 
persoa tem "acento galego"? Co
mo pode servir esse trayo de con
d u ta, tanto no plano da comuni
cayao como no plano prático, para 
o reconhecimento do indivíduo em 
qüestao? A quem vai dirigida urna 
descrip9ao tal.e quem sao os desti
natários (leitores) potenciais? 

Pode se interpretar, em primeiro 
lugar, que 'no caso que nos ocupa 
"acento galego" nao é mais do que 
um sinónimo de "acento cerrado": 
o atracador vem duma aldea perdi
da, das que já quase nao hai. Ou, 
talvez, nascer nasceu na vila, entre 
nós, mas nunca hbitou realmente 
entre Nós, e morou sempre nos re
cantos húmidos das aulas, das ruas 
avessias, na resvaladir;a companha 
doutros apestado~ entre os quais 
apreendeu as turvas técnicas para 
·perturbar a nossa orde. 

A expressao "acento galega" pode 
assi mesmo sugerir que o atracador 
tinha um acento "mais galega" do 

que o Nosso, o do jornalista, o do 
empregado de banca que denun
ciou o atraco, o doutros testigos, o 
dos leitores. O falaz desta interpre
ta9ao é que nao hai jeito possível 
de medir o "grau de acento" nem 
do assaltante, nem do empregado, 
nem dos testigos, nem do jornalis
ta, com o qual cada um de nós o 
dos investigadores policiais lhe 
atribuiría a um suspeitoso poten
cial o "grau de acento galego" por 
comparan9a com o acento próprio. 
Portanto, a descrip9ao "o atracador 
tinha [um] acento [mais] galego 
[do que o nos so]" é tao inútil e 
irrelevante como "o atracador ves
tia roupa mais obscura do que a 
nossa". 

A interpreta9ao mi.is p¡ovável re
fere-se, sem dúvida, a do nega
mento da própria identific.ar;áo 
"galega" por.parte do empregado, 
ou do jornalista, ou dos testigos, 
ou de todos eles, ou de Nós. A ca
racteriza9ao dum indivíd~o social
mente estigmatizado, marginal, 
através do seu "acento galego'', 
mais que servir func;oes práticas de 
limpeza social, actua como urna 

••••••••••••••••• 

Eliminar 
o próprio acento 

requere 
consideráveis 

esfors;os e 
mesmo assi· 

setnpre ficará 
algo na fala que 
nos identifique 

como 
pertencentes a 

um grupo social 
determinado 

estratégia de desidentificar;áo com 
aquilo que até hai pouco se sentía 
como próprio. 

Por urna parte, estabelece-se um 
contraste implícito "acento gale
ga/acento espanhol", que corre em 
paralelo ao contraste "O, Alheo/0 
Próprio" ou "Eles/Nós". E possível . 
que a este contraste se acrescente o 
de "galegoportU:gues/espanhol", 
polas referencias a matrícula do 
coche do atracador. 

Mas, em segundo lugar, o funda
mental é o processo de nega9ao do 
tradicional e de oculta9ao do docu
mentável, que consiste na existen
cia, entre a imensa maioria dos fa
lantes de Galiza (incluso os mono
língiles em espanhol), de algo que 
podemos chamar "acento galego", 
que é reconhecível lingilisticamen
te e que compartimos , apesar de · 
nós mesmos e por cima doutras di
feren9as intvrnas de acento, tamém 
documentáveis. 

Mas, que terá que ver todo isto 
com a repressao cultural e com a 
resistencia cultural do título do ar
tigo?, podem se perguntar alguns. 

Quero explicar a relevaneia do ca
so para urna crítica da nova identi
·dade cultural urbanizante que galo
pa polo estado espanhol e por Eu
ropa nesta era de sonoras efeméri
des. Na Galiza, os novos cidadaos 

· do ocidente unificado (exemplifi
cados neste caso polo jornalista 
e/ou os informantes da noticia) si
tuam-se claramente, através da pa
lavra, dentro do território simbóli
co do "espanhol", para observar 
desde jora o "galego(portugues)" e 
marcá-lo como albeo. 

Estas estratégias de desidentifi
ca9ao cultural em parte respon
dem .as ideologías de "uriidade" 
dominantes, e em parte sao so
lu9oes de autodefesa-perante a fal
ha duma consciencia de resisten
cia cultural. Quando falar "gale
ga" estava marcado socialmente, 
o conflito era tao visível que a al
guns nao lhes resultava difícil re
sistir, e a muitos outros entender, 
polo menos, que existisse re
sistencia. O "acento galego", tao 
"musical" e "agarimoso", via-se 
nos discursos espanholistas coma 
urna riqu~za folclórica, um atribu
to cultural "idiossincrásico" preci
samente porque nao amea9ava .em 
si próprio os mecanismos de dis
tribui9ao do poder. Mas agora que 
já nao se trata tanto da "língua" 
( em parte porque sao as próprias 
institui9oes as que falam algo que 
se tenta edificar como "galego"), 
o que resta por eliminar simboli
camente para aqueles que já edu
cam os seus filhos em espanhol é 
o "acento". 

Simbollcamente, digo, porque na 
prática a tarefa de eliminar o pró
prio acento requere consideráveis 
esfor9os e treino consciente, e (de
senganem-se) mesmo assi sempre 
ficará algo na fala que nos identifi- . 
que como pertencentes a um grupo· 
social determinado. Afortunada
mente, sempre nos quedará algo 
assi como urn acento. Na prática, a 
rmensa maioria ternos e seguire
mos tendo "acento galego", isto é: 
urna realidade lingüística e urna 
categoría cultural na que, junto 
com a fala, a reflexao sobre. a fala, 
e a leitura atenta do inicialmente 
oculto trás dos feitos. sociais, pode
mos basear a resistencia.+ 

CEL.so ÁLvAREZ CAccA.Mo é professor 
no Departamentode Lingüística da 

Universidade da Corunha 
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Verbas cruzadas 

HORIZONTAJS: 1- Afuxenta, expulsa os animais. Oco da roda. 
. 2- Dirá con palabras. Vigor de vexetación nas plantas. 3-
Encherá, cargará demais algunha cousa. No deporte máis 
popular, tanto. 4- Entrelazamento feíto nunha liña. Atará 
coa trenla ao animal para o conducir. 5- A serpe das letras. 
Certa nota musical. Fiques sen alento. 6- Pau, máis groso 
nun extremo, que sirve de bastón. Faga comida ao forno. 7-
·cousa ou parte dunha cousa montada sobre outra. Dúas 
consoantes distintas. Símbolo do fósforo. 8- Ensinar a al
guén a practicar algunha técnica para chegar a ser destro ne
la. Consoante repetida. 9- Interpretar o escrito. Calafrío, es
tremecemento causado pólo medo ou pola friaxe. 120- In
greso dun·novo membro nun corpo ou asociación. Burato 
no que en'caixa o gonzo dun portelo. 11- Terá por costume. 
Deus grego do vento, en plural. 

VERTICAIS: 1- En plural , cansazos, trahallos corporais peno
sos. 2- Compartimento principal dunha casa, plural. 2- Cu
xo, tenreiro. Modelo que se reproduce irnitándoo. 3-Tartei
ra, zacoula. Asturo, sagaz. 4- Proceso empregado para obter 
o resultado desexado, plural: Símbolo químico do argón. 5-
Labrar a terra. Idónea, competente. Vogal. 6- Unidade de 
medida agraria. Ra, amfibio de auga doce. 7- A vogal que 
se fai cun cañoto. Cada unha das dúas metades da parte pos
terior dun animal. Voz de ánimo ás bestas. 8- Cincoenta e 
cinco en números romanos . Resplandor poducido por des
carga entre dúas nubes cargadas de electricidade. 9- Prende
rás cunha ligadura. Concello da provincia de Lugo. 10- Ave 
de rapina diurna da familia dos falconídeos, plural. Renxo 
os dentes apretándoos e ensinándoos, como fan os cans 11-

C o n VOCatóriaS 

Cursos de 
fotografia 
O departamento de fotogra
fi a da escola de Imaxe e 
Son da Coruña, organiza 
unha série de cursos que co
mezan o dia 8 de Febreiro, 
nas instaslacións da escola; 
con Iniciación á fotogra
fia en branco e negro, no 
que han tratar os aspectos 
máis básicos para logo rea
l izar cursos de máis nível. 
A duración do curso é de. 30 
horas, repartidas en duas se
manas, de Luns a Venres e 
de 19 a 22 h. A matrícula 
custa 15.000 pta. e inclúe 
todo o material que se use, 
ainda que se recomenda le
var cámara própria. Para 
máis información chamar 
ao (982) 1 O 41 24, polas 
mañás de 10 a 14 h. , e ao 
(982) 10 42 24, na tarde ·de 
16al9h. 

X ornadas 
históricas e · 
arqtJeolóxicas da 
Mariña Lucense 
Organizan o Concello de 
Foz e a Delegación de Cul
tura e Educación, e están 
adicadas en particular a 
F.oz: A Frouxeira e o Ma
riscal Pardo de Cela. As 
xornadas están integradas 
por 100 persoas que, baixo 
o maxisterio de importantes 
espl!cialistas en arqueolo
xia, história e história da ar
te impártirán diferentes 
charlas e conferencias os 
dias 13, 14, 2·7 e 28 de Mar
zo. Tamén se realizarán· ac
tividades . c.otnplementárias 
como visitas ao Castro de 
Fazouro, A Frouxeira, A 
Galea, etc. As Xornadas es
tán horriolagadas pola Con
selleria de Educación e Or
danación Universitária ·co
mo ºun curso de 20 horas, 
para tódolos participantes 
que acrediten a sua .asistén
cia. Poderán acceder á con
vocatória todas as persoas 
especializadas ou interesa
das en temas relacionados 
coa tématica a tratar que se
x an maiores de idade ou 
acrediten como· mínimo a ti
tulación de COU. A cuota 
de inscrición son 12.000 
pta. que · incluen aloxamen
to, manutención e activida
des programadas, e que se 

· aboarán unha vez se Hes co
munique aos interesados a 
sua admisión: A sele.ción de 
participantes realizaraa un 
xurado, e será selectivo ser 
Doutor ou Licenciado, Pro
fesor de EXB, ter o título de 
COU ou similar. As solici-

tudes, que han de incluir tó
dolos dados persoais, envia
ranse ao Rexistro Xeral do 
Concello de Foz antes do 
30 de Xaneiro de 1993. · 

Xoves ··>· 
~ooperañtes 
O programa Xoves Coope
rantes , promovido pola 
Consellerja de Cultura, 
consta de tres partes, a pri
meira oferece cursos sobor 
da cooperación e desenvol
vemento, que se celebrarán 
Centro Eurolatinoamericanó 
de Xuventude de Mollina 
(Málaga); a segunda parte 
trata da .criación dup taUer 
de cooperación, para pro
fundar nas matérias dos cur
sos e traballar sobre os paí
ses e proxectos de destino; e 
unha terceira parte que con
siste en realizar práticas 
coma cooperantes, en paí
ses en vías· de desenvolve
mento. Poden participar to
dos os rapaces de máis de 
18 anos que obtiveran di
plomatura ou licenciatura na 
Universidade máis tarde de 
Maio do 89. O prazo para a 
solicitude remata o 11 de 
Febreiro de 1993. Máis in
formación no teléfono do 
Servizo da Xuventude da 
Delegación Provincial de 
Lugo: (982) 22 54 51, ex
tensión 218. 

A literatura 
galega a través 
dos seus textos 
Organizan a Unión de Tra
balladores do Ensino de Ga
lícia (UTEG) e a Asociación 
Sócio-Pedagoxica Galega. 
Tratase dunha série de char-

axenda 
VICENTE BARREIRO MESA 

Nome familiar de muller, plural. Parte dianteira dun barco, 
plural . 

SOLUCION AO ANTERIOR: Ra. Erioxos. Azo. Ala. E. La. Coi
ros. Afia. Vd. E. Ras. Faina. Tan. Ines. Ba. Oes . Ce. U. Eco. 
Lo. Lene. Aire. El. Lordas. Mel. Eis. Po. Ossa. O. 
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las encol da literatura galega 
que oferece, entre outros, te
mas como Comentário lite
rário de textos medievais, 
Ramón Cabaoillas .fn dous 
tempos, Metodoloxia do 
comentário de texto: Sem
pre en Galiza de Daniel 
Castelao, Comentário de 
textos narrativos de Otero 
Pedraio; etc. O curso que 
impartirase íntegramente no 
IB Xelmirez (Santiago), vai 
dende o dia 5 de Febreiro 
até o 26 de Marzo. A matrí
cul_a custa 6.000 pta. para 
parados e estudantes; 4.000 
para afiliados da UTEG e 
sócios de AS-PO, e 8.000 no 
resto dos casos. Pódese for
malizar a matrícula ·até o 3 
de Febreiro. Para máis· .in
formación chamar ao (982) 
59 46 86. 

Mascota do 
Ateneo Sta .. 
Cecília de Marin 

· O Ateneo "organiia un con
curso de debuxos coa fina
lidade de acadar unha mas-

. cota. Poden participar todos 
aqueles que o desexen, sen 
límites de idade. Os debu
xos entregaranse nun sopor
te non maior de 40x50 cm. 
A técnica a empregar pode 
ser calquer, e todos os de
buxos concurrirán nunha 
mesma categória. Hai fres 
prémios, sen especifie> ar:- un 
primeiro, un segundo e un 
terceiro. Para .participar hai 
que remitir o debuxo á se
cretaria do Ateneo Sta. Ce
cília de Marin . R/Caracol, 
36, baixo. Cos dados do au-· 
tor no reverso do debuxo , 
antes do 8 de Febreiro. A 
entrega de prémios terá Ju-

gar Venres, 15 de Febreiro, 
na sá de exposicións do 
Ateneo. 

Os romanos 
na Galiza 
No CEM da Coruña, Colec
tivo de Educación Medio
ambientál, está aberto o 
c·urso Os Romanos na Ga
l iza, que terá lugar os dias 
29 e 30 de Xaneiro. O ob
xeti vo é acadar un achega
mento á cultura romana a 
través das pegadas que dei
xaron ao naso redor. O cur
so está enf~c.ado dun xeito 
didáctico para traballar qes
pois con rapaces e rapazas. 
O dia 28 ás 20 h. celebrara
se unha sesión introdutória. 

- Para participar é preciso 
inscribirse e pagar 1.500 
pta. Prazas limitadas. Para 
máis información: 26 56 40 
da Coruña. 

Prérnio 
.A Peneira de 
Relatos curtos de 
humor 
Convoca Egasur S.L., edi
tora da A Peneira. O tema é 
libre en calquera das va
riantes do xénero. Os traba
llos deberán presentarse 
mecanografiados a dobre 
espazo e a unha soa cara, 

.. non poderán exceder os 15 
,.fólios, nen ser menos de 

1 O, quedand.o suxei tos ás 
seguintes medidas: 60 ca
racteres por fólio e. 32 liñas 
por fólio. O prémio consta
rá dunha dotación econó
mica de 100.000 pta. e un
ha figura alegórica confec
cion~da para a ocasión . O 
xurado poderá considerar 
un máximo de catro finalis
tas que recibirán unha figu
ra alegórica e poderán fo
mar, xunto '<º gañador, o 
corpo dun libro que.inclui
rá as obras gañadoras dun 
concurso para ilustraren os 
relatos. Os dez primeiros 
poderán ser publicados en 
A Peneira, se o xurado o 
recomendara. Para· partici
par hai que presentar os tra
ballos por cuadriplicado, 
baixo un lema e cun sobre· 
lacrado cos dados do autor, 
ña sede ·central de A Penei-
ra (Paseo Matutino, 1-1 º. 
36.860 Ponteareas) ou por 
correo ao apartado 87 de 
Ponteareas. Non se devol-

. verán os orixinais aos que 
Hes afecte a posibilidade de 
seren publicados, o resto 
poderán retirarse na .sede 
social de Egasur .. O prazo 
de entrega remata o 15 de 
M~rzo 9e 1993. • 

O trinque 

Üiscos 

"The hips of tradition", 
as cadeiras da tradición, 
é o riovo disco do 
músico brasileiro Tom 
C., desta vez apadriñado 
por David Byrne. Nacido 
en 1936, Tom C. 

.. ':apresenta .unha mistura 
de poesia surrealista, 
Schoenberg, forró 
nordes_tino, ska .. . nas 
suas prórias palabras . Se 
gostou da lamba da,· 
pro be no orixinal. . + 

Anúncios de balde 

Asociación Maxinw Gorki. Está aberta a 
matrícula para o 1 Curso de Idioma 
Ruso. Máis información e inscripcións 
no teléfono (986) 22 44 57, del 1 a 13 h. 
e de 17 a 21 h. Profesora Irina Karitone. 

Empresa de ámbito estatal precisa 
delegado comercial. Ingresos segundo 
valia. Chamar a Angeles: (96) 123 25 
11 (Valéncia). 

A fon;a da solidaridade em marcha. 
A Treu., folhas informativas das Juntas 
Galegas pola Amni¡tia (JUGA), solicí
ta-as no apartado 875 de Compostela. 

Quereria conhecer gente que esteja in
teressada en formar un grupo reinte
gracionista na Corunha, os interessa
dos chamar ao (981) 26 98 42, e pre
guntar por Carlos. Enderec;o: r/Cidade 
de Lugo, 37-8º. 15004 A Corunha. 

Nativo dá classes de conversac;ao. Por
tugues. Filipe, contacto:· 57 24 74. San
tiago de Compostela. 

Gran oferta de discos e casettes . 
Evencio Baños. Xoan XXIII, 13-7º dt. 
Ourense. (988) 21 05 85. 

O colectivo Gai de Compostela, reúne
se todas as semanas para traballar na 
defensa dos direitos dos homose
xuais. Se queres contactar connosco 
podes escreber ao apartado 191 de 
Compostela. 

A todos os interesados na criacióo 
· dun cine-clube en Vigo, co obxectivo 

de poder ver as películas no seu máxi
mo estado de pureza, sen manipul~-

. cións comerciais, para-acadar unha pai
xoal afeizón. Dirixirse a: Fran, r/López 
de Neira, l 6-i 11• Vigo. (986) 43 67 73, 
del5a18h. 

Vendo metrónomo sen uso. Chamar 
en horas de traba11o ao: (986) 30 38 58. 
Perguntar por Padin. 

Seguimos na brecha co noso sinxelo 
.proxecto de ir descubrindo paseniña-

. mente a Celtia e a sua história para 
vós a traves da nosa revista Camiño 
Real Servimos o recente número 2 con
tra xiro postal de 500 pta, ou os dous nú-

. meros existentes e ... algo máis por 1000 
pta. Pedidos a: Viaxes Céltigas. Aparta
do 1364, sucursal l. 15.007 A Coruña. 

Procúra-se sócio interesado no finan
ciamento dunha empadillaria ou feí
tura de filloas ao estilo das famosas 
pi~zas italianas. Primeiro fariase unha 
para logo se espallaren cando se fixeren 
conhecidas. Os produtos á venda habe
rian ser de orixe galega e a bebida sen 
alcool. Ao lado instalaríase un autoser
vício cunha ampla representatividade 
dos nosos·produtos. Interesados chamar 
ou escrever a: José Manuel López Igle
sias (Enxeñeiro e advogado). Apdo: 
55094. 28880 Madrid. Teléfonos: (91 ) 
639 46 87' 507 35 30. 

O Colectiva Ecoloxista Biotopo pon a 
disposición de todos aqueles/as interesa
dos/as, carballos (Quercus robur) de 2 a 
4. anos, cultivados nos seus viveiros fo
restais. As árbores serviranse os Sábadós 

. pola mañá, prévia cita. Admítense-encar
gos para o ano que ven. Prezos ecolóxi
cos e pre.zos especiais para institucións. 
Infonnación no teléfono-fax: (981) 63 65 

Teatro 

Big Bang 
Do 28 ao 30 de Xaneiro, ás 11 da 
noite, na NASA de Santiago. Re
presentación da man do grupo 
Chévere. 

Saxo Tenor 
A obra de Roberto Vida] Bolaño, 
representada pola compañia Tea
tro do Aquí, no Centro Cultural 
Caixavigo até o 1 de Febreiro. 

Mistério 
Cómico 
O 28 e o 29 de Xaneiro, as 20 h., 
no Centro Cultural Caixavigo. Tra
tase dun espectáculo sobre textos 
de Dario Fo, con Celso Parada no 
cenário e Julio Cardoso, na direc
ción.• 

98, de Luns a Venres entre as 19 e 20 h., 
perguntar pola Comisión Forestal. 

Véndese máquina de e creber nova, 
Olivetti Lettera 12, 10.000 pta. Chamar 
ao (981) 28 65 53, e p~rguntar por Lui . 

Estamos a organizar unha expo ición 
de Xove Humorismo Gráfico Galego. 
Se a tua obra ve a luz en publicacións 
de escasa difu ión ou permanece inédi
ta e che intere a participar e/ou colabo
rar na nasa Revista Eis, contacta con
nosco antes do 15 de Xaneiro: Asocia
ción Eis. Colexio Maior Rodríguez Ca
dar o. P.raza de Rodríguez Cadarso , 
s/n. Campus Sul. 15706 Santiago D. C. 

Véndense cruceiro e depiais traballos 
en pedra. (986 70 23 02. 

Fanse cuñas publicitárias para 
festas . Megafonía móbil. Atraccíóns . 
Obertura de espectáculos. Montaxe 
mu icais etc. (986) 29 30 48. 
Go taria topar alguén que tenha grava
dos filmes en VO da secc;om Butaca 
especial da TVG para inter-cámbio. Ti
no Prego. Santiago de Chile 29 A, 5ºB. 
15.706 (Santiago). 

Aluga-se local amplo en Ribeira, 25 
m2

, GOn grandes xanela exteriores e 
con lugar para rótulo. Perto da Casa do 
Concello, r/ Otero Pedraio (Ediffcio 
Atanes) . .Chamar ao (98 1)871216 en 
horas de escritório. · 

·Ternos livros portugueses, ecoloxis
mo, liberación e música popular (dis
cos e CD). Pide o catálogos temáticos 
á: Libreria Sírius, Travesia de Vigo 17, 
36206. Vigo. (986)279855 . 

Negócio anticapitalista con vocación 
cooperativa busca ócio capitalistas 
para a sua expansión. Póde e partici 
par desde 300 pta. ao mes. Interesa
do /as, dirixir e a Librería Sfriu , Tra
vesía de Vigo 17, 36206. Vigo. (986) 
27 98 55. 

Vendo discos e casetes de calquer do 
3 LPs do grupo de rock alicantino Ba
dana. O cuarto LP editara e próxima
mente. Tamén vendo gravacións de cal
quer LP de Fuxan os Ventos. Contra-re
enbolso. Escreber a Manoel Bello Sal
vado. Ruada lgrexa n11 9, 15685 Xan
ceda-Mesia. A Coruña. 

Xa estamos en Barcelona: P.P.G. (Pro
dutos Patrióticos Galegos). Venda e 
distribuizón de produtos da terra de alta 
calidade a prezos sen competéncia: ca
misetas, bandeiras, pegatas e outros ob
xectos imprescindíbeis para calquer ce
lebración patriótico-reivindicativa. Se 
queredes contactar connosco, non lle 
dedes máis voltas e escrebede a: Dores 
Asorei Veiga. R/ Ausiás March, 130, 2º 
lª. 08013-Barcelona. 

Vendo unha Historia da Arte de Sal- · 
vat (10 tomos) e o apéndice O rostro 
humano na arte (1 tomo). Interesados 
chamar ao (981) 58 81 25. Perguntar. 
por Xosé. Prezo 31.000 pts. 

Está funcionando dentro da asociación 
Ecos do Su/ unha sección de apoio aos 
povos indios. Ternos moito· traballo por 
diante. Se queres participar, ponte en 
contacto connosco. Ecos do Su/. Apdo. 
677. 15080 A Coruña.• 



Música 

Os nenos cantores 
de Viena 
O 4 de Febreiro no Centro Cultural 
Caixavigo. Interpretarán obra de 
Britten, Strauss, Beethoven, Galup
pi e T. de Vitoria. - · 

Alfredo Kraus 
Dia 29, ás 21 h, no Auditório de 
Galícia en Compostela. Con Edel
miro Arnaltes no piano, interpreta
rán pezas de H. Duprac, P. Tosti, J. 

. Massenet, J. Turina e R. Strauss. 
Prezo 3. 000 pta. 

Symposium Musicum 
Dia 2, ás 11 da mañá, no Auditó
rio de Galícia en Santiago, dentro 
do programa de Concertos didác
ticos para x6venes. Interpretarán 

Actos 

XI Mostra 0alega de 
Apicultura e 
Arboricultura 
A Asociación Galega de Apicultu-

_ra (AGA), organiza a mostra en 
Arzua, os dias 30 e 31 de Xaneiro. 
Acompañan a mostra demostra
cións de envasado e etiquetado 
de meles da cooperativa Erica
Mel, na Casa do Mel e a exposi
ción de arboricultura Api/Galícia 
93, no Mercado Municipal de Ar
zua, na que están representados 
Envasadores de M el de Galícia
Producto Galego de Calidad.e, ca
sas comerciais de equipos para o 
apicultor, asociacións de apiculto
res e viveiros de plantas forestais 
e de xardin. A feira tamén oferece 

Televisión 

Fe de vida 
Dotningo, 31 de Xaneiro, pola noite 
na TVG. Baixo o título Autoretra
to, oferécenos descripción da reali
dade profesional dun fotógrafo da 
emigración, n'! decada dos 50, por 
meio de Manuel Ferrol, que lem
bra como predecesores máis admi
rados a Ramón Caamaño (o fotó
grafo da Costa da Morte) e a Ernes
to Sckhrech, un retratista alemán 
afincado en Ourense nos anos 20. 

As neves do Kilimanjaro 
Luns 1, Entrada Libre da TVG. 
Dirixida en 1952 por Henry King, 
co guión de Casey Robinson, base-

obra de: A. Gabrile, V. Otto, A .. 
BonelU, B. Chilese e outros·. En.:. 
trada libre. · 

Jordi Savall · 
Dia 4, ás 21 h., no Auditório de 

· Galícia. · Con Alfonso X El Sabio: 
Cant_igas de Santa Maria. Prezo: 
1.500 pta. 

O mistério 
das voces bulgaras 
Dia 6, ás 21 h., no Auditório de 
Galícia. -

Canciones en danza 
Seis de Febreiro, no Centro Cultu..: · 
ral Caixavigo, da man de Amando. 
Prada e a compañia de danza de 
Luis Fuente. + 

unhas xornadas técnicas sobor 
dos productos da colmea, que te
ñen lugar na Casa da Cultura de 
Arz1,1a e que incluen: o dia 30, ás 
12 h., unha mesa redonda sobre o 
pole apícola con Emilia Diaz e Pi
lar Saa Orero coma ponentes; ás 
16,30 h., conferéncia da man de 
Paulo R. Guimaraes encol do Ma
nexo das colmeas para obter mel 
de calidade; dia 31, ás 11,30 h., 
mesa redonda sobre os produtos da 
colmea con José Lastra e Meles 
monoflorais da cornixa cantábri
ca, e Darcy José del Cueto con Os 
produtos da colmea na saude e 
na alimentación. As xornadas 
clausuranse o 31 ás 14 h. 

Socialismo de mercado 
e arte cubana 
O vindeiro día 5 de Febreiro, ás 
20 h., vaise presentar na Casa 
Charry (Casa da Cultura do Con
cello de Oleiros), o libro do profe
sor Ramón López Buevos, publi
cado pola editorial Laiovento. Pa
ra a presentación contase ca pre
sencia do autor a máis de Francis
co Pillado, responsábel da edición 
do libro. Ao mesmo tempo inau
gurarase unha exposición colecti
va de arte cubaña na que partici
pan Jane] Tamayo, Alberto Los
cay, José Sanano, Miguel A. Lo
baina, Jorge Knight e Luis Tasot. 
O recadado coa venda das obras 
servirá para mercar material artís
tico con destino á illa~ • 

ado na novela de Ernest Heming
way. No reparto: Gregory Peck, 
Susan Hayward e Ava Gardner. • 

Festas 

e romarías 
Dia 2, Mércores, festas en Esgos 
(Ourense). Dia 3, Romaria do San 
Brás en Bembrive (Vigo), -Entenza 
(Comarca de Tui), Budiño (Porri
ño), San Ciprián de Lás (Ourense) 
e outros lugares. Na primeira sema
na de Febreiro, empezan os corre
doiros do androido en Laza e ou
tras vitas .. + 
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Exposicións 

Elena Prada 
Na Sá da Asociación de Ar
tistas da Coruña. Mostra de 
óleos. 

Marea Negra 
Colectiva de pintura na Ga
lería Cegrac. A Coruña. 

No fulgor 
donoso faro 
Catro pintores coruñeses na 
Galería Pardo Bazán da 
Coruña. 

Luis Seoane 
Debuxos e pinturas de Luis 
Seoane, na Galería Citania 
de Compostela, até o 18 de 
Febreiro, de 18 a 21 h. (de 
Luns-.a Venres). 

Galícia e América 
No Pazo de Fonseca en 
Compostela. A mostra reco
Ue cinco séculas de relación 
con América. 

Bill Jacklin: 
Retratos urbanós 

· Até o 1 O de Marzo, no Mu-
. seo do Pobo Galego. Retra- · 

tos urbanos en Nova I_orque 
de 1986 a 1992. 

Sombras 
Na Galería Trinta de Com
postela (Rua Nova, 30), até 
o 19 de Febreiro. As Últimas 
obras de Menchu Lamas . . 

Pepe Barxa 
Até o 6 de Febreiro, na Ga
lería Sargadelos de Santiago 
(Rua Nova, 16). Cadros e 
escúlturas. · 

Sentio Portela 
Na Nave de SeIVícios Artís
ticos de ·Compostela (r/San 
Lourenzo, 51-53). Escultura. 

Eugenio Granell· 
Até o 28 de Febreiro, de 12 
a 19 h. Mostra de pintúras 
no Auditório de Galícia en 
Santiago. 

Compostela 
descúbrese 
Aberta até Xaneiro do 1994, 
de 16 a 22 h. (de 12 a 22 h. 
Sábados e Domingos), na 
Praza da Trínidade de San
tiago. O Consórcio de San
tiago, organiza esta mostra 
dos novos complexos urba
nísticos da cidade. 

Cme 
A Ollada 

· Cinematográfica II 

Galegas: as mans de América. 

Lola García 
Saavedra 
Oleos na Casa da Parra de · 
Santiago. 

Mar Exeo 
Na Galería Sarg.adelos do 
Ferro!. Trinta artistas gale
gos amosan a sua protesta 
contra o desastre ecolóxico 
qa Coruña. 

Aves 
Fotografía de aves· da man 
do Grupo Habitat, na Casa 
da Cultura de Oleiros. 

Casa da Cultura 
de Noia 
Acolle duas mostras, Amé
rica tece que tece ... com
posta por tapices américa
nos, e Flora das Indias. 

Fotodanza 
No Ateneo Ferrolán, mostra 
do fotógrafo Osear París. 

Xavier Miserachs 
Até o 14 de Febreiro, de 18 
a 22 h de Luns a Venres, de 
12 a 14 e de 19 a 22 h Sá
bados e de 11 á 14 h Do
mingos e festivos, na Casa 
das Artes de Vigo. Fotogra
fia urbana na Catalunya, 
dende 1952. 

Ciclo de cine no Salón de Actos do 
Colexio Maior Yniversitário Fon
seca. Dia 3, Mércores, ás 21,30 h., 
proxectarase a película Caseime 
cunha meiga, de Rene Clair. 

Cine de Vangard~s 
1915-1947 

Páxinas coordenadas por : 
IAGO LUCA 

Escrita 
das árbores 
Até o 6 de Febreiro, de 
11,30 a 13,30 he de 19,30 a 
2130 h, na Galeria Abe! Le
piI{a de Vigo. Pinturas de 
Antón Pa~iño. 

Gal egos: 
as mans 
de América 
Até o 7 de Febreirn na Casa 
da Cultura do Concello de 
Vigo. O periodo que vai 
dende finais do século pasa
do até os anos 30en Amérí
ca,e cos galegas coma pro
tagonistas, plasmado en 90 
fotografias e variedade de 
obxetos. · 

P\lig Benlloch 
Desde o 26 de Xaneiro na 
Nova Sá de Exposicións 
Caixavigo. Oleos. entre o 
expresionismo e o abstracto. 

Pepe Cáccamo 
Na lialeria de Arte Ad-lwc 
de Vigo. Humor negro nas · 
composicións escultóricas 
de Pepe Cáccamo. 

Fotografía 
decimonónica. 
Colección 
Muruais 
Mostra recollida na sá de 
exposicións da Delegación 
Provincial de Cultura de 
Pontevedra. 

III Certame 
Gal ego 
de Arte 
A sá de exposicións da De
putación Provincial de Lu -
go, acolle a obras partici
pantes no III Certame Gale
go de Arte José Dominguez 
Guizán. 

Fíxeno 
por divertirme 
Xoguetes feítos por nenos 
do Senegal e Costa de Mar
fil, no Auditório Gustavo 
Freire de Lugo. 

Gravado 
A Aula de Cultura de Caixa 
Ourense, recolle as obras 
participantes na 1/ Bienal de 
Gravado Julio Prieto Nes
pereira. 

Colectiva 
Mostra de pintura na Gale
ria· Lucerna, de Ourense. • 

venda), de Hans Richter, 194 7, 
subtítulos en castellano. Entrada 
150 pta. 

Cine nórdico 

O Centro Galego de Artes da 
Imaxe (CGAI), en colaboura cas 
universidades de Santiago e Vigo, 
organiza unha série de proxec
cións que agrupa as películas 
máis representativas do xénero na 

primeira metade do século. As 
proxeccións teñen lugar na sá do 
CGAI, ás 20,15 he custan 150 
pta., pero tamén han pasar, en.Fe
breiro, por Santiago, Lugo, Vigo, 
Pontevedra e Ourense. Dia 29 de 
Xaneiro, pasan: Novii Babilon (A 
nova Babilonia), de Grigori Ko
zin tsevm e Leonid Trauberg, 
1929, subtítulos en castellano. 
Dia 1, proxectan: Le sabg d'un 
poete (O sangue dun poeta), de 
Hans Richter, 1947, subtítulos en 
castellano; e Meshes in the after
n oo m, de Maya Deren, 1943, 
B/N, sen diálogos. Dia 2, Dreams 
that money can huy (Soños á 

Ciclo de cine tamén organizado 
polo Centro Galego de Artes de 
Imaxe (CGAI). As películas pasan
se ás 20,15 h, na sá de proxeccións 
do CGAI e a entr~da custa 150 pta. 
Dias 3 e 4, pódese ver Morte na 
estación central, Noruega, dirixi
da por Eva Isaksen, subtítulos en 
castellano. Dias 5 e 8, proxectan 
Hip, hip, hurra, Suecia, 1987, di
rixida por Kjiel Grede, subtítulos · 
en castellano.+ 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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" Papel 100% reciclado, de 65 g1m2, branqueado 
con oxíxeno, fabricado por Papelera Echezarreta. ANOSATE 
A saída do coléxio 
os nenas 
amoréanse 
arredor das 
consolas expostas 
nos grandes 
armacéns e nas 
tendas · 
especializadas. 
"Nesta fase 
sempre me matan 
algunha vida -
comenta, Carlos 
Martínez, un 
rapaz que xoga ao 
"Final Fight", de 
Super Nintendo~, 
pero hoxe teño 
moita potra'·'. 

ANXO IGLESIAS 

O calote dos video-xogos 
Os cartuchos cos programas veñen en circuitos integrados que non se poden copiar 

•H. VIXANDE 

U n loitador, neste caso armado 
unicamente con luvas de boxeo, 

avanza polo que pode ser un bairro baixo, 
derruba aos "inimigos" a puñadas. Máis 
adiante, ainda na mesma fase, ten que re- . 
matar cun policia, enténdese que corrup
to; de seguida o boxeador cai ante un 
contrário. Entón tócalle o turno a outro ne
no, Xosé Carlos Meixide que vai nunha fa
se máis retrasada. "Para pasar esta etapa 
precisas matar. .. ", Carlos Martínez, o ra- . 
paz recén eliminado, pero tamén mellor' 
coñecedor deste xogo, adestra aos seus 
compañeiros. 

"O feito de dominar un video-xogo depen
de das horas que botes diante da consola 
-explica Carlos. Eu xogo unha hora -conti
nu a dicendo ante o sorriso burlón dos 
seus compañeiros, que suxiren que a de
dicación é moito ·maior-, e se fas coma 
min en unha ou duas semanas rematas 
por controlar bastante. Morto!, menos mal, 
tócame a min, de novo". 

Política comercial agresiva· 

Un episódio habitual nas ca-
sas galegas comezou este 
nadal; . os pais. regalaron aos 
tillos custosas video-conso
las, tras discusións provoca
das polo excesivo número de 
horas que os rapaces dedican 
aos video-xogos, os pais limi
taron o tempo de xogo, agora 

~ nenas van de casa en ca-
~, p. oe abuñando a horíña ·autor" 

'A.'t- ~t-<>IJIQ~ aos seus amigos. 
~ t~~~ ~ ' 
~ ~ · ~~if o consola, a Master Sys-
7 c;:> ~-~~ e ~ de Sega, un rapaz xoga 
~ NY<"· ograma The Simpsons. 

/') lf~~ on sei como funciona exac
. - tamente -comenta un neno 

que está ao seu carón-, nunca 
pasou polas miñas mans este 
xogo, pero polo que estou mi
rando compre ir collendo as fi
chas que aparecen na panta
lla e ir matando aos "inimigos". 
Como todos estes xogos", 
asegura sen mostrar a máis 
mínimo asomo de crítica nes
ta. última consideración. · 

Os mecanismos de penetración no merca
do que empregan as marcas chegan, coma 
no caso anterior, a botaren man de prota
gonistas de debuxos animados. Neste sen
tido a casa Disney é obxecto dun número 
crecente de video-xogos,ao ·igual que os 
herois do baloncesto norte-americano. 

"Son vários os baremos para os rapaces 
elexiren os video-xogos, en primeiro lugar 
as indicacións das revistas espcializadas, 
fundamentalmente da mellar delas: 
Hobby consolas, en segundo lugar depen
deda.s consolas que teñan os amigos, pa
ra podérense intercambiar os xogos , e por 
último depende das campañas publicitá-

. rias das casas fabricantes. 

A respeito da incompatibilidade dos xogos 
entre unha e outra consola, Gonzalo, o ra
paz que acompañaba ao neno que xoga
ba co cartucho· de The Simpsons opina 
que "é natural, e paréceme lóxico que se
xa asi porque suporia unha perda econó
mica para as marcas, que teñen consolas 
de distintas calidades". 

. Estratéxia do sector 

Foi a pirataria a que levou ás casas fabri-

cantes a deseñar consolas con xogos 
baixo suporte físico, mediante cartuchos 
con circuítos impresos nos que está reco
llido o xogo, frente aos disco$ magnéticos 

.. .no sector informático, tan ·fáceis de co
. piar ... As matrices informáticas loitan con
tra a pirataria con outras armas, entre ou
tras razóns porque o mercado non tolera a 
imposición de sistemas frente aos que 
non cabe compatibilidade. Os rapaces son 
máis vulnerábeis á agresividade mercantil 
das casas fabricantes. 

"Pódese dicer que unicamente hai duas 
marcas de consolas de video-xogos -infor
ma un empregado da sección de xogos 
duns grandes armacéns-: Sega e Ninten
do, que forman un duopólio". 

A acaparación de mercado que Níntendo 
e Sega pasa desapercebida, non asi as 
crises epilépticas rexistadas nalguns 
usuários. Arnold Wilkins, da Unidade de 
Psicoloxia Aplicada do Medical Research 
Council (Cambridge, GrandeBretaña) non
dubida en responsabilizar aos video-xo
gos destas crises epilépticas , fotosensí
beis , nestes casos. "Os fabricantes teñen 
que modificar as características dos xo
gos", ~firma . 

Hai unha cuestión de fondo: as 
.consolas son a última aposta da 
indústria informática, que probou 
sorte no mundo infantil cos orde
nadores non compatíbeis , pero 
que volcou os esforzos dos últi
mos anos no desenvolvimento 
dos ordenadores persoais, satu
rando o mercado . Hoxe, cando 
non habia perspectivas de creci
mento, descobriu os video-xogos. 

Outro aspecto dos video-xogos 
que até agora .escapou á polémi
ca é, non tanto o número de horas 
que os rapaces pasan coa conso
la ou o individualismo ,que provo
ca, como o feito de estimular unha 
violéncia formal e activa. Se os 
sociólogos e pedagogos ·dos anos 
setenta e oitenta estudaban o nú
mero de asasinatos e actos vio
lentos presenciados polos nenas 
através da televisión, pronto terán 
que estudar as mortes protagoni-
· Zadas polos nenos a meio dos vi
deo-xogos. + . 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 
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TRES EN RAIA 

Utopia 

• XOSÉ A. GACIÑO 

'O xalá houber, polo menos, 
socialdemócratas de verda

de, porque os que asi se chaman non 
pasan de políticos liberais". A frase é 
de Xesus Vega e aparecía citada no 
útlimo parágrafo da información sobre 
o congreso de lnzar, neste mesmo pe
riódico. Causoume un ir:npacto espe
cial, non sei ben por que: en realidade, 
quen máis quen menos ten desexado 
contar no país con socialdemócratas 
como Olof Palme ou como Willy 
Brandt. Até Harold Wilson parece un 
ideólogo competente , comparado co 
visto neste pasado decénio. 

Pero temo, querido Xesus ----'Sobrevi
vente comprometido dos vellos tem
pos, cando ainda os socialdemócratas 
vergoñentos presumían de seren de 
esquerdas-, que o problema, nestes 
tempos e nestes espazos, é moito pior. 
Non é que non haxa socialdemócratas 
de verdade: tampouco hai liberais de 
verdade e, se me apuras , case non 
existen verdadeiros conservadores. A 
linguaxe política convencional -a dos 
que se reparten as talladas importan
tes do pastel parlamentário- é xa tan 
confusa que rotundos centralistas se 
transmutan en flexíbeis federais, os li
berais peden a intervención do Estado 
para salvar os seus negócios e os so
cialdemócratas privatizan até os servi
zos públicos. 

Supoño que nada disto é novo, xa des
de os tempos de Maquiavelo, e que 
ten moito a ver coa corrupción que 
acompaña ao poder. Unha corrupción 
inevitábel, a xuízo dos poderosos, que 
insisten en que a democrácia , polo 
menos, permétea descobrir e denun
ciar. Oxalá for cuestión de cambiar o 
sentido do poder, ou de eliminar o po
der mesmo, para chegar á verdadeira 
igualdade en liberdade. Pero temo que 
iso pertence ao mundo da utopia ou , 
polo menos, queda tan lonxe no futuro 
que non chegarei a disfrutalo. • 

VOLVER AO REGO 

F elipe González é un gran co
municador. Explica que o de 

KIO non é unha vergonza. Os kuwai
ties eran investidores que prometían 
o ouro e o mouro. O governo rece
biunos coa banda de música, pero a 
responsabilidade sobre a xestión é 
cousa deles. Ten máis razón Gonzá
lez que Aznar (un demagogo de car
ton pedra). O problema está na falá
cia de chamar aes de KIO investido
res. Nen Javier de la Rosa nen o 
restante capital foráneo que chegou 
ao Estado español na década dos oi
tenta pode ser calificado asi. Eran 
simples especuladores que viñan 
atraídos polos regalos financeiros e 
polas ventaxas dunha moeda sobre
valorada. Era benefício rápido que 
pouco tiña de economía real. A pro
ba é que ante o chiflo da primeira 
alarma levantaron o vó, como as 
aves rapaces.• 


