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Trinta deputados 
deberán renunciar 
ao salário de 
parlamentários 
Unha trintena dos 75 deputados 
do Parlamento Galega terán que 
renunciar nesta lexislatura ás 
160.000 pta. de soldo ao ser in
compatíbel con atividades priva
das, segundo a nova leí Eleitoral 
e o novo Regulamento da Cá
mara. A maioria, sen embargo, 
aspiran á adicación exclusiva no 
Parlamento. O rexisto de ativida
des económicas dos deputados 
deixa no mistério o que cobran 
por dietas de administracións 
públicas ou triénios. (Páx. 21) 

O apoio de 
Clinton, Kohl e 
González non foi 
abondo para 
leltsin 
Se algo hai claro despois das 
eleicións rusas é a derrota de 
leltsin. Nen o apoio de Ociden
te, nen o, suposto, do exército, 
nen o control dos meios de co
municación, nen unha lei eleito
ral feíta a medida, evitaron o fra
caso. Os rusos mostraron o 
descontento coa terápia de cho
que ultraliberal e pro-ocidental 
que converte ao seu país nunha 
nación dependente. (Páx. 5) 

Morreu Frank 
Zappa, o rockeiro 
intelixente que 
non programaban . 
as emisoras 
O 21 dos correntes, Francis Vin
cent Zappa cumpriría 53 anos, 
pero un cáncro impedíullo. Per
tencente a unha xeración artísti
ca, que deu en alumear unha ar
te contra-cultural, foi o seu repre
sentante sobranceiro. (Páx. 34) 

Os danos producidos poden ser máis important~~~ 

que os dos incéndios 

A choiva ácida queim 
máis ca o lume 

Se o resultado da investigación de Ramón Varela sobre as concentracións de nitratos e 
sulfatos en Ames e A Estrada se confirman como é previsíbel no resto do território, os 
efeitos das choivas ácidas estarian a ser moito máis perniciosos para os bosques e a 

agricultura ca os incéndios. 

XURXO LOBATO I VOZ NOTICIAS 

Un diário en· galego 
- A Nosa Yerra 

publica rase 
duas veces 
, 
a semana, 
antes 
da sua . , 
convers1on 
en diário 

- Empresários e 
directores 
ven viábel 
a publicación 
dun xornal 
en galego 
apoiado 
pola Xunta 



O território galega é máis sensíbel á choiva ácida ca o do resto do Estado 

O estrago dos fumes pode ser 
superior á rentabilidade das . térmicas 

ALFONSO EIRÉ - G. LUCA DE TENA 

A tese doutoral do biólogo e presidente de Adega Ramón Varela, sobre os efeitos da choiva ácida dá pé á proba
bilidade de que as térmicas estean a producir moitos máis danos ca benefícios. 

Os resultados da investigación 
de Ramón Varela, que mereceu 
a máxima calificación na Uni
versidade Autónoma de Madrid, 
revelan a gravidade dun proble
ma sobre o que se facia11 toda 
clase de conxecturas. "E evi
dente que aqui existe un proble
ma importante explica o autor 
do traballo. Na Galiza emitimos 
o 33 por cento do total do Esta
do. De 738 quilotoneladas, as 
térmicas son responsábeis de 
706. O território galega é máis 
sensíbel á choiva ácida ca o 
resto do Estado, o que fai que 
con menos cantiade se poida 
producir máis dano". 

Nas térmicas . galegas é máis 
importante a contaminación por
que se emprega lignito pardo, 
un combustíbel no.n usado no 
resto do Estado, que ten un cin
co por cento de xofre. "A térmi
ca de Teruel queima lignito ne
gro con menor concentración de 
xofre -indica o presidente de 
Adega. Ainda causando un im
pacto importante atopamos que 
ten unha emisión menor ca tér
mica de As Pontes. Na Alemaña 
e os Estados Unidos están proi
bidos os combustíbeis que te
ñan máis dun 0,5 de xofre. lsto 
significa que unha térmica aqui 
contamina como dez de Alema
ña. Esta clase de combustíbel 
que aqui se utiliza está proibido 
en toda a CE". 

O autor precisa que os efectos 
negativos da choiva ácida agrá
vanse a causa da composición 
dos nasos solos. A particular 
sensibilidade do território ven 
dada porque Galiza é unha zo
na granítica en boa parte, e es
tá formada por rochas con síli
ce e outros elementos na sua 
composición que non teñen ca
pacidad e para amorteceren 
abando a acidez das frecuen
tes choivas. Hai un lavado im
portante da terra e ten ao mes-

mo tempo unha ampla repovoa
ción de piñeiros e eucaliptos. 
Pode compararse a sua sensi
bil idade á doutras partes do 
planeta coma o Leste dos Esta
dos Unidos e China. 

Na Alemaña e nos Estados Unidos 
até os mínimos ainda que ta
mén hai contaminación crónica, 
en procesos contínuos, con ní
vel alto de sulfatos e nitratos na 
choiva durante todo o ano. Na 
zona que eu estudei hai uns pe
riodos do ano, que poden ser no 
mes de Abril , que é moi proble
mática, como toda a Primavera 
en xeral. Se ese mesmo resulta
do se dese neutras partes de 
Galiza seria posíbel actuar ne-

Contaminación 
episódica 
Os resultados do estudo demos
tran que hai unha grande varia-

están proibidos os combustíbeis que teñan 
máis dun 0,5 ºlo de xofre. 

bilidade na contaminación ao 
longo do ano. "Dase unha con
taminación episódica moi forte. 

Pode haber unha concentración 
moi alta de sulfato e nitrato pero 
pasados dez dias o nível baixa 

Catorce anos despois 
Unha man aberta, amiga e, ao mesmo tempo, 
temerosa na sua nobreza arada por vinte enrugas e 
dez callos-ferramenta de traballo. Na palma, unha 
mazá apedrada, cunha mancha negra nunha beira. 

Un veciño de Montero queixábase de que as árbores 
perdian os seus froitos antes de madurar, comestos 
dunha praga nunca vista. Pero non eran só os frutais: 
outras árbes tamén andaban decaídas en certas 
épocas do ano. E as vacas padecían da vista, 
comportábanse como se tivesen pacedeiros e as 
análises do leite daban elementos estranos. A análise 
das erbas deran un alto compoñente de ácido sulfúrico. 

Alguns investigadores comezaran a talar da 
contaminación producida pola Térmica das Pontes e un 
xoven biólogo aplicou por primera vez o diagnóstico de 
choiva ácida. Chegaban ou non chegaban ali as cinzas 
da meirande cheminea de Europa? As famílias que 
tiñan xente traballando nas Pontes e os meios oficiais ,.,. -- ~(/ 

apresuráronse a negar calquer relación causa-eteito 
entre a térmica e as pragas que sofrían as hartas e os 
prados da zona. 

Por ese mesmo ano 1979, os viciños da comarca 
catalana de Bergadá protestaban contra a central 
térmica de Serchs, daquela propriedade de FECSA e 
agora de ENDESA, como a de As Pontes. Os síntomas 
eran os mesmos que os das maceiras de Montero. A 
posición da empresa eléctrica toi a de calificar de 
disparatados os informes de contaminación. 
Enteiráronse de que aos proprietários dalguns bosques 
que estaban a morrer, FECSA pagáballes un canon 
anual, polo que teimaron. Dirixíronse ao advogado 
Marc Viader que tentou pór unha denúncia no xulgado 
por un suposto delito de imprudéncia ternerária co 
resultado de marte de reses, pois ainda non estaba 
tipificado no código penal o delito ecolóxico. 

Aquel xoven biólogo que afirmaba hai catorce anos 

que a causa dos males dos campesiños de Montero 
era a choiva ácida, era Ramón Varela, agora 
convertido en doctor pola Universidade Autónoma de 
Madrid coa nota máxima, despois de que a sua tese 
sobre a choiva ácida fose rexeitada durante o periodo 
de exposición pala Facultade de Bioloxia da 
Universidade de Compostela. 

A Xunta da Faculdade confirma que este primeiro 
traballo sobre a choiva ácida feíto por un investigador 
galega sobre evidéncia aquí recadada "non era 
merecedor de ser considerado como tese doutoral". 

Un dos catedráticos que formulou esa descalificación é 
asesor do conselleiro de Ordenación do Território e, 
formando parte dun grupo de investigación constituido 
á sombra da Universidade, realizou traballos 
millonários para as mesmas empresas acusadas de 
contaminación na tese recusada.+ 

ANOSA TERRA 



Unha térmica 
daqui contamina 
coma dez da 
Ale maña. 

sas épocas do ano e rebaixar 
até un trinta por cento máis a 
contaminación. lsto choca coa 
alternativa da CE que pretende 
rebaixala ao longo de todo un 
ano. A situación episódica non 
se contempla nese proceso. Po
de vir un mes no que a contami
nación representa a terceira 
parte do ano". 

Outro aspecto é que está a so
bardarse o umbral de sensibili
dade do xofre. A capacidade de 
soportar unha carga equivalente 
a dez quilos de xofre por hectá
rea e ano está a ser superada, 
o que significa que se está pro
vocando dano e xa se superou 
a fase crítica, como recoñece a 
própria CE. Nun dos últimos tra
ballos publicados este ano sina
la a Galiza como lugar no que 
se superan os níveis críticos. 

Boa parte dos problemas que 
hoxe padecen as caducifólias 
como o oidium que afecta a 
grandes extensións de carba
llos ou o da Altica Quercento
rum e outras pragas, tanto de 
raices como de fungos, teñen a 
sua orixe nun afeblecemento 
das prantas coa choiva ácida, 
ocasionada pala emisión de 
dióxido de xofre e compostos 
de nitróxeno. 

"A Galiza ten a problemática 
dun país altamente industrializa
do cun alto nível de vida -sinala 
Ramón Varela. A choiva ácida 
sempre se estudou en paises 
de centro Europa, Estados Uni-

Ramón Varela. 

dos ou Canadá e téndese a 
pensar que nos demais paises 
que non teñen moita indústria 
non pode darse este fenómeno. 
O que se demostra é que sem
pre que existan indústrias con
cretas altamente contaminates 
pode darse. Unha térmica coma 
a de As Pontes non se poderia 
pór en funcionamento nen na 
Franza nen na Alemaña nen en 
Inglaterra porque non lles permi
tirian queimar lignito pardo". 

O autor da tese conclue que se 

PEPE CARREIRO 

tacemos un balanza do perxuí
cio económico que están a pro
ducir estas indústrias posibel
mente levemos unha surpresa: 
"a alteración dos cultivos, a 
afección do crecemento e mes
mo a mortandade que se dá en 
algunhas plantas e froitos segu
ramente pode superar o balan
zo económico da própria indús
tria. Posibelmente o mal dos in
céndios comparado cos prexuí
cios da choiva ácida quede pe
que no. Se se demostrou que 
hai contaminación nestas áre
as, noutras debe ser moito 
maior porque o vento dominan
te de SW e W leva a contami
nación até o Norde da província 
de Lugo e da de A Coruña." 

A tese orixinal de Ramón Varela 
redactada en galega ten 656 pá
xinas. O mesmo traballo traduci
do ao español en 300 páxinas 
obtivo en Madrid a máxima nota 
nun tribunal formado por mem
bros de cinco universidades dis
tintas: tres catedráticos de eco
loxia, un profesor titular de eco
loxia e un catedrático de quími
ca. A Autónoma de Madrid é a 

Nas térmicas 
galegas é máis 
importante a 
contaminación 
porque se 
emprega lignito 
pardo. 

universidade máis prestixiosa 
do Estado en ecoloxia. 

A xunta da Faculdade de Biolo
xia, nunha nota publicada o pa
sado dia 30, explica que durante 
a tramitación da memória de 
doutorado de Ramón Varela, os 
profesores atoparon "sérios pro
blemas de deseño, metodoloxia, 

discusión e conclusións que non 
se axustan aos escasos dados 
experimentais aportados". A 
conclusión dos alegantes era 
que a memória non era un tra
ballo merecedor de ser conside
rado como tese doutoral. 

Alguns dos alegantes que ob
xectaron defectos átese de Ra
món Varela forman parte dun 
grupo de investigación que reali
zou o estudo de impacto am
biental de Eurogalicia Forestal. 
As críticas que Adega fixera a 
este informe obrigaron a repetilo 
no seu dia. O mesmo grupo tra
ballou para instalar unha incine
radora en Vigo e colabora con 
Endesa en proxectos milloná
rios. En várias ocasións asegu
raron públicamente que na ria 
de Pontevedra non hai proble
mas de contaminación por me
tais pesados. 

Nun recente informe encargado 
pala Xunta á empresa galesa 
Wallace Evans sinálase que as 
descargas de mercúrio de Ence
Elnosa están a contaminar a ria 
a prazo meio e longo.+ 

¡---------------------------------------------------------------------------, 
Probas contra a contaminación 
O avogado Marc Viader afirma 
que no xuício por delito ecoló
xico "compre demostrar a rela
ción causa-efeito entre as emi
sións e os danos causados". A 
sua experiéncia índicalle que 
"nun momento dado existen 
sempre peritos pagados pala 
empresa que aseguran que 
non existe tal, polo que ten 
que haber outro dictame igual
mente solvente para contra
rrestar. De non ser asi, o xuiz 
atoparase na imposibilidade de 
poder decidir ou decidirase por 
absolver á empresa". Marc 
Viader considera que un dos 
trancos principais para levar 
adiante estaus causas por deli
to ecolóxico é o de "conseguir 

unha peritaxes profundas, pois 
non hai diñeiro para pagalas, 
moitas veces hai que percurar 
finaciamento". 

As teses de Ramón Varela po
de ser un ponto básico para 
que se comece a abrir un expe
diente por delito ecolóxico na 
Galiza. Agora xa hai preceden
tes. Marc Viader conseguiu que 
no ano 1989 o Tribunal senten
ciase contra FECSA, pala con
taminación producida pola tér
mica de Serchs. A empresa re
correra as primeiras sentén
cias, pero a realizada polo Su
premo, a primeira por delito 
ecolóxico, sentou xurisprudén
cia, polo que é considerada moi 

importante en médios xurídicos. 

Tamén está agora en curso 
outro caso importante, o da 
central de Andorra, en Teruel, 
filial de Endesa. Neste caso os 
comezos foron diferentes aos 
de Serchs. Había unas deman
das civís, postas por concellos, 
esixindo indemnizacións, e o 
fiscal de Castellón, Javier Car
celler, interpuxo unha querela 
penal por delito ec·olóxico. 
Marc Viader considera que 
"mentres se están a dar golpes 
na cabeza aos empresários 
pequenos, os responsábeis da 
macro-contaminación están 
ben agarimados polo próprio 
governo".+ 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
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Promocionamos desde a base as actividades culturais 
que se desenrolan na nosa provincia. Apoiando 
iniciativas que ofrecen á sociedade alternativas 

culturais. Para darlle altura ós proxectos, actuamos 
desde a base. 

º1 
Ill DIPUTACION~:RUÑA 



pROCESOS ELEITORAIS 

O medo á terceiromundización incrementa os votos dos nostálxicos, dos comunistas e dos agrários 

Os rusos votan contra leltsin 
•XÚLIO RÍOS 

Se algo hai claro despois 
das eleicións rusas é a 
derrota de leltsin. Nen o 
apoio de Ocidente, nen o 
suposto apoio do exército, 
nen o control dos meios 
de comunicación, nen 
unha lei eleitoral feíta a 
medida, evitaron o seu 
fracaso. Os rusos 
mostraron o descontento 
coa terápia de choque 
ultraliberal e pro-ocidental 
que converte ao seu país 
nunha nación dependente 
e case terceiromundista. 

Simultaneamente celebráronse 
un referendo constitucional e os 
comícios lexislativos. Destes úl
timos debía resultar un novo 
Parlamento que seria substituí
do nun prazo máximo de dous 
anos . Velai a primeira das sé
rias e chocantes anormalidades: 
o mesmo dia elixíanse os mem
bros dunhas Cámaras lexislati
vas que non tiñan outro amparo 
e previsión legal que a dimanan
te dunha Constitución feita pú
blica un mes antes e que tamén 
debia ser aprobada na mesma 
xornada. 

Moitos dos observadores es
tranxeiros destacaron as defi
ciéncias dunha campaña eleito
ral viciada en orixe, non so pola 
acción golpista que directamen
te a determinou (a disolución e 
posterior bombardeo do Parla
mento) senón tamén palas difi
culdades para simplesmente 
candidatarse e que impediu a 
participación dalgunhas forma
cións políticas de certa significa
ción (ainda que non a presenza 
de moitos dos seus líderes final
mente eleitos polo sistema 
maioritário). A desigualdade de 
oportunidades, a inexisténcia de 
control da financiación das cam
pañas, as intervencións amea
zadoras do Presidente e das 
persoas próximas ao seu entor
no, e finalmente, incluso, a im
posibilidade de asistir ao recen
to de votos por parte dos obser
vadores internacionais, restaron 
credibilidade e limpeza a todo o 
proceso. 

Pero quen sementa ventas reco
lle tempestades . Os resultados 
que avanza a Comisión Eleitoral 
Central, non definitivos á hora do 
peche desta edición, indican, en 
primeiro lugar, un claro revés pa
ra a política presidencial. Os que 
advertían, na disolución violenta 
do Parlamento e na convocató
ria de novas eleicións, o comezo 
dun período de inestabilidade 
para Rúsia poden darse por sa
tisfeitos. O mapa político resul
tante destes comícios, que teori-

Vladlmir Zhirinovski, o gañador das eleicións rexeitou as acusacións que se lle facian 
de extremista e fascista. Mostrouse disposto a colaborar con leltsin a condición de 
que modifique a sua política económica. O seu partido pedira o 'si' á Constitución. 

camente debía ser máis mane
xábel , non só non é máis levián 
que o anterior senón acentuada
mente hostil ao Presidente. 

No Parlamento entraron golpis-

tas "pioneiros" como Lukianov 
ou Starodubtseu, a prática.totali
dade dos líderes das formacións 
opositoras, e mesmo algun que 
outro implicado na defensa do 
Parlamento, preso en Lefórtovo. 

Se Jasbulatov non conseguiu o 
acta de deputado foi porque a 
próprio leltsin, persoalmente, 
impediu que se apresentase pa
la República caucásica de Da
guestán. Outra "irregularidade 
democrática" pois formalmente 
ainda non foi condenado por 
nengun tribunal. 

Os efeitos 
do ultraliberalismo 
Pero a causa primeira das cri
ses de Rúsia só ten a ver moi 
parcialmente cos seus protago
nistas e mais co tipo de política 
que se inspira desde o Kremlin. 
Os seus efeitos poden observar
se neutros países do Leste. A 
Alemaña Democrática era até 
hai cinco anos a décima potén
cia industrial do planeta. Coa 
aplicación dunha terápia ultrali
beral financiada case na sua to
talidade por unha das primeiras 
poténcias económicas do mun
do, un país máis industrializado 
que o Estado español foi reduci
do a cinzas. Con políticas seme
llantes e sen padriños tan "xe
nerosos", Rúsia só pode aspirar 
a unha profunda terceiromundi
zación da sua sociedade. 

O Partido Comunista de Rúsia 
obtivo uns resultados importan
tes que evidéncian unha capaci
dade de resisténcia notábel, pe
ro non foi quen de capitalizar o 
imenso desacougo social. Pola 
sua banda, Vladimir Zhirinovski, 
o grande vencedor dos comícios 
lexislativos, representa o nacio-

¡---------------------------------------------------------------------------, 
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A responsabilidade de Ocidente 
Rexeitada en importantes re
públicas, a Constitución resul
tou aprobada cunha marxe 
axustadísima. Tanto na partici
pación (53,2% do censo, como 
na obtención de votos favorá
beis, 56,5%). Como é posíbel 
que ao mesmo tempo se apro
bara a Constitución proposta 
por leltsin e sen embargo o 
trunfo eleitoral corresponda á 
oposición? Precisamente tendo 
en conta os resultados dos co
mí cios lexislativos, unha das 
explicacións poderia atoparse 
na recomendación de voto afir
mativo formulada polo PLD de 
Zhirinovski. Sen ese apoio o 
Presidente leltsin moi proba
belmente perdería tamén o re
ferendo. Serán capaces de 
imaxinarse en Washington ou 
Bruxelas a Zhirinovski ao man
do en Rúsia aplicando unha 
Constitución como a aprobada 
que dá todos os poderes ao 
Presidente? 

Os resultados do pasado Do
mingo non son produto da falla 
de cultura política dun povo co
ma o ruso que garda ainda 

fresca na sua memória a dur 
aloita librada contra o fascis
mo. Os países ocidentais acu
mulan unha enorme responsa
bilidade por este desenlace. En 
todo momento avaliaron políti
cas que conducían á terceiro
mundización dun imenso Esta
do que até hai pouco era unha 
das superpoténcias do planeta; 
pasaron por algo e apadriñaron 
o autoritarismo do Presidente 
leltsin a quen se apresentaba 
como única garantia para o es
tabelecimento da democrácia 
en Rúsia; estimularon a con
frontación interna en vez do 
acordo político para encer to
da resisténcia ao saqueo das 
suas riquezas. 

Uns dias antes, a seguridade 
da vitória no campo presiden
cial era tal que lagor Gaidar 
atrevíase a declarar a unha 
xornalista española acreditada 
en Moscova que no suposto de 
resultar gañadora a oposición, 
o Presidente non teria máis re
médio que disolver de novo o 
Parlamento, ainda recoñecen
do que eso "non seria bon para 

a democrácia". Pero precisaría 
da colaboración do mesmo 
Exército que maioritariamente 
votou pola oposición. Agora 
Gaidar, patético, proponlle un
ha frente política aos comunis
tas, aos memos inimigos que 
uns meses antes foron expul
sados a cañonazos da Casa 
Branca. 

Apesar de que a Constitución 
resérvalle amplísimos poderes, 
leltsin non poderá actuar coma 
se nada pasase. A desactiva
ción do mecanismo de reloxa
ria posta en marcha por Zhiri
novski pode ser realizado cun 
cámbio profundo da política 
económica e social seguida 
nos últimos anos. Cunha modi
ficación dos hábitos políticos. A 
outra opción, máis probábel, é 
que o próprio Presidente ruso 
se incline por asumir moitos 
dos enfoques nacionalistas es
grimidos polo PLDR durante a 
campaña eleitoral. O maior ris
co desta política consiste en 
que con ela tanto leltsin pode 
marxinar a Zhirinovski como 
resultar va~rido por el.• 
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VIGO: 
Avda. da Florida, 6 (Travesas) 

San Roque, 156 
Salamanca, 12 (frente Povisa) 

Zamora, 61 
Zamora, 28 

Travesía de Vigo, 125 

Rosalía de Castro, 45 

Sanjurjo Badía, 93 

Fragoso, 56 
Lorient, 14 (13alaidos) 

Camelias, 107 (esqu. á r/ Ourense) 

Travesía de Vigo, 159 

Vía Norte, 31 

MARÍN: 
Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 

Real , 3 (Cantoarea) 

OPORRIÑO: 
Ramón González , 17 

ARCADE: 

CENT-ROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA Pi i Margall, 143 (Peniche) Pizarra, 95 J. Solla, 33 

nalismo ruso agresivo, racista, 
antisemita e militarista. Pero se
ria errado pensar que a elevada 
porcentaxe de rusos que vota
ron por esta opción comparten a 
totalidade do seu credo político, 
en moitos aspectos ambíguo e 
contraditório. O seu discurso po
pulista e demagóxico recolleu o 
voto de castigo, prendeu nos 
sectores da cidadania rusa va
puleados pola reforma, os indig
nados coa impunidade das má
fias criminais, os nostálxicos do 
pasado imperial zarista ou da 
antiga URSS. Pero incorpora 
ademais un valor cualitativo im
portante: o elevado apoio pres
tado palas forzas armadas, in
cluídas as unidades de elite que 
participaron na acción contra o 
Parlamento. A Unión Militar de 
S. Terejov, que apoiara a defen
sa da Casa Branca, tamén pe
diu o voto para Zhirinovski. 

Na sua campaña surprendeu a 
abondante disposición de meios 
financeiros. Segundo algunhas 
fontes as contas do PLDR foron 
nutridas por sectores do com
plexo militar-industrial, e mesmo 
por terceiros países (Líbia, Iraq, 
Síria, Sudán, etc.) que padecen 
severamente o illamento en que 
os sumiu a desaparición da 
URSS, que tamén era a sua 
principal subministradora de ar
mamento. Pero con idénticos ou 
superiores recursos contaron as 
denominadas opcións reformis
tas e non conseguiron a vitória. 

Un moderado ascenso de Zhiri
novski poderia non ser total
mente perxudicial para o asen
tamento de leltsin e do seu en
torno político que se afianzaría 
como a única opción válida, pe
sie as suas coñecidas taras pa
ra evitar tanto a temida restau
ración comunista como a deriva 
nacional-fascista. Facilitaría o 
establecimento dun novo marco 
de relacións coas repúblicas ru
sas, e coas repúblicas ex sovié
ticas. Reforzaria a aposta da co
munidade internacional pala fi
gura do Presidente ruso. Pero o 
trunfo en toda regra de Zhiri
novski e da oposición co subse
gu inte descalabro dos "demó
cratas" equivalen a unha derrota 
política do Presidente. 

A surpresa de Zhirinovski non o 
é tanto se contemplamos na sua 
globalidade os pro-cesos de 
cámbio no Leste. Alguén se 
lembra de Stanislaw Timinski, o 
millonário canadense de ascen
déncia polaca que a pique esti
vo de impedir que Walesa acce
dese ao Pazo de Belvedere? 
Ambos son producto dunha 
mesma política. A terápia de 
choque de Gaidar contou cos 
mesmos asesores e liñamentos 
básicos que os aplicados en Po-
1 ón i a por Balcerowicz. Claro 
que, en Varsóvia, non había bo
tón nuclear.+ 

BAIONA: 
Avda. Monte-real , 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
]. Antonio, 7 (Cine Río) 

OURENSE: 
Avda. da Habana , 115 

AGUARDA: 
Joaquín Alonso, 1 (esq. Praza Nova) 



DIAS 

XOSÉ LOIS 

• lnsubmisos 
presos en 
réxime aberto 
botan un pulso 
ao Governo 

Cuarenta e seis insubmisos de 
todo o Estado, ainda que 
maioritariamente de Nafarroa, 
que estaban a cumprir condea 
en réxime aberto -acudindo á 
cadea unicamente a pasar a 
noite- decidiron o Luns 13 xa 
non regresar á prisión e 
comezar un pulso para que o 
Governo dea unha solución 
política ao problema da 
insubmisión. 

O movimento de obxección de 
conciéncia iniciou unha 
campaña que se extenderá até 
o dia 18 e que· consiste no 
peche dos insubmisos en 
lugares públicos para poder ser 
detidos. Os obxectores 
entendían que se nun prazo 
dunha semana non eran 
perseguindos era porque "o 
Estado recoñece que o 
encadeamento é inxusto". Os 
representates dos insubmisos 
recordaron que "é moi 
prexudicial para un Estado que 
se di democrático manter 
presos de conciéncia". 

Pero contra as pretensións dos 
insubmisos, a policía comezou a 
detención dalgunhas das 
persoas que non regresaron ao 
cárcere. A partir de agora,, 
segundo o ministro de Xustiza, 
Alberto Belloch, este colectivo 
de 46 persoas terá que cumprir 
a pena en réxime de segundo 
grao. Ainda asi, Belloch xa se 
decatou do custe político da 
medida e inmediatamente 
recoñeceu que "as penas de 
prisión non son o máis indicado 
para os insubmisos". 

As posicións do ministro non 
coinciden coas manifestadas 
polo colectivos de obxectores. 
Belloch suxire métodos 
coercitivos non tan impopulares, 
como a proibición de acceso á 
función pública dos insubmisos. 

OEPUTAOO 

Estes, sen embargo, queren a 
total despenalización da 
insubmisión e, como último 
obxectivo, a supresión do servizo 
militar e do mesmo exército. + 

•Xa hai data 
para a folga 
xeral de Xaneiro 

As centrais sindicais sinalaron 
que moi probabelmente sexa o 
Xoves 27 de Xaneiro a data 
escollida para a celebración da 
folga xeral contra a reforma 
laboral e as medidas 
económicas impostas polo 
Governo.+ 

•Manifestación 
contra a 
dispersión dos 
presos 
independentistas 

Os trece presos 
independentistas galegas está 
dispersos en dez cárceres fóra 
da Galiza. Isa non só é un 
prexuízf{>ara os presos, senón 
tamén p ra as su as fam ílias, 
que teñ n que se desprazar 
lonxe p ra visitalos. Unha 
campa-.a de mpbilizacións 
contrp a dispersión e polo seu 

. 1 

• EEUU e a UE apóntanse ao Gatt 
e Xapón e o cinema quedan fóra 

A Unión ·Europea e os Estados Unidos chegaron a un acor
de para desbloquear a Ronda de Uruguai do Acorde Xeral 
sobre Aranceis e Comércio (Gatt), que, a partir de 1995, li
beralizará o comércio mundial e recortará os aranceis nun 
promédio do 33 po cento. Xapón non participou do pacto. O 
sector audiovisual , que estivo a piques de abortar o acorde, 
quedará á marxe da liberalización. O sector aeronáutico, os 
servizos financeiros e o transporte marítimo teñen un prazo 
maior de negociación. 

O acorde recorta nun 21 por cento as subvencións agrárias 
da Unión Europea pero non significa que se eliminen os lí
mites á produción que abatan ao agro galega. 

Os países do Terceiro Mundo recordaron que este acorde 
só significa o desbloqueo das negociacións, que ten sim
plesmente carácter bilateral entre os Estados Unidos e Eu
ropa e só supón o dous por cento do paquete global de ne
gociadóns postas eneal da mesa na Ronda de Uruguai. 
Contado, consideran positivo o desbloqueo, porque supón 

translado a centros 
penitenciários galegas comezou 
cunha manifestación celebrada 
o pasado Domingo 12 en 
Compostela.• 

•O paro segue o 
1 

seu ascenso 
vertixinoso 

Na Galiza hai xa, rexistadas 
oficialmente, 197. 761 persoas 
paradas, 4.215 máis que en 
Outubro. A porcentaxe sobre a 
povoación activa está xa 
abeirando o 17 por cen, 
segundo foi dado a coñecer no 
informe mensual sobre o 
desemprego, publicado o 
pasado Luns 13. Por sectores, 
foron os servizos os que máis 
paro xeraron; 1.809 persoas, 
seguidos da construción, con 
1.141 persoas; a indústria, con 
694 desempregados máis e a 
agricultura con 64 parados 
máis. Lugo foi a única província 
que rexistou un aumento do 
emprego, con 296 empregados 
máis. Pontevedra foi a que máis 
em~rego perdeu, 2.058, seguida 
da aruña, 1.501 e de Ourense, 
36 . No Estado a cifra de 
parados é 2.679.657 persoas, 
un 17,4 por cen da povoación 
activa. O incremento do paro en 
Novembro foi de 51.562 
persoas.+ 

•Atomizados 
resultados nas 
eleicións ao Claustro 
da Universidade 
de Vigo 

A atomización entre os 
representantes dos profesores, a 
alta participación de profesores e 
persoal de administración e 
servizos e o elevado 
abstencionismo caracterizaron as 
eleicións ao Claustro da 
Universidade de Vigo, celebradas 
o pasado Luns dia 13. O reitor 
conseguiu ser reeleito como 
membro do Claustro, pero a sua 
continuidade á frente da 
Universidade de Vigo dependerá 
das negociacións entre as 
numerosas forzas que acadaron 
representación. 

O persoal de administración e 
servizos (Pas) foi o máis 
homoxéneo, acadou unha 
participación do 87 por cento e a 
representación maioritária 
correspondeu á agrupación 
Queicoiñas, con 17 persoas 
eleitas, seguida pola Candidatura 
Alternativa, con seis 
representantes e do lndepas, con 
dous claustrábeis. Os profesores 
tamén acudiron en masa a votar, 
nunha porcentaxe do 85 por cen, 
pero apresentaron uns resultados 
moi atomizados, sobre un total de 
126 representantes, unha parte 
fundamental deles son 
independentes. Entre os alunos, 
dos que só acudiu a votar un 12 
por cento, gañou a Candidatura 
lndependente, con 27 
representantes, seguida dos 
CAEF, con 19 representantes, e 
de diversos colectivos 
independentes. 

O Claustro da Universidade de 
Vigo ten 250 membros e, despois 
dos prazos de reclamación, a 
partir do 11 de Xaneiro comeza 
un proceso de elaboración do 
regulamento que rexerá a 
eleición do reitor. • 

• O exército brasileiro 
recoñece ter feito 
desaparecer a 
144 persoas 

Por primeira vez, e de xeito oficial, 
as forzas armadas do Brasil 
recoñeceron ser responsábeis da 
desaparición de 144 persoas 
durante a ditadura que se extendeu 
de 1964 a 1985. Os dados foron 
feitos públicos por un deputado 
socialista que preside unha 
comisión que está a investigar os 
feitos. As persoas desaparecidas, 
guerrilleiros, políticos, sindicalistas 
e estudantes, foran detidas, 
interrogadas e asasinadas 
posteriomente. A lista de persoas 
poderla aumentar. Nas mans do 
Exército e da Aeronáutica hai 
informes de máis persoas e están 
á espera da decisión de 
divulgalos. • 

que se poda asinar o Gatt. . Kantor, á esquerda, e Leon Brittan informan sobre os progresos alcanzados en Bruselas. 

• Peden un 
tratamento do 
rural que vaia 
máis aló do 
puramente 

# • 

agrario 
A revista "El Campo", dependente 
do Servizo de Estudos dun banco, 
adicou un número monográfico ao 
noso país e defendeu "un enfoque 
global dos factores que configuran 
o desenvolvimento rural", lem
brando que no novo contexto so
cio-económcio e cultural o campo 
non só pode identificarse co agrá
rio. "A povoación cómpre procu
rarlle unha mellara na calidade de 
vida e unhas condicións que fa
gan das áreas rurais espazos 
axeitados para satisfacer as de
mandas da sociedade actual e do 
futuro , porque, doutro xeito , as 
áreas rurais rematarán por valei 
rarse", indica a revista.• 

•O Supremo pon 
en cuestión a 
absolución de 
Y nestrillas 

A sala segunda do Tribunal Supre
mo confirmou a senténcia absolu
tória da Aduiéncia Nacional a favor 
de Ricardo Sáenz de Ynestri llas, 
que fara procesado no sumário po

Sáenz de Ynestrillas. 

lo asasina
to do de
putado de 
Herri Bata
suna, Josu 
Muguruza, 
o 20 de 
Novembro 
de 1989 
nun res 
taurant e 
madrileño. 
A mesma 
sen ténc ia 

confirma a condea dun amigo de 
Ynestrillas, o policia Angel Duce, a 
99 anos e oito meses de prisión 
maior polo mesmo asasinato e por 
vários delitos relacion ados cos 
mesmos feitos . 

O ponente do Supremo laiouse de 
non poder modificar unha pena im
posta pala Audiéncia nacional , re
criminando que a senténcia fixera 
distingos entre duas clases de te
rrorismo. A senténcia contara, no 
seu dia, cun voto particular de Ven
tura Pérez Mariño. + 

•Solicitan voto 
direito dos 
emigrantes nos 
consulados 

A coalición de sociedades galegas 
ao Consello de Residentes Espa
ñois pola circunscripción consular 
de Zurich, encabezada por Xosé 
Lois Leirós Gude, apresentou un 
programa que pretende que os ga
legas teñan voz própria entre os 
emigrantes do Estado, xa que re
presentan máis do 50 po cento dos 
mesmos. Tamén solicita o direito 
ao voto nos consulado, a dobre na
cionalidade, pensións e retorno 
digno, unha conselleiroa de Emi
gración galega e un banco nacio
nal galega que canalice ao naso 
país os aforras dos emigrantes. A 
consulta realizarase no mes de Xa
neiro e os emigrantes protestan 
pala data escollida coincidente co
as vacacións de Nadal. • 



GALIZA E M NDO 
poLíTICA INSTITUCIONAL 

A oposición ao Plano Director de Infraestructuras será o primeiro obxectivo 

A Xunta pretende ser máis reivindicativa 
con Madrid 
•A. EIRÉ 

Completado na case 
totalidade o organigrama 
do Governo Autónomo, 
repartindo Consellarias e 
Direccións Xerais 
segundo o peso dos 
distintos baróns, podían 
ser dous os grandes · 
temas que diferéncien a 
xestión desta lexislatura 
da anterior: as relacións 
coa Unión Europea e con 
Madrid. Coa primeira 
pretenden que a relación 
sexa máis directa, co 
Governo central máis 
reivindicativa. A primeira 
puxa con Madrid vai ser 
no Plano Director de 
Infraestructuras (POI). 

O chamento a reivindicar con
xuntamente fronte a Madrid e 
Bruxelas realizado por Fraga 
lribarne ao Bloque Nacionalista 
Galego no discurso de investi
dura como Presidente era, pa
ra moitos, unha "cortesia do 
momento" no que a emoción 
mandaba sobre as liñas políti
cas. Agora todo parece indicar 
que non só formaba parte do 
guión presidencial, ainda que 
coñecesen esta proposta unica
mente cinco dos máis directos 
colaboradores (ver número an
terior), senón que se insería 
dentro da política que pretende 
levar a cabo parte do novo Go
vern o Fraga. Xosé Guiña é o 
pontal dentro do Gabinete e 
Cacharro Pardo alenta a mes
ma polftica desde fóra. O pri
meiro capitanea a oposición no 
tema das infraestruturas e o se
gundo pretende facelo nos te
mas agrícolas. 

Segundo fontes próximas a Xo
sé Guiña, a Xunta realizará nun 
breve prazo "unha campaña de 
oposición activa e directa contra 
as previsións que o Governo 
central ten no Plano Director de 
lnfraestruturas a respeito das 
obras galegas a incluir nel". Xo
sé Guiña xa afirmara durante a 
campaña eleitoral que se opo
ñeria rotundamente ao POI , "e 
sa fai falta mobilizar a Galiza 
mobilizarémola e farémoslle 
fronte todos xuntos a Madrid", 
segundo afirmou entre outros 
mítines en Pontecaldelas. 

O cámbio de posición do PP a respeito do BNG ven dado polo interese de non que
darse sós ante o incumplemento das promesas realizadas polo Governo central. 

Garantir os prazos 
das autovias 
Os dous cabalas de batalla des
tas reivindicacións son o remate 
das autovías no prazo fixado e a 
construción da autovía do Can
tábrico. hla antígua COTOP xa 
hai tempo que se ten a clara 
percepción de que, segundo o 
Plano director de Infraestructu
ras, non se acabarán no prazo 
acordado as comunicacións coa 
Meseta nen se construirá a au
tovía polo Norte, ainda que du
rante as eleicións xa pregoasen 
estas realizacións como un dos 
grandes logros. Guiña non quer 
que estas eivas podan interferir
se como unha lagoa na sua su
cesión e menos que sexa outro 
quen capitalice estas infraestru
tu ras cando dentro de dous 
anos el sexa vicepresidente. Por 
iso vai tentar presionar a Madrid 
contando coa capacidade mobi
lizadora do BNG. Nunha reunión 

de Senadores do PP celebrada 
o 14 de Nada! en Lugo, Cacha
rro Pardo facíalle un chama
mento directo ao BNG para loi
tar pola autovia do Cantábrico e 
para que non se sigan pasando 
recibos da Cuota Empresarial. 

Fraga lribarne tamén tivo que 
recoñecer na sua contestación 
ao portavoz do BNG, Xosé Ma
nuel Beiras , que moitas das 
causas da actual situación hai 
que percuralas na política que 
segue a Unión Europea, pero 
manifestou que pouco se pode 
facer. Agora, Fraga, ante o re
clamo de Governo basco de de
senvolver unha política exterior 
autónoma do Governo central 
dentro da Unión Europea, asu
me estas reivindicacións consi
derando que cando se modifi
cou a Constitución para adapta
la ao tratado de U E "recoñeceu- . 
se que a política europea xa 
non é exterior".•- · 
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O BNG considera que hai que 
agardar a ver o 
comportamento no parlamento 
Para o Bloque Nacionalista 
Galego que a Xunta asuma "a 
defensa dos intereses de Gali
za seria unha boa notícia", 
ainda que considera que "o 
PP xa demostrou que a su
posta firmeza que asegura vai 
ter co governo central só é pa
ra os xornais". 

En relación -ao convite para 
dialogar e colaborar, realizado 
por Fraga lribarne no seu dis
curso de investidura, o parla
mentário do BNG, Bautista Al
várez , afirma que o BNG vai 

1 agardar a resposta do PP nas 
propostas de labor parlamen
tar. "Na anterior lexislatura o 
BNG apresentou moitas inicia
tivas importantes para o noso 
país e foron rexeitadas siste
máticamente polo grupo popu
lar", afirma o parlamentário 
nacionalista. 

"Se Fraga ten vontade de diá-

logo, esta vontade vaise com
probar ao longo da lexislatura 
en base ás iniciativas que nós 
apresentemos. Se eles votan 
afirmativamente ou ben están 
dispostos a chegar a un acor
de e a aproximar posición en 
temas fundamentais para o 
desenvolvimento de Galiza, 
entón será cando se demostre 
a vontade de diálogo de Fraga 
lribarne". 

O PSOE , pola sua banda , 
considera que se se confirma 
a posición máis reivindicativa 
do Governo autónomo a res
petio de Madrid, "significaría 
simplesmente a constatación 
dunha evidéncia: que Fraga 
actua a remorque do que tan 
os outros presidentes autonó
micos con maior currícula de
mocrática que a del. Pretende 
facer como Pujol ou Ardanza, 
pero só e Fraga", afirmou un 
portavoz socialista.• 
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. TOMA DE POSESIÓN 

Os gaiteiros deron a imaxe galega, Aznar a española 
e as autoridades militares e relixiosas lembraron tempos pasados 

O PP mobilizouse de · novo 
para inaugurar o último mandato de Fraga 
• XAVIER LÓPEZ/SANTIAGO 

Desta vez, Manuel Fraga 
tivo menos baño de 
multitudes e máis de 
auga, na xornada do 
Venres na que xurou 
como presidente para a 
nova lexislatura. A 
gaiteirada pretendía ser 
soada. lan vir tres mil, 
mais quedáronse en 520 
os toles reunidos en 
Santiago. 

Resultaron patéticos, para al
guns os intentos de persoeiros 
como o conselleiro de Xustiza, 
Interior e Relacións Laborais , 
Xoan Miguel Diz Guedes, do se
cretário xeral de Comunicación, 
Xesus Pérez Varela, ou mesmo 
do presidente da Deputación de 
Ourense, Xosé Luís Baltar, para 
tentar pór orde cando comezaba 
a marcha desde o pazo do Hó
rreo cara o Obradoiro. 

Os atascos e atropelos foron 
continuados. Fraga e os dirixen
tes do PP que o arroupaban 
(entre eles José María Aznar) 
querían impar un paso rápido. 
Unha maré de reporteiros gráfi
cos enfocábaos mentres cami
ñaban a ceacu . A Real Banda 
de Gaitas de Ourense víase 
abrigada a parar porque habia 
outras bandas que non tiñan 
que estar pero estaban ocupan
do a rua e os músicos con "faldi
llin" (de orixe medieval e non es
cocesa, segundo Xosé Luís 
Foxo, director da Escala de Gai
tas da Deputación de Ourense) 
foron empurrados, pisoteados e 

Fraga esmagado pola moitedume cumpriu co seu desexo. Na fotografia un membro da seguridade discute cun gaiteiro a cau
sa da aglomeración. 

adiantados polos dirixentes e a 
sua lexión de protectores, aos 
que tiveron que ir pasando de 
novo como puderon, nun máis 
que patente desorde. 

Dese xeito, a marcha trunfal Ga-
1/aecía, escrita expresamente 
por Foxo para a primeira toma 
de posesión de Fraga, hai catro 
anos, a penas pudo escoitarse 
nas ruas da capital galega. Ma
nuel Fraga esmagado pola moi
ted u me, aos seus 71 anos, 
pudo dar lástima, se non fose 

porque estaba a cumprir un de
sexo seu. 

Autor~dades civis, 
militares, relixiosas 
e mais Aznar 
Con anterioridade celebrarase 
no Parlamento galega a cerimó
nia protocolária da xura do car
go. Un acto ao que asistiron en 
directo as principais autoridades 
civis, militares e relixiosas de 
Gal iza. Outro invitados polo PP, 
até seiscentos , tiveron que se 

contentar con estar nalgunha 
das salas nas que habia panta
llas xigantes. 

A Real Banda de Gaitas da De
putación de Ourense, composta 
por sesenta mozos, tiña toma
das as escaleiras da entrada 
principal desde as 11,30 e Xosé 
Luís Foxo admitía que nesa se
lección estaban alguns paren
tes, que o ian facer o mellar que 
puderan cando Vitorino Núñez, 
dentro, comezase a mentar as 
gaitas. O presidente da cámara 

520 gaiteiros e 
-19 cámaras da TVG 

Até sete veces dixo Núñez 
"soan as gaitas, señor presiden
te", mentres se refería aos emi
grantes ou ao Xacobeo. As gai
tas soaban nas escaleiras da 
entrada, mentres o presidente 
do lexislativo lia as 106 liñas 
dun discurso que parecia inspi
rado polo Ruben Daría das 
trompetas e os clarins. 

De seguido, Fraga xurou o cargo 
para un segundo mandato que 
dixo receber con humildade e 
gratitude. Asegurou comprome
ter todo o seu esforzo desde cal
q uer xeito de servir á Galiza e 
aos galegas, algo que, matizou, 
non fará en contra de ninguén, 
"senón de modo activamente so
lidário con todos os españois". 

Metade en galega, metade en 
español, o discurso de Fraga 
non tivo máis que 23 liñas, ás 
que engadiu duas para reiterar, 
dirixindose ao ministro Saave
dra, a sua vontade de colabora
ción co Goberno central, ainda 
que "dentro da defensa firme 
dos intereses de Galiza". 

Fraga peregrinou desde o Hó-

rreo deica o Obradoiro sempre 
acompañado por Guiña e Aznar 
(este último asegurou que rece
berá cos brazos abertos aos 
gaiteiros que lle mandará o PP 
de Galiza se un dia logra o Go
verno de Madrid), baixo unha 
choiva miúda pero persistente. 

Pudo ver Manuel Fraga, na pra
za de Galiza, as pancartas rei
vindicativas de traballadores da 
Imprenta Paredes, recebeu con 
emoción e abondosas bágoas 
os saúdos e abrazos dos seus 
simpatizantes e pronuncio u, 
diante do Hostal dos Reis Cató
licos, un segundo discurso no 
que pediu axuda ao apóstolo 
Santiago para facer frente, cara 
o ano 2000, a calquer foco de 
pesimismo e desesperanza. 

Fraga perguntou, a micrófono 
aberto, onde andaba o xefe de 
protocolo e logo falou sen máis 
presentacións, e sen querer pa
raugas, ante vários milleiros de 
persoas e cincocentos vinte gai
teiros. Subiron con el ao temple
te Xosé Guiña, Tomás Pérez Vi
dal, Dositeo Rodríguez, Xoán 
Miguel Diz Guedes e, máis tar-

de, Xoán Fernández e Xosé An
tónio Gil Sotres. 

Para escoitar o hino galega, que 
desta ninguen cantou, Fraga 
adiantou un par de pasos e re
clamou tamén o avance a Xosé 
Guiña, nun xesto que pode inter
pretarse como novo adianto 
cara a sucesión (tamén pode ter 
esa leitura a auséncia de Ro
may Beccaria nos postas de ca
beza). Dositeo Rodríguez andou 
un chisquiño cara adiante, pero 
con miradas nervosas cara o 
"patrón", como se te mese que o 
mandase abaixo. O segundo 
discurso de Fraga tiña 32 liñas: 
no seu grande dia, Vitorino Nú
ñez gastou só nunha interven
ción o dobre de cuspe. 

Mentres o presidente asinaba o 
decreto de nomeamento dos 
seus once conselleiros, que to
maron posesión o Sábado, ian 
levantando as 19 cámaras que 
TVG sementou palas ruas, cor
tadas no centro de Santiago du
rante várias horas, para aterecer 
en directo o espectáculo aos 
que optaron por non mallarse de 
nengunha das maneiras. • 

insistia en que había en Com
postela 2.000 gaiteiros. 

No adro estaban os membros da 
mesa do Parlamento saudando 
ás autoridades que ian chegan
do. Entre eles, como vicesecre
tário da Cámara, Bautista Álva
rez, o único representante do 
BNG. O grupo socialista estaba 
representado polo seu portavoz, 
Antolin Sánchez Presedo, amais 
do vicepresidente segundo da 
Cámara, Miguel Cortizo. 

Os ex presidentes da Xunta 
(Quiroga, Albor, Laxe), os presi
dentes das deputacións, desde 
Cacharro a Mera, pasando por 
Baltar e Fernández Moreda, o 
Valedor do Povo e o presidente 
do Consello de Cantas, Xosé 
Cora e Carlos Otero, o presi
dente do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza e o fiscal xefe, 
Vázquez Sandes e García Mal
var, foron algunhas das autori
dades que estiveron no acto . 

O presidente estatal do PP, 
José María Aznar, chegou só un 
minuto antes das doce, e sau
dou en primeiro lugar ao arce
bispo compostelán , Rauco Va
rela. Antes , entre Xosé Guiña e 
Mariano Rajoy, chegara a muller 
do Presidente, Carmen Estévez. 

Vitorino Núñez foi quen abriu o 
acto da xura, cun discurso flori
do e imenso, que comezou lou
vando a intelixéncia e o saber 
protocolário do ministro para as 
Administracións Públicas, Jeró
nimo Saavedra, por cederlle a el 
un protagonismo que lle corres
pondería como representante do 
Governo do Estado.• 
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V 1 G o 
Catro Letras Galegas 

de vontade. 

Vontade de defender e potencia-la 
nosa lingua. 

de impulso. 

Impulso que dende o Concello 
de Vigo, teñen tódalas iniciativas que 

tentan salvagarda-lo idioma galego. 

de galego. 

Galego é o que traballa por 
mante-la súa propia identidade 
de pobo. Como Vigo. 

de obriga. 

Obriga que todos nós ternos 
de coñecer e afondar na lingua 

e na literatura de Galicia. 



CONFLITOS MUNICIPAIS 

Case pasaron cinco anos desde os 
sucesos centrais do que en Cangas 
coñecen como a movida, que desembocou 
na demisión do alcalde Lois Pena e a 
formación dunha xestora. Os días nove e 
dez de Decembro celebrouse en Vigo a 
vista oral contra os vintecinco encausados 
por aqueles feítos, acorridos ao longo de 
21 horas no interior do Concello de Cangas 
o 1 de Xuño de 1989. Pala contra, a orixe 
do conflito, a contribución territorial urbana, 
non coñeceu outra solución que a 
propugnada polo PSOE, que rematou por 
conquerir o apoio do PP, até entón nunha 
postura contrária. 

A actuación da Garda civil 
o 12 de Xuño de 1989 

provocou 100 teridos. 
Fotograflas: AN XO IGLESIAS 

O problema da contribución, orixe do enfrentamento, ainda está por resolver 

A revolta de Cangas inspiroulle á Garda Civil 
un manual de contrainsurxéncia 
• HORÁCIO VIXANDE 

As nove da maña daquel dia pri
meiro de Xuño de 1989 comezara 
un pleno no concello de Cangas 
que rematou co peche no interior 
da casa municipal dun grupo de 
viciños e a negativa dos concellei
ros do PSOE a abandoar o local. 
A situación de tensión provocada 
durou 21 horas e rematou cunha 
dura intervención da Garda Civil. 

Duas foron as posturas mantidas 
durante o xuízo; por unha banda 
a defendida polos encausados, 
que apresentou unha tace coe
rente a pral da sua absolución, e 
pala outra as posicións de Lois 
Pena, a Guarda Civil e a fiscalia, 
entre as que habia certa similitu
de, pero con algunhas lagoas. 

Rebaixa de petición 
de penas 

O intento, por parte da acusación 
pública e a privada, de amañar o 
xuízo a cámbio dunha condena 
suave para os encausados foi re
xeitada por estes últimos. As ne
gociacións produciron un retraso 
no comezo da vista. 

Porén, o fiscal acabou por reducir 
a contia das penas solicitadas, 
que inicialmente era de catro 
anos de prisión por sedición para 
trece encausados e de dous 
anos, por un delito de danos 
(desperfectos), para o resto. O 
fiscal baixou a un ano de prisión 
menor a petición para os acusa
dos de sedición e a seis meses 
para o resto. 

Non era esta a primeira ocasión 
na que se demoraba o xuízo. O 
pasado primeiro de Xuño, xusto 
catro anos despois dos inciden
tes, iase celebrar na Audiéncia 
de Pontevedra a vista oral, pero 
o avogado da acusación particu
lar apresentou un recurso que 
provocou un aprazamento. As ra
zóns aducidas foran que a contia 
das penas solicitadas abrigaba a 
iniciar os trámites nunha instán
cia inferior, que resultou ser o sa
la primeira do penal do xulgado 
de Vigo. 

Vários acusados non 
participaron nos sucesos 
Durante a vista demostrouse 
que vários dos acusados non ti
ñan relación coa feitos. Un 

No interior do concello de Cangas, ao igual que no exterior, mentres non interviu a Garda civil, transcorreu en calma e con ambien· 
te festivo, din os viciños. 

exemplo é que un deles, coñeci
do como Fernando Catro, non 
foi detido nen identificado á re
sultas dos incidentes do 1 de xu
ño do 89 porque non estaba ali, 
pero as pescudas levadas a ca
bo a consecuéncia das denún
cias de Pena levaron aos axen
tes a tratar de localizar a Fer-

nando Catro na sua aldea, San 
Roque, perguntando por alguén 
alcumado asi. Daquela quedaba 
probada unha conexión entre as 
actuacións de Pena e a investi
gación policial. 

Seguindo unha liña semellante 
Lois Pena, durante a vista, asegu-

r---------------------------------------------------, 
1 1 

: Foi xulgada en 62 ocasións polos sucesos de Cangas : 

j Carmela Graña ! 

'Lois Pena 
tenme unha alérxia louca' 
Carmela Graña, viciña de Can
gas, considérase perseguida e 
a razón é que tivo que compa
recer 62 veces diante dos tribu
nais acusada de distintos deli
tos e faltas relacionados coa 
coñecida movida. En nengunha 
ocasión foi condenada. 

Por que foi xulgada tantas 
veces? 

Non o sei, pero debe ser por
que Lois Pena tenme unha 
alérxia louca. Nas sesenta e 
duas veces que pasei por dian
te dos xuices, moitas non esti
vera presente no momento de 
suceder os feitos polos que se 
me acusaba e as outras non 
habia nada de verdade. O certo 
é que sempre demostrei ser 
inocente. 

Daquela suxire que habia un
ha persecución? 

Non o sei, eles tiñan unha lista 
de nomes, na que estaba eu, á 
que recorrían para calquer de
núncia. 

E un xu ízo político feito para 
descabezar á Frente Popular. A 
proba é que foi suspendido o 
primeiro de Xuño porque o dia 
seis ia haber eleicións. 

A contribución é un problema 
sen resolver, non hai saida? 

Solución á contribución haina, 
pasa por facer novos valores 
catastrais, nós queremos pagar. 
Eu estou afectada, teño unha 
casa de 29 metros cadrados e 
pasei de pagar mil pesetas a 
30.500, e a valoración é de 
máis de 200.000 pesetas por 
metro cadrado. 

E que pensa de que finalmen
te no Concello aprobaran a 
contribución que deseñou 
Pena? 

O PP traicionou ao povo de 
Cangas porque cando estaba
mos contra Lois Pena eles ta
mén querían facer novas valo
res catastrais. 

Non está tarta de tanto xuízo? 

Que ten de peculiar este Xa estou cansa, loitei moito, e 
xuízo? seguirei facéndoo. + 
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rou que outro viciño, Manuel So
telo , participara desde a mañá 
nos incidentes. No xuízo Sotelo 
demostrou que aquela mañá esta
ba a traballar nun estaleiro vi
gués. Cando ao voltar a Cangas 
ás 15:30, escoitou os rumores 
que difundían a situación de ten
sión , achegouse ao concello. Mal 
sabia que ali mesmo, horas des
pois, ia perder un dos seus ollos a 
resultas dunha bala de goma dis
parada a cara de can por un gar
da civil. "Non sei quen foi , porque 
o tricórnio desfigura a imaxe dos 
guardas", quéixase. Manuel Sote
lo asegura que Lois Pena tenno 
de olio pala sua amizade con ou
tro dos protagonistas da oposición 
ao seu governo, o daquela conce
lleiro António Sangabriel. 

lmputacións erróneas 

E se persoas sen relación algun
ha chegaron á sala, tamén o fixe
ro n acusacións imprec isas e 
mesmo erróneas. A imputación 
de ter realizado destrozos vários 
dos encausados non foi sostida 
con probas, unicamente estaban 
fundamentadas nas declaracións 
das testemuñas da acusación, 
que foron desmentidas tanto po
los acusados como polas teste
muñas da defensa. 

"Eu fun un dos acusados por da
nos -explica Manuel Bon, un vici
ño e ex concelleiro do PCG-, can
do non fixen estronício nengun. O 
que está claro e que non houbo 
danos e que o atestado da Guar
da Civil foi realizado de forma co
ordenada entre Lois Pena e eles 
mesmos. E non sei que pode ter 
contra min Lois Pena, cando fun 
concelleiro, do 79 ao 83, e coinci
din con el no Concello, tivemos 
moi boa relación". 

Repetidamente apareceu durante 
o xuízo a suxeréncia de que hou
bo certa persecución ao repetirse 
as acusacións e as persoas neu
tros xuízos. 

"O PSOE tratou de eludir as suas 
responsabilidades e intentou, 
xunto coa Guarda Civil, criminali
zar ás persoas e forzas máis mo
lestas" asegurou Mariano Abalo, 
portavoz da FPG e ex presidente 
da Xestora que substituiu ao go
verno de Lois Pena. 

Un feíto que surprendeu a todos 
foi que o próprio Pena retirase as 
suas acusacións pero que acudi
se ao xuízo a declarar en contra 
dos encausados cando, parella
mente, o resto dos seus compa
ñeiros do PSOE non comparece
ron mália estaren citados. Pena 
tampouco respondeu ás pergun
tas da defensa. 

Manual de 
contra-insurxéncia 
As declaracións do capi tán da 
compañia de reserva da Guarda 
Civil, que entón fora desprazada 
desde León a Cangas, fi xo unhas 
declaracións nas que situou os 
feitos xu lgados nunha perspecti
va case revolucionária : "a ra iz 
dos incidentes de Cangas escri
bin un manual de contra-insur
xéncia que é matéria doutrinal 
para os meus alunos das patru
llas rurais da Garda Civil e que 
podo pór a dispor das suas seño
rias se o desexan". O único inte
resado no manual foi o avogado 
da defensa. 

O fiscal non tivo unha coincidén
cia estricta con este membro das 
forzas de seguridade do Estado, 
pero chegou a mencionar a 
Fuenteovejuna como suceso pa
ralelo e noutro momento pergun-

A oposición 
municipal a 
Lois Pena, 
composta 

polo PP, 
FPG, EUe 

PSG-EG, 
estaba 

contra a 
contribución, 

hoxe o PP 
mudou a sua 

postura. 

'A raiz dos 
incidentes de 
Cangas escribin un 
manual de contra-
i nsurxéncia que é 
matéria doutrinal 
para os meus alunas 
das patrullas rurais 
da Garda Civil' 

tradicional postura contra o man
tenimento dos valores catastrais 
impostas por Pena para pasar a 
apoialos. A acusación de traición 
por parte dos viciños non tardou . 
Mariano Abalo asegura que no 
fundo Chapela e o PP teñen os 
mesmos critérios e de aí a conso
náncia final. 

Mentres, Eulóxio López, do BNG, 
estima que Chapela recuou por
que Fraga non cumpriu o seu 
compromiso de apoiar unha nova 
revisión e quedou nas mans do 
PSOE, dando monstras de gran 
debilidade política. 

tou ao alcalde actual , Xosé Ma
nuel Chapela, se tiña medo pola 
presenza do povo de Cangas na 
sala. 

O que non foi aclarado durante o 
xuízo foi porque houbo un núme
ro tan alto de feridos , cen, catro 
deles graves. 

A contribución de Pena 
segue en pé 

Recentemente o PP variou a sua 

A respeito da solución do conflito 
as palabras de López describen un 
panorama ambíguo: "hoxe a xente 
quer tranquilidade e moito me temo 
que o PSOE vai sair coa sua".• 

ANOSATERRA 
of erécelle aos leitores os mellares viños gal egos 

cun 20% de descanto 
TERRAS GAUDA 

Viño elaborado con mostos xema das variedades 
Albariño, Loureiro e Caiño branco. 
Fase visual amarelo palla con tons verdosos, 
limpo e brillante. 
Fase olfativa: arrecendos de notábel intensidade, 
con moita persisténcia, combinándose os matices 
afrutados da uva AJbariña cos tons florais do 
Loureiro obténdose un arrecendo complexo e 
moi xenuino 
Fase gostativa: equilibrado, con corpo, moi 
sabroso e con grande persisténcia. Destacan os 
aromas de boca emellantes aos percebidos por 
via directa. 

e ben a adega ten por norma non apresentarse a 
concursos o viño Yerras Gauda está considerado 
pola crítica e pecializada coma un do mellares 
brancas da CE como a i o atestígua ter quedado 
en prlmeiro lugar diante dos outros brancos 
europeus na "VIII edizione del Gioco del 
Piacere" de Itália. 

Terras Gauda 92 
Caixa de 12 botellas: 11.500 pta. 
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta. 

Abadia de San Campio 92 
Es gota do 

Descanto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está incluido o 
IVA e o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fara 

teñen un incremento de 500 pta./caixa. 

A producción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000 
botellas), sendo as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de 

700.000 l. cando estexan a pleno rendimento a totalidade das 
60 Ha. de plantación. As instalacións, moi modernas, contan 

cos últimos avances tecnolóxicos. 

A elaboración realizase en pureza varietal por maduración 
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o 

coupage máis idóneo para cada tipo de viño. A vendima fa ise 
en caixas de plástico de pouco volume, séndolle retirada a 
madeira aos ácios totalmente, xa que se realiza "maceración 

prefem1entativa por frio ''. Na fermentación alcoólica, 
controlada a baixa temperatura, empréganse levaduras 

autóctonas mediante "pé de cuba" de mostos das mesmas 
vendimas. Actualmente estase exportando a Itália, Grande 

Bretaña e Portugal, prevéndose facelo a máis países. 

ABADIA DE SAN CAMPIO 

Elaborado a partir da variedade AJbariño. 
Fase visual: limpo e brillante, amarelo palla de 
boa intensidade. 
Fase olfativa: arrecendos primários, intensos con 
tons afrutados. Moi francos. 
Fase gostativa: equilibrado, cunha acidez que 
destaca, dándolle frescura ao viño. O final de 
boca é suave e moi agradábel. 

Este viño ten sido galardonado con: 
- XV Trofeo Internacional de Alimentación e 
Bebida (Barcelona 1992). 
- Baco de Ouro á meilor marca nova (Madrid 1992). 
- Baco de Prata en viños brancas (Madrid 1992). 
Unión Española de Catadores. VI Concurso de 
Viños Xóvenes. 
- Seleccionado por Iberia, Lineas Aéreas en 
concurso para a sua Carta de Viños (Madrid 1992). 
- Viño nominado 3ª cata. Premios Zarcillo 93. 
Junta Castilla y Leon. 
- Medalla de Oro Vinexpo 93. Burdeos-Francia. 
-Medalla de Prata 39. Foro internacional 
Vitivinícola, Ljubljana (Eslovenia). 

TARXETA DE PEDIMENTO Terras Gauda 

Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A. 
unha vez coberto en maiúsculas. 

Estrada Tui-A Guarda. 36760 O Rosal-Pontevedra 

Caixa de 12 botellas ............... . D 
Caixa de 6 botellas .................. D 

NOME . . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . APELIDOS ...... ........ ..... .. .. ..... ........ .... ........ .......... .......... ....... . 

ENDEREZO ... ... ... ... ....................... ........... ....... ..... ............. ............... ... ............. .......... ....... ...... . 

TELÉFONO ... .... ... ... ... ..... .... ....... ... POVOACIÓN ................. ................................................ . 

Forma de pagamento: 

D Talón bancário adxunto D Ao recibo do pedimento D Pago domiciliadd1> 

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

BANCO/CAIXA .. ............ ...................... ... .... Nº CONTA/LIBRETA ...... .... ......... .... .... .... .. ..... . 

TITULAR DA CONTA OU LIBRETA................. .. ...................... ......................... .. ............... ..... ! 
! Nº SUCURSAL ............. ........ ........ ...... ........ POVOACIÓN ..................... ..... ........ ........... .. ... .... . 

PROVÍNCIA .. ..... .... ....... ... .. ..... .... ....... ....... .... ..... .... DATA... .. ..... .. ........ .... .. ...... .. ... ................ i 
Sinatura 1 

1 
L---···-·--···-·---·- ·-·--·--------·--·-·---·-·--·----------_J 
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Non te deixes marxinar 
,~ 

\ I ,,,,. ~ 

'· \, 
\ 

• Se estás sen traballo e sen ingresos. 
• Tes entre 25 e 65 anos. 
• Levas cinco anos empadroado en Galicia. 
• Mantés o te fogar e ... 
• Queres saír <lesa situación. 

Tes dereito á RISGA 
(Renda de Integración Social de Galicia) 

Ímosche a:xudar a saír adiante 

Pregunta no teu concello 
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pROCESOS ELEITORAIS 

"Derrota humillante para os sociais
demócratas liderados por Cavaco Silva 

( ... ) PSD sofre estrondosa derrota no 
confronto com socialistas( ... ) Estas 
elei(.(6es autárquicas constituem um 

teste para o governo centro-direita de 
Cavaco Silva". Aqui tres citac;6es, 

apenas, de agencias noticiosas 

internacionais que informaram, no 
transacto Domingo e desde Lisboa, 
sobre o decorrer e os resultados da 
consulta popular, através da qual os 
portugueses escolheram os seus 
representantes directos nas camaras 
municipais -eqJ.1ivalentes aos comícios 
municipais galegas. 

O Partido do governo sofriu un retroceso nas eleicións 
autárquicas (municipais), frente a socialistas e comunistas 

O centro direita derrotado 
pola esquerda en Portugal 
• GON~ALO NUNO DE FARIA 

Houve, na verdade, urna in
versáo no sentido do voto, rela
tivamente as eleic;oes legislati
vas que no ano 91 colocaram 
os sociais-democratas, lidera
dos por Cavaco Silva, no gover
no da Nagáo com maiorfa abso
luta e que vem governando Por
tugal desde 1985. 

De todo modo, e a despeito de 
ver compromotida a sua po
sic;áo de agora tace aos resulta
dos das legislativas, nestas 
elei96es autárquicas o PSD 
acabou por obeter, até, um 
maior numero de votos 
( 1.821 .410 - 33, 7%) em rela<;{áo 
as elei96es autárquicas de 89 
(1.552.846 - 31 ,3%). 

Náo há, pois, motivos para dis
soluc;áo do Parlamento como 
deizaram entender e preten
diam alguns dirigentes dos par
tidos da Oposic;áo, caso o PSD 
viésse a perder estas eleic;óes, 
onde o 1 º Ministro, Ca vaco Sil
va, assumiu um compromisso 
directo e actuante. 

Seja como fór, as eleic;óes au
tárquicas caracterizam-se , e 
impóem-se cada vez mais, pelo 
personalismo e dimensáo dos 
candidatos a presidencia das 
camaras -casos de Fernando 
Gomas, no Porto, e Jorge Sam
paio, em Lisboa, para falarmos 
semente destes candidatos em
blemáticos- que propriamente 
pelos partidos ou estruturas po
líticas apoiantes. 

Outro dos factores positivos 
destas eleic;oes passa pela des
cida da abstengáo, de que be
neficiariam todas as torgas con
co rre nte s , que em 89 foi de 
40% e agora, em 93 , de 36,3%. 

Partido socialista, 
o melhor resultado 
eleitoral de sempre 

O Partido Socialista (PS) antige 
nP.stas eleigóes autárquicas o 
melhor resultado de sempre -
36 ,5% como torga própria e 
39,9% nas várias coligagóes 
que formou com outros partidos 
em diversos círculos eleitorais . 

Os socialistas receberam nas ur
nas cerca de 2 milh6es de votos, 
781 mandatos (o PSD 797), 126 
presidencias de camaras (i i 6) e 
99 maiorías absolutas (89). 

Mas foram os resultados al
canc;ados no Porto (Fernando 
Gomes) e em Lisboa (Jorge 
Sampaio), maiorías absolutas, 
que maior projecc;áo conferiram 
a vitória socialista. 

É claro que o máis importante 

Jorge Sampaio foi reeleito alcalde de Lisboa cos votos de socialistas e comunistas. 

destas elei9óes situava-se, co
ma sempre, nos dois grandes 
centros urbanos portugueses, 
acrescido da grande luta pelo 
domínio das áreas metropolita
nas respectivas. 

A Área Metropolitana de Lisboa 
tem na presidencia um militante 
do Partido Comunista Portugues 
(PCP), que está coligado, como 
se sabe, com os socialistas no 
Executivo da Ca1]1ara Municipal 
de Lisboa, e na Area Metropoli
tana do Porto está Fernando 
Gomes e o "seu" PS que, a des
peito de ter perdido, agora, duas 
camaras para o PSD -Valongo 
e Gondu.TJar- continua maiori
tário em termos de numero de 
municipios. 

Fernando Gomes, que dias 
atrás declarava a T elevision de 
Galicia estar absolutamente 
certo e confiante na maioría ab
so 1 uta, confirma essa certeza 
com os cerca de 59% obtidos 
nas urnas. 

Trata-se, na verdade, de urna 
vitória histórica, já que é a pri
meira vez que um presidente é 
reeleito no Porto, município -
"pivot" de toda a Regiáo Norte 
Portuguesa, a que tem e leva 
com Galiza acgóes comuns no 
ambito das suas afinidades his
tóricas, linguísticas e culturais. 

É o autarca luso mais conhecido 
na Galiza, mer9é da sua partici
pagáo e trabalho desenvolvido 
na estrutura de axuntamentos 
galegoportugueses do Eixo 
Atlantico, de que é presidente. 

Nesta Regiáo o PS mantém, com 
excepgáo de Vila Real , as presi
dencias dos municípios capitais 
de distrito (Porto, Braga, Bra
gan9a e Viana) já que Aveiro per
manece no Centro Democrático 
Social (CDS), partido de Direita. 

A grande surpresa veio precisa
mente de Viana do Castelo , 
auténtico baluarte PSD desde 
as primeiras eleig6es em Portu
gal, pós 25 de Abril. 

Branca Morais, o autarca PSD 
derrotado, mantinha a maioría 
absoluta na capital do Alto Min
ho folgadamente e nada fazia 
prever este resultado que coloca 
na presidencia da camara o mé
dico socialista, Defensor Maura, 
o que vem reforgar as pre
tens6es dos autarcas socialistas 
minhotas quanto a criagáo da 
Regiáo Administrativa do Minho. 

Alentejo, 
bastiao comunista 

As eleigóes autárquicas portu
guesas/93 confirmam urna vez 
mais a bipolarizac;ao política do 
país vizinho, ou seja, socialistas 
e sociais democratas com a 
maioría dos municípios -dos 
305 conquistaram 242- numa 
dispersáo total pelo país, com 
excep9áo da maior regiáo lusa: 
o Alentejo. 

Aí sáo os comunistas quem 
mais ordena! 

O PCP mantém-se de pedra e 
cal no Alentejo, mantendo urna 
hegemonía absoluta na regiáo 
com maiorias incontestáveis. 

No entanto, e perdendo no con
junto do país urna camara -
mantendo, agora, 49 munici
pios- registiu-se urna pequena 
descida na sua percentagem 
global em rela9áo as eleigóes de 
89, que foi de i 4%, tendo obtido 
em 93 os 13,9%. Apesar de to
das as vicissitudes -crise so
viética e attera9áo na lideran9a 
do mítico Alvaro Cunhal para o 
jovem Carlos Carvalhas- o 
PCP resistiu exemplarmente a 
mais este importante desafío.+ 

A liberdade de expresión por 
riba das dif eréncias políticas 
"Volvemos a reiterar a mensaxe dirixida aos homes e mulleres 
ceibes deste país, para que sigan a subministrar, sen medo e coa 
conciéncia tranquila, aquelas informacións que axuden a que 
esta sociedade exerza a hixiene democrática da denúncia da 
corrupción" indicaba unha editorial do EGIN publicada o Luns seis 
comentando os sucesos do dia primeiro e a campaña levada 
adiante por instáncias guvernamentais para tratar de pechar o 
diário abertzale. "Sementes a valentía de todos os que tacemos 
Egin, desde o periódico e desde rua, axudará a descobrir a 
verdade. Esa verdade que agora pretenden manter baixo 
custódia policial e baixo as armas, pero que estamos certos de 
ter atopado, pois unicamente enténdese este feroz e descomunal 
ataque, na medida na que acertamos ao golpear onde máis doe. 
Sua é a facenda e a pistola, mais nasa é a palabra". 

"Nunha sociedade democrática, só os feítos son perseguíbeis e 
condeábeis, mais non as opinións. Nunha sociedade plural, todos 
teñen direito a existir", manifestou José María Gorordo -ex 
alcalde de Silbo, ex conselleiro delegado de DEIA e antigo 
peneuvista- nun artigo de prensa inicialmente escrito para o Deia 
pero publicado no Egin tras negarse a facelo o periódico do PNV. 

Pepe Rei, principal obxectivo da campaña contra o Egin, 
escribía, desde o hospital no que convalece dunha operación 
cardiaca, unha carta que reproducía o periódico no que traballa 
e na que saia ao paso das acusacións do conselleiro de Interior, 
Juan María Atutxa, e do seu xefe de prensa, Juan Cruz Gómez 
Goikolea e denunciaba un ataque contra a liberdade de 
expresión o rexisto do seu periódico: "A ira, o ódio e a 
impunidade de Atutxa e Goikolea estaban a perpetrar o maior 
atentado que contra a liberdade que un poda imaxinar. 
Estábanse levando por diante non só anos de traballo 
organizado, senón tamén o máis sagrado na profisión 
periodística e máis en concreto nunha sección de xornalismo de 
investigación: as fontes. ( ... )A estes dous ( ... ) prométolles por 
todas as miñas fontes desveladas que lles perseguirei 
periodística e xudicialmente até o final dos meus días, para 
demonstrar o corruptos e inmorais que son, e para que paguen o 
dano feíto á liberdade de expresión". 

O diário EL MuNDO tamén manifestaba nunha editorial a sua 
oposición ao peche do Egin e afirmaba: "Non hai -
afortunadamente- nengunha lei que ampare o peche dun 
periódico por arde guvernativa ou xudicial. En que basan entón 
estas demandas senón nun voluntarismo irreflexivo? Non será 
que as autoridades políticas desexan facer pagar ao Egin a sua 
frustración por non poder atapar aos asasinos de Goikoetxa e 
por non poder resolver o problema que representa que unha 
parte da sociedade basca síntase identificada coas formulacións 
que comparten HB e máis o seu entorno?". 

O mesmo Egin recolleu o Domingo 5 unhas declaracións do 
recén eleito decano do coléxio de Avogados de lruñea, Angel 
Ruiz de Erenchun, que ademais foi voceiro da família de Adolfo 
Villoslada durante o secuestro do industrial navarro pala 
organización armada Eta. "Un periódico non se pode pechar 
nunca porque é un meio de expresión, cuns periodistas e uns 
leitores que participan do mesmo proxecto informativo. ( ... ) lso 
seria coartar o direito á información que os leitores teñen e o 
direito á liberdade de expresión". 

LÓPEZ & PÉREZ 

O rotativo madrileño EL PAIS daba canta, o Luns i 3, da protesta 
formulada pala Federación Internacional de Periodistas polo 
peche un periódico prokurdó en Turquía, o OzGUR GUNDEM. A 
actuación das autoridades turcas non resulta totalmente 
descoñecida: "O peche do xornal non se xustificou publicamente 
nen as autoridades respostaron ás demandas de de información 
dos periodistas( ... ) O Governo turco acusa ao periódico Ozgur 
Gundem de conexións co ilegal Partido dos Traballadores 
Kurdos". El País tamén informa de que o meio de comunicación 
fara rexistado denantes do seu peche.+ 
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'E máis fácil que me 
toque a Primitiva que 

encontrar un traballo". 
Este poderia ser o 

resumo das espectativas 
vitais de calquera dos 

máis de douscentos mil 
parados que hai xa na 

Galiza. Pero é a reflexión 
un chisco irónica dun 

home de 32 anos que 
ainda non conseguiu 

probar o sabor dóce e 
cada vez máis 

descoñecido da 
seguridade no emprego. 

Alfredo, que leva 
· anotado como 

demandante de traballo 
desde hai xa 1 O anos e 

realiza tarefas de 
estibador de xeito 

discontínuo, recoñece 
que actualmente a única 

maneira que ten de se 
aferrar á esperanza de 

que un dia todo cámbie 
redúc~se a cobrir a 

Primitiva e agardar por 
se pudese producirse un 
milagre. "Ao rematar de 
facela, póñome a soñar 

coas causas que 
' poderiamos facer a miña 

f am ília e mais eu se de 
súpeto nos mirásemos 

con cartas". 

• MARIA ALONSO 

A desesperanza asulaga todas 
as histórias tráxicas, inumanas, 
que se agachan tras as cifras 
frias e tozudas do desemprego. 
"Hai alguns anos cheguei a tocar 
fondo, a pensar que non existia 
saída para min, e foi neses mo
mentos cando me decatei de que 
tiña que esforzarme para non 
pensar nen cair no suicídio ou 
nalgunha outra barbaridade", 
confesa agora Alfredo con certo 
arrependimento. Pero tamén o fai 
coa certeza de que terá vontade 
de abondo para non deixarse ga
ñar por unha realidade que, ás 
veces, non entende. 

Nalguns casos, a falta de traballo 
máis que deprimir desperta a 
agresividade e o "cabreo" do afec
tado. "Non son ninguén agora, 

"Estáselle indo o tempo das mans", opina Alberto, un parado céptico, cando lle peden que fale do governo. ANXO IGLESIAS 

A maioria non teo esperanzas no futuro, o que diferéncia 
esta crise das anteriores 

Os parados xogan á Pri111iti~ 
porque na vida tanto tes, tanto va
les, e eu non teño sequer un tra
ballo", explica con enfado un ho
me de 56 anos que prefire manter
se no anonimato e identificarse se
mente como afiliado da CIG. Des
pois de máis de 25 anos cotizando 
á Seguridade Social e un ano xa 
formando parte da crecente masa 
de desempregados, pensa que o 
momento de maior depresión que 
tivo que afrontar produciuse pouco 
despois da vitória histórica do 
PSOE no 82. "Eu cria no cámbio 
anunciado por eles e sentin unha 
fonda decepción cando tiven que 
recoñecer que nos tiñan engando 
e que, despois de todo o que os 
traballadores fixemos por eles, 
íannos deixar de lado". 

A preocupación deste traballador 
é, se cadra, ainda máis compren
síbel por mor da sua idade. Sos-

No mo;,,ento que 
pidas un contrato, 
a Seguridade Social 
ou calquer outra 
causa dinche que 
non voltes máis 

peita que cando pasas dos cua
renta anos ninguén te mira como 
unha forza de traballo axeitada, 
mália a experiéncia acumulada. 
O que máis lle preocupa é que 
pasará cando, dentro de dous 

anos, deíxe de cobrar as presta
cións por desemprego pero non 
teña direito ainda de xubilarse . 
Ten tres tillos que non traballan e 
difícilmente entanden o alcance 
da situación familiar. 

"Os anúncios que podes ler nos 
xornais teñen unha completa 
descrición do tipo de asalariado 
que quer o empresário: 20 anos, 
catre de experiéncia nun pesto 
similar, coche próprio, sen cargas 
familiares e disposto a viaxar ... ". 
"Está claro que os vellos pola na
sa idade e os novas por non ter 
traballado antes pouco ternos 
que facer nesas ofertas de em
prego", relata desolado. 

Anúncios nos xornais 

A procura sen trégua nos anún
cios dos xornais é unha das acti-

vidades "preferidas " polos de
sempregados, sobretodo despois 
de ter constatado que as oficinas 
do lnem somente serven para 
inscreberse no paro ou xestionar 
as cada vez máis cativas presta
ción s por desemprego. "Palas 
mañás, desde moi cedo, estudo 
as ofertas que hai e comezo a fa
cer chamadas para concertar ci
tas canto antes. Pero todos os 
dias acorre o mesmo: non hai 
nengun traballo para min", sinala 
Xoán Carlos , un rapaz de 30 
anos que debece por casar pero 
non pode facelo porque nen el 
nen a sua moza teñen emprego. 

A procura dun traballo é tamén un
ha das ocupacións prioritárias pa
ra o militante da CIG, que, moitas 
veces, ere descifrar "certa expre
sión de burla" cando chega á en
trevista nalgunha empresa, sem-
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Esta última crise econó
mica que está a invader 
cada recuncho da vida 
cotidiana aporta elemen
tos novas e diferenciado
res a respeito doutras 
anteriores coma a do 
ano 73 . "Teñén conse
guido que os cidadáns 
consideremos o traballo 
como un ben escaso a 
repartir, idea que non ten 
nada a ver coa que até 
hai ben pouco o catalo
gaba coma un direíto e 
un deber", asegura Be
goña Olabarria, psicólo
ga clf nica e especialista en Saú
de Laboral. Esta circunstáncia é, 
na sua opinión , "algo moi preo
cupante, debido a que xera unha 
nova modalidade de ansiedade 
baseada na forte competéncia 
que existe, non xa por ascender 
no emprego coma antes, senón 
mesmo por chegar a traballar do 
que sexa". 

Mália existir non un, senón vá
rios perfis psicolóxicos dos para
dos, moi diferentes segundo o 
lugar de residéncia e a situación 
persoal , esta experta estima que 
"depresión, ansiedade, perda da 

pre xunto a un cento de parados. 

Sentimentos moi semellantes al
berga Alfredo, para quen os em
presários o único que tan con es
te problema do paro é dicer aos 
traballadores despedidos "pérde
te , desaparece do mundo". "Se 
non nos din buscádevos a vida é 
unicamente porque saben que iso 
resulta imposíbel". 

Nos casos da xente máis nova o 
drama consiste non xa en ter per
dido o seu meio de vida, senón, 
en moitos casos en non ter dis
posto da oportunidade de se inde
pendizar e facer planos con certa 
seguridade. A economia sumerxi
da, case oficializada pola difícil si
tuación, ten sido nestes casos ca
se a única oportunidade de se "in
tegrar" no mercado laboral. "Sín
tome moi frustrado, porque é moi 
difícl asimilar que con 30 anos só 
teño conseguido traballar un , 
dous, tres meses nalgunhas em
presas e facer certas chapuzas 
sen nengun tipo de direito", afirma 
Xoán Carlos, que xa probou sorte 
como carpinteiro, soldador, coci
ñeiro e traballos similares. 

"Ou aceitas traballar na economía 
sumerxida , como fixen durante 
sete anos, ou acabas roubando, 
porque dalgun xeito tes que con
seguir a comida para a tua famí
lia". "Resulta moi inxénuo pensar 
que isa non se pode consentir e 
que hai que reclamar sempre os 
direitos dos traballadores -ad 
vertiu Alfredo-, proque no mo
mento que pidas un contrato , a 
Seguridade Social ou calquer ou
tra causa dinche que non voltes 
máis, coa seguridade de que ha
berá centos de persoas dispostas 
a traballar en piares condicións e 
poi a metade do salário". 

Mulleres, a faciana oculta 

As mulleres de certa idade repre
sentan, se cadra, a faciana máis 
descoñecida da pantasma do paro. 
Tomaron hai alguns anos a deci-

própria identidade e custíona
mento da sua imaxe e relacións" 
son problemas característicos 
que se poden atopar pratica
mente en todos os casos. 

Para Begoña Olabarria é nece
sário, non obstante, estabelecer 
diferéncias entre os desempre
gados que nunca consegurion 
un traballo e aqueles que o ti
ñan pero chegaron a perdelo. O 
primeiro caso, representado so
bretodo pala xente nova, carac
terízase pola ''terríbel prolonga
ción artificial da adolescéncia". 
Os xóvenes míranse como per-

'Se non far porque 
todos nos 
inventamos unha 
ilusión a falta de 
saída provocaria 
unha hecatombe 
social" 

' 
aventura Alfredo 

sión de párense a traballar como 
asistentas ou "fregonas", descoi
dando ás veces o seu próprio fo
gar, para conquerir un cativo soldo 
que servise de axuda á economía 
familiar. Agora atópanse con que 
nen sequer son recoñecidas coma 
traballadoras. "Levaba vários anos 
limpando a casa de xente con car
tas, pero como parece que esta cri
se chega a todo o mundo prescin
diron do meu traballo e agor non 
consigo atapar outro sítio". Neste 
caso , Laura , unha muller de 42 
anos que leva marcada con lume 
na sua cara toda unha vida de sa
crificios , nen sequera ten posibili
dade de cobrar a prestación por 
desemprego. O seu traballo era ou
tro exemplo de economía sumerxi
da, non tiña contrato, ninguén coti
zaba por ela, e nunca contribuiu á 
Seguridade Social. Antes de adi
carse á limpeza, Laura traballou na 
indústria conserveira, pero tivo que 
deixala despois de o seu home su
frir un accidente laboral que o pos
trou nunha cama algun tempo. "O 
problema é agora que o meu home 
leva seis meses no paro. Traballa
ba en Barreras e di que ten posibili
dade de recolocarse, pero con cin
co filias a situación paréceme moi 
complicada". Os desempregados 

non conseguen crer que a sua si
tuación é simplesmente unha má 
etapa na sua vida e temen que a 
economía do país non vaia conse
guir recuperarse en moito tempo. 
Todos consideran imposíbel ata
par un emprego a curto ou médio 
prazo. "Se non for porque todos 
nos inventamos unha ilusión e te
rnos que loitar pola nosa família, a 
falta total de saída provocaria un
ha auténtica hecatombe social", 
aventura Alfredo. 

"Só me quedan dous meses para 
deixar de cobrar o paro e non ve
xo a máis mínima perspectiva de 
cámbio. A empresa na que estaba 
contratado fixo unha regulación 
de emprego e perdin o traballo. 
Desde aquela, vivo cun amigo es
tudante para poder pagar o apar
tamento e non teño nengun fami
liar que me poda botar unha 
man", laméntase Alberto, un ra
paz que "afortunadamente" non 
ten muller nen tillos que depen
dan do seu soldo. 

Alberto é especialmen e pesimista 
cando se lle pergunta sobre o fu
turo. "O lnem non me chamou en 
nengun momento para oferecer
me un emprego e téñome apre
sentado a probas nas que deman
dan traballo coma peóns licencia
dos con moita preparación ... E 
por desgrácia penso que a situa
ción ainda empiorará". 

"Quera ter un futuro, pero non pa
rece que existan as c9ndicións 
para que o consiga. As veces 
sentiria ganas de lanzarme ás 
ruas para berrar ou, simplesmen
te, afundirme ... Fálase moito dos 
problemas psíquicos dos parados 
e eu pergúntome como non nos 
iamos deprimir con estas especta
tivas ''. Mália estas palabras tan 
duras, Xoán Carlos conserva ain
da a secreta esperanza de que a 
sua moza, que estuda Económi
cas, consiga o traballo que a el lle 
negan un dia tras outro. "Creo 
que o importante é que polo me
nos un dos dous traballe, non?"+ 

~----------------------------------------------------------------------------------
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ANXO IGLESIAS 

O libro blanco de Delors 
MANuELCAO 

A Unión Europea celebrou a semana pasada en Bruxelas o pri
meiro Cumio posterior á entrada en vigor do Tratado de Maas
tricht. Entre outros, discutiuse o Libro Blanco sobre o Crecemen
to, a Competitividade e o Emprego elaborado pola Comisión que 
tería como finalidade poñer en práctica unha política económica 
comunitária que permita á Unión Europea facer frente con éxito 
aos novas retos da economía mundial mantendo, no posible, a 
cohesión interna. A necesária adecuación da economia europea 
ás novas condicións da competéncia internacional derivadas do 
final da Ronda Uruguai do GATT tradúcese na remodelación do 
Estado de Benestar modificando as regulacións laborais, na eli
minación das barreiras á libre competéncia no mercado interior 
e, finalmente, no deseño dun plan de infraestruturas que serviría 
para vertebrar o espácio económico comunitário e para contra
rrestar, no curto prazo, o problema do desemprego. 

Comparando a evolución do PIB e o emprego entre 1970 e 1992, 
resuflta que para Estados Unidos o PIB aumenta en términos re
ais o 70% e o emprego un 49%, Xapón medra un 173% e o em
prego un 25%, e Europa me-
dra o 81 % aumentando o em- - - - - - - - - -
prego só un 9%. Para España 
os resultados serían dun au
mento do PIB no 103% e un
ha disminución do emprego 
do 0,3%. Os 17 millóns de 
parados (11 % da povoación 
activa) cos que conta a Unión 
Europea representan un pro
blema moi grave tanto nos 
países que teñen un alto grao 
de protección como nos que 
apenas existe política social. 
Nembargantes, no Libro Blan
co de Delors o obxectivo de 
combatir o paro aparece co-

'No Libro Branco 
o obxectivo de 

combater o paro 
aparece como un 

subproduto da 
reactivación 
·económica' 

mo un subproducto da reactivación económica e da competitivi
dade internacional. Esto vese confirmado pola relativa desactiva
ción da proposta estrela da loita contra o paro consistente nun 
plan de infraestructuras até o ano 2000 con proxectos de auto
pistas informáticas, melloras nas redes de transporte e enerxía e 
medio ambiente. En efecto, a emisión dun empréstito de 8.000 
millóns de ecus cada ano non foi aprobado polos membros do 
Ecofin quedando para próximos Cumios a búsqueda do sistema 
de financiación axeitado. A oposición de Alemánia e Reino Unido 
fixo inviabel esta proposta. Nótese que Europa camiña perta do 
déficit comercial e a marxe de maniobra das políticas expanionis
tas redúcese palas turbuléncias nos mercados financeiros e a 
inestabilidade monetária. Alemania non tolerará desviacións nes
te punto por ser o país dominante en aspectos monetários, tec
nolóxicos e comerciais. 

Na prática, as propostas fundamentais do Libro Blanco son as 
clásicas da ortodoxia económica: estabilidade monetária, sanea
mento das contas públicas, potenciación da economía producti
va e da competencia internacional, investimentos en l+D até 
chegar ao 3% do PIB como é o caso de Xapón, reducción dos 
custos do traballo mediante a flexibilización do mercado laboral 
e a conxelación salarial e reactivación do mercado interior. No 
caso de España, a situación é bastante máis complicada dado o 
desinterese histórico pola economía productiva e a persisténcia 
dunha desequilibrios correxidos e aumentados a respeito do 
resto dos países da Unión Europea.+ 
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O Parque Tecnolóxico de Ourense afectado polo desmantelamento industrial que vive a província 

A quen modernizar se non quedan empresas? 
• CARME CARBALLO/OURENSE 

O Parque Tecnolóxico 
da Galiza, instalado no 
Concello de San Cibrán 
de Viñas, a dez 
quilómetros de 
Ourense, non está a 
xerarosresultados 
previstos. Os seu 
obxectivo principal non 
é criar emprego, senón 
posibilitar a aplicación 
de tecnoloxia avanzada, 
pero a crise industrial 
da província parece 
converter en estéreis os 
seus esforzos. A quen 
modernizar se non 
quedan empresas? 

Miguel Anxo Pérez, Conselleiro 
Delegado do Parque, responde 
aos que sinalan que o complexo 
está morto, apqntando que a si
tuación é mellor que nalguns 
parques doutros países onde só 
hai tres empresas instaladas, 
pésie a levar funcionando máis 
anos. 

Contodo, sindicatos, partidos da 
oposición e ourensáns en xeral 

non dubidan de que o Parque 
está a verse contaxiado pola de
sertización que sofre o Polígono 
Industrial de San Cibrán de Vi
ñas que está xusto ao carón. Ta
mén sinalan que os responsá
beis do Parque non están a fa
cer moitos esforzos por facelo 
rentábel. 

O Parque ocupa unha superfície 
total de 550.000 metros cadra
dos, e precisou dun investimento 
de 5.500 millóns de pesetas que 
a Comunidade Autónoma finan
ciou ao cento por cento. A meta
de está destinado a parcelas, 
dotadas con equipamentos de 
enerxia eléctrica de média e bai
xa tensión, augas residuais, gas 
e telecomunicacións avanzadas. 
Outro tanto corresponde á zona 
de ócio, dotada de piscina, tres 
canchas de tenis, pistas polide
portivas, percorrido de footing, 
campo de fútbol e un campo de 
golf, que para os responsábeis 
da xestión do Parque, constituen 
"infraestruturas de apoio". 

Nas imediacións do Parque 
Tecnolóxico, e por iniciativa pri
vada, construiuse o grande ho
tel Auriense, de catro estrelas e 
máis de 200 habitacións. A sua 
rentabilidade depende da renta
bilidade do próprio Parque Tec
nolóxico. A prática desbaratou 
as suas contas e no ano de 
existéncia xa tivo que cambiar 
de danos e buscar novas vias 
de financiamento para pagar 
aos credores, dado que a clien-

Miguel Anxo Pérez é o actual Conselleiro-Delegado do Parque Tecnolóxico de Ourense XAN CARBALLA 

tela non aparece por nengures. 

O Parque dispón tamén do CEI, 
Centro de Empresas e !nova
ción, edificio intelixente dotado 
de 36 viveiros de empresas, con 
superfícies entre 25 e 100 me
tros, laboratórios e dependéncias 
para a investigación, asi como 
numerosas aulas para a forma
ción e reciclaxe do persoal. Dis-

pón tamén de duas plantas que 
rondan os 1.200 metros e que se 
ceden ás universidades que coo
peren co Parque, mália que pola 
falta de colaboración estanse ha
bilitando para viveiros ou niños 
de empresas. Un heliporto com
pleta as instalacións. 

Esta grandiosa obra linda preci
samente cun agonizante polígo-

no industrial no que a tecnoloxia 
avanzada está ausente, mesmo 
dos proxectos das escasas in
dústrias existentes. Unha ex
cepción Coren, recentemente 
instalada no Parque grácias á 
axuda da Xunta de Galiza, que 
permitiu o investimento de 1.500 
millóns de pesetas no centro de 
investigación que Coren terá no 
Parque.+ 

r-----------------------------------------------------1 
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Soldos e presupostos : 
descompensados 

Apenas nada transcende do 
labor que se realiza neste 
Parque Tecnolóxico. Sabido é 
que este tipo de institucións 
non son xeradoras de empre
go, senón que os obxectivos 
fíxanse en estimular e posibili
tar a aplicación da tecnoloxia 
avanzada nos distintos secto
res de produción, potenciando 
a investigación en empresas 
seleccionadas en sectores 
como a agroindústria, o fores
tal, téxtil-moda, pedras orna
mentais e a indústria auxiliar 
de automoción. 

Este ano, o Parque contou cun 
orzamento de 225 millóns de 
pesetas que deberán abarcar 
os importantes soldas dos seus 
empregados e cargos nomea
d os, asi como os custos de 
mantimento e servizos. Mália 
non transcenderen apenas as 
xestións que os responsábeis 
do Parque realizan (e que se
gundo afirman, "non é por ocul
tar nada, senón que non é es
tratéxico anuncialas porque es
tas xestións son sempre a mé
dio prazo), o seu labor está fol
gadamente pagado nos saldos 
asignados. Asi, a adicación dos 
altos cargos está compensada 
no caso do seu Director, Antó
nio Tabarés, con 11.250.000 
anuais; o Conselleiro Delega
do, M.A. Pérez, ve retribuída a 
sua parcial adicación cunha ci
fra que ronda os 9.500.000; o 
Director Informático cobra 
3.750.000, algo máis que o 
Subdirector do próprio Parque, 
que está nos 3.150.000. O Ca-

ordenador, Roxélio Solarat, 
percebe 2.100.000, ao igual 
que a recepcionista Digna Pé
rez. As duas Secretárias de Di
rección están en 2.240.000 pe
setas anuais, mentres que a 
auxiliar administrativa ronda o 
1. 750.000 pesetas. 

As empresas ubicadas no par
que son UMA (Unidade de 
Materiais Avanzados, de Du
pont), o Centro T ecnolóxico da 
Madeira, o Laboratório de Ca
libración e Metroloxia (da Xun
ta), Coren, Egatel (telecomuni
cacións), Andel e lnsigal (tele
comunicacións). Segundo Mi
guel Anxo Pérez conselleiro 
delegado, "hai moitas xestións 
e negociacións para próximas 
empresas". 

A oposición callfica de "escu
rantista" a xestión dos respon
sábeis do Parque. Mália ser 
criado pala Xunta de Galiza da 
época do governo tripartito, 
sob a tutela en lndústria de 
Oujo Bello, estes mesmos par
tidos. cuestionan agora a falta 
de .planificación e enfoque, e 
mesmo a falta de articulación 
de proxectos, dos actuais res
ponsábeis. BIC-Galicia, através 
dun convénio de colaboración 
asinado o pasado Xuño, é a 
empresa encarregada de anali
sar o compoñente tecnolóxico 
do proxecto, a sua viabilidade e 
o perfil do empresário. No seu 
accionariado participa a CEE, a 
Xunta e importantes institucións 
e empresas galegas, asi como 
a própria xestora do Parque.+ 

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



A NOSA TERRA 17 
Nº 600-16 DE DECEMBRO DE 1993 ------fo-------

1 

DIALOGOS - UNHA CONVERSA A FONDO 
(En COPE VIGO) 

' ' E CADA DIA SETE CITAS COA INFORMACION . 
NO CIRCUITO COPE GALICIA 

. rp.~ 
~- ! "'- ·-··· 

Cadena 

COPE 
Radio Popular 

NO DIAL 

DE ONDA 

MEDIA 

CIRCUITO ·GALEGO DE COPE: 
Ferrol, Lugo, Ourense, Ribadeo, Santiago, Verín, Vigo • 



OIREITOS HUMANOS 

b ,, 69 - 4º A Rua. García Bar on, 
Teléfono 22 08 36 

(PREVIA CITA) 

VIGO 

c:fl-nd"'ü §onzález dVlígu.ez 
WMª•11;rnt·trn'HMP!JI 

A rato Dixestivo 
Especialista en . pa 

Ra1os X 

(CONSULTA PREVIA CITA) 

Teléfono (986) 21 76 23ENSE 
29 22 - üUR 

Rua do Paseo ' 

. t t I 

E a túa dec1s1on 
máis importante, 

e\ixe ben. 

. . e\ ionarte consecuencias irreparábeis. 
Un tratamento non proíesiona~ po. e oc~ . · En GELME contarás 

Ponte só en mans de ·profes1ona1s co~ expenencia. 
cos medios mais avanzados. 

··oELME 
INSTITUTO MEDICO 

, . ¡4 horas Tell (9& 
CLÍNICA DE DIA. Unencias .. 

6) 4g 10 11 VIGO 

•P.C. 

Manuela Carmena expuxo os 
seus critérios sobre "Xuíces, avo
gados, procuradores, fiscais, mi
nistério, policías, funcionários ... " 
(título da sua ponéncia) ante os 
máis de 300 xuristas que asisti
ron a este congreso organizado 
pola Federación de Asociacións 
de Xuristas Progresistas. 

A xuíza comezou invitando a 
"reflexionar un pouco sobre a in
satisfacción que sistemática e 
constantemente aparece nas re
formas que se producen na Ad
ministración de Xustiza". Pediu 
unha cultura xurídica universitá
ria volcada sobre a interrelación 
entre a rrorma e a sociedade. 
"Non hai máis que ollar calquer 
texto dunha asignatura calquer 
da licenciatura de Direito para 
constatar como os grandes te
mas de hoxe están ausentes 
das cátedras". 

A poñente referiuse a un exercí
cio que praticou con universitá
rios alleos ao Direito, mesmo al
guns xuristas, consistente en re
partir textos legais milenários 
con outros actualmente en vi
gor. "Case nengun dos asisten
tes acertou, houbo quen consi
derou dereito vixente preceptos, 
nada menos, que do código de 
Hammurabi, de 2.000 anos an
tes de Cristo, mentres que ou
tros crian que determinados pre
ceitos do Código Civil eran au
ténticas relíquias históricas". 

"Mentres que a Universidade 
non poña os pes no século XX, 
seguirán saindo avogados, de
putados, funcionários, xuíces, 
notários, procuradores, rexistra
dores, secretários, absolutamen
te inadecuados para o que a so
ciedade exixe do ordenamento 
xurídico", dixo neutro momento. 

A falta dunha formación axeitada 
dos profisionais do direito insíre
se paradoxicamente "nunha so
ciedade impregnada das normas 
xurídicas até os miolos. Nen que 
dicer que, sentadas estas bases, 
ternos que admitir o perigosos, e 
á vez imprescindíbeis que os xu
ristas podemos ser". 

Catro grupos de xuristas 

Dividiu aes xuristas en catre 
grupos. No primeiro, os profisio
nai s que actuan nos asesora
mentos formais (notários, corre
dores de comércio, rexistrado
res, etc., etc.). O seu obxectivo 
final é a ordenación burocrática 

"A administración penitenciária canta con maiores meios 
que a xurisdición civil, social ou administrativa", sinalou 
Manuela Carmena. Pero "non parece que o aumento do 
control dé lugar a que haxa menos delitos", engadiu a 
xuíza decana de Madrid durante a sua intervención no 
111 Congreso de Gentes del Derecho celebrado 
recentemente en Santiago. 

· A xuíza decana de Madrid, Manuela 
Carmena, denúricia a situación da xustiza 

·Os carcereiros 
dispoñen de máis 

. .. , . me1os . econom1cos 
. . , 

que os xu1ces 
e formal do tráfico xurídico. "A 
sua utilidade social só poderá 
ter sentido nun futuro imediato 
se aceitan colaborar á maioria 
de edade xurídica que a socie
dade necesita". 

No segundo grupo incluiu a quen 
xestionan os intereses doutros: 
avogados, xestores, procurado
res, graduados sociais, rexistra
dores mercantis , etc. Non ten 
sentido, dixo a xuíza decana de 
Madrid, que se abrigue a un ci
dadán a ser representado contra 
a sua vontade en calquer proce
so que decida interpor. "Outra 
causa é sen dúbida a necesária 
intervención dun profisional do 
direito na xestión do proceso". 

No terceiro grupo incluiu ás profi
sións que interveñen na solución 
dun conflito: os xuíces. Descalifi
cou o estilo máis comun das sen
téncias e o seu contido moral. 
''Ten que quedar claro que o xuíz 
precisa non só do coñecimento 
exaustivo do direito, senón de ati
tudes para a comunicación". 

"Se a solución do conflito -pre
cisou a poñente- é o elemento 
determinante, os órgaos da 
Xustiza han de estar encamiña
dos a esa tarefa esencialmente 
pacificadora". 

A poñente levou a sua crítica ao 
sistema de provisión de persoal 
que a Administración Pública ten 
para cobrir os seus servizos. "As 
oposicións tal como as coñece
mos hoxe en dia son unha unión 
para toda a vida''. Manuela Car
mena non se pronunciou sobre 
cal seria o modelo ·alternativo 
máis axeitado, . "só quero subli
ñar o absurdo da xeralización de 
toda a función como vitalícia". 

ha responsabilidade tan impor
tante como son os da Adminis
tración do Estado". 

No cuarto grupo incluiu ás diver
sas policias e persoal das admi
nistracións penitenciárias. "Dal
gunha maneira o necesário con
trol da realidade á que se dedi
can obrígaos a pór os pés na te
rra, e se cadra non son máis que 
outra manifestación da cuestión 
dunha legalidade deseñada des
de o xogo dos conceitos e nunca 
debidamente contrastada en ter
mos de prática e realidade". 

'Quen acusa é a policia' 

A xuíza decana de Madrid ex
presou o seu temor a recoñecer 
"se hoxe por hoxe quen verda
deiramente instrue os procesos 
acusatórios é a policía", co agra
vante de que "os confidentes, as 
ameazas, os pagamentos de fa
vores de impunidade, ou droga, 
son a moeda habitual na que se 
desenvolve a maior parte da in
vestigación criminal". 

Carmena ironizou tamén sobre o 
distinto tratamento que recebe a 
execución dunhas e outras solu
cións xudiciais, entre as que pre
valece, con maiores meios, a ad
ministración penitenciária, en de
trimento das xurisdicións civil , so
cial ou administrativa, que non 
dispoñen de meios análogos para 
cumprir os seus fins. 

A propósito da administración 
penitenciária, dixo que talvez 
exista o desexo de limitar o seu 
control xurisdicional "porque non 
se ve razoábel o cumprimento da 
própria legalidade". En España 
hai Linhas 45.00'0 persoas pre-

.· sas, "moitas máis que hai uns 
anos", ainda que nqn é un índice 

A xuízo da poñente, a oposición alarmante. Os Estados Unidos 
desenvolve "unhas característi- .teñen o maior índice de .presos 
cas de falta de motivación e c.or~ ·· ·por habitante. "Non parece que 
porativismo que non parece · · ha~a ín,d_ice 'nengun de que o in
conveniente para trab~llo~» dun·:: cremento. do· éontrol, quer dicer, 

do "cárcere, produza un efectivo 
. · desestirriento .do crim~n." .... 

'Os confidentes, 
as ameazas, os 
pagamentos de 
favores de 
impunidade, ou 
droga, son a · 
mÓeda habitual' 

·. · · " .. A.'21' cié.ncias P.O comportamento 
. .::._concilu.iu_:..· ·s.on. únánimes en 
· desbotar ·o -isé>lar.n.entó' _peniten
. ciário como elemento convenien
te .para a rectifJcación ·das. condu
.tas delictivas. Daí que a penolo
_xia, a socioloxip da pena, a cién
cia penitenciária, a pura pedago- . 

· xia, non teña espazo no. mundo 
do Direito, onde parece que, . ta-

. mén aqui, necesítase viver na 
abstracción que xustifica o acos
tumado,· o rotinário, ainda que in
timamente o saibamos inútil".• 
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Duas salas de Vigo e A Coruña apresentaron 
recentemente actuacións de strip-tease masculino, 
reservadas para o público exclusivamente feminino. 
A autora deste artigo considera que esta moda, xa 

estendida en vários países europeus, non supón nengun 
avance social para as mulleres. 

O STRIP-TEASE MASCULINO A DEBATE 

./ 

SO PARA MULLERES 
B EGOÑA CAAMAÑO 

Coñezo várias mulleres que foron velo -
entre elas algunhas amigas que mesmo 
me convidaron a acompañalas- e, en 
xeral , deron por ben empregadas as 
2.000 pesetas que custa a entrada e que 
dá direito, ademais de a recriar a vista na 
contemplación de fermosos carpos de 
varóns, a unha consumición . Eu non o 
fun ver , motivo polo que non podo, nen 
quera, entrar a xulgar a sua calidade ar
tística, pero si gostaria de facer unha re
flexión sobre o que supón a proliferación 
deste tipo de espectáculos. 

Os seus promotores apreséntanos coma 
un "logro" da liberación feminina , e en 
particular da liberdade sexual da muller. 
Para iso mesmo utilizan terminoloxia pró
pria do discurso feminista e, nun ton re
vanchista, invitan ás mulleres a trocar o 
seu tradicional papel de uobxecto" polo 
de "suxeito": agora xa non son os homes 
os únicos que poden pagar para disfrutar 
da beleza e da insinuación, porque agora 
tamén hai "homes obxectos". Acabou o 
tempo das vítimas pasivas: por duas mil 
pesetas podémonos converter 
nas personaxes dominantes. 

Máis igualitário? É posíbel. Pero 
·non máis liberador. Non se des
true nengun papel social nen se 
modifican os comportamentos 
obxectualizadores e reducionis
tas, nen se rompe a diada domi
nador/a-dominada/o. Unicamente 
se produce un cámbio de papeis 
que pode criar nas mulleres a ilu
sión de "poder" sen cuestionar en 
nengun momento ese poder nen 
as condutas nas que se basea e 
perpetua. É algo tan falaz e tan 
inxénuo como pensar que o pro
blema da escravitude acabaría 
se, de vez en cando, os negros 
pudesen acudir a un mercado a 
comprar brancas ou se alemáns 
loiros e altos limpasen os uriná
rios públicos de Turquia. 

Que sexan as mulleres as que 
asobien , aplaudan ou ouveen 
cando homes con corpos Dano
ne se ispen entre contoneos non 
me suxire unha sociedad máis 
feliz, máis humana e máis libre. 
Pola contra, fálame da capacida
de do sistema para asimilar aqui
lo que pode pór en perigo a sua 
maquinária. E faino do xeito máis 
antigo e recorrente através da 
história: facéndonos partícipes 
dos seus erros e aberracións. 

NEN LIBERADOR, 
NEN DESMITIFICADOR 

É posíbel que alguen considere 
divertido e libertário este tipo de 
espectáculos e que mesmo lle 
parezan feministas, igualitários e 
desmitificadores. Haberá quen 
pense que son unha boa forma 
de "desdramatizar o sexo", de 
vencer prexuízos. Para estas 
persoas só unha pergunta: por 
que ao strip-tease masculino só 
poden acudir mulleres? -

Eu só encentro duas razóns. 

A primeira é porque se tamén fosen ho
mes as mulleres inibiríanse. Pero, nese 
caso, onde está a liberación da muller e 
dos seus instintos e apeténcias sexuais na 
que supostamente se basean este tipo de 
espectáculos? Onde as mulleres orgullo
sas e donas de seu , capaces de colocar 
un billete de mil pesos na goma dos cal
zóns do belo mozo que se exibe diante 
delas? No espectáculo inverso, máis co
mun e consoante coa realidade, ás mulle
res non se lles proibe a entrada, segura
mente porque nese caso a proibición sai 
delas mesmas. Se unha muller que entre 
a tomar unha copa nun local onde 50 ho
mes aplauden e asobian ante un strip-tea
se feminino é máis probábel que sexa ela 
a que se sinta inibida ou cortada á que 
provoque esa reacción no resto do públi
co, non sendo, claro está, que se trate da 
dona dundos varóns asistentes que nese 
caso si poderíia verse abrigado a reprimir 
as suas gañas de aplaudir e ouvear. Mes
mo non é desbotábel que esa muller es
pectadora teña que soportar algun comen
tário (agradábel ou non) dalgun dos asís-

tentes. Se a existéncia de strip-tease mas
culinos fose o resultado dun mundo que 
xa non é sexista nen patriarcal e onde o 
sexo, o erotismo e a pornografía tanto pa
ra homes como para mulleres non están 
penalizadas en absoluto, entón, por que 
non poden acudir os homes? 

A segunda posibilidade, que non se contra-

-----------.-

'E algo tan falaz e tan 
inxénuo como pensar 

que o problema da 
escravitude acabaria se, 

de vez en cando, 
alemáns loiros e altos 
limpasen os urinários 
públicos de Turquia' 

'Contra o 
tradicional 
cliché da 
muller 
obxecto, o 
home 
obxecto. De 
solucións 
intermédias e 
liberadoras 

"' nada', 
afírmase nun 
folleto 
publicitário 
do 
espectáculo . 

di necesariamente coa primeira, parte da 
suposición de que un strip-tease só é un es
pectáculo agradábel e divertido para o xé
nero aposto ao da persoa que o realiza. 
Oeste xeito, os que reivindican para as mu
lleres o mesmo disfrute que para os homes, 
limitan as posibilidades de obter pracer ás 
relacións sexuais convencionais: home-mu
ller/muller-home. Se tan libertários e tan to
lerantes somos, por que non aceitamos que 
un home poda disfrutar contemplando a ou
tro. Se este tipo de espectáculos rompen 
"moldes e clichés" como din na propaganda 
que os anúncia, por que os seus promoto
res os manteñen vedados a homosexuais e 
lesbianas. Onde a permisividade? 

Eu non irei ver o strip-tease masculino, 
pola mesma razón que ·non irei nunca de 
"putos", que non casarei para que alguén 
atenda a miña casa, lave a miña roupa, 
faga o meu xantar ou coide dos meus ti
llos. Non irei, porque tampouco nunca 
darei unha palmada no cu dun home fer
moso co que me cruce pola rua e non 
irei, porque nunca violarei a ninguén. • 
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. PARLAMENTO 

A maioria aspiran á dedicación absoluta na Cámara 
e perta de trinta deberán renunciar ao soldo para exercer actividades privadas 

O rexistro de intereses do Parlamento galego deixa 
no escuro moitos ingresos dos deputados 
• XABIER LOPEZ 

Unha trintena dos 75 
deputados do 
Parlamento Galega 
terán que renunciar 
nesta lexislatura ás 
160.000 pesetas de sol
do dos deputados, ao 
ser incompatíbel con 
atividades privadas, se
gundo a nova lei Electo
ral de Galicia e o novo 
Regulamento da Cáma
ra. A maioria, sen 
embargo, aspirán á adi
cación exclusiva no Par
lamento. O rexisto de 
atividades económicas 
dos deputados deixa no 
mistério o que cobran 
por dietas de 
administracións 
públicas ou triénios de 
docentes. 

O rexisto de intereses que estre
an nesta lexislatura como abriga 
os 75 deputados do Parlamento 
galega quedaou pechado defini
tivamente o dia 16 para o estudo 
de incompatibilidades económi
cas e de función pala Comisión 
do Estatuto. Semella ser un cai
xón de xastre onde cada quen 
mete o que lle peta e como lle 
peta e onde se adiviña que son 
máis importantes, en moitos ca
sos, os esquecementos que as 
preséncias . Como deputados 
que declaran de xeito pormeno
rizado as actividades económi
cas que Hes producen benefícios 
económicos cabe salientar a 
dous do BNG, Francisco Trigo e 
Xosé Henrique Rodríguez Peña. 

Trigo recoñece cobrar 1.500 pe
setas por cada sesión á que 
asiste , como conce lle iro , en 
Cambados, onde ten despacho 
como arquitecto técnico . Entre 
outras cousas, recoñece ingre
sar rendas por locais que incor
pora na sua declaración de 
bens patrimonias (noutro rexisto 
segredo, só para uso pola Co
misión do Estatuto), e mesmo 
aclara que non ten separación 
de bens coa sua dona, funcio
nária do ISM en Vilagarcía. 

Pala sua banda, Rodríguez Peña 
é un dos 32 deputados que son 
concelleiros nas suas localidades 
de orixe, pero é o único que in
corpora una certificación do con
cello na que se especifica que, 
como membro da oposición, co
brou no 1992 1.252.182 pesetas 
netas en conceito de dietas. Ta
mén declara o seu despacho de 
arquitecto, que quer facer com
patíbel co seu labor de deputado, 
o mesmo que Trigo. 

Neste mesmo caso están unha 
trintena de parlamentarios, que sí 
poderán cobrar unha indemniza
ción semellante ao soldo e as 
dietas e gastos de desprazamen
tos. Son casos como Beiras To-

O outro mistério é o que embolsan 
o presidente da Xunta e os conselleiros en 
dietas por asisténcia a órgaos que 
presiden ou dos que forman parte en 
función do seu cargo. 

bre todo nas grandes cidades 
(Elisa Madarro en A Coruña, Ro
berto Taboada ou Tomás lriba
rren en Pontevedra, Manuel Pé
rez en Vigo, entre outros). Outro 
mistério é o que embolsan presi
dente da Xunta e conselleiros en 
dietas por asisténcia a órganos 
que presiden ou dos que forman 
parte en función do seu cargo. 
Fraga, amais de presidente da 

Xunta, só declara ser membro do 
Comité das Rexións. Dositeo Ro
dríguez, titular de Presidéncia, 
subliña que, aparte de cobrar co
mo conselleiro,cobra dietas por 
asisténcia como presidente do 
consello de administración da 
Sociedade de Promoción Turísti
ca de Galicia e como vocal do 
Consórcio de Santiago, organis
mo do que forman parte outros 
conselleiros, que non reseñan 
nen declaran esa nen outras fun
cións que teñen e que a miudo 
son fontes importantes de remu
neración libre de impostas. 

Vinte funcionários 
docentes 
Entre os 75 deputados hai 20 
que son funcionários docentes, 
entre 7 dos 13 do BNG. Na 
maioria dos casos acollénse á 
adicación exclusiva no Parla-

rrado, Pilar García Negro, Xesus 
Vega, António Carro, Francisco 
Sineiro ou Ceferino Diaz, que 
queren seguir coa docéncia na 
Universidade, ou o de Manuel 
Pérez Álvarez, que desexa seguir 
como inspector de Traballo. Ou 
profisionais liberais como Xerar
do Conde, Pablo Egerique, Xe
sus Palmou, Rodríguez Feixoo, 
Uxio Labarta, Femando Pensado 
e Manuel Vázquez Fernández. r------------------------------------------------------, 
Pala banda contrária chaman a 
atención os numerosos casos de 
deputados que parecen non si
nalan outra profisión ou pasto de 
traballo que o Parlamento, nen 
outros ingresos. As suas decla
racións de actividades económi
cas aparecen limpas. É o caso 
de conselleiros deputados como 
Xosé Cuíña, Xosé Manuel Ro
may, Tomás Pérez Vidal au Víc
tor Vázqu,ez Portomeñe. Tamén 
Bautista Atvarez e Emilio López 
f;>érez (BNG), Maria Antonia 
Alvarez Yáñez , Xosé Giráldez 
Maneiro, Francisco Cerviño, Xo
s é Antón Ventoso Mariño ou · 
Fernando Salgado {PSOE), e Pi
lar Pedrosa, do PP. Está na bei
ra deste grupo o secretario xeral 
do PSOE galega, Antolin Sán
chez Presedo, que se declara 
avogado sen actividade. 

Mistérios por resolver 

Un mistério sen resolver é o te
ma das dietas que poidan ingre
sar deputados concelleiros, so-

As múltiples actividades 
de Xoán Fernández 
Xoán Fernández, conselleiro 
de Industria e Comérico, rela
ciona entre os seus cargos a 
presidéncia de cinco organis
mos ou empresas públicas e a 
sua participación ,como vocal 
en outros cinco. E presidente 
do Parque T ecnolóxico de Ga
licia, da empresa pública Fos
ter Galicia, da Comisión lnter
departamental para Desenvol
vemento de Solo Empresarial 
de Galicia (CIDESEGA), do 
Consello de Consumo e da 
Fundación de Exposicións e 
Congresos de A Estrada. 

Tamén é vocal Xoán Fernán
dez das fundacións feirais de 
Lugo e Ourense, da Funda
ción Galicia-Europa (que in
clue a case todos os consellei
ros ), do Instituto Tecnolóxico 
de Galicia e da Fundación Se-

mana Verde (na que "militan" 
tamén outros compañeiros da 
Xunta). Quizais escamado por 
antigos problemas con Facen
da, este conselleiro declara 
entre os seus cargos e postes 
de traballo a presidencia do 
clube de baloncesto OAR de 
Ferrol e a sua anterior profi
sión de capitán de fragata da 
Armada Española, posta no 
que está en situación de re
serva transitória ainda que re- • 
coñece cobrar por el. Fontes 
xurídicas da Camara indicaron 
que este tema está á marxe 
do Parlamento, no que Fer
nández, como os demais con
selleiros, non poden cobrar o 
soldo de deputados. Estas 
mesmas fontes apuntaron que 
Fernández terá probablemen
te amparo legal para cobrar 
como capitán.+ 

------------------------------------------------------· 

mento, quedan
do como funcio
nários en situa
ción de servicios 
especiales. Un 
deles, Roberto 
Castro (PP), re
coñece que co
bra os triénios, 
con todo direito. 
Os demais non 
tan referéncia a 
ese ingreso, que 
nalguns casos 
pode supor 50 
ou 60.000 pe-se
tas. 

As declaracións 
de actividades 
económicas dos 
deputados non 
quedarán pecha
das ata odia 16 
ás dúas da tarde, 
prazo dado para 
completar lagoas 
rechamantes, co
mo o caso de Jo
sé Luís Alonso 
Riego, que de pri
meiras esqueceu 
declarar que é 
xerente da impor

tante empresa familiar de grani
tos e terrazos que leva o seu no
me. Subsanou o erro a última 
hora da mañá do día 14 renúncia 
ao soldo de deputado só ata o 
31 de Decembro deste ano, data 
para a que asegura que terá re
nunciado xa á xeréncia da em
presa para adicarse en exclusi
va, en tempo e soldo, aos labo
res parlamentários. 

Outra curiosidade é a declara
ción de intereses de Vitorino Nú
ñez, presidente do Parlamento, 
na que, non aparecen cargos e 
si di que ten cartillas abertas en 
Caixa Ourense e no Grupo Cai
xa, así como un seguro de vida 
suscrito polo Parlamento. Como 
exemplo de declaración ben nu
trida está a de Serafín Peña Sou
to, concelleiro do PP por Lugo, 
que recoñece ser proprietário e 
administrador único das empre
sas Operadora Gallega (OPE
GASA), Mabinsa e Nacoresa. Ou 
a de José María García Leira, vi
cepresidente da Cámara, que fai 
algo semellante a Alonso Riego 
e asegura que deixará a fin de 
ano as suas actividades como 
xestor administrativo, director de 
autoescolas, axente de seguros 
e axente da propriedade inmobi
liaria, que exercia en Vilalba, pa
ra prestar dedicación exclusiva 
ao Parlamento. 

Deputados como Manuela Ló
pez Besteiro e Xoan Manuel Diz 
Guedes, agora conselleiros, te
rán que apresentar novas decla
ración s, o mesmo que Daniel 
Barata, que pasa de conselleiro 
a asesor especial de Fraga. Un 
dos deputados que tivo que re
nunciar a un cargo para ter de
dicación exclusiva foi Fernández 
Rosende, do PP: deixou a direc
ción da Fundación para a Inves
tigación e Desenvolvemento dos 
Recursos Mariños (FEDEREM), 
mália dicir na sua declaración 
de intereses que non lle faría 
"nengunha gracia".+ 



Q CAMIÑO DO GALEGUISMO . 

Xulio Ogando 
'Co rexionalismo de Brañas non se pode governar a Galiza de hoxe' 
Avogado, profesor e apaixonado da figura humana de 
Ramón Otero Pedrayo, Xulio Francisco Ogando ten 
na sua memória, chea de detalles, a traxectória do 
galeguismo desde a sua preséncia nas Mocidades do 

• XAN CARBALLA 

Desde o seu activo retiro en Ou
rense, Xulio Francisco Ogando 
recompón a memória galeguista 
e axuda a construir a verdade 
histórica das distintas conceicións 
galeguistas, durante moitos anos 
embazadas polo descoñecimen
to. As propostas de enlazar o ga
leguismo no exílio coa restaura
ción democrática e autonómica 
foron derrotadas e as posicións 
do galeguismo, sen organización 
visíbel, decidíronse en segredo e 
nunca toron abertamente recoñe
cidas. "Se Alexandre Bóveda 
non fose fusilado e aguantara a 
longa etapa do franquismo a sua 
presenza no momento da transi
ción, permitiríanos conectar con 
toda a tradición política da Repú
blica. A min chamáronme cando 
a propaganda do Estatuto do 81 

'Fun amigo 
de Piñeiro, o que 
non empece para 
que diga que foi un 
camiño equivocado 
que o galeguismo 
abandonase a 
actividad e poi ítica" 

para unha mesa redonda na tele
visión. Ali propuxen que voltara 
Antón Alonso Rios como símbolo 
de continuidade. Tratariase de fa
cer unha operación como a de 
Tarradellas ou de Leizaola. Paz 

Partido Galeguista até os avatares da transición. Na 
sua biografia tamén consta a presidéncia da Caixa de 
Aforres de Ourense e postes de releváncia nas 
Fundacións Otero Pedrayo e Alexandre Bóveda. 

Andrade era da mesma opinión, e 
propuxera a Bibiano Ossorio Ta
fall, que non aceitou, penso que 
por razóns familiares entre ou
tras. Alonso Rios tora o secretário 
do Consello de Galiza, que era 
unha organización con lexitimida
de política, formada polos deputa
dos eleitos exiliados, que presidiu 
Castelao até a sua marte". 

Pero esa conexión coa lexitimi
dade política do exilio non foi 
posíbel. Como ve vostede esa 
discrepáncia entre o galeguis
mo de fóra e o de dentro? 

Coido que se pecou dunha grave 
falta de recoñecimento ao valor 
do exílio. Pero sobre esa cuestión 
que vostede plantea fago unha 
primeira aproximación. Fun moi 
amigo de Piñeiro, que para nós 
os da mocidade representou un 

perseguido. A integración de Cas
telao no Governo Giral fora obra 
de Piñeiro que puxera dacordo ao 
respeito ás forzas democráticas 
do interior, e iso cónstame porque 
na miña casa de Lugo se facian 
reunións. Piñeiro foi a Paris para 
asistir á toma de posesión de 
Castelao e foi detido á volta en 
Madrid. Antonio Rosón e máis eu 
fumos escollidos por Piñeiro co
mo os seus avalistas no xuizo. 
António Rosón pesaba moito en 
Lugo, desde o seu posto na Fa
lanxe, pésie a que non tivo car
gos institucionais tiña unha inter
vención moi decisiva na sua de
signación. Roson tivera consigo 
no frente de guerra a Piñeiro, que 
seria conselleiro seu na etapa 
que presidiu a Xunta e o Parla
mento en Compostela. Os dous 
atestiguamos en favor da conduc
ta de Piñeiro e el mándame máis 

adiante unha carta que asinou R. 
Pino, na que me agradece o aval, 
que se leu no xuizo e disminuiu 
en parte a condea. 

Teño, pois, unha admiración por 
Piñeiro, polo seu sentido político 
e pola sua capacidade de seduc
ción e de proselitismo. Pero creo 
que o erro estivo en que se per
deu o senso político nun home 
que tora vítima e perseguido (sa
eu do cárcere depauperado e coa 
vista magoada gravemente). Gar
cía Sabell achégase a Piñeiro 
desde a sua condición de médico 
e de feito é desta aproximación 
mercé á que acada o seu prota
gonismo. E disto, e do grupo do 
policlínico non me faga talar ain
da que teño moitas causas que 
dicer, porque por algo son testa
mentário de Don Ramón. 

O galeguismo do interior aban
donou a actividade política co
mo inviábel? 

Coa perspectiva do tempo pasado 
o que vexo é que o erro foi cinxir
se á cuestión cultural, e que o ga
leguismo ficase estancado nesa 
actividade e non se volcase na ar
de política . Aqueles homes, que 
tiñamos unha responsabilidade di
recta en ser herdeiros dunha tra
dición e dun património político 
cunha forza tremenda, que non 
foran capaces de tirar da mentali-

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Bóveda foi a alma do galeguismo e -do Estatuto do 36, por iso o mataron' 
Xulio Ogando foi escollido pola 
Fundación Alexandre Bóveda pa
ra talar no descubrimentro da pla
ca que lembra a casa onde viviu o 
galeguista fusilado en Poio. Ogan
do lembra a traxectória de quen, 
en frase de Castelao, 'foi o motor 
de explosión do galeguismo". 

"Tratei a Bóveda porque era con
selleiro das Mocedades Gale
guistas e el e Castelao eran as fi
guras máis importantes que tiña 
o Partido Galeguista, as de máis 
valor e meirande contido político. 
Bóveda representou no partido a 
dinámica, a organización e a en
trega total. lncorporou as doctri
nas económicas e sustentou to
da a argumentación de fondo do 
Estatuto. Demostrou que coa fu
sión dos orzamentos das Depu
tacións e a desaparicións destas, 
que este era o contido do primei
ro Estatuto-, podia e tiña que fi
nanciarse a Autonomia. Aquel 
Estatuto liquidaba a anacrónica 
división provincial, que non resis
te a mínima crítica científica, e 
mesmo daba a opción de incor-

porar as terras irredentas que 
quedaran fóra da consideración 
territorial e política de Galiza. Bó
veda aportou todo ese caudal de 
coñecimentos que están revela
dos no borrador de Estatuto do 
Seminário de Estudos Galegas. 

"Bóveda foi o artífice fundamen
tal do Estatuto do 36. Sen el non 
terian prosperado as Asambleas 
dos Concellos. Sen o seu poder 
de convicción non se terian arte-
11 ad o arredor dunha única idea 
todas as vontades dispares dos 
partidos. As suas intervencións 
na Asamblea de Santiago foron 
definitivas e todos, mesmo os 
non galeguistas, viron en Bóveda 
a figura ctave: xoven, preparado, 
capaz de consensuar e cunha 
extraordinária capacidade de ar
gumentación e convicción. Todas 
as suas intervencións, como as 
de Paz Andrade, Castelao, Otero 
Pedrayo ou Suárez Picallo foron 
en galega, e foron capaces de 
gañar a Enrique Rajoy Lelloup, 
secretário do concello de Santia
go, que era monárquico, para a 

causa da Autonomia e do Estatu
to a talar en galega e en favor do 
Estatuto. Chegou el mesmo a ter 
intervencións en galega ao final 
do proceso de discusión. Bóveda 
considerábao a a alma da comi
sión redactora. 

"Eu asistin, por unha casualida
de, á primeira parte do xuizo su
marísimo a Bóveda. Estaba en 
Pontevedra de paso, coa miña 
nai, e souben do comezo do 
Consello. Vin entrar a Bóveda e 
a Guiance Pampin na Deputa
ción, esposados, el miroume e 
fíxome un aceno de que me re
coñecia. Non asistin ás suas de
claracións, só a de Garcia Vidal, 
asesor xurídico da Deputación, 
que atestiguou que todas as ac
tuación s de Bóveda foran da 
máis estricta legalidade, en de
fensa das institucións e do Esta
tuto. Dicer isto non valeu de na
da e ademais custoulle o posto e 
unha multa. A morte de Bóveda 
viña imposta a priori. Decidiran 
descabezar ao galeguismo e ma
tar sen máis, como escarmento, 

ás figuras principais . Bóveda e 
Castelao foran desterrados a Ca
diz e Badajoz pola tropa emilia
nista no ano 34 e Portela Valla
dares conseguiu restauralos nos 
seus postos sendo Ministro da 
Governación. As polémicas de 
Bóveda con Sierra; a sua actua
ción na Caixa de Aforras supri
mindo priviléxios e as suas activi
dades galeguistas e a prol do Es
tatuto determinaron a condena. 

'Bóveda conectaba 
ao Partido 
Galeguista coas 
mocidades e para 
nós, con Castelao, 
eran as figuras 
máis admiradas" 

"Respeito a Bóveda, como bo
tón de mostra podo lembrar un
ha actuación sua que o define. 
Cando Paz Andrade abandona 
o Partido Galeguista para ingre
sar no partido de Portela Valla
dares, despois das Cortes 
Constituintes, faino por médio 
de Castelao, que llo anúncia a 
unha asamblea do Partido Gale
guista que se celebra en Com
postela, nun teatriño que habia 
na Rua do Pombal. Castelao bo
touse a chorar porque para el 
era a marcha dun irmán e aque
lo cae como un xerro de auga 
fria. Entón Alexandre Bóveda 
ponse de pé e pronúncia un dis
curso electrizante, sen acusar a 
Valentin nen causa parecida, e 
fai unha invitación ao optimismo, 
fala do trunfo das ideas gale
guistas, pon en pé aquela asam
blea e salva á asamblea do par
tido dun bache tremendo. El era 
quen conectaba o partido coas 
mocidades e para todos nós era 
unha figura admirada e entrañá
bel. Castelao tamén, pero xa era 
mesmo un símbolo".• 

L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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dade da xente, tiñamos a abriga 
de entrar na acción política por
que iso era ser consecuentes, co
erentes e leais, sobretodo cos que 
estaban exiliados. O que non tiña 
senso era criar outra nova elite. 

' Tardei en entender isto até que un 
rapaz do Bloque, profesor comigo 

no instituto de Ourense, faloume 
da responsabilidade de Piñeiro, do 
mal que o piñeirismo lle fixo ao ga
leguismo. E abriume os olios. Máis 
adiante conversas que tiven con 
Paz Andrade, que era a persoa 
que mellar coñecia a Castelao, 
confirmáronme todo isto. Paz An
drade tiña moitos segredos e quei-

xas que lle fixera Castelao, porque 
se existía unha entidade lexítima 
como o Consello de Galiza non ha
bía dereito a argallar outra capeliña 
que só serviu para que uns cantos 
se fosen colocando persoalmente. 

A filosofia era galeguizar aos 
partidos estatais? 
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lntentouse que o galeguismo fose 
o sal ou o sucre que galeguizase 
aos outros partidos. Nengunha 
nacionalidade histórica do Estado 
fixo algo semellante e iso conver
tiu á nosa autonomía en cautiva, e 
mesmo o Estatuto do 81 é inferior 
en competéncias ao do 1936. Os 
sustitutivos que se inventaron pa-

'Fraga ten un valor, 
pero a autonomia 
non é o que debe 
só pala sua 
presenza. Ainda lle 
falta sentimento" 

ra o galeguismo, como aquelo de 
Realidade Galega foi unha cién
cia ficción para colocarse alguns. 

O Estatuto do 36 
era mellar 

No Estatuto que Bóveda defen
deu e que gañou o plebiscito 
do 28 de Xuño, por exemplo de
saparecian as Deputacións. 

Desaparecendo as províncias de
sartéllanse os soportes do centra
lismo. Se non desaparecen as pro
ví ncias seguen os governadores ci
ví s, que hoxe quedaron convertidos 
nuns simples comisários de policía, 
sen apenas atribucións; son unha 
simples correa de transmisión da 
administración central na periféria, 
onde a autonomia déixao alentar 
pero el tamén pexa o labor da auto
nomía. A existéncia das províncias 
é a que permita manteras baronías 
e o seu sistema caciquil. 

No Estatuto do 36 coa idea de 
mancomunar as catre Deputa
cións dábaselle entidade política e 
económica forte ao que era un 
simples órgano da administración 
centralista, cun enorme poder po
lítico. lsto ainda non sen fixo ho-

'O estatuto do 36 
era superior ao 
actual, mesmo na 
desaparición da 
división provincial e 
na mancomunación 
das deputacións" 

EXCMO. 

xe, en tempos nos que o PP e o 
PSOE queren asimilar ideas na
cionalistas, ainda están no rexio
nalismo; e non se pode governar 
hoxe Galiza co rexionalismo de 
Brañas, hai que ir máis adiante e 
hai que estar xa, cando menos, 
no Sempre en Galiza de Castelao. 

O galeguismo de Fraga 

A reentré de Fraga produciuse 
cun certo aval galeguista. Co
mo é a sua valoración? 

Non creo que teña un aval gale
guista ortodoxo. lsto dígoo desde 
a miña amistade persoal con, Fra
ga, que me permite tutealo. E un
ha persoa que xa desde estudan
te está calificado dun fenómeno, 
apabullante na orde cultural. En 
México, no 1981 , coincidimos 
nunhas conferéncias e lembro 
que Fraga foi interpelado para a 
rádio por Rodríguez Bretaña e 
non se manifestou, daquela, nada 
autonomista. O milagre é que 
Fraga, que combateu a Galaxia, 
que cercenou as publicacións pri
meiras de Grial, que perseguiu 
ese galeguismo inocente, o mila
gre é que tale galega, que se de
-ciare rexionalista, ... pero fáltalle 
ainda o sentimento. 

É creíbel esa conversión para 
vostede? 

Fraga é un valor, e consegue que 
se fagan causas, pero non creo 
que autonomía sexa o que debe só 
porque esté Fraga. Porque ade
mais hai que ter en canta algunha 
xentiña que o acompaña. Ten al
guns homes estupendos pero ás
veces somella estar preso das cir
cunstáncias. Está levado por unha 
enorme vocación de poder e man
do pero as circunstáncias parecen 
forzalo e condicionalo por demais. 
Por exemplo , entre o governo 
que pensaba facer e o que fixo 
hai unha notábel diferéncia. A si
tuación lémbrame aquel debuxo 
de Castelao no que se ve un ar
bre pequerrecho rodeado de es
tacas coa lenda "Prenden as es
tacas e murcha a arbre". Neste 
segundo Parlamento que o elexiu 
coido que vai ser moi distinto do 
da anterior lexislatura e paréce
me que non se farán as andró
menas de entón. Hai que respei
tar todas as voces porque o tra
tamento que se lle deu a Beiras é 
sinxelamente inadmisíbel. Algun
has manifestacións do próprio 
Fraga amparan esta esperanza, 
que redundaría no prestíxio de 
todos. A verdade política non é 
sempre património das maiorias. 
A democrácia para o meu gasto 
radica no respeito ás mi norias. 
Ortega ten dita causas moi im
portantes sobre este asunto.+ 
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U nha universidade 
para o fu tu ro. 
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Cando nascia A Nosa Terra 
en 1907, ou cando Nós 
(1920) comezaba a sua 
andaina gloriosa, habia 
unha idea que alentaba a 
aqueles galeguistas: "a 
fe cega, absoluta, 
inquebrantábel na 
vitalidade é o 
xénio da nosa 
Raza e mais na 
eficácia do noso 
esforzo". Tentaban ser 
a "representación no 
mundo da personalidade 
galega na sua ánsia de 
afirmarse como valor 
universal, autóctono e 
diferenciado (. .. ) suprimindo 
os intermediários entre o 
pensamento galego e o 
pensamento dos povos 
cultos". 

Dician as primeiras verbas 
de Nós que "hoxe chegou a 
vida na nosa Terra, unha 
xeneración que se 
deprocatou do seu imperioso 
deber social de crearen para 
sempre a cultura galega". 
Aquelas xeiras preñadas de 
futuro e vizosas de ideas, de 
pulo e de fe no porvir dun 
povo, mesmo a vida, lles foi 
arrebatada nas gábias, nos 
paredóns ou no exílio. Os 
meios de comunicación 
quedaron reducidos a unha 
dúcia, todos conectados ao 
parte do Ministério de 
Propaganda, mái tarde 
Información e Turismo, na · 
uniformiz ion e a paz que 
ó logran a ditadura 

enchendo o camposantos. 
Voltaba o castellano como 
idioma único, algo que xa 
rachara Lamas Carvajal cando 
en 1876 funda O Tío Marcos 
da Portela, pero será A Nosa 
Terra o portavoz máis 
cualificado do pensamento e 
da acción galeguista. 

Apagada a luciña do Pardo 
en 1975 comezouse o debate 
sobre a posibilidade -a 
necesidade estaba clara para 
todos-, de contar cuns 
meios de comunicación en 
galego que pudesen 
abandonar a clandestinidade 
na que operaban os distintos 
voceiros políticos. En 1976 

I 

UN DIARIO EN GALEGO 
nasceria Teima "como 
resposta a unha necesidade" 
pois, como se <licia na sua 
a presentación, "nunha ampla 
mostra realizada polos 
especialistas do 
Departamento de Socioloxia 
da Facultade de Económicas 
de Santiago, a maioria 
coincidía en afirmar que a 
criación dunha revista galega 
era algo necesário e 
comenente. Só o 0,6% dos 
encuestados coidaron que a 
hipotética revista era unha 
cousa inoportuna". 

Pouco tempo despois de 
pechar Teima, A Nosa Terra 
voltaba a publicarse na 
Galiza despois do seu exílio 
bonaerense de cuarenta 
anos. O 2 de Nadal de 1977 
saía o número cero. Tamén 
por aquel tempo, Lorenzo 
Varela impulsa a idea dun 
diário en galego. A 
Fundación Penzol e o 
Laboratório de Formas de 
Galiza publican un pequeno 

caderno no que se recollia o 
"Proxecto dunha Institución 
para formar un Xornal 
Galego". "A realidade 
proclama por si mesma a 
realidade urxente, pois is te é 
o intre chamado a pór os 
cimentos dunha longa etapa 
histórica, de contar cun 
xornal adicado ao servício de 
Galiza (. .. ) redactado en 
galego deica donde o 
permita a realidade 
económica", comezaban 
afirmando na orientación 
xeral. 

Quince anos despois ainda 
persiste esa necesidade social 
dun diário en galego. Unha 
necesidade máis acuciante 
dia a dia, pois os meios de 
comunicación teñen cada vez 
maior protagonismo social, e 
unha demanda que medra 
no senso directo en que se 
patentiza esta necesidade en 
máis amplas capas da 
povoación. Vellos proxectos 
agardan ainda o momento e 

as condicións necesárias para 
transpasar a fronteira da idea 
e constituirse en realidade. 
Hai outros novos que 
comezan tamén a agrelar 
movidos pola realidade 
incuestionábel. 

,.,_ 

E precisamente nestes 
momentos nos que A Nosa 
Terra decide dar pasos cara 
adiante e converterse nunha 
realidade informativa diária: 
nese diário galego 
demandado. Pero non é só 
esa auséncia a que nos 
empuxa a dar ese paso. 
Partimos da necesidade, que 
non da posíbel bonanza dun 
mercado, ainda que nos 
aledamos de que a demanda 
poda pór a andar outros 
proxectos. 

u¡ 
mos triunfar por ser 

nós, por ser galegos, por ser 
o Tempo e o Mundo os que 
o piden", decian en Nós. + 
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UN D 1AR1 O E N GALEGO 

Alfonso Eiré 
'Agarda111os e exixire111os o 111es1110 trato 
que para outras iniciativas' 

• MANUEL VEIGA 

A Nasa Terra é o único periódico en galego que actualmente existe 
no mercado. Alfonso Eiré, o seu director desde hai dez anos, sauda 
as iniciativas de aproximación ao galego que actualmente estudan 
várias empresas e coida que A Nasa Terra será pronto un diário 
estabel no mercado. "O noso proxecto é gradual e ten a sua marxe 
de risco, pero penso que son riscos controlados". Para Outubro 
anúncia a saida duas veces á semana. 

S empre se dixo que un diá
rio en galego non era viábel. 
De feito nunca houbo nengún. 
Que se modificou agora? 

A comezos de século habia 23 
diários e pódese constatar nas 
hemerotecas que se estaba a 
producir unha evolución cara o 
galego. A sublevación militar do 
36 reduciu as cabeceiras a oito. 
Moitos dos seus impulsores fo
ron pasados polas armas ou tive
ron que exiliarse. O director de 
A Nasa Terra, Vítor Casas, foi fu
silado. Cal seria a evolución dos 
médios se esas persoas que hoxe 
son ensalzadas non foran impe
didas de seguir? Logo viñeron 
coarenta anos de franquismo, de 
periódicos de contido uniforme, 
sen matices , nen crítica. Até 1976 
o galego estivo proibido, pero 
non só iso, tamén estaba vedada 
calquer tipo de disidéncia . Méios 
como a Revista Galega de Eco
nomía ou Grial foron censura
dos. O que aquel réxime cuarte
leiro non aceitaba só podía so
breviver na clandestinidade. Eu 
estou seguro que de non haber 
un corte violento o diário A No a 
Terra seria hoxe unha realidade 
con várias décadas de história. 
Pódese ver doutra maneira: a 
equipa que forma hoxe A osa 
Terra é a primeira xeneración 
profesional que chega á madu
rez despois do franquismo. 

'De non haber 
un un corte 
violento 
no 36 o diário 
ANosa Terra 
seria hoxe unha 
realidade con 
várias décadas 
de história" 

Pero nos últimos quince 
anos houbo tempo para que 
en Galiza nacese un xornal 
en galego? 

Unha cousa son as necesidades 
sociais e mesmo as do mercad 
e outra que se satisfagan. Hai 
unha demanda real de periódi
cos en galego como indican re
petidamente todos os escudos re
alizados desde 1977. Pero hai 
que ter en conta que os médios 
de comunicación son moi sensí
beis á ideoloxia e o seu impulso 
responde a posturas políticas. A 
burguesía galega non sentiu até 
agora a necesidade de tomar 
posturas autóctonas (así lle vai!) 
e os médios que houbo en gale
ga naceron por suscripción po
pular. O próprio custo de facer 
un xornal impide na prática que 
a maioria dos grupos sociais ace
dan á sua propriedade. Un perió
dico custa millóns e non diga
mos unha cadea de televisión. 
Esta realidade xenera unha con
ciéncia de falta de confianza. Se 
non hai un banco ou alguén moi 
poderoso detrás parece unha 
utopía facer un periódico e esa 
conciéncia, esa impoténcia, aca
ba por ser tan grave como a pró
p ria limitación económica. Pero 
os médios de comunicación non 
son os únicos que sofren esa fal
ta de confianza, tamén sucede na 
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agro-indústria ou na conserva 
que cada vez vai a menos, por 
poñer dous exemplos. O capital 
galego no seu conxunto perdeu 
protagonismo nos últimos vinte 
anos. E o que quedaba actuante 
sentiuse representado polos mé
dios xa existentes. Pagamos un 
paralelismo co Estado: El Pais 
nace para promover a transición 
e defender a nova Constitución. 
El Mundo aparece posteriormen
te con outro obxetivo claro: facer 
oposición ao PSOE. Uns conta
ron con bos créditos oficiais e 
outros co apoio bancário. Avui 
naceu en Catalunya ao amparo 
de CiU e Deia ao abeiro do PNV. 
A Nasa Terra, mália contar cunha 
situación económicamente sane
ada, ten que asinar avais perso
nais para conseguir créditos. Ou
tros médios dunha estrutura se
mellante débenlle aos bancos 
500 ou 1.000 millóns e ninguén 
lles curta a financiación. 

Porque é hoxe o momento de 
editar un diário en galego? 

En primeiro lugar polo apoio 
que xa ten o proxecto. A No a 
Terra conta con mái d atro 
mil suscriptore on p rt d 
600 accionistas. D poi de 16 
ano xerouse unha confianza 
grande. Por outra parte , a de
manda d uso do gal go tá a 
aumentar. O idioma d ixou de 
ser visto como un signo militan
te. Pé ie a todas a cortapi as ví
ve e un proce o de normaliza
ción. Comezan a cumplir a maio
ria de idade o primeiro mozos 
que e tudaron galega na e cola. 
En terceiro lugar, hoxe todo o 
mundo é conscente do alor e -
tratéxico dun médio de comuni
cación, nengunha idea vai adian
te se non se difunde . 

A propriedade 
dos médios 

A Nasa Terra ten outros com
ponentes que a identifican, a 
maiores do idioma, por exem
plo é un periódico de esquer
das, as veces mesmo esquer
dista? 

'Vivimos 
un proceso de 
decantación que 
vai dar moitas 
surpresas nos 
vindeiros anos" 
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'A . po1amos 
ao empresariado 
ubicado na 
Galiza, outros 
meios prefiren 
inserir 
publicidade das 
multinacionais 
francesas" 

o que lle coman os médios e a 
realidade moitas veces non ca
san. Onde está o cerne do pro
blema? a propriedade. A xente 
t n qu aber quen é o dono . 
E a é a garantia da transparéncia. 
O 1 itor tará defendido, non 
p rque o médios deixen d ter 

u ponto de vista (é bon que 
o t ñan , s nón porque aiba a 
que at r . O ideário dun médio 

a forma d propriedade van in
limamente relacionados. Non é 
casual que a A Nosa Terra teña 
un accionariado tan amplo e que 
pense en extendelo ainda máis, 
nen que se proiba por norma es
ta tu tária posuir máis do 4% do 
capital, nen que as contas e o 
nome do proprietários e teñan a 
di posición de quen queira velos. 

A proposta de converter A No
s a Terra en diário nace ao 
abrigo dos óptimos resultados 
doBNG? 

Nos anunciamos este proxecto 
en Decembro de 1991, coincidin
do co número 500. Ora, é certo 
que o incremento da conciéncia 
nacional exprésase en todos os 
terrees. É lóxico que se hai sindi
catos e partidos que falan de Ga
liza como nación ramén haxa 
médios de comunicación que o 
entendan asi. Pero o máis impor
tante é que e a conciéncia nacio
nalista non está solidificada se
nón que é dinámíca, vivimos un 
proceso de decantación que vai 
dar moita urpresa nos vindei
ro dou ano . Contamos con 
e as p rsoas para construir un 
proxecto plural que recupere o 
pulso dun xornalismo non hipo
tecado e que contribuía á dignifi
cación da nosa ·ociedade e á re
cuperación da confianza que nos 
foi tronzada manu militari. 

Non cae moitas veces A Nosa 
Terra no partidismo? 

A prensa de partido fracasou en 
todo o mundo hai máis de duas 
décadas . Hoxe nengún partido 
é tan torpe como para non re
coñecer que un médio, ainda 
que lle seña próximo, debe ex
presar unha pluralidade de ide
as. O problema, na actualidade, 
non está aí, senón que, volto a 
dicer, está na propriedade. O 
alcalde máis reaccionário do PP 
admite que El Correo Gallego 
saque unha ou várias notícias 
en galego e non lle importa que 
publique entrevistas de doble 
páxina con Xerardo Estevez ou 
con Encarna Otero, porque sa
be que o volante segue nas 
máns de Feliciano Barrera. O 
que pasa é que desde unha óp
tica progresista non é admisíbel 
este planteamento, porque o 
que hai que defender é a máxi
ma independéncia profisional, 
dentro da estra téxia marcada 
por un amplo accionariado. Le 
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Monde e Liberation comezaron 
a sua andaina con ese critério, 
os traballadores controlaban un 
paquete significativo das ac
cións e resulta moi explicativo 
que ambos xornais fosen ce
dendo nesa premisa a medida 
que se ian dereitizando e de
pendendo a cada máis dos 
anunciantes e das institucións. E 
non se trata de que os xornalis
tas convirtan o médio no seu 
xoguete porque isa ten un lími
te evidente que é a deserción 
dos leitores. 

Fraga anúnciou o apoio á 
criación dun xornal en gale
go. Significa iso un condicio
namento para o futuro DMrio 
A Nosa Terra? 

Gostarianos que os anúncios de 
Fraga se correspondesen coa rea
lidade e non se marxinase, por 
exemplo , a A Nosa Terra como 
se fixo durante estes anos. Nós 
agardamas e esixiremos, coa 
contundéncia necesária, o mes
mo trato que para outras iniciati
vas. Por outra banda, o feito de 
que empresas que até hai dous 
dia afirmaban a imposibilidade 
máis absoluta de editar un diário 
en galego agora cambien de opi
nión tan redondamente ven a 
damos a razón. Ogallá seña cer
ro e se faga realidade polo me
nos algun proxecto, ademais do 
naso. Seria moi positivo para Ga
liza que hoxe canta con nove 
diários e os nove en castellano, 
pero tamén seria moi beneficioso 
para nós, que deixariamos de ser 
vistos como unha rareza do 
quiosque ou como un xomal mi
litante. A normalidade beneficia
rianos. Contaríamos cun aliado 
máis frente á abafante competén
cia do castellano. O problema 
para eles é que non lles abonda 
co idioma, terian que instalarse 
tamén no país. É máis difícil, po
ñamos por caso, defender a par
tidos estatais en galega. Terian 
que tomar novas posturas en 
moitas frentes. 

Duas veces á semana 

Manter un diário é moi gravo
so economicamente. Non co
rre A Nosa Terra un grande 
risco dando o paso a diário? 

O pesimismo sempre foi unha 
constante ao naso redor e non é 
extrano por razóns que xa se di
xeron. Primeiro ninguén cría que 
fosemos capaces de sacar á rua 
un semanário, logo pensaban 
que non iamos durar (Teima du
rara só 34 números), despois es
coitamos que a moda ia por ou
tro sítio e que un xornal coma o 
noso era unha remíniscéncia da 
transición, agora din que sere
mos inca paces de sair diário. 

'Outro diário en 
galego seria moi 
positivo para a 
Galiza, pero 
tamén seria moi 
beneficioso para 
nós, que 
deixariamos de 
ser vistos como 
unha rareza" 

'Hai que defender a máxima 
independéncia profisional, dentro 
da estratéxia marcada 
por un amplo accionariado" 

Ben, en todo caso coñecemos os 
nasos límites e por iso sempre 
escollimos a opción do crece
mento gradual, irnos cubrindo 
etapas e a próxima será sair duas 
veces por semana a partir do 
mes de Outubro. Aumentaremos 
a redación, os médios técnicos, 

axilizaremos a entrega a suscrip
tores, pero non será un salto no 
valeiro, senón un risco controla
do. O corpo da empresa tomará 
unha forma máis flexíbel, máis 
próxima a dun diário. 

Non existe nengun médio con 

esa periodicidade. Non vai re
sultar unha fórmula atípica? 

É cerro que non é frecuente e 
que resultará algo extrano, pero 
tampouco é habitual un periódi
co tabloide semanal. Ás veces 
non queda máis remédio que in
ventar. Con todo, é algo que xa 
se ten experimentado. En Cata
lunya existen várias experiéncias 
similares, de semanários que co
mezaron a publicarse duas e la
go tres veces á semana, antes de 
facerse diários e vailles ben. Ta
mén ternos prevista unha cam
paña de promoción en televi
sión que axudará a dar a coñe
cer a iniciativa.+ 
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"Que cada accionista faga outro novo", pediu Francisco Carballo, Presidente do Consello de Administración 

Promocións Culturais, a empresa editora, 
celebrou asamblea extraordinária 

A Nosa Terra editarase duas veces 
á seniana a partir de Outu bro 
A Nosa Terra, periódico que 
manten a sua periodicidade se
manal desde hai <lazaseis anos, 
duplicará as suas· aparicións a 
partir do próximo mes de Outu
bro. A decisión foi aprobada 
por unanimidade na Asamblea 
Extraordinária de Accionistas de 
Promocións Culturais Galegas 
SA., a empresa editora, celebra
da o Sábado día 11 en Vigo. 
Esta decisión foi definida como 
"unha etapa a cubrir" antes da 
saida diária. O proxecto de con
verterse en diário fora aprobado 
hai agora dous anos. 

"En Decembro de 1991, lembrou 
Francisco Carballo, presidente do 
Consello de Administración, mar
cámonos como obxetivo a saida 
diária en 5 anos. Agora o proxec
to está máis definido e a próxima 
etapa será sair duas veces á se
mana, o que non é pouco". "Isto, 
engadiu, serviranos de termóme
tro para saber se as nosas espec
tativas cantan con apoio e conse
cuentemente para ir axeitando a 
estrutura da empresa ás novas 
necesidades. Nunca tomamos de
cisións sen meditalas antes e iso 
foi a garantía de que os proxec
tos duren e progresen nun país e 
nunhas circunstáncias que viran 
morrer a tantas cabeceiras". 

Francisco Carballo salientou ta-

mén a notabel asisténcia de ac
cionistas, moi superior á de 
asambleas anteriores. "lste é o 
primeiro sinal de que a acollida 
é boa, afirmou, e a mostra de 
que o accionariado comeza a 
ser extenso". 

Ampliación 
de capital 

A asamblea aprobou tamén por 
unanimidade a convocatória 
dunha nova Ampliación de Ca
pital por valor de trinta e cinco 
millóns de pesetas, destinada a 
cobrir as necesidades dos no
vos proxectos. Carballo pediu 
que "cada accionista consiga 
outro máis e cada suscriptor fa 
ga un novo". 

Xosé F. Puga, o conselleiro de
legado, estimou en 25 ou 30 
millóns o incremento de factu
ración anual necesário para co
brir as necesidades da saida 
duas veces por semana. O pro
xecto inclue un incremento sig
nificativo de redactores, investi
mentos técnicos e unha campa
ña de promoción en televisión. 
Tamén se criará unha rede de 
distribución dos periódicos aos 
suscriptores. 

Alfonso Eiré, o director do pe-

riódico, apontou alguns dos 
cámbios que deberá acometer 
A Nosa Terra ao se modificar 
a periodicidade. "Evidente
mente non será un periódico 
igual", dixo. "Vamos cara un 
médio que prime a actualida
de e que incremente a cober
tura de notícias, posta que até 
agora deixamos alguns temas 
importantes sen cubrir ou de
ficientemente cubertos, ben 
seña porque perdían actuali
dade ·au porque os nasos mé
di os non eran suficientes ". 
"Isa non implica, matizou, que 
abadonemos a aspiración de 
situar cada información no seu 
contexto" . 

A doble edición permitirá, se
gundo Eiré, que os dous perió
dicos señan diferentes, un máis 
orientado ao fin de semana, 
cunha ampla axenda, e outro 
máis informativo, conservando 
unha estrutura xeral común. 

A asamblea aprobou tamén dous 
novos proxectos empresariais: a 
participación de Promocións Cul
turais, como sócio minoritário, 
dunha empresa gráfica destinada 
á impresión comercial e a cria
ción dunha nova empresa, á que 
aportaría a maioria do capital, 
dedicada a fotocomposición e 
maquetación. + 

L---------------------------------------------------------------------------
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A FESTA DO SEISCENTOS 
Ea o seiscentos. Para festexalo xuntámonos nunha 

cea accionistas, colaboradores, traballadores, 
suscritores, leitores, amigos ... pero, "como se 

estivéramos ao volante, sempre para <liante hai que 
mirar ... ", dixo o Presidente Francisco Carballo. E 

Bernardino Graña clamou para que "se erguesen as 
copas como Torres de Babel". Pero as copas estaban 

cheas sobretodo de "ilusión, esforzo e traballo" que 
foi o que prometeu o director Alfonso Eiré. 

Rubo un convite a subir, ainda que sexa xa en 
marcha, nesta viaxe. "Que cada suscritor faga 
outro; por cada acción outra nova e que cada 

accionista consiga outro máis. Dóblate, que nós 
doblámonos cada semana'', nun chamamento á 

participación de "todos, cantos máis millor, pois 
este é un proxecto participativo ou non é". 

Se o seiscentos supuxo unha auténtica 
revolución social ao universalizar un médio de 
automoción individualizado, a sociedade galega 
mudará "cando conte con médios de comunicación 
próprios, que sexan a expresión da maioria e se 
deban ao conxunto da sociedade e non só a unhas 
poucas familias proprietárias". 
Ali díxose que A Nasa Terra seria ese médio de 
comunicación próprio que se estaba a agardar. 

No horizonte aparecía un diário, todo en 
galego. Bernardino alzaría outra vez a copa, e 
con el todos, "como Torres de Babel", esta vez 
chea de viño Señorío de Beade. Utilitário, 
económico, fiábel, interclasista, seguro ... Hai 
que adecuar a velocidade ás características e 
non pasarse. Primeiro, duas veces por semana. 

N ovos correspondentes 
Continuando coa sua política de ampliación A Nasa Terra ten desde agora novos correspondentes. 

Nº 600 16 DE DECEMBRO DE 1993 

Carme Carballo farase cargo da corresponsalía en Ou
rense. Comezou a sua laboura xornalística precisamente 
neste semanário na cidade das Burgas, foi logo delega
da de La Región en Valdeorras e xefa do Gabinete de 
Comunicación da Xunta, durante o Governo Tripartito. 
Traballou tamén en Xornal Díário e Atlántico Diário. 

Xavier López farase cargo da corresponsalia no Paria
mento Galego. Nacido na Zamora galega en 1956 estivo 
vencellado a El Correo de Zamora, El Norte de Castilla, 
Díário de Galícia e Díárío 16 de Caliza, xornal no que 
xa realizou as funcións de cronista parlamentário. Xavier 
López é autor de libros como El Retrato del viejo con 
chupete, El Clan de los Sonámbulos, O Anano do Enre
dador e Outros Héroes, este último de recente aparición. 

A nova correspondente na Coruña é Merche Vázquez. 
Estudou xornalismo en Madrid, traballou en Rádio Ca
dena na Coruña, así como en Televisión Española, en 
Compostela e Madrid onde foi redactora, guionista e 
apresentadora de programas. 
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TEMPORADA 93·94 
Edith Mathis Mozart 27-10-93 
(Soprano) Exsultate Jubilate León 
Víctor Pablo Mahler 28-10-93 

ff2!!.~~9!L ...................... ~!~.t.9n!~.~.~~ .................... ...!~. f.C?.~~~ ........... . 
Yevgueni ushkov Tchaikowsky 4-11-93 
(Violín) Concierto p/violín A Coruña 
Vídor Pablo Tchaikowsky 5-11-93 

Benedetto Lupo O arias 2-12-93 
(Piano) Vicmar A Coruña 
Víctor Pablo Ravel 3-12-93 
(Di redor) Concierto p/mano izq. Vigo 

Sibelius 
Sinfonía Nº1 .............................................................................................................. 

Jean J. Kantorow Vila 9-12-93 
(Violín) Variaciones p/orq. A Coruña 
Víctor Pablo Brahms 10-12-93 
(Diredor) Concierto p/violín Vigo 

Beethoven 
...................................... ~!~fgn~~.:'.~~9!~!: ........................................ . 
Jaime Martín Cruz de Castro 16-12-93 
(Flauta) Toca ta nueva A Coruña 
Matthias Bamert Nielsen 17-12-93 
(Diredor) Concierto p/flauta Ribadeo 

Brahms-Schonberg 
...................................... f.~~~~.~9. ~9D. P.i.~~~ ....................................... . 
Valentin Gheorghiu Moussorgsky 13-1-94 
(Piano) Khovantchina A Coruña 
Gabriel Chmura Rachmaninov 14-1 -94 
(Di redor) Rapsodia Paganini Vigo 

Prokofiev 
...................................... ~!~f.9n!~. ~~.? ................................................. . 
Ursula Düetschler Honegger 27-1-94 
(Clave) Sinfonía Nº2 A Coruña 
Gabriel Chmura Poulenc 28-1-94 
(Di redor) Concierto p/clave Santiago 

Dvorak 
Sinfonía Nº6 ........................................................................................................... 

Edmon Colomer Mozart 3-2-94 
(Di redor) Sinfonía Nº41 "Júpiter" A Coruña 

Bartok 4-2-94 

................. .................... S.~~~!~~~. P.!.9!9~~.~~ ........... ~!~~~~~ ............. . 
Tim Hugh Bertomeu 10-3-94 
(Violonchelo) Bululú A Coruña 
Charles Peebles Elgar 11-3-94 
(Diredor) Concierto p/chelo Carballino 

Schumann 
...................................... ~i.t]f~~~~. ~~.1:'. P.~i.rn~Y~rf ................................ . 
Joan E. Lluna Marco 24-3-94 
(Clarinete) Sinfonía Nº3 A Coruña 
Ronald Zollman Nielsen 25-3-94 
(Di redor) Concierto p/clarinete Lugo 

Tchaikowsky 

...................................... ?.~~!~~~~.~~~ ................................................. . 
Raffaela Ravecca Mozart 7-4-94 
(Soprano) La Clemencia de Tito A Coruña 
Peter Maag Wagner 8-4-94 
(Diredor) Wessendonck Lieder Santiago 

Mozart 9-4-94 

...................................... ?.inf~~~~.~~.~~ ..................... ~.~.~~! ................. . 
Guillenno González García Abril 21-4-94 
(Piano) Cantos de Pleamar A Coruña 
Maximino Zumalave Brahms 22-4-94 
(Director) Concierto p/piano Nº2 A determinar 

Dvorak 
...................................... ?.i.t]f~~í.~.~~.? ................................................. . 
David Qufi._le ____ Fa~u_re~ _____ 2_8_-4_-9_4 __ _ 
(Vio/a) Pelleas et Melisande A Coruña 
Edmon Colomer Hindemith 29-4-94 
(Director) Der Schwanendreher Vigo 

Beethoven 
...................................... ?.i!.1f~~í.~. ~~.~ ................................................. . 
Celine Landelle Brahms 5-5-94 
(Arpa) Variaciones Haydn A Coruña 
Maximino Zumalave Ciinastera 6-5-94 
(Diredor) Concierto p/arpa Monforte 

Macias 
Du lo 
Tchaikowsky 

...................................... ~~~~.9.Y..~~!i.~!~ ........................................... . 
Dmitry Sitkovetsky Prokofiev 12-5-94 
(Violín) Concierto p/violín Nº2 A Coruña 
Vídor Pablo Shostakovich 13-5-94 
(Diredor) Sinfonía Nº5 A determinar 
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Empresários e directores consideran viábel a iniciativa 

O anúncio de que a Xunta pagará un diário ~: 

1 
1 
1 
1 
1 

Várias empresas 
periodísticas estudan a 

edición dun diário en 
galega, dacordo con 

proxectos novas ou 
estudos dos anos 70, a 

• G. LUCA DE TENA 

Tréveris, 4 de Novembro. É cró
nica a constatación da necesida
de duns meios escritos en gale
go. A frase é do presidente da 
Xunta durante a sua intervención 
no Segundo Colóquio, que reune 
na universidade alemá vinte es
critores e linguistas do país. 

Fraga ven renteando a asinatura 
pendente do galego na comuni
cación desde o seu último dis
curso sobre o Estado da Autono
mía. Nas viaxes do Presidente é 
onde máis rechama a diferéncia 
entre un discurso autonomista e 
a falla de apoio ao galego. En 
roáis dunha ocasión Fraga tense 
visto en situación comprometida 
ante perguntas tan sinxelas como 
cántos diários galegos hai na Ga
liza. Agora, en Tréveris refírese 
ao Avui, que subvenciona a Ge
neralita t, coma modelo a imitar. 

o responsábel de política 
lingüística da Xunta tamén apro
veita Tréveris 'para anunciar que 
a a promoción do galego terá un 
orzamento de tres mil millóns. A 
Xunta renúncia á debeda históri
ca (18.000 millóns) por este con
ceito, pero o anúncio da asigna
ción económica xunto co com
promiso público de defender un 
diário na língua do país, encende 
como un arreguizo os despachos 
dos editores: resucita proxectos 
que hai anos entraron en via 
morta e anima novos estudos. 

O interior do mundo da comuni
cación, de usos proverbialmente 
tan secretistas, convértese por 
obra da declaración institucional 
nun foro de discusión sobre o 
diário en galega. Da noite á mañá, 
editores que gañaron a forza de 
vontade, estudo e teimosia o títu
lo de doctores na matéria de ne
gar toda posibilidade a unha pu
blicación na língua do país, apare
cen como poceiros clarividentes 
dos rios sulagados do galego. 

Non é maldición 

La Voz de Galicia editorializa 
baixo asinatura, segundo o vello 
modelo do xornalismo francés, 
vintecatro horas despois da pro-

posición de Tréveris. "Para expli
car a aparente anomalia de que 
non haxa na Galiza periódicos 
que utilicen un idioma falado 
por boa parte da sua povoación, 
non é preciso recorrer a maldi
ción nengunha; tampouco a un 
complot. Son factores que están 
á vista de todo o mundo". O diá
rio recusa "o infausto ánimo mili
tante dalguns promotores que 
confundiron xornal galego con 
xomal nacionalista". 

o diário coruñés recupera o 
socorrido argumento de que sen 
demanda popular non pode ha
ber diário en galego. A diferéncia 
entre vender panos de Zamora e 
noticias e opinións impresas non 
existe. "Ao produto informativo 
igual que a calqueroutro, cóm
prelle un mínimo de calidade pa
ra que reciba a aquiescéncia dos 
destinatários". 

Recusando as experiéncias co
ñecidas de prensa periódica en 
galego, La Voz de Galicia deixa 
unha porta aberta a un xénero 
"de calidade", saido da rotativa 
dunha empresa séria, elaborado 
cunha profesionalidade "que ar
monice a galeguidade idiomática 
coa amplitude ideolóxica, sen 
gbettos nen clubes privados". A 
razón de que esa via poda ser 
realidade agora e non antes ta
mén está clara para o periódico: 
antes non había escolarización 
en galego e agora si. 

Ao perguntarse desde a redac
ción de A NOSA TERRA se exis
tia algun obstáculo para que La 
Voz de Galícia emprendese a 
edición dun diário en galego, o 

· director do xornal, Xoán Ramón 
Diaz, explicou que "polo de ago
ra non hai nada en concreto". 
Con todo, confirma que a em
presa estuda a oportunidade dun 
xomal na língua do país. 

N redacción do diário non 
é segredo nengun que a editora 
encargou ao xornalista Tucho 
Calvo, xefe da sección de depor
tes, recadar dados para un pro
xecto de diário sobre as seguin
tes condicións básicas: cinco mil 
exemplares, vintecatro páxinas e 

,/ 

Nas instalacións que actualmente ocupa o lntiluto Galego de Información estaba prevista a edición do diario Galicia. ANXO IGLESI 

Nas viaxes do Presidente é 
onde máis rechama a dif eréncia 
entre o seu discurso autonomista e 
a falta de apoio ao galega. 

formato tabloide, en galego. O 
xomal contaría cunha reducida 
equipa de redacción e emprega
ria servizos sindicados do mono
pólio agrupado baixo a vella ca
beceira federalista. 

A estratéxia informativa <leste 
diário seria dar unha ampla mar
xe de xogo ao nacionalismo", ex
plica un redactor. Aparentemente 
a discusión céntrase en como 
compaxinar a liña editorial <leste 
novo produto editorial en estudo, 
co da cabeceira que establecera 
Fernandez Latorre en 1882. Nóta
se que, a pesar da diferéncia xe-

nérica entre a cadea de rádio An
tena 3 e o diário La. Voz de Gali
cia, a coeréncia dun pronunciado 
sesgo de direita é absoluta. Na re
dacción do diário coruñés bule a 
dúbida de se entre dous diários 
separados só pola língua o esta
blecemento ideolóxico poderá ser 
razoabelmente diferente. 

Pero o motivo que a empresa e -
tá a considerar por riba de todos 
é a cantidade de cartos públicos 
que poderian entrar no orzamen
to do diário. "Se a Xunta paga -
sumariza un veterano da redac
ción-, poderá haber diário en 
galego; se non, malamente". Un-

ha das fórmulas en estudo ería 
a compra de exemplares a prezo 
de venda ao público. Sobre unha 
tirada de cinco mil exemplares, a 
Xunta teria de adquirir diaria-
mente tres mil, segundo cálculo 
da administración do diário. 

Opción Raña 

Durante a sua viaxe a México o 
presidenre da Xunta propuxera 
ao empresário de Avión Mario 
Vázquez Raña, ex-proprietário da 
United Press Internacional na
cionalizado en t rra do azteca , 
a fundación dun diário en gale
go. Vázquez Raña ciitor de diá
rios en México, investiu O mi
llóns d p eta na última am
paña de Manuel Fraga á pr si
déncia da Xunta. Aparent m nt , 
Fraga pr curab vitar a op
ción Raiia a disputa pr vislb 1 
entr ditor s d diári int r a
do na ubven ión in titu i nal 
para un xornal n gal g . Vind 
dun empre ário gal go d ext -
rior, o pago do diário á c nta d 
orzam nro autonómic 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Galicia, unha urxéncia demorada 
"E cando sae o Galícia? O foguete 
do presidente da Xunta en Tréve
ris a prol dun diário en galego 
obriga a repetir unha pergunta tó
pica desde 1977. Naquel ano a 
Fundación Penzol e o Laboratório 
de Formas de Galicia recollian as 
ideas de Lorenzo Varela para esta
blecer un xornal independente e 
nacionalista sobre base accciona
rial ampla. 

"Non se trata dunha simple com
pañia percuradora de lucro -ex
plicaba o manifesto fundacional-, 
se ben debe amosar entre as suas 
virtudes a de empresa exemplar 
auto-sostida; a empresa nacerá e 

actuará en apoio das arelas de 
progreso da sociedade galega e 
tratará de mobilisar a vontade co
lectiva para levar adiante un rit
mo intenso de desenvolvemento 
limpo, dacordo coas leis da eco
loxia e coas posibilidades da no
sa realidade social e económica; 
será un xornal con óptica galega, 
redactado en galego deica onde 
permita a sua realidade económi
ca, e tratará de respostar ponto 
por ponto ás vibracións do noso 
tecido social". 

A sociedade ficou constituida con 
218 accionistas no 77. Once arqui
tectos participantes no accionaria-

do elaboraron un proxecto colec
tivo para o edificio. O solar sobre 
o que se instalou o proxecto ten 
dez mil metros cuadrados, sobre o 
cúmio do Monte do Gozo. 

En Xullo de 1983 rematou a obra 
do edifício. Un enorme cartel 
anunciaba na estrada de Compos
tela a Lavacolla :"O Instituto Gale
go de Información editará neste 
solar o xornal Galicict'. O mesmo 
cartel foi sustituido pasados al
guns anos por outro que reza 
"Instituto Galego de Información". 

"O xornal Galicia poderia sair 
mañá mesmo -contesta Isaac Diaz 

Pardo, promotor principal do pro
xecto xunto a Lorenzo Varela e 
Valentín Paz Andrade-, pero non 
se pode facer un periódico como 
os que están a sair hoxe, con tan
ta información balompédica pero 
en galego. Iso non tiña nen ten 
sentido para nós". 

Diaz Pardo contrapón desde hai 
anos cautela a todas as presas por 
ver o Galiciana rua. Ainda que a 
proclama do 77 calificaba de ne
cesidade urxente a publicación, 
ao proxecro pasoulle pola porta a 
pre-autonomía, a vital discusión 
do Estatuto e catro lexislaturas en 
mans da direita. "Agora mesmo 

hai no Instituto catro licenciados 
en história que están a recadar a 
história de Galiza e un grupo de 
economistas que recadan informa
ción básica sobre a economía ga
lega. Esta base é imprescindíbel 
para o xornal. O Auditório (recen
remente construido dentro do so
lar do xornal) está pensado para 
ser un complemento básico do 
Galicia: será un parlamento real 
fronte ao Parlamento oficial". 

No ámbito da información houbo 
quen interpretou o respaldo da 
Xunta a un diário en galego co
ma unha decisión de subvencio
nar con cartos públicos o proxec-

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~n galego suscita vários proxectos editoriais 
partir do compromiso 
institucional do governo 

autonómico de 
subvencionar un xornal 

integramente escrito 
en galega. 

presuntamente libre de algunhas 
reclamacións de editores. Está 
prevista a difusión subvenciona
da do diário galego entre as co
munidades emigrantes de Améri
ca, a partir dunha reimpresión 
dentro da estrutura editorial de 
Vazquez Raña en México. 

pero a opción Raña perdeuse. 
O paso atrás non veu do empresá
rio, anfitrión espléndido de Fraga 
en México, que se mostraba en
cantado co proxecto. A renúncia 
en explicación veu do próprio 

Fraga e teria relación con informes 
negativo da sua própria equipa 
de pre idéncia obr o compromi
so político da op ración .. 

Dentro da lexislatura 

"Teño entendido que Fraga quer 
que dentro desta legislatura haxa 
un xomal en galego", comenta o 
director de El Correo Gallego Xo-
é Manuel Rey ovoa . A per

gunta é e terá leitores: esa é a 
cue tión que todos nos pergun
tamo" Un diário en galego non 
pode ria air sen leitores". Pero 
Rey ovoa contesta a esa inte
rrogante coa observación de que 
os gastos de edición dun diário 
están disparados e sen apoio das 
institucións a empresa seria un 
pesadelo. "Por exemplo, nós: es
te ano o orzamento da empresa 
foi de 1800 millóns de pesetas. 
Estamos a editar un diário de 64 
páxinas e no domingo de 96 . 
Non teño nada claro que La Voz 

de Galicia se vaia meter nesa no
va empresa. Teña en conta que 
hoxe está tirando 200 páxinas 
diárias entre todas as edicións". 

Rey Novoa confesa que ve o 
proxecto dun diário en galego 
con simpatía. "A quen non lle 
gostaria pero o feíto é que hai 
que Ile botar valor, non? Nós es
tudamos este asunto igual que 
moitas outras ininiciativas como 
a Biblioteca Popular ou a Fono
teca Galega". 

Xosé Miguel Boo, director do 
Diario 16 de Galícia desminte 
unha presunta proposición, in
sisten temen te comentada nas 
redaccións de radios e diários 

A editora de 
La Voz de Galicia 
encarregou ao 
xornalista Tucho 
Calvo recadar 
dados para un 
proxecto de 
diário en galega. 

---------------------------------------------------------, 

to do Galicia. "Si, !in nos boletins 
as declaracións que fixo Manuel 
Fraga en Tréveris sobre a criación 
dun xornal galega axudado pola 
Xunta -aclara Diaz Pardo. Iso vai 
ter moitos clientes se dan carros. 
Claro que os papeis terman do que 
lle poñen. En Tréveris decapitaron 
ao heresiarca Priscilano e uns cen
tos de anos despois , dinque no 
mesmo solar da Porta Nigra nasceu 
Carlos Marx, o que nos pode dar 
idea de que non se deben matar 
pantasmas, pois volven aparecer 
por onde un menos pensan ainda 
que tarden. Todavía o património 
expoliado do Seminária de Estudas 
galegas segue expoliado polos her-

deiros dos expoliadores . .Mais é 
unha pantasma que tampouco ma
taron, ainda decapitándoo no 36 
xunto cun lote dos seus membros 
entre os que ian Alexandre Bóveda 
e Anxel Casal". 

Contido político e base analítica e 
documental aparecen nos alicerces 
do Galicia que Diaz Pardo prepara 
desde hai anos. "Se un xornal gale
go non servise para reivindicar cou
sas tan nosas e tan fundamentais 
para o desenvolvemento da Galiza, 
de pouco serviría. De momento, nós 
estamos a pór as bases que funda
menten o máis sólidamente posíbel 
o que ternos programado".+ 

1---------------------------------------------------------" 

de todo o país, para converter 
ao xornal herdeiro do Diario de 
Galicia nun diário íntegramen
te escrito en galego, con apoio 
económico da Xunta. "Se houbo 
tal proposta, eu non tiven notí
cia dela". 

B óo foi decidido impulsor 
do galego nas páxinas de infor
mación do diário. "Hoxe máis ca 
nunca -comenta o director vi
gués-, é preciso para a definiti
va normalización do noso idioma 
a saída dun xornal escrito ínte
gramente en galega. Os moi me
ritórios esforzos realizados por A 
Nasa Terra e, en menor medida, 
por Diario 16 de Galicia, non 
son dabondo para que esa mi
sión, sen dúbida histórica, callara 
na sociedade galega". 

Non hai ainda leitores para so
portar un diário destas caracterís
ticas segundo Miguel Boo. "Os 
inconvintes de mercado abrigan 
desde o meu ponto de vista a fa
cer que ese meio de comunica
ción sexa subsidiado na prática 
pola Administración autonómica. 
E a pesares do risco de que a li
ña editorial dese hipotético diá
rio fose tele-dirixida polo gover
no de turno, pagaría a pena, 
penso eu, pola definitiva contri
bución na salvación dun dos si
nais de identidade máis sagrados 
do povo galego". 

Un avance 
na normalidade 

A ex director de A Nasa terra e 
decana da Faculdade de Xomalis
mo refírese a un diário en galego 
como un avance debido cara a 
normalidade. "En toda a história 
da prensa galega desde o XIX non 
se dá chegado a ese standard que 
é o diário en galego. No momen
to en que o Partido Galeguista 
trascende de partido dos escrito
res a partido político, o obxectivo 
do diário en galego formúlase con 
toda claridade. Unha Galiza con 
capacidade de decisión sobre si 
mesma non se pode concebir sen 
meios de comunicación. No cen
tro deles está o diário". 

Ledo lembra que histórica
mente os diários ten un marcha
mo patrimonial: "Estaba conside
rado un ben colectivo pero neste 
momento hai forzas que queren 
convertilo nun produto comer
cial. Eis o caso de Berlusconi, 
que ven de fóra da cultura xor
nalística . Na tradición occidental 
o diário nace da política e ten un 
grao de credibilidade máis eleva
do ca os outros meios". 

O aforismo de que unha mesma 
notícia ten unha leitura distinta 
baixo cabeceiras diferentes pa
récelle á xornalista aplicábel ao 
caso do galego: "A mesma noti
cia lese distinto en galego ca en 
castelán". 

Desde a sua experiéncia en 
proxectos editoriais en galego, o 
xomalista Luis Alvarez Pousa en-

tende que xa non se pode soster 
a afirmación de que non hai pren
sa en galego por falla de leitores. 
"A estas alturas, nen sequer os 
que por razóns ideolóxicas viñan 
negando esa posibilidade se atre
ven a facelo. Onde quedan as es
cusas do minifundismo empresa
rial e profisional coas que sempre 
excluiran a aparición dun xornal 
alternativo e ademais en galego?" 
A xuicio de Pousa, un diário en 
galego nacería nun momento de 
concentración empresarial e trans
nacionalizacion dos sistemas de 
comunicación. "Pero tamén o é, 
tal como predicen os índices ac
tuais e as opinións autorizadas, 
que ese xomal ia verse afectado 
positivamente pola gran estabili
clade que vive hoxendia a deno
minada prensa rexianal en toda 
Europa. De igual maneira constá
tase a volta a unha prensa de cali
dade con vocación independente, 
que é a que está a fortalecer as 
correntes de opinión na Europa". 

Ten que ter 
credibilidad.e 

Fraga non pode viaxar polo 
mundo coa vergoña de ter que 
asumir que nunca gastou un pe
so en extender o uso da língua 
á prensa escrita. Nas redaccións 
dos diários ninguén ve dificul
dades maiores para facer reali
dade un xornal na língua pró
pria. Pero os contidos de tal pu
blicación preocupan case máis 
ca o veículo idiomático. "Natu
ralmente debe ser antes que na
da un proxecto que ofereza cre
dibilidade - concorda Alvarez 
Pousa-; quérese dicer que ha 
navegar a contracorrente, reafir
mándose en que a comunica
ción de información e de opi
nión sexa o seu primeiro obxec
ti vo e negándose a facer do 
xornal-produto físico unha mer
cadoria que comercializar. O 
Parlamento Europeu reivindicá
bao recentemente ao dicer que 
os meios escritos son antes un 
direito social ca un negócio". 

"Se o produto é bo -coincide o 
delegado da Axéncia Efe en Gali
za, Xan López Rico- seria cus
ti ón de moi pouco tempo esta
blecelo".+ 

'Unha Galiza 
con capacidade 
de decisión sobre 
si mesma non se 
pode concebir 
sen meios de 
comunicación. 
No centro deles 
está o diário" 
(Margarita Ledo). 

r----------------------, 
1 

Razóns 
de etnpresa, 

... razons 
políticas 
Os editores e cargos repre
sentativos dos diários galegos 
repiten desde hai anos en in
tervencións públicas que non 
hai diários en galego pola 
sinxela razón empresarial de 
que non hai leitores . "Non 
hai dados que respalden esa 
afirmación -comenta Marga
rita Ledo-- O que vemos non 
son máis que os hábitos leito
res de audiéncias alfabetiza
das en castelán, que, con to
do, non recusan o galego. Os 
resultados do estudo de insta
lación idiomática realizados 
por Elena Coyanes e Carme 
Hermida negan esa manida 
disposición das audiéncias 
contra o galego". 

Xan Lopez Rico, delegado da 
Axéncia Efe non ve proble
mas para estabelecer un xor
nal en galego. "A pesares de 
que a sociedade galega está 
acostumada a ler os xornais 
en Castelán non existe difi
culdade algunha para intro
ducir o texto en galego. Seria, 
se o produto é bon, custión 
de moi pouco tempo para 
que se acostumase a lelo en 
galego. Hoxe , moi poucos 
leitores rexeitarian un xornal 
polo idioma". 

"Os dados de que dispoñe
mos -concorda Luis Alvarez 
Pousa- , indican que no país 
hai leitores de prensa diária 
suficientes para un xornal de 
calidade, independente e crí
tico, que quixese chegar en 
galego a unha franxa povoa
cional que se identifica cos 
postulados dunha sociedade 
profisionalizada, culta e aber
ra a todas as maneiras de en
tender Galiza". 

"Non hai razóns técnicas nen 
funcionais para oporse a un 
diário en galego - sinala 
Margarita ledo-. Desde o 
ponto de vista técnico, non 
se sostén a afirmación de que 
non hai profisionais con co
ñecem en to da língua; hai 
fontes orixinais en portugués 
recuperábeis en todo o mun
do, aparte das que existen en 
galego e as fontes institucio
nais son a maioria en galego· 
en canto as fomes direitas, un 
87 por cento da povoación 
está activamente instalada no 
galego. Tamén non son cer
ras as razón funcionais, como 
demostran os estudos". • 

~----------------------~ 
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Asi o sinala o Informe da Comunicación editado polo Consello da Cultura 

O 67,So/o dos xornalistas estarian dispostos a escreber 
integramente en galega 
• HORÁCIO VIXANDE 

panorama que se 
descrebe é máis ben 
pobre, ainda que alguns 
elementos inducen a un 
relativo optimismo. 

Galiza contaba con 10 xornais 
no momento de elaboración do 
informe (agora hai un menos, o 
Xomal Dia a Dia), o que repre
senta o 6,5 por cento da difusión 
de prensa do Estado e o 79 por 
cento dos exemplares que se 
venden en Galiza. Hai un bon 
capital humano e un optimismo 
moderado no futuro . Os estudos 

económicos aseguran a viabilida
de da maioria da cabe eiras. Is
to afirma X.L. García na sua re
fl xión cont mporánea sobre a 
pr na . 

Os d dos económicos de ingre
sos -García non menciona os or
zamento - indican que os xor
nai · galegas están desenvoltos 
t nicament . Esta idea tamén é 
m ncionada por Gustavo Luca 

de Tena nun capítulo titulado 
"Os diários: da empresa política 
á política de empresa". No seu 
traballo , Luca de Tena recorda 
que tecnicamente os diários gale
gas sempre estiveron ao dia, pe
ro políticamente continuan anco
rados na restauración. Segundo 
esta teoria o rexionalismo, cuxa 
explosión se produce en 1890, 
non chega ao xornalismo galega 
e este non asume os seus ideais 

reivindicativos e comprometidos 
coa terra e as suas necesidades 
económicas. Antes ben, os xor
nais ga1egos, para Luca de Tena, 
padecen hoxe un provincialísmo 
residual, isto fai que a sua opi
nión dependa de comentaristas 
foráneos que interpretan, baixo 
prisma de Madrid, a política esta
tal e mesmo a da Galiza. O autor 
lembra, por exemplo, que o 
mesmo comentário de EID11io Ro-

r-----------------------------------------------------------------------------------, 
Irregular mundo editorial 
Maria Dores Cabrera descrebe, 
no seu traballo sobre a empresa 
editorial e o mundo do libro, 
unha situación triste , a saber: 
existéncia de moitos editores, 
irregularidade na publicación e 
dependénica do ensino. Afirma, 
contado, que se está a viver un 
proceso profesionalizador, un 
pulo do sector privado (ao 
mesmo tempo que a incompa-

recéncia do público), o incre
mento no recoñecimento do ga
lega e un futuro que dependerá 
do desenvolvimento da socie
dade galega. 

O traballo de Cabrera mostra que 
a publicación na Galiza está á co
la do Estado, ainda que moi pró
xima á basca, unha 1íngua en si
tuación moito pior que a galega. 

Segundo Francisco Campos, o 
sector das artes gráficas na Gali
za aparece atomizado, pero as 
empresas considéranse prepara
das para competir no mercado 
actual. Campos acompaña os 
seus argumentos con d ados, 
ainda que non informa das axu
das que a administración ten 
concedido para inovación tec
nolóxica. t 

~-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Os ingresos da prensa galega en 1990 e 1991 

Ingresos totais Publicidade Venda exemplares Outros ingresos Gastos 

Xornal 1991 1990 lncr. 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 

La Voz de Galicia 6.391,31 6.139,02 4,11 3.239,59 2.742,25 2.560,66 2.130,03 635,06 1.266,75 5.867,28 5.092,85 
El Correo Gallego 1.244,56 961,31 29,47 760,62 614,80 390,50 319,80 93,44 26,71 1.233,59 939,17 
El Progreso 913,00 822,00 11,07 531,00 484,00 278,00 252,00 104 ,00 86,00 785,00 660,00 

Fonte: Noticias de la Comunicación. A elaboración fíxose con datos proporcionados polas propias empresas. As cifras son en 
millóns de pesetas. 

mero é incluido nas suas páxinas 
por sete dos dez diários que sa
en ao mercado. Unha mosrra 
máis desta situación é que se
guen chamando Nacional á infor
mación Estatal, cando o mesmo 
presidente da Xunta non repara 
en falar do país como unha na
cionalidade histórica. 

No plano lingüístico Luca de Te
na aponta que ese mesmo es
quema reprodúcese en canto ao 
uso do galego; asi, non é mais 
que un idioma relegado a cerros 
usos literários que non existe co
mo veículo de información. Un 
exemplo é q:ue o galego estaba 
máis presente na prensa durante 
a transición que agora. 

Xan López Rico descrebe sen 
analisar a situación das axéncias 
de prensa, que se reducen a 
duas: EFE e AGN. A Axéncia 
Galega de Noticias ten un capital 
social de 20 millóns de pesetas e 
un orzamento de 100 millóns. 
EFE dedica a Galiza 9 xornalistas 
fixos. 

Rosa Cal destaca, a respeito da 
prensa local, unha corrente mun
dial cara a "edicionalización xun
to co desenvolvimento multimé
dia (unha empresa informativa 
domina todos os sectores)". Des
de este ponto de vista menciona 
as 15 edicións de La Voz de Gali
cia e compáraa con Ouest-Fran-

(continua na páxina 11) 
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ce e as suas 35 edicións. A res
peito da outra prensa local, sinala 
que a sua finalidade é "criar co
munidade, difundindo o que os 
membros desa comunidade teñen 
en comun". Da prensa local ex
traese que na Galiza hai grupos 
de acción social de todo tipo. 

"Só as publicacións que aparece
ron antes de 1936 conqueriron 
superar as dificuldades , case 
sempre de man do interese do 
proprietário-impresor-director, 
preocupado por dar lle continui
dade ao producto informativo 
por razóns moi diversas", asegu
ra Xosé López García na análise 
sobre a prensa comarcal. Na ac
tualidade a comarcalización dos 
xornais é unha dura competéncia 
para a prensa deste carácter. 

"A maioria das publicacións que 
hoxe se editan en galego con
céntranse nun sector específico 
da prensa escrita, a prensa cultu
ral, reproducindo a situación de 
digló ia temática habitual nas pá
xina dos diários, onde o galego 
resérvase case exclusivamente 
para os espazos de opinión e as 
colaboracións culturais; pola sua 
banda, a prensa de información 
xeral non oferece mellores resul
tados , pois nestes 16 anos só se 
con olidou unha publicación (o 
semanário A Nasa Terra), con ci
fra de tirada e difusión que tam
pouco nos permiten ser demasia
do optimista ", indica Marcos 
Valcárcel no traballo titulado ' As 
reví ca en galego 0975-1991): a 
difícil supervivéncia". Valcárcel 
non avanza causas da siruación 
de precariedade desee sector. 

A respeito da documentación, 
Consuelo López Vila asegura que 
"moi ao no o pesar podemos ob
servar que este departamentos 
[de documentación] non evolu
cionan ao ritmo do xornalismo 
especializado e de investiga
ción ". A autora dirixiuse ao 
meios de comunicación para ob
cer os seus daros, pero só conse
guí u re po ta por parte do 30 
por cento do mesmo . Monstra 
da profi ionalidade coa que e 
aborda a documentación é e te 
parágrafo: "O fundo documen
tai · do mei s e tudados teñen 
diferentes procetl ' n ias: de pro
d uci n própria; material d 
axén ias -AG EFE, Europa 
Press, Jmagen Press, LID, Reuter, 

urovi i , n, Visnew -; r corte de 
pren a de diferente publica ión · 
diária e non diária ; e a docu
mentación proc d nte da · font 
primária ; qu amorean encol 
da mesa do redactor e p cializa
d e cando non abe que facer 
con l acaba d ixándoo no 
ar hivo, diant da dúbida de se 
algun dia poderán s r útile ". 

O galego en desvantaxe 

O estudo sobre a língua corres
pondeu a Elena Goyanes Vilar: 
"A mínima presenza do galego 
nos meios pode responder -sina
la- a unha firme decisión empre
sarial, substentada en apariéncia 
na consideración de que esta lín
gua limita e dificulda a xa de seu 
fatigosa difusión. Pero iso , sen 
embargo, pode ser tamén resul
tado da imposición dunha míni
ma porcenraxe da povoación 
que se manifesta abertamente en 
contra da estabilización do gale
ga na prensa". 

Elena Goyanes constata que a te
levisión e rádio españolas que 
emiten na Galiza apenas dedican 
tempo ao galego, ao igual que as 
axéncias EFE e AGN. 

El Correo Gallego é o diário máis 

~, 
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Só o 30º/o da progratnación de rádio se realiza en Galiza . 
O sector radiofónico é aborda
do desde o ponto de vista da 
rádio en xeral e da rádio muni
cipal. O panorama na rádio é 
máis triste que na prensa escri
ta, ainda que hoxe hai 62 emi
soras, frente ás 15 de 1980. A 
auséncia do galego, quitado a 
Rádio pública autonómica, é un 
rasgo , paralelo ao de que só o 
30 por cen da programación es
tea orixinada na Galiza. Un es
tudo de X.R. Pousa sinala que 
RNE na Galiza reduce a progra
mación própria a 75 minutos 
diários, distribuidos en tres in
formativos de cinco minutos e 
un programa de unha hora. A 
Rádio Galega camiña cara á 

programación musical especia
lizada que reduce custos de 
produción. A rádio convencio
nal conta con poucos ouvintes 
e a rádio fórmula copa o mer
cado. 

Henrique Sanfiz sinala, no seu 
estudo sobre a rádio municipal, 
que o auxe dos meios locais mi
nimízase pola sua concentración 
en mans de grandes empresas, 
asi, as rádios privadas emiten en 
cadea na Galiza. As emisoras lo
cais municipais nacen en conce
llos de tamaño médio , funcio
nan con orzamentos mínimos e 
están situadas perto de grandes 
áreas de povoación (cinco das 

nove que hai son periféricas das 
grandes cidades) . Moitas delas 
teñen un forte compromiso nor
malizador. 

Por un espácio 
audiovisual galego 

Luis Alvarez Pousa sinala a ínti
ma relación entre as cadeas pú
blicas de televisión e o poder, 
ainda que, referíndose á galega, 
recorda que "non se lle pode 
negar ese papel, social e cultu
ralmente rendabilizador, ideoló
xica e políticamente democrati
zador". Alvarez Pousa asegura 
que "o zapping será, a partir da 
crise [derivada da contraprogra-

mación e da degradación da ca
lidade] a ameaza e ao tempo o 
castigo do espeitador contra ese 
caos". 

Pousa menciona a necesidade 
da segunda can1e da TVG e cri
tica o pacto asinado por Bernal
do de Quirós con Publiespaña 
que puxo áTelevisión de Galiza 
nas mans dos dictados da televi
sión privada Tele5. O autor abo
ga por un_ espácio audiovisual 
galega e recorda que "é a cultu
ra oficialmente española a que 
entra nos proxectos infraestrutu
rais e tecnolóxicos do Estado", 
limitando as posibilidades de di
fusión da cultura galega.+ 

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

Características tipo das emisoras municipais galegas 

1 

Habitantes 
Horas de emisión semanal 
Utilización do galega 
Porcentaxe de directo 
Programación musical 
Informativos 
Información local 
Información comarcal 
Presuposto 89 
Número de colaboradores 
Persoal remunerado 

galeguizado, co 9,8 por cento 
das suas páxinas neste idioma, 
ainda que dese espazo só o 52,7 
por cento está adicado á infor
mación, correspondendo o resto 
a publicidade (38,4%) e a cartas 
ao director (8,90/o). 

Outra enumeración de dados re
vela conrradicións: o 67,5 por 
cento dos xornalisras esrarian 
dispostos a escreber íntegramen
te en galego, mentres o 48,8 por 
cento asegura que opta polo es
pañol por decisión persoal fren
te ao 34,07 que o fai porque así 
o impoñen a normas da empre
sa. A contradición entre os que 
están clispostos a usar o galego e 
os que optan polo español por 
decisión própria é motivo de re
flexión para Elena Goyanes, pero 
deixa e e labor ao leitor. 

Un tratamento gráfico 
anticuado 

Margarita Ledo Andión foi a en
car~da de elaborar un estudo 
obre o de eño. O panorama se

ria d olador porque os meios 

9750 
28 

96,6% 
77,5% 
30,5% 
21,6% 
32,5% 
42,5% 

4.175.000 
22 

2 

de comunicac10n dispoñen de 
tecnoloxia pero non acopan unha 
aplicación informativa asi o de
seño é igual en todos eles. "A 
primeira [páxina], en toda a 
prensa da Galiza, é a mesma fo
calizada riunha imaxe central... 
sen responder a nengun modelo 
senón á acumulación de hetero-

Facturación Publicitaria dos Xornais Galegos 
(En millóns de pesetas) 

1990 

La Voz de Galicia 3.056 
El Correo Gallego 624 
La Región 541 
El Progreso 504 
El Ideal Gallego 297 
Diario 16 de Galicia 262 
Atlántico Diario 197 
Faro de Vigo 

o 

1989 %89/90 

2.646 15,49 
519 20 ,27 
500 8,20 
470 7,23 
260 14,23 

175 12,57 

a administración axudar econo
micamente a aqueles que queren 
montar exposicións e proxectos 
fotográficos. 

Completa o panorama gráfico a 
historieta , que aborda Eduardo 
Galán Blanco , quen sinala que 
existe unha nómina ampla de au
tores galegos que teñen debuxa
do en publicacións de fóra e que 
son descoñecidos no noso país. 
Galán constata un lixeiro rexurdi
mento do humorismo gráfico e 
califica qe pobre o balanza sobre 
os últimos doce anos: 2.000 tiras 
e 1.500 páxinas publicadas. 

.. 1-

dóxias que fan difícil, en xeral, a 
clasificación", sinala referíndose 
á maqueta. 

Outro aspecto gráfico é a foto
grafía que trata Manuel Sendón 
desde un ponto de vista históri
co. Dedica unha parte do seu es
forzo a xustificar a necesidade de 

<( 
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Posibilidades 
infrautilizadas 

Lois Celeiro é o encargado de 
analisar o papel dos gabinetes de 
prensa, sinalando que no futuro 
é preciso que melloren as suas 
relacións cos méclios de comuni
cación. 

a· Galiza a publicidade ten ori
xe institucional nun 30 por cen
to. A maioria é local, un 60 por 
cento, cuantifica Antón Galocha 
no seu traballo sobre o tema. Ao 
tempo que avanza que a patroci
nación da información é unha 
das tendéncias de máis futuro. 

O enxeñeiro de telecomunica 
cións Xavier Alcalá elabora un 
completo informe sobre a situa
ción das redes de telecomunica
ción na Galiza, sinala as poten
cialidades do naso país utilizan
do os meios dos que xa dispon e 
critica o despilfarro que supón a 
infrautilización da rede de emi
sión da TVG. 

Miguel Anxo Fernández analisa a 
situación do cinema , do que di 
que está abandoado e a penas re
coñecido. 

O final do Informe da Comunica
ción dedícase a cadros de dados. 
Xúlio Alvarez Fariñas realiza un 
catálogo da comunicación por 
autores. Inclue 187 títulos de li-

~ bros , dos que 82 están en gale
fil go. Marcos Valcárcel glosa a bi
~ bliografia, sinalando antes que 
~ hai poucos libros e moitos arti
~ gos sobre a cuestión. • 
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Diccionário de trucos periodísticos 
ou como defenderse dos periódicos 

"A história foi desfigurada, agachada polos 
do nos do poder". A cita é de Eduardo Ga
leano e coido que pode aplicarse case tex
tualmente non só aos donos do poder po
lítico senón tamén aos do poder informati
vo, que normalmente son unha extensión 
daqueles. Que é desinformación senón un
ha desfiguración da história, ainda que se 
trate da que se está a facer nese instante? 

nuen teñen verdadeiramente o poder 
~'mpo da información? A esta altura 
ninguén ignora que existe unha esmaga
dora hexemonia das transnacionais, de 
orixe e capital norteamericanos, e xa é lu
gar comun sinalar que o 80% das novas 
intemacionais circulan no mundo através 
de só duas canles: a Associated Press e a 
United Press International, algo que, co
mo xa foi dito, transforma ao planeta nun
ha aldea transnacional. 

É óbvio que o mundo do subdesenrolo é a 
vítima propiciatória dese poder. En tanto 
que as máis importantes axéncias do ter
ceiro mundo transmiten apenas cincuenta 
mil palabras por dia, só duas grandes 
axéncias norte-americanas emiten un pro
médio diário de oito millóns de palabras; 
ou sexa, as suficientes para que o terceiro 
mundo se inteire de vomo vive, loita, sofre 
e morre, através dese xigantesco e case 
exclusivo entramado de difusión política. 

As transnacionais non só exercen a desin
formación; tamén exercen todo un código, 
unha gramática normativa <lesa trampa. 
Calquer xomalista sabe que ten de aterse 
a ese código, que por outra parte sofre 
constantes axustes e actualizacións. Men
cionemos só unha: os homes que, arma
dos, organizados e remunerados polos Es
tados Unidos, combatían desde Honduras, 
ao governo sandinista, xamais debían ser 
chamados contrarrevolucionarios senón 
loítadores democráticos, ainda que no seu 
currículo figurasen longos anos ao servício 
dos Somoza, ou sexa, dunha das ditaduras 
máis crueis do Continente. 

Eiste unha ampla série de variantes 
desinformativas, a saber: 

a) Informar do contrário do acaecido. 
Este matiz é tan burdo que hoxe case non 
se emprega, ao menos nos xornais das 
grandes cidades, pois córrese o risco de fi
car no ridículo se outro órgao de prensa 
(non necesariamente máis honesto, senón 
máis subtil ou máis habil), pon en evidén
cia a inexactitude. 

b) Informar s6 dunba parte do suce
dido. Desde o ponto de vista da vontade 
desinformadora, ten a vantaxe de que o 
transcrebido ocorreu efectivamente e o 
leitor non ten por que saber que o anaco 
omitido poderia dar á noticia un significa
do exactamente aposto ao que se des
prende da parte publicada. 

c) Suprimir unba parte importante 
dunba cita, de maneira que o transcrito 
suxira algo substancialmente diferente ao 
que expresou o personaxe de marras. Iso 
ten, desde o ponto de vista da desinf or
mación, a vantaxe de que, se aparece un 
contraditor, o erro pode ser explicado co
mo unha simples errata. Un exemplo: en 
España, hai xa tempo e con motivo dunha 
campaña eleitoral na Galiza, o alcalde de 
Madrid naque] momento, Enrique Tierno 
Galván, fixo declaracións sobre o contro
vertido tema da permanéncia na OTAN. 
Segundo o xomal madrileño Diario 16, o 
político socialista tiña afirmado: "Para os 
que non ternos o leme nas mans é posíbel · 
manter os nosos princípios; no meu caso, 
eu digo que permanecer na OTAN, dunha 
banda , e continuar coas bases americanas 
no noso chan" . Porén, a opinión do alcal
de (notório opositor á permanéncia de Es-

MARIO BENEDEITI 

paña na Alianza Atlántica) non tiña o sen
so que se desprendía da cita. Outro diário 
madrileño El País, transcrébea íntegramen
te: "até que non vexa máis argumentos se
guirei a pensar que ter bases, por unha 
banda, e estar na OTAN, por outra, é un 
exceso e unba superfluidad.e'. 

d) Isolar unba cita do seu contexto. A 
cita pode ser textual, e porén adequirir, 
no seu illamento, un significado completa
mente distinto. 

e) Distorsionar un feito acaecido, 
mantendo unba parte de verdade. De
se xeito pode semellar verosímil a inexac
titude que propón o resto da noticia. 

nar asimesmo a preséncia soviética no 
Afeganistán. Mercé a este expedente, que 
a primeira vista pode parecer inxénuo, a 
propaganda norte-americana conseguiu 
que Afeganistán fose durante moito tempo · 
unha notícia de primeiro rango, en tanto 
que de Granada, ainda ocupada polas tro
pas norte-americanas, xa ninguén fala. E 
isto para non mencionar a Guantánamo, 
ocupada polos Estados Unidos desde hai 
máis de oitenta anos, opróbio ao que nin
guén, agás os cubanos fan referéncia. 

1) Borrar ou (polos menos embazar) a 
bistória. Quer dicer tirar da história aque
les feítos que podan apresentar unha ima
xe cruel dos Estados Unidos. Ás veces a 

manipulación non 
ocorre directamente f) Títul.o inexacto 

ou tendencioso 
para unba notí
cia verazmente 
transcrita . Existe 
un bon número de 
leitores que perco
rren as páxinas dun 
diário lendo tañ só 
os titulares. O autor 
da manobra conta 
con este hábito pa
ra venderlle ao lei
tor a deformación 
dunha noticia. 

~ ~f!.PA·Ll( o ~St6tJcFiCA 
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na prensa, senón 
nas repercusións 
que e ta xera. O 6 
de Agosto do 1985 
cumpríronse cua
renta anos do ata
que atómico a Hiro
xima. En tal ocasión 
(é a segunda vez 
que o lembro, pero 
non importa) o ac
tual alcalde <lesa ci
da de pronunciou 
un discurso moi 
emotivo, no que 
lembrou a traxédia 
dos sobrevivintes e 
avogou pola paz; 
en cámbio, non 
mencionou unha só 
vez aos Estados 
Unidos, nen sequer 
a Truman, autor in-

(,4'" lk2. ·~ VtJllM @JiBiM4tf 
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g) Uso tendencio
so e descalifica
dor do adxectivo 
ou as aspas. Se a 
unha notícia absolu
tamente veraz pero 
que contradi a ver
sión oficial das 
transnacionais, en
gádeselle simplesmente a palabra suposto 
e o suposto responsábel do incidente; a su
posta vítima, etc. .. ), a noticia pode mudar 
de sentido e de paso descalificar a quen a 
introduciron no mudábel mercado da infor
mación. Por outra parte, as comiñas opor
tunamente engadidas nun titular, poden se
miar a confusión ou deteriorar unha actitu
de. Un exemplo: cando o porto nicaragüa
no de Corinto foi bombardeado polos con
tras, un xomal madrileño informou que a 
delegación nicaragüana nas Nacións Uni
das denunciaria a agresión. A noticia esta
ba fielmente transcrita, pero no titular a pa
labra agresión figuraba entre aspas. Esas 
simples aspas transmitianlle ao leitor unha 
série de comentários subliminais, que po
dían resumirse asi: "Estes nicas! Sempre de
nunciando agresións, ou inventándoas". 

h) Simulación do 
estilo obxectivo. 

CARLOS SILVAR telectual do xenoá-
dio. Será que Hiroxima púxose inadverti
damente embaixo dunha bomba de autor 
anónimo? Nese contexto non resulta sur
prendente un f eito que limita co absurdo: 
semanas antes dese aniversário, levouse a 
cabo un inquérito entre os escolares xapo
neses. A pergunta era: "Quen botou a 
bomba atómica sobre Hiroxima?". A gran
de maioria dos nenos respostou: "Os ru-
sos". 

m) Editoriallzar cos títulos . Ás veces o 
texto da noticia é de estilo obxectivo, pe
ro o título pode brindar un xuício políLico 
sobre a mesma. A meados do 1985 levá
ronse a cabo na Europa várias reunións 
deportivas co só fin de estabelecer novas 
marcas mundiais. O xornal suizo Le jour
nal de Geneve, que viña anunciando con 

grandes titulares os 
nomes de quen ti
ñan obtido os no-

Como é notório, 
existe un estilo xor
nalístico obxectivo, 
empregado (e polo 
comun esixido aos 
xornalistas da pren
sa chamada séria) 
non só como un 
síntoma de coerén
cia informativa se
n ó n tamén como 
unha garantía de 
veracidade. Pois 
ben, o estilo obxec-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vos records, cando 
o record-man foi 

'O estilo obxectivo 
tamén pode ser 

simulado a fin de dar 
unha apariéncia de 

decoro á máis enganosa 
das informacións'. 

un soviético sim
plesmente titulou 
"Un home saltou 
2,40". ªª noticia pode ter un valor 
mercantil e tamén 
un valor ideolóxico. 
Ambos valores 

tivo tamén pode 
ser simulado a fin 
de dar unha apariéncia de decoro á máis 
enganosa das informacións. 

i) Desequilibrar os dados con determi
nada intención política. É frecuente que 
cando os diáríos non teñen máis remédio 
que transcreber unha notícia que poda 
desprestixiar, digamos, aos Estados Uni
dos, traían a colación outra notícia, que 
pode non vir a conto, pero que desprestí
xia ao outro bando. Digamos: cando os 
Estados Unidos invaden Granada, debe o 
xornalista procurar a maneira de mencio-

únense na vella te
se dos norte-ameri
canos: "o que paga 

é o que manda'', conceito que se esgrimiu 
para xustificar a saida estadounidense da 
UNESCO, descoñecendo asi o ditame das 
maiorias en relación co chamado Nova 
Orde Internacional da Información (NOI). 
A inescrupulosidade dos todopoderosos 
méios de información pode estar simboli
zada naquela célebre recomendación que 
o omnipotente Hearst fixo a un dos seus 
colaboradores gráficos, a fins do século 
pasado: "Poña vostede o grabado: eu po
rei a guerra". As transnacionais de hoxe, 
avantaxadas discípulas daquel magnate, 

seguen pondo a guerra para as fotos que 
lle proporcionen os seus subordinados. 

U feíto a destacar é que a manipula
ción das grandes transnacionais da noticia 
contáxia aos xornais, ainda aos indepen
dentes, e tamén ás empresas que efectuan 
sondeos de opinión. Como expresou Juan 
Somavia, director executivo do Instituto 
Latinoamericano de Estudos Transnacio
nais, en ocasión da conferéncia de Sri Lan
ka , "Os despachos de axéncias terceiro
mundistas non penetraron a muralla de in
terese e valores informativo imperantes". 
En rigor, existe unha presión ca e in upor
tabel sobre os diários méios meno d -
pendentes, para que non conu-at n o r
vício · da ax'n ia do t r iro mundo. A 
própria xi t'ncia das empre as qu r ali
zan smveys antes de cada eleición u ref -
rendo, reflexados pontualmence pola pr n
sa, converteu ·e nun significativo l meneo 
de presión sobre a ma a do votantes. 

O grave é que os proceder s d manipu
lación e desinformación non só influen 
sobre os méios fidei · aos sisLema; non é 
raro que tamén se contáxien aos méios 
progresistas, e ·querdistas , anticapitali ra . 
para alguns <lestes órganos de informa
ción, a resposta a tanta desinformación da 
dereita, é nada máis e nada meno qu 
instrumentar unha desinformación d 
querdas. É así que durante ano o diário 
de países socialistas , omitían ás vece in
formacións que podían ser mole tas para 
a esquerda pero que ocorreran efetiva
mente. Non nego que a intención suxa
cente podía ser respeitábel, pero o cerro é 
que o siléncio informativo non borra por 
si próprio nengun feíto, por desagradabel 
que este sexa. A ética xornalística ·ten de 
ser un valor intocábel da prensa de es
querda. A noticia en si é território sagra
do. E a partir da noticia non manipulada, 
que o médio de esquerda ten pleno derei
to a dar a sua opinión, a e clarecer o con
texto do feíto noticiado , a explicar os an
tecedentes do mesmo e a formular o pro
nóstico pertinente. Pero s a notícia en sí 
é omitida, ou parcialmente censurada, ou 
desvirtudada no seus dados esenciais, a 
opinión editorial p rderá boa part da ua 
lexiLimidade. Por contundent que exan 
os argumentos esgrimido , tarán par ial
mente invalidado pola mutilaci' n do 
acontecim nto que ' obx cto de inf rma
ción. É óbvio que a manipulad' n da n tí
cia que implacabelmente x r en a · tran -
nacionai e s mei · d e u i l ma, au
sen ério prexuício no sclar im nt 
de temas senciais para a pini ' n públi a, 
pero unha das máis grav s l i ' ns qu 
ises mesmo pod r pod n au, ar, n-
siste en arrastrar á pren a d squ rda n 
seu culto e exercício da mixtifica i ' n, 
ocultamento e a falácia; consi te n fa 
nos partícipes da sua falla d ' ti a. 

Máis dunha vez ternos escoitado n m ios 
de esquerda que informar sobre feítos e 
atitudes críticas <lesa mesma esquerda, é 
dar argumentos á burguesia ou dar argu
mentos ao imperialismo. Coido porén que 
o argumento máis dañino que podemos 
dar ao imperialismo e á burguesía é actuar 
coma eles. Se verdadeiramente existe al
gunha fórmula para combater as mano
bras e os mecanismos da dereita desinfor
madora, é convencer á opinión pública 
nacional e internacional de que a nasa in
formación é verídica e que a ética que 
proclamamos como requisito esencial para 
a implantación da xustícia social, tamén 
inclue aos nosos informadores . Esa histó
ria que desfiguran e agachan os donos do 
poder informativo, ten de ser contada por 
nós con toda a sua exposta verdade, con 
toda a forza do real, coas lu ces e as som
bras que forman parte da vida dos 
pobos.• 
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O influxo das novas xeracións escolarizadas en catalán ainda non chegou aos xornais 

A prensa local e comarcal a máis catalanizada 
•P. SOTO/BARCELONA 

Desde que en 1983 
entrou en vigor a lei de 
normalización lingüística 
en Catalunya, os hábitos 
de leitura dos cidadáns 
cataláns, en canto a 
consumo de prensa en 
língua do país, non 
variou substancialmente 
e mantense ao mesmo 
nível que durante a II 
República. 

de Tarragona son totalmente en 
catalán, mentres que outros co
mo Diari de Sabadell, La Mañana 
ou Diari de Terrasa utilizan par
cialmente esta língua. 

Normalizar o mercado 

En xeral, a prensa comarcal ou lo
cal contribuiu a normalizar o uso 
da língua catalana de maneira no
tábel, e todo parece indicar que 
este proceso é imparábel. Sen em
bargo, ainda case un 70% dos ci
dadáns de Catalunya sabe ler o 
catalán, as cifras de vendas de 
prensa nesta língua configuran un 
mercado real moito máis restrinxi
do que o potencial, factor qu , en 
boa medida, limita os investimen
tos mpr ariai . Ademais, a falta 
dunha política omunicativa máis 
si temática e oer nt por parte 
da Generalitat fre u d senvolvi
mento da pren ·a en catalán. ·te 

Apesar de certos avances, os pro
blemas da prensa escrita en lín
gua catalana seguen sendo moi
tos e complexos. En boa parte, o 
seu futuro está hipotecado polo 
acceso que teña ao mercado po
tencial de leitores das novas xe
racións que tiveron unha educa
ción escolar en catalán, pero ta
mén en función dunha política 
comunicativa por parte do Go
verno da Generalitat que respon
da ás expectativas de amplos sec
tores sociais e dunha clase em
presarial disposta a investir e a 
competir coas grandes empresas 
periodísticas españolas. Ainda 
que a reforma da lei de normali
zación lingüística que quer levar 
a cabo o Executivo Autonómico 
parece ir neste sentido e pode 
significar un impulso do catalán 
nos meios impresos, así como 
nas emisoras de rádio e nas tele
visións privadas, os problemas 
seguen aí e todo indica que de
berán pasar moitos anos para 
que a prensa escrita en catalán se 
poda equiparará impresa en lín
gua castellana en Catalunya. 

Do máis do médio millón de 
exemplares de diários que ven
den cada dia os cinco grandes 
periódicos de Barcelona (La Van
guardia, El Periódico de Catalun
ya, El Pais, Avui e Nou Diari) e 
as publicacións de ámbito local e 
comarcal, só uns 70.000 son en 
catalán, o que significa menos do 
15% do total. Ainda que o índice 
de difusión média de prensa diá
ria en Catalunya é duns 90 exem
plares, quer dicer, lixeiramente 
superior á média do Estado, se
gue estando moi por debaixo da 
média de países do noso entorno 
económico e político, como Sué
cia (580), Reino Unido (452), Bél
xica (159) e Franza (148) . O bai
xo nível de leitura, a tardía alfa
betización de amplos sectores so
ciais e o boom dos meios audio
visuais cando ainda non estaba 

consolidada a prensa de masas 
condicionou seriamente o merca
do das publicacións diárias, fosen 
estas en castellano ou en catalán. 
Cuarenta anos de escurantismo 
franquista foron outro engadido, 
e de peso , que freou o desenvol
vimento "dunha prensa mínima
mente crítica e condicionou os 
hábitos de leitura de amplos sec
tores da povoación. 

A herdanza do franquismo 

A dura represión da ditadura 
franquista, a censura e o control 
ideolóxico e político dos meios 
de comunicación afectaron máis 
á pre~nsa en catalán, incipiente 
nos anos sesenta, que ás publica
cións en castellano minimamente 
críticas co réxime. Os cámbios 
políticos democráticos e a apro-

bación do Estatuto de Autono
mía, apesar dalgunha modifica
cións positivas, non conseguiron 
transformar radicalmeme o pano
rama periodístico n catalán. Os 
cinco diários de información xe
ral que se editan en Barcelona 
vende aproximadamente uns 
465.000 exemplares cliário dos 
cales só uns 55.000 corre pan
den a dos meio en língua cata
lana. Avui e ou Diari. El País e 
La Vanguardia, pola sua parte, 
publican nas suas páxinas de 
cultura ou nalguns dos seus su
plementos artigas, reportaxes ou 
entrevistas en catalán. A situa
ción varia en positivo no caso da 
prensa local ou comarcal, que 
coñeceu un importante desen
volvimento na última década. Pe
riódicos como El Punt de Girona, 
Diari de Girona, Regió 7 ou Diari 

entido, en numer os casos o 
Gov rno autonómico aplic u un
ha política d ubvencións mái 
en función das simpaliat. ideolóxi
cas de determinados meios que 
dos imereses do onxunco da o
ciedad . Outro factor desracábel é 
a pouca magnitud das empre as 
periodí ticas catalanas, a ua e ·ca
sa ílexibilidade e capacidade fi
na nce ira frente ao grande. 
"mon tro " mpr ariais e pañoi . 
Por outra parte, ainda que desde 
a marte de Franco o mercado e 
ensanchou grácias á introdución 
do catalán na escala, este fenó
meno vese limitado polo feiro de 
as novas xeracións caralanizadas 
non teren ainda suficiente poder 
adquisitivo para comprar prensa 
diariamente e o sectores ociais 
con maior capacidade de consu
mo están acostumado a ler pren
sa en castellano. • 

Pola presen~a do galega nos meios de comunicazom 

Há poucos dias Diario 16 de Galícia pu
blicava destacado que "A socieade recla
ma unha maior presencia do galega nos 
meios", que ao longo da noticia resultou 
ser urna afírmazóm do Direitor Geral de 
Política Lingüística nas "Xornadas de Lín
gua e Medios", celebrado recentemente 
em Compostela. 

Infelizmente nom podo concordar coa 
afírmazóm do Sr. Direitor Geral que su
ponho incluso tampouco concorda co seu 
sentir. Um semanario como "A NOSA TE
RRA", único que no ambito de Galiza se 
redige em galego na sua totalidade, nom 
chega ás cotas de vendas que deveria ter, 
havida canta a qualidade do seu contido e 
a fidelidade idiomática. Um jornal como 
"Diario 16 de Galicia" que redige em gale
ga algumas páginas de noticias gerais es
tou certo que nom acada melhores quotas 
em número de leitores embora a sua agili
dade periodistica. Importante a laboura 
que realiza este jornal ao empregar tam
bem o galego para noticias de local, nacio
nal, estatal ou internacional, aínda que ul
timamente tenha realizado a sua oferta en 
galego; que ao leitor se lhe serva a noticia 
em galega é forzalo a lér em galega se 
quer ficar informado, é levar urna mensa
gem subliminal de que o galega é tambem 
idioma de comunica~óm que nom é só 
idioma literario, é habitualo co galega es
crito, em definitiva, é normalizar a nossa 
lingua na rua. Os trabalhos de colaborado
res nom chegam ao leitor medio; geral
mente passa-se por riba deles e se o leitor 
tem dificultade em lér em galega ja nem 
intenta a aventura de entrar no seu conti-

NEMÉSIO BARXA 

do. De tal jeito que tem menor importan
cia no eido da normalización lingüística a 
publicazóm nos jornais de colaborazóns 
redigidas em galego; o realmente impor
tante é um periodico diario que dé noticias 
em galega. A falta disso nom é desprecia
vel o tímido intento de algumas páxinas ail
badas ou determinadas noticias de caracter 
geral em galega, que só atopamos (salvan
do algúm correspon-
sal de vila) em "Dia-
rio 16 de Galicia" na 

dos que se remitem por colectivos galegas 
ou notas de imprensa que só sacam em ga
lego se se pagam, pois do contrario serám 
extractadas e traduzidas ao espanhol; do 
mesmo jeito que traduzem as declarazóns 
ainda feítos em galega; e eguimos a pre -
tar-nos ao seu jogo colaborando no seu es
palhamento e difussóm e com capacidade 
para impor nem ainda persuadir a inicial e 

progresiva galegui
zazóm da prensa. 

prensa diaria. • •••••••••••••••••••• A aventura de 
comunicar, de infor
mar por escrito em 
galego é certamente 
perigosa nom há 
urna concienciazóm 
da sociedade nem 
aínda da militancia 
idiomática para 
prestar o seu apoio 
a aqueles meios 
que preferentemen
te ou que de algúm 
jeito destinem es
pa~os redigidos em 
galega á informa
zón geral desde de
portes até noticias 

Ternos que ir a um 
grande jornal escrito 
em galego totalmen
te. Perdida a oportu
nidade do que edi
tarla o "Instituto Ga
le go de Informa
ción", no que du
rante anos tivemos 
postas as nossas es
peranzas, vemos 
com ansiedade os 
projectos de "A NO
SA TERRA" para 
vonverter-se em dia
rio ; mas tambem 
com temor. Referia
me antes á tímida 

'T . emos que ir a un 
grande jornal escrito em 

galego totalmente. 
Perdida a oportunidade 

de que o editasse o 
Instituto Galega da 

In/ ormación vemos con 
ansiedade os projectos 

de A Nos a Terra' .. 
de internacional. 

experiencia de "Diario 16 de Galicia" nom 
con fins publiciatrios porém con li~óm do 
como se comporta o leitor galega perante 
o idioma nom habitual de um jornal na 
propia lingua. A análise nom é positiva. 
Jornais tam pouco galegas como "La Voz 
de Galicia" ou o "Faro de Vigo" seguem a 
ser os destinatarios dos comunicados paga-

Por isso penso, tenho a cereteza, de que 
nom foi sincero o Sr. Direitor Geral de Po
lítica lingüística ao dicer que a sociedade 
reclama urna maior presenp do galega 
nos meios, ja que som eles mesmos, o go
verno galega, os que nem cumplem co 
mandato do artigo 5º.3 do Estatuto de Au-

tonorrúa nem co estabelecido na Lei 3/83 
de Normalizazóm lingüí ti a. A Xuma e
gue a empregar o espanhol in luso n s 
impresos, segue a empregalo nas comuni
cazóns co particular , nos edi t · 
anuncios, na relazóm e · Concelho · e e
putazón , etc.; nom r peta a top nimia 
nem favorece o e palhament d gal g . 
Contradictoriamente repartem milh ns d 
pesetas a pessoas ou entidad , apar nte
mente para promociona a lingua aínda 
que utilizam este meio para favor r a 
quem interesa e castigar ao disident ); 
houvera resultado mais eficaz barat 
que toda a Administrazóm Autonómica 
empregara a cotio o galega em toda as 
suas manifestacións, nas sinais das e tra
das, nos impresos, nas suas relazóns cos 
cidadans, favorecendo aos meios de co
municazóm que mostrasem proclívidade 
polo emprego, aínda que fosse parcial, do 
galega e realizando urna verdadeira cam
panha nas escalas e colegios; sobre todo 
provocando na sociedade o interés de re
cever noticias em galega. 

Sudo alborozado e esperanzado o pro
jecto de A NOSA TERRA de converterse em 
diario e animo a todos os galegas, especial
mente aos que ternos e sentimos como lin
gua propria o galega, ou que sentimos no 
idioma a nossa originalidade e identidade 
cultural, a embarcarnos e prestar apoio pa
ra aventura tam trascendente na normaliza
zóm lingüística; mas tambem aviso dos pe
rigos que a realidade nos evidencia e do 
imprescindivel de incidir socialmente sobre 
a conveniencia e necessidade de ter meios 
de comunicazón na propria lingua. + 
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O 94°/o dos galegas entende o galego e o 50°/o é capaz de lelo, segundo o 

Instituto Galega de Estatística, pero a maioria dos xornais son en castellano 

THIS IS INCOMPREHENSIBLE 
De todos os periódicos que se editan, 
diária ou semanalmente na Galiza, só 

un, A Nosa Terra, está escrito en 
galega. Contado, a maioria dos 
galegas declárase favorábel ao 
emprego do seu idioma. Asi, un 
94, 1 º/o dos cidadáns, segundo o 

Instituto Galega de Estatística 
entenden o galega e o 87°/a fálao 

sempre ou ás veces. Máis da metade 
é capaz de lelo. Este certo retraso 

débese a que durante moitas décadas 
o galega foi unha língua desprezada 

polo poder. No sea bárbaro, hable 
castellano, foi un dos lemas máis 

correntes durante o franquismo. Até 
1981 o galega non pudo ser utilizado 

na escala. 

O Diário A Nasa Terra 
prepara a sua saída 

O periódico A Nasa Terra prepara a sua conversión en diário, 
despois de máis de quince anos publicándose semanalmente. A 
consolidación e prestíxio do proxecto. fan posíbel este paso, se
gundo os editores. O diário A Nosa Terra será moi distinto dos 
demais periódicos que ate agora se editan na Galiza. Seguindo 
a liña doutros meios internacionais de calidade, A Nosa Terra 
utilizará información própria, selecionada entre os centos de no
ticias que se producen cada dia. Primará o contido sobre a can
tidade e usará sobretodo a análise e a reportaxe. • 

A sua etapa actual iniciouse en 1977 

A Nosa Terra 
naceu en 1907 

Vítor Casas. 

A primeira A Nasa Terra foi 
fundada en 1907 por un grupo 
de persoas interesadas en que 
o galego que falava a maioria 
da povoación tivese tamén a 
sua lóxica expresión escrita. 
Nas súas páxinas escreberon, 
entre outros, Castelao e Ale
xandre Boveda. En 1936 os mi
litares sublevados decidiron 
proibila e o seu responsábel, 
Vítor Casas, foi o único director 
dun meio de comunicación ga
lega fusilado polos franquistas. 
Desde aquela editouse no exí-
1 i o, na Arxentina, e en 1977, 
coa chegada da democrácia, 
iniciou a andaina actual.• 

A NOSA TERRA na sua casa. 
Unha ollada ao mundo. 

Subscrébase 

ANOSA TERRA 
Principe 22, baixo 

36202-VIGO 
Telf.: 43 38 30* 
Fax: 22 31 01 

Máis de 500 
accionistas e 
catro mil 
subscritores 
Promocións Culturais Galegas 
SA, empresa editora de A Nosa 
Terra, canta desde 1993 con 
máis de 500 accionistas, o que 
a converte na empresa de co
municación de propriedade máis 
plural. Nengun dos accionistas 
detenta máis do 4% do total das 
accións. 

A Nosa Terra segue ademais 
unha liña, amplamente experi
mentada neutros países do 
mundo, de promocionar as ven
das por subscrición. Na actuali
dade máis de catro mil persoas 
pagan a sua cuota anual ao pe
riódico, o que lles garante unha 
información independente.+ 
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No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cob1 
semana. Con este obxectivo Promocións Cultur 

·Na Xunta Extraordinária de Accionistas 
da Compañia Mercantil Proinocións 
Culturais Galegas S.A., celebrada en 
Vigo o dia 11 de Decembro, acordouse 
unha ampliación do Capital Social na 
cifra de 35.000.000 Pta. (trinta e cinco 
millóns), correspondentes a 7.000 
accións nominativas cun valor nominal 
de 5.000 Pta. cada unha, e nas 
seguintes condicións: 

Os novos títulos emitidos serán 
of erecidos aos actuais accionistas no 
exercício do seu direito de subscrición 
preferente polo seu valor nominal, na 
proporción de un novo por un vello. 

Na medida na que o direito de 
subscrición preferente non cubra a 
totalidade das accións emitidas, queda 
facultado o Consello de Administración 
para of erecerllelas a persoas alleas á 

, 
AMPLIACION 1 

por valor de 35.1 
(a cobrir entre o 1 de Xaneiro e o : 

sociedade cunha pritna equivalente ao 
100°/o do valor nominal, sendo pois o 
prezo de 10.000 Pta. por acción. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA 
debe ingresar o diñeiro da seguinte 
forma: 

•Contado: 

m Mediante cheque emitido a favor 
de A NOSA TERRA 

m Mediante ingreso nas contas 
seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA GAUCIA 
O.P., 30-9346-G do BANCO 
EXTERIOR O.P. ou 40233801 de 
CAIXA VIGO O.P., todas elas de 
Vigo, especificando "Anlpliación 
Capital Social Profllocións 
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cobre un novo chanza publicándose duas veces por 
ulturais Galegas S.A., empresa editora, convoca: 
# 

:>N DE CAPITAL 
35.000.000 pta. 

neiro e o 31 de Decembro de 1994) 

Culturais Galegas S.A. 4/1994", e 
nollle, enderezo e NIF de quen o fai. 

teléfono (986) 43 38 30 ou ben nas 
oficinas de A NOSA TERRA, sitas na 
Rua Príncipe 22 babeo, de Vigo. 

• Dotniciliación do Pago 

até 6 ineses. 

Contra o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títulos. 

Pode recabar máis información no 

Vigo, a 11 de Decembro do 1993. 
Polo Consello de Administración 

O Presidente 

Francisco Carballo 

Nota: Aqueles accionistas que ainda non recebiran os títulos acreditativos das 
accións correspondentes a anteriores emisións deben chamar ao 986-
433830 para confirmar enderezas. 

~ DE sUBSCRICIÓN 
BOLE1..u~ 

os documentos 
/de aforro Nº ............................. ::·~~·d~ seguinte forma: 

Sr. Director. á miña conta corrente . d compra de ...... .. .. accio 
. tender con cargo S A en conceito e 

~ 11 que a partir desta data se sirva~ ~mocións Culturais Galegas . . 
Rugo e ,,. n a presentados por r 
de cobro que sera d ········pta. 

roensalidades e ...... ..... . 
·········· 

······ ·························· 
Banco/CaiXa ........ E~d~~~;~ ·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ................. ·.· .. ··.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
.Axéncia Nº.......... . ........ ............. . 

L~~~iid~d~·-·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.· .. · .. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·d ..... -. ... 1.'.9'.'.9·.·.~ 
,, . .................................. ......... e 

Provincia . . . . . . . . . . . . . . . de ... ................. . 
............................... ···¿~·"a ......... . 

Asinatura do interesa 

TITULAR DA coNTA .................................. ................ . 

~;~~d~·~···.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···.·.·.·.·.·.·.·.· .. · ................................ _ .............. ·.·.··""""···""""""·· 
Enderezo · · .. · .. · .. · · .. · · .... · "cid.~d.e .......... · .. · .... · .... · .. · .... · ...... · .... '.'.'.'. .. '. .. 
e P· .......................... .... .. .................... ........... . 
p~ovíncia ········································ 
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SUSCREBASE A 

ANOSATERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

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

Nome ................................ Apelidos ................................................................ . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F. ................... . 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Gal iza/Estado/Portugal .... ....... 7.500 pta./ano ........... ... 3. 750 pta./semestre 
Europa ..................................... 9.100 
América e resto do mundo ...... 10.900 
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 TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ................................. . 
Titular da Canta ou Libreta .......................................................................................... . 
Nº Sucursal ............... Povoación ............................... Província ................................ . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
qpresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A información que paga a pena ter 
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GALERIA D O XORNALISMO G A L E G O 

O compromiso 
do xornalismo de avangarda 

• G. LUCA DE TENA 

Na construcción progresiva do 
marco de identidade é 
fundamental o bastidor da 
prensa. A imprenta reparte 
desde o abrir do século pasado 
a idea do autogoverno. O 
argumento central desta 
po ición explica que sen 
reflexión própria só queda 
repre entar a pauta do 
p n amento alleo. 

uarto final d XIX 
circulaban intetrés diário no 
país. Algun xornalista <leste 
tempo compaxinaban o seu 
traballo n redacción de 
obxecto puramente mercantil 
con colaboracións na primeira 
pr n a rexionali ta, agrária 
ácrata ou ciali ta. Con todo, a 
razón posibilista non 
consideraba extraño que o 
direito á cultura própria se 
defendese desde unha língua 
allea. Lamas Carvajal rompe en 
1876 a crista de xelo do idioma 
establecido na prensa e a partir 
del e váe e o prexuício contra 
o galego como instrumento 
para a moderna escrita de 
diários. 

A progre ión do xornalismo 
al avanza 
p eta ul rment arred r da 

Xeración Nós. Na brillant 
r da ción do Boletín Men ual 
da Cultura Galega, o facho que 
o rexionali ta pou an na man 
d nací nali ta conv" rte en 
lumi ir . A in uridade 
com za a mudar de casa en tal 
m dida qu no tempo da 
R pública o intelectuai 
galegos instalados no español 
atopan dificuldades para 
xustificar a sua opción 
idiomática. 

Como ten descrito Méndez 
Ferrín, a síntese do Grupo Nós 
compense de estilos diferentes 
pero tensionados de comun 
coa ilusión de construir unha 
sociedade non dependente. 
Representa unha avangarda que 
prescinde do transbordo 
centralista e demostra estar na 
posición ideolóxica xusta para 
incorporar anovacións de 
formas e tratamentos 
xornalísticos e distanciarse da 

tipografia e os estilos 
cristalizados dos vellos diários , 
afeites a mirar ao poder de 
ollos baixos. 

A interrupción violenta do 
proceso democrático trasterrou 
o xornalismo nacionalista. Un 
xénero angular para a 
reconstrucción da identidade 
recibía un gol pe mortal. A 
dispersión, a banalidade, o 
terror semántico e a invención 
da contralíngua fascista 
encortellábanse sen solución de 
continuidade no xornalismo 
caciquil. A progresiva 
superación das atitudes 
coloniais e dos preconceitos de 
subsidiariedade cultural 
cambiaba de via cara unha 
chaira de censura. 

N esta hora en que desde várias 

posicións políticas convense na 
necesidade de recuperar a 
proposta dun diário en galego, 
lembramos na escolma que o 
leitor ten nas mans os nomes 
de xornalistas que def enderon 
a idea dunha prensa própria. 
Alguns deles pagaron coa vida 

CooRDENACION: 

Xan Carballa 
e Gustavo Luca de Tena 

VERSIONS AO GALEGO: 

Xan Carballa 

GRAVADOS: 

Xosé Conde Corbal 

ARQUIVOS: 

A Nosa Terra, Biblioteca 
Penzol, Biblioteca da 
Depuración de Ourense. 

este compromiso, como é o 
caso de Lustres Rivas, Blanco 
Torres, Johán Carballeira, Víctor 
Casas (director de A NO SA 
TERRA) ou Anxel Casal. 
Iguálaos a singulariedade de 
teren adicado a sua vida ao 
xornalismo, ás veces con parte 
da sua biografía na prensa 
galega de América. Xunto 
deles, Antón Villar Ponte, 
falecido nos coezos de 1936 

Coa intención de ilustrar a 
continuidade americana do 
xornalismo nacionalista, 
ocupan tamén lugar nesta 
galería Luis Seoane, Blanco 
Amor, Suárez Picallo e Neira 
Vilas. Todos tres reavivaron no 
exílio a forza das ideas da 
recuperación nacional e 
democrática, da defensa da 
língua e da cultura. De par 
deles a aparece Basilio Alvarez, 
unha persoalidade política que 
reborda no xornalismo. 

Suspendidas as leis 
democráticas, no país 
sobreviven protagonistas do 
xornalismo nacionalista que 
representan a continuidade 
durante os anos escuras. Os 
textos de Lueiro Rey, Del 
Riego, Paz Andrade, Ben Cho
Sey, Pillado e Cunqueiro 
-desde a militáncia de 
esquerdas á opción 
lingüística- representan a 
resisténcia posíbel durante a 
Ditadura dos escritores de 
periódicos formados no tempo 
republicano. No caso de Risco, 
o recoñecemnto de todas e 
cada unha das prescripcións 
formais dos militares alzados 
non abonda para travestir toda 
unha biografía nacionalista. 
Escreber en galego foi durante 
eses anos unha resisténcia 
heroica. Os editores de Grial e 
da Revista de Economía de 
Galicia padeceran proceso por 
este compromiso imposíbel co 
gal ego. 

Os textos seleccionados 
considéranse indicativos de 
momentos históricos d~sa 
transición cara un xornalismo 
próprio. A escolma, se cadra 
incompleta, é un primeiro 
intento de antoloxizar o 
xornalismo comprometido.+ 
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Vicente Risco 

O poeta arménio 
Hrand N.azariantz 
( ... ) . 

/ 

EHrand Nazariantz o gran 
poeta arménio desterrado na 

Itália, lonxe da sua terra 
asoballada, da sua raza 
asasinada, quen coas suas verbas 
me fai soñar nun mañán 
luminoso, no dia 1remendo, 
sanguiñento e glorioso da 
xustiza, en que as Pátrias sen 
bandeiras, as Patrias de nome 
subversivo, as Pátrias que é 
delito invocar, se ergan ceibes, 
donas de si mesmas, para se 
entenderen para sempre nunha 
suprema fraternidade ... As verbas 
xenerosas, sinxelas, consolantes, 
de Hrand Nazariantz, verbas de 
fé, de esperanza e amor, traen á 
miña alma aberta de ansiedade, a 
seguranza de que ao naso sano 
de liberdade responde de lonxe, 
o sano crucificado dunha raza 

heróica que sofreu, que loitou e 
que esperou. É o saudo fraterno 
que as razas tráxicas fan á nasa 
liricamente triste ... Triste cecais 
de non ter azos para ser mártir, 
para ser asasinada, para ser 
heróica ... Sexa o que sexa, Galiza 
xa non está perdida no 
esquecemento das pátrias sen 
nome: as que escreberon os seus 
con sangue, saudan a sua ánsia 
creadora. Saudan a intuición 
futura e gloriosa do Atlantismo 
(. .. ) 

Damos hoxe a coñecer ao 
gran poeta da lonxana 

Arménia, esa terra recén saida 
da escravitude máis cruel, e 
que esa que se fai chamar 
Sociedade das Nacións ten 
reparo en admitir no seu seo. 

Nos. 1920 

E N GALEGO 
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Roberto Blanco Torres 

Ou República ou ditadura 

O s intereses criados pala monarquía son grandes e 
poderosos; arredor dela móvese a moitedume palaciega , un 

nubeiro de parásitos áulicos con títulos nobiliários e que a i 
próprios se chaman "Grandes" de España, grandes né io 
naturalmente, e que constituen a tradicional imp dimenta qu 
arrastra tras de si, nun esforzo dramático, o Estado p ñol. 
Estas xentes non se resignan a perder o seus privil "xio n n 
saberian vivir nunha atmósfera saneada de convencionali mo 
falácias, e xa andan maquinando unha campaña para apuntalar 
a monarquía e seguir cabalgando sobre a nación com aqui 
non tivese pasado nada. Do actual estado de cou a 
despréndese esta disxuntiva: ou a República ou unha nova 
ditadura. A República, porque asi o quer o pavo, porque é a 
solución lóxica, racional, moral, que o pavo quer dar á 
transgresión real e á anormalidade da vida pública. Pero como 
para isto necesita liberdade, liberdade no periódico e na 
tribuna, o Governo encarregado de defender á monarquía non 
lla concede, nen lla concederá porque, de facelo, a monarquía 
desaparecería automaticamente. E como con liberdade non hai 
monarquía, facéndose carne unha vella incompatibilidade 
española, e sen liberdade este governo non pode subsistir 
porque declarou ao se constituir que viña estabelecela, velaí o 
outro corno do dilema: unha nova ditadura. 

/ 

Edicer, finalmente: ou a República, pórque para o país non hai 
outra solución, ou a ditadura, porque a monarquía só pode 

persistir por un rexime de forza, e, por outra banda, non se avén 
a largarse sen resisténcia, en holocausto da paz pública, da 
reconstitución nacional e do direito dos españois á forma de 
governo que mellar lles praza. 

Da escolma 
DE ESTO Y DE LO OTRO 1929 
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• 
FONDTESORO 

A.C. CONTA 
F.l .A.M.M. 
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2 2 A NOSA TERRA 
UN DIÁRIO 

Ramón Suárez Picallo 

O Estatuto 
' 

despois da guerra 

ºEstatuto que o País Galego 
plebiscitou, apresentado ás 

Cortes dous días antes do traidor 
golpe militar, é un documento 
breve, sóbrio, conciso e flexibel. 
Denantes de chegar á sua forma 
definitiva pasou por múltiples 
etapas e tivo moitas e moi várias 
fontes. Seivíronlle de base cinco 
proxectos distintos e a sua 
comisión redactora abriu unha 
información pública por espácio 
de vários meses durante o cal 
estudou e recolleu todas as 
emendas que quixeron facerlle 
directamente os galegos de todo 
o mundo. É un índice mínimo 
de coincidéncias e de 
posibilidades, froito dun anceio 
de colaboración roto na 
actualidade por quen debían ter 
máis interese en mantela. 
Emporiso segue sendo marco 
apto para o vivir futuro de 
Galiza, ainda despois da 
tremenda convulsión actual. 

(. .. ) 

Repovoación forestal pola vía 
colectivista; Banco Popular 

Manuel Lueiro Rey 

Galego encargreado de canalizar 
o noso aforro de Galiza e de 
América; socialización da gran 
indústria pesqueira; 
colectivización pola vía do 
cooperativismo da economía 
agropecuária; socialización da 
forza dos nosos ríos e das nosas 
fon tes mineiro medicinais; 
confiscacións punitivas das 
grandes riquezas do~ traidores; 
democrácia popular directa, con 
iniciativa, referendo a recall; 
município comarcal libre sobre 
a base da parróquia rural en 
réxime de concello aberto; 
municipalización ou 
nacionalización de seivizos 
públicos; cultura nova en todas 
as suas manif estacións. Escolas 
de orientación profisional e de 
outos estudos económicos; 
xustiza popular, rápida e 
gratuita, son problemas 
previstos e normados na nosa 
Carta autonómica. 

( .. . ) 

O s que nun mañán -que 
desexamos af eivoadamente 

Deus te salve Galiza 

D eus te salve Galiza dos 
aburres de sempre, que 

preparan as suas gadoupas 
para che ferir o ventre, e, coma 
vampiros, insaciábeis e 
obscenos, beberán to teu 
sangue, murchando as 
sementeiras. 

D eus te salve Galiza dos 
mortos de pedra que 

cabalgan no lombo de cabalos 
de bronce, dos mudos e cegos, 
do lacaio usureiro, dos probos 
patrícios paternais e esquezo da 
tua antiga tristura, das mómias 
vivintes camiñando en siléncio 
coma extranos cararigexos. 

( ... ) 

D eus te salve Galiza de 
alianzas dubidosas -en raiz 

irmanadas coa Santa Compaña
que aglutinan no seo o pecado 
e o medo, e no peito sóanlles 
as chamadas do "ego" coma 
voz que lle axuda a gavear aos 
postos onde o "mando e 
ordeo" faise voz de tirano, e 
domina, con ira, ao lanudo 
borrego. 

D eus te salve Galiza dos 
seres tan "vivos", dos 

seres tan "mortos", que 
xamais intentaton cambearche 
a vida que está feíta de 
mágoas, de dórese auséncias, 
dos camiños longos, do 
esforzo e a loita, da fame e do 
traballo. 

Deus te Salve Galiza. Amén. 

FOLLA DO LUNS. Vigo. 1977 

E N GALEGO 

. '"'', 

·,. 

·.·· .. 

. .\~ ~ ~. ·,. 
> ~ . 

·'- .· 

sexa o máis próximo posíbel
teñan a outa misión de dirixir a 
vida pública do noso país 
galego, atoparán naquel 
Estatuto e nos temas tratados ao 
seu derredor, unha fonte 
escandalosa de orientación e un 
índice de outos e nóbeis 
propósitos. Esa será a máxima e 

Nº 600-16 DE DECEMBRO DE 1993 

'~· ; -· · .. 

única glória do que lle 
consagramos o máis puro da 
nosa vida, xa para sempre 
entebrecida e amargurada. E esa 
será tamén a homaxe que 
merecen os nosos heróis vivos 
e os nosos mártires mortos. 

NO VA GAJJZA. ovembro 1937 
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Manuel Lustres Rivas 

Un xornal de 

1500 anos 

Do Xapón, até a sua guerra 
con Rúsia, a penas 

sabiamos o dito en magas 
páxinas por Pierre Loti. Este 
ilustre viaxeiro-poeta, pintou, 
con fascinadora elocuéncia de 
artista, un arquipiélago 
marabilloso ... Flores raras, 
paxaros fermosos, casas de 
papel, arbres enanas e arbres 
xigantes, geishas: lindas 
mulleriñas fráxeis e cariñosas ... 
Dos relatos de Pierre Loti surxe 
o Xapón coma un país 
fantástico, coma un lenzo de 
cores suaves e delicadas, cun 
ceo luminoso e ledo, sen unha 
mancha forte que descompoña 
o ensoñador conxunto. 

D a China , sabemos que case 
todo o que atinxe ao 

imenso povo énos 
descoñecido. 

Eé tan interesante o antigo 
império! Eu fiquei pasmado 

ao enteirarme de que as 
autoridades chinas suspenderon 
a publicación do xornal diário 
Peking-Fao. Esta venerábel folla 
tiña unha existéncia que 
rebasaba a de Matusalem: 
databa de máis de 1500 anos. 

N º?- nos xulgaremos agora 
pigmeos, ao comparar a 

nosa civilización coa da China, 
tan desprezada, tan 
vilipendiada? 

Cando Europa se sumia nas 
tebras medioévicas, cando 

os bárbaros do Norte destruian 
a cultura latina, xa os fillos de 
Confúcio posuian xornais, 
porque o Peking-Fao non 
debeu ter sido o primeiro. 
Acaso os tivesen milleiros de 
anos antes, en épooca na cal a 
Europa estaba habitada polo 
home das cavernas. 

H ai que confesalo: os 
europeus somos uns nenos 

precoces. E esta condición, 
disculpa a nosa ínaturábel 
pedanteria. 

Da escolma de artigas 
PANDEMONIUM 

UN DlÁRIO E N GALEGO 
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Luís Seoane 

Diente dun poste de conducción eléctrica 

Este poste de conducción 
entre Peares e Ponferrada, 

pertencente aos saltos do Miño 
e á sociedade "Forzas Eléctricas 
do Noroeste S.A.", érguese, 
coma unha desumanizada 
imaxe xigantesca do home, cos 
brazos en cruz sobre a paisaxe 
da terra sacrificada, substituindo 
ao antigo cruceiro de pedra 
erguido pola devoción inxénua 
e doente do povo. Esta 
figuración humana de metal, 
sen a alma das imaxes dos 
cruceiros dos camiños ou dos 
adros, parece que desde a 
altura detivese ao home galega 
e o convidase a reflexionar 
perguntándolle: En que medida 
son tuas aterra do teu país, a 
enerxia producida pola auga 
dos seus rios, as riquezas 
soterrañas do seu chan ou do 
seu mar? ... E o home gal ego 
non saberia que responder, pois 
desde hai séculas non pode, 
como os fillos doutras pátrias, 
dispar, administrar, governar a 
terra en que naceu. A mole de 
metal, tamén filla do home, 
volverá perguntar: -Por que eu, 
se son fillo do teu esforzo e da 
enerxia desta terra e das suas 
augas, non hei contribuir á nosa 
f elicidade e ao progreso 
industrial de Galiza? E o home, 
galega, de carne e de oso, 
ficará pasmado sen saber que 

G ande mer de delires donés1 

Peau de panthere et 
chlámyde trouée, é a área 
preferida para a lo ita do home 
en plena capacidade, a mar 
pequena, a ria, é tanto a escala 
pesqueira tradicional do que se 
inícia, como o retiro amábel no 
que o xubilado do océano 
prolonga as suas xornadas 
vizosas. Cunhas nasas ou unha 
liña, montado nas táboas da 
dorna ou no rochedal costeiro, 
tirando do boliche ou 
repasando redes na praia, a 
ocupación mariñeiril enche a 
vida que empeza e a que 
declina, con equivalentes 
incentivos. A mar atrae ao que 

. ... · 

". ... ' 
'',."'· 

retrucar, frente a este xigante de 
metal e de parafusos coma 
unha áuriga de tempos 
fabulosos que guia, con rendas 
na man, a enerxia a moitos 

. ' 

quilómetro de di táncia fóra 
desde logo da Galiza. 

GALICIA EMIG& i\/TE 

Bu no. ire 1956 

Valentin Paz Andrade 

Mulleres no traballo do mar 

presinte a sua beleza ou a sua 
fecundidade. E non abandoa 
nen aos seus vencidos. 

Amar une, ademais, sen 
diferéncia de sexos. Cando 

sustrae, máis ou menos 
permanentemente, aos varóns 
úteis, as responsabilidades 
mesmo de orde social, a que 
estaban chamados en terra, 
recaen sobre as esposas, sobre 
as nais, sobre as viuvas ... en 
desconexión intermitente -que 
tantas veces a morte fai 
definitiva- coa cabeza do fogar. 
O fenómeno das vilas 
mariñeiras domeñadas pola 
vontade fe minina, non ten 

outra raiz que o a nti m 
masculino, e a nece idad d 
compensalo. 

M ais a mar tamén recebe o 
tributo laboral da muller. 

Dun xeito roáis ou menos 
indirecto, na recomposición e 
engado das artes, no traballo 
na fábrica, no acarreo e no 
regateo das espécies 
comestíbeis en fresco .. ou dun 
xeito directo, co rastro na 
man, a saia ~emangada e na 
auga até a perna, curvándose 
sobre a entrana espida polas 
baixamares, para tirar do seu 
niñeiro abscóndito e salgado, 
a vida delícia da ostra, da 
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Ben-Cho .Shey 

Un ha 
conversa con 
Faustino 
Santalices 

Ademais de tocar a gaita, 
f""txo algunha recolleita de 
música e cantos galegos? 

Amaiore de tocar a gaita 
adiqu im a facela , para 

reivindicar o enxebre 
in trum nt do d pre tíxio no 
que caira e cheguei, de poi 
d 1 ng inv tigación a lle 
d ol r á gaita o s u tono, o 

u timbre unha ab oluta 
afinación. En canto ao da 
re olleita de mú ica direille que 
teño o repertório completo dos 
vello gaiteiro e unha 
abondo a colleita de mú ica 
popular alalá mumeira , 
jota romance ruada 
pa acorredoira . . . Algunhas 
delas foron gravadas en discos 
por Columbia con 
acompañamento de zanfona. 

A sua afeizón pola zanfona, é 
anterior ou veulle despois da 
gaita? 

Amiña afeizón p la gaita e 
pola zanfona datan do 

vi ira, da am ixa u do 
r qu . 

Fértil e e pontánea reacción, 
imposta polo destino comun 

que liga a nenos e a vellos, a 
mulleres e a homes, en alta mar 
e na costa, sen discriminación 
de estados nen de situacións! 
Precisamente, porque se 
produce nunha das veas máis 
entrañábeis e robustas da raza, 
pode consolarnos, en parte, do 
dano derivado doutros 
achaques, que a disgregan e 
debilitan. 

GALICIA EMIGRANTE, 

Buenos Aires 1955 

~' 
UN DIARIO 

·' . 

mesmo tempo. Alá polo ano 
1898 tiven notícia de que no 
lugar de Lueda (Bande) había 
unha zanfona e merqueilla aos 
herdeiros dun vello zanfonista. 
(. .. ) Apesar da gloriosa tradición 
da zanfona, as entidades galegas 
chamadas a fomentala e revivila 

:.: .~ 

·1e····· ' . . 

··:i. · :. 
. ·.· 
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E N GALEGO 

fixéronse os xordos ás chamadas 
teimosas dos escritores e dos 
xornais de Galiza fe itas en 
diversas ocasións. Polo visto 
somente de pan vive o home. 

GALICIA EMJGRANIE. 

Buenos Aires 1955 

f 
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Francisco Pillado 
Rivadull~. 

Conversións 
e 

. , 
reconvers1ons 
de Moure 
Marino 

(. .. ) 

A biografia do notário-escritor 
é por demais complexa e, 

sobretodo,_ asombrosa nas suas 
cambiantes atitudes. Ten 
pasado por fases de 
arrepentimento, de ruptura e de 
renegación doutrinal , de 
explícita aproximación a canto 
combatera asañadamente; de 
biógrafo apoloxético do 
"Caudillo" mudou en crítico 
inmisericorde que, a primeiros 
de 1975, antecipaba o seu 
irremediábel fin. (. .. ) 
Vagabundo en canto a ideas e 
atitudes, Moure Mariño exerceu 
como antifranquista furibundo 
e debelador das direitas, para 
constituirse máis tarde en 
doutrinário da direita e voltar ás 
posicións dos anos mozos. Hai 
que facer notar, non obstante, 
unha atitude permanente, de 
fondo, na versatilidade 
ideolóxica de Moure Mariño. 
Acantonado en sucesivas e 
irreconciliábeis ortodóxias, 
sempre as mantivo en ton 
exasperado. Obxecto das suas 
diatribas foron a Relixión, a 
Igrexa, os bispos, o Opus Dei, 
Franco, os franquistas, os 
militares e os civís, as 
esquerdas e as direitas, os 
marxistas e os antimarxistas ... 
Convén divulgado urbi et orbe 
para que todos coñezan como 
este home ten mudado 
sistematicamente de casaca, 
empregando expresións que el 
aplica aos demais. Estou 
tentado a crer que cantos sigan 
as probas que aporto, obterán a 
impresión de que parece ter 
sofrido sucesivos trasplantes de 
cerebro, de vísceras, de pel, de 
todo se se exceptua o seu 
talante desmesurado 
permanente. 

A NOSA TERRA. Setembro 1986 
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VOX POPULI EN LUGO Manuel Torres 
- ¡Fora caciques. Non queremos galegas de Madrí. 

Eduardo Blanco Amor 

Función política do intelectual 

º ser escritor non é ser isto 
ou aqueloutro, nun simples 

aspecto profisional. É, antes ca 
nada, ser, na integralidade 
humana, esencial, en que o 
home se cumpre. Non é unha 
cabeza parolante, é tamén un 
corazón que sofre; non é un 
cuño de formas, senón tamén a 
mesma matéria latexante, 
vivinte, plástica en que o 
troquel se inscribe. Non se trata 
dunha simples habelenza, 
dunha técnica de oficio, dunha 
mental destreza. Trátase quizais 
de ser home, dun xeito máis 
intenso e comprometido ainda, 
que o esixíbel aos que caen 
fóra desta denominación de 
apariéncia gremial. 

/ 

E, daquela, o escritor, entre 
outras cousas, unha ética, 

unha moral, unha conducta. En 
nome de que vai encoller os 
ombreiros frente ao espectáculo 
do mundo habitado pola 
capacidade de dór e goce de 
todos? De onde lle ven a 
licéncia para exercer esa 
soedade hedonista de gozador 
de si, de gozador ou de 

EL PUEBLO GALLEGO, 23-VIIl-1931 

sofridor senlleiro dos bens e 
dos males do mundo? 

O certo é que houbo época 
en que o mundo puido 

tolerar estas evasión . O 
escritor con entiu en tran ferir 
a unhas presunta tecnoloxia 
as suas abrigas cidadán e 
entregou o eu de tino de 
home o ial n man d 
profisionai da políti a. E falou 
peste da política, onfundindo 
nela o profi ional , qu había 
que depurar co e ntact , 
vocacional, que había q u 
adestrar coa práctica (. .. ) 

ry-;eria o nazismo ch gado ond 
l chegou se os escritore 

tivesen comprido co seu deber? 
Non esquezamos o periodo de 
dúbidas, de inibicións, de 

\ puerilidades e caprichosidades, 
que afastaron ao intelectual da 
loita política nos momentos máis 
perigosos da história do mundo. 
Ao non atopar pechada a barreira 
intelectual que os escritores 
opuxeron a outros movimentos 
reaccionários, o nazismo puido 
avanzar a pracer. Ao desprezar a 
polémica franqueóuselle o 
camiño. E cando se quixo 
reaccionar xa era tarde. 

GALICIA . Buenos Aires. 
Outubro de 1945 
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Basílio Álvarez 

1936, Galiza saqueada 

e ando vo falen de que rexións dominadas polo exército -
non hai mái que unha na sua totalidade, Galiza- atan os 

an con chourizo , contestade que naquela desventurada terra, 
br m tido á mái inícua das opresións, estan 

fam n ar. 

fá do probe labregos á hora 
átanlla no m mo campo. Nen unha 

p ta a n n un grao d nt , nen de millo, nen de trigo, nen 
um . poi ían á cortes do gando e arramblaban 

año o p reo . e tiñan algun carto, ou cousa 
vábanllo tam ,. n, alfaias, por modestas que fosen, 
utr obx cto estimábel. Da terríbel requisa non 

li ra an n n o touciño , nen o xamón, nen o unto 
urad , n n a ca taña coa que fan frente ás comidas durante 

t d ano, nen o piorno , nen as tullas. E todo iso, sen 
dúbida, para que a rapiña embotase a sua violéncia, non na 
insolente expre ión coa que son desplumados, senón na sua 
conceición farisaica, éralles trocado contra un recibo, 
verdadeiro papel mollado, onde figuraban mercadas á cuarta 
parte do seu valor. E por riba arrincábanlle a todos os homes 
útiles cara á guerra, cara unha guerra que ódian, a matar 
irmáns que teñen o seu mesmo pensamento e que non fixeron 
nada por levar ao país a esta horríbel situación. Viven debaixo 
dunha chúvia de multas que non poden pagar, pero que lles 
son impostas, non tanto para abafalos co agóbio afrentoso, ,. 
como por determinar a sua prisión; e os que andan soltos so 
discorren entre unha nube de terror, falan en voz baixa, 
óllanse con receo e treman constantemente, pois que a todas 
horas agardan o espanto do fusilamento ou a ignomínia da 
delación. 

CmrrcA. Buenos Aires 1937 
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Antón Villar Ponte 

Diante do encarceramento 

do governo catalán 

T ras das rellas da cadea fitades a Repú?lica de caba}le~os vós 
que, coma min, traballáchedes por cnar unha Repubhca de 

traballadores. 

V ós que cc:nquer!ades a liberdade d~ vosa terra que hoxe volta 
a se sentir opreixa. 

V ós que expulsástedes_ de C~taluña ,~ Bo~a Negra, ta~ amigo do 
capital de Marche tan nenugo do Capital de Marx . 

Vós que na compaña do fidalgo Maciá, do ~bó inesquescente, 
puñérades ao voso povo no governo de s1 mesmo dacordo 

coas eséncias da liberdade e a democrácia próprias dunha 
república merecente de tal nome. 

Pódese encadear o corpo, mais a alma non, como dixo o 
noso bardo Pondal. (. .. ) Meus vellos amigos: coa copa da 

Provenza, na que f erve o azul espírito mediterráneo .que encheu 
de cantigas de amor o camiño de Santiago, quero bnndar polo 
voso sacrificio, mentres a lua celta baixo pálio de piñeiros no 
cumio do Monte Medulio, alumea con grácia eucarística o 
presentimento dunha redención da que vós fúchedes, apóstolos 
primeiro, e logo mártires. 

(. .. ) 

D a verdescente Galiza mándovos ~ agasallo <lestes lou~eiros 
que ouviron risadas de merlo e amda levan, como bnlantes, 

pingotas de orballo auroral. 

A NosA TERRA. 1934 
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"' ALICIA, CAMINO DE 
A Consellería de Ordenación 
do Territorio e Obras Públicas traballa 
na mellora e modernización das nosas infraestructuras, 
principal elemento dinamizador do desenvolvemento 
ecónomico e social da nosa Comunidade. 
Co esforzo de tódolos galegos, 
Galicia sitúase no camiño de· Europa ... 

NQ 60016 DE DECEMBRO DE 1993 

UROPA 

... na inspección de transportes e me llora 
das súas infraestructuras. 

llr't~'~2:<\. UNT6 
DE GAUCIA - CONSELLERÍ,A DE 

ORDENACIPN DO TERRITORIO 
----...l.;l;.~----- E OBRAS PUBLICAS 
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Carlos Maside O Charlatán. Cara 1940 
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Alfonso D. Rodríguez Castelao GALJCIA, Vigo 1-III-1923 
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Álvaro Cunqueiro 

Unha nazón e unha política 

Unha nazón, cando é tal, e 
serve a todos os seus 

mesteres, é moito máis que 
unha nazón. Deixa de ser termo 
rústico, unidade, para ser 
fórmula e estilo de cousas. Un 
estilo de cousas non é, 
somentes, un xeito, unha 
maneira. Os xeitos, as maneiras, 
son mellores como a auga, 
mellor a canto menos seipa. Un 
estilo tampouco é unha 
postura, nen unha diatese, 
senón unha santa leción -e 
noción- de lindes e a sua 
ascensión de letra a corpo e de 
espírito a alma. No seu estilo 
de cousas -cultura, en 
definitiva- toda nazón, cando 
tal é e asi como tal se serve, 
leva cravada, a vidro e platino, 
a cursiva clara ou ceñuda, da 
sua vida e da sua morte. E non 
val aquí a transfusión de 
sangues, que tampouco val, e 
xa se dixo, a mistura dos viños, 
Rhin con Ribeiro, Sauterne con 
Borgoña. Os viños, que son e 
ben fortemente por certo, un 

outo estilo en Europa. 

(. .. ) 

º tempo que ven, decimos, é 
noso. Eu digo: pode ser 

noso. Para que o seña, abonda 
que nós señamos, vida e morte, 
o "Eu" de todos os tempos da 
Patria. Entón, si. Para nós, 
entón, o tempo que ven, todos 
os tempos. Un camiño coma o 
que nós ternos de andar sempre 
está craro de luces amañecidas, 
que unha nazón cando o é , é 
tamén unha fórmula, un estilo, 
unha política. 

U nha nazón, unha política. 
Outa e total a fé, nós nen 

un minuto máis como partido, 
nen un intre máis como 
programa. Nós, pura e 
simplemente, como movimento, 
como fronte, como disciplina. A 
consigna? ... Aquí, clara, enteira: 
unha nazón, unha política. 

A NOSA TERRA. Nadal 1933 

E N GALEGO 

Francisco Fernández del Riego 

Fiestra 
sobre a língua galega 

O s galeguistas militántes de 
agora, seguindo a 

emoción exemplar dos 
precursores, loitaremos sen 
acougos pra non deixar 
desfacer unha língua que a 
Natureza nos deu, como 
instrumento diferencial, como 
nos deu un espírito, unha 
alma; loitaremos contra os que 
aldraxan a fala dos nosos país, 
cubríndoa coa lama das suas 
invectivas e berrando a cada 
intre que, un anaco máis, e a 
linguaxe galega desaparece; 
loitaremos contra os que van 
facendo da nosa Terra unha 
colónia mestizada polo espírito 
alleo; reaccionando do 
desensinamento de moitos, do 
despego de alguns e da 
petuláncia duns cantos. 

Na língua, séipanno ou non 
os indiferentes, está o máis 

íntimo e san do noso espírito; 

fecundalo é o labor da nova 
Galicia, deixar desfaguelo é o 
mesmo que se negar a si. Mais, 
ainda que o traballo duns 
poucos desleigados trate <liso, 
non se borrará nos beizos que 
a mamaron, a fala que este 
pobo empregou por máis de 
dez séculos. (. .. ) Porque a 
língua de cada povo é o 
característico, máis enxebre e 
máis potente da nacionalidade. 
Xentes que falan a língua que 
non lles é própria son un povo 
qüe se non pertence. 

Bagoas de carraxe, de 
xenreira, queiamn a alma 

ao ollar coa nosa boa fé para a 
Terra benamada, a laboura dun 
señoritismo mugatorio e cursi 
que coida que o emprego da 
nosa fala é sino de 
rebaixamento e inferioridade. 

ANOSA TERRA. 1930 
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Vítor Casas 

A República en Galiza 
A República do 16 de 

..l1Febreiro ten de ser para 
Galiza, como para Hespaña, 
cousa moi diferente do que foi 
a do 14 de Abril. Volta a porse 
manifesto a necesidade de que 
agora a nosa autonomía sexa 
conquerida. Ternos un Estatuto 
aprobado polos Concellos, falla 
somentes plebiscitalo e levalo 
ao parlamento. 

(. .. ) 

N inguén pode furtar este 
compromiso. Confiamos en 

que non será furtado e que 
Galiza, no seu intre, terá 
aprobado o Estatuto. Nun intre 

Xosé Neira Vilas 

que se terá de buscar propício. 
Xa o é agora mais compre 
deixar normalizada primeiro a 
vida dos Concellos, con 
eleicións que asi o fagan. Detrás 
<liso debe irse ao plebisito. 

º Partido Galeguista ten 
deputados. Eles serán as 

vixias sempre abertas para que 
este se faga e o compromiso 
sexa cumprido. Que ninguén, 
por outo que esteña, pense que 
se pode reproducir en Galicia 
aquela política persoal tan 
perniciosa que se fixo despois 
da República, e que malogrou 
tantas causas. Agora iso non 
poderá suceder e se se 

E N GALEGO 

pretendera que saiban que a 
experiéncia do pasado é un 
factor de enorme importáncia 
que compre ter moi presente e 
que nós, e os nosos deputados, 
teremos. 

Tempo teremos para falar 
longamente da cuestión. 

Agora é somentes un recordo 
para os fráxiles de memória . A 
autonomía galega ha ser 
conquerida porque asi é 
obrigado, porque a iso estamos 
todos comprometidos e a ese 
compromiso non pode fallar 
ninguén. Absolutamente 
ninguén. 

A NOSA TERRA. 1936 

A 
, . 

mem·or1a do Capitán Maravillas 

Levámolo a enterrar hai poucas semáns. 
Chamábase Xosé Pena. Nacera en Limodre, o 

ano 1901. Tiña dezaseis anos cando chegou á 
Habana, e enrolouse nun pequeno pesqueiro. 
Cinco anos dempois voltou a Galicia, colleuno o 
seroicio do reí e viveu unha aventura insólita que 
durou corenta meses: navegou no acorazado 
Cíclope e nun submarino identificado como B-2, 
foi xefe de cociña de Benito Mussolini, 
camareiro de Valeriano Weyler, axudante do rei 
Alfonso XIII e custodio das infantas Beatriz e 
Maria Cristina ... De todo esto falo en detalle no 
meu libro Galegas no Golfo de México, onde 
tamén explico porque a este home lle 
encambaron o honroso alcume de Capitán 
Maravilla. (. .. ) 

Un día díxome que se sentía feliz de recordar; 
que eu o fixera vivir outra vez, e que eso era 

pra el coma voltar á mocedade. E vinme 
precisado a poñer en xogo a maxinación co 
propósito de que Xosé Pena tivese sempre algo 
pra decir. Cando xa andaba mal de saúde, falei 
co médico que o atendía, quen me dixo que o 

Xosé Conde Corbal 

seguise atendendo, pois eso éralle tan necesario 
como as meiciñas. Así foi como este vello 
mariñeiro estivo escribindo -con dificuldades de 
pulso e de coherencia, nos derradeiros tempos
case até que morreu. 

Esto levoume a cavilar sobor da terapéutica da 
memoria, dos recordos, das evocacións do 

pasado; sobor de cómo se pode alongar ou facer 
, .. máis levadeira a vida duha persoa nesta edade en 

que tanto hai pra contar e tan pouca xente 
disposta a escoitar. Parodiando a Bécquer 
podíamos decir: "¡Qué soios se quedan os vellos!". 

A gora Xosé Pena, de Limodre, descansa no 
cemiterio da Habana, e eu teño gardadas 

<lucias de cartas, fotografías, documentos 
diversos e arredor de <lúas mil follas escritas por 
el. Papeis que non me atrevo a tocar polo de 
agora. Algún día será. Algún día voltarei sobor 
<lestes encerellados apuntes, sobor destas 
memorias do querido Capitán Maravilla. 

A NosA TERRA, Marzo 1986 

Naceu en Pontevedra no 1923. 
Pintor e gravador, continua a 
tradición do 
Grupo Nós de levar a plástica á 
imprenta e achegar 
unha visión estética independente 
ao maior número posíbel de 
persoas. Oeste xénero a metade de 
camiño entre o atril e a rotativa (tan 
querido a Maside Torres e 
Castelao 

destacou na sua produción unha 
série sobre as Comédias Bárbaras 
de Valle lnclán; a colección 
Ourense perdurábel con textos de 
Vicente Risco (1984) e a 
interpretación da guerra do 36 
titulada O fardel da guerra (1986). 
Esta série de gravados foi 
especialmente realizada por Conde 
Corbal para esta edición do número 
600 de A Nosa Terra. 

Nº 600 - 16 DE DECEMBRO DE 1993 

Tdos os xornalistas escolmados 
colaboraron, en diferentes momentos e 
etapas en A Nosa Terra. Fernández del Riego, 
Victor Casas e Antón Vilar Ponte foron 
directores en diversos periodos. 

Vítor Casas. (A Coruña, 1900. Pontevedra 
1936). Director de A Nasa terra até o golpe 
militar de 1936. Foi fusilado o 12 de Novembro 
dese mesmo ano. 

Antón Villar Ponte. (Viveiro 1881. A Coruña, 
1936). Dirixiu o diário cubano Diário Español e 
revistas da comunidade como Follas Novas e 
Alma Gallega. Corresponsal na Galiza do Diário 
de La Marina (La Habana) e Correspondencia. 
Redactor de La Voz de Galicia. Codirector 
fundacional de A Nasa Terra na etapa das 
lrmandades da Fala. Colaborador habitual do 
Ga/icia e El Pubelo Gallego. 

Francisco Fernández del Riego. (Vilanova 
de Lourenzá, 1913). Dirixiu a revista 
Universitários, colaborou con Vallibria, El Pueblo 
Gallego, Heraldo de Galicia, Nós, Alento, La 
Noche, Faro· de Vigo, La Voz de Ga/icia, Vida 
Gallega, Galicia e Galicia Emigrante. Dirixiu 
temporalmente A Nasa Terra e Ser. 

Eduardo Blanco Amor. (Ourense, 1897. Vigo, 
1979). Director de Céltiga e do xornal da 
Federación de Sociedades Gallegas. Fundou A 
Terra; foi corresponsal en Galiza de La Nación 
(Arxentina); redactor de Ciudad. Colaborador ao 
seu regreso a Galiza en vários xornais galegas, 
fundamentalmente La Voz de Galicia e La 
Región. 

Ben-Cho-Shey. Seudónimo de Xosé Ramón 
Fernández Oxea {Ourense, 1896. Madrid, 1987}. 
Colaborador de diversos diários galgos, 
comezou o seu labor no xornal ourensán La 
Zarpa. 

Fran<isco Pillado Rivadulla. (A Coruña, 
1918-1991). Foi director de La Voz de Galicia 
(1968-1977). 

Valentin Paz·Andrade. {Pontevedra, 1899. 
Vigo, 1987). Director do diário Galicia (1922-26) 
e de lndústrias Pesqueras até a sua marte. 

Manuel Lustres Rivas. (Ourense, 1880. 
Vigo, 1936). Colaborador de El Miño, Galicia 
Nueva e Galicia Moza. Director de El Heraldo 
Gallego e Crónica. Colaborador de La Zarpa, 
Galicia e Vida Gallega. 

Manuel Lueiro Rey. (Fornelo, 1916. O Grove, 
1990). Colaborador en diversas publicacións. 
Durante a transición foi asiduo na Hoja del 
Lunes de Vigo. 

Xosé Neira Vilas. (Gres, 1928}. Colaborador 
en diferentes médios publica nos últimos anos 
en Faro de Vigo. Autor dunha espléndida crónica 
literário-xornalfsrtca, Galegas no Golfo de 
México (1980). 

Álvaro Cunqueiro. (Mondoñedo, 1911 . Vigo, 
1981) Colaborador en periódicos e revistas 
galegas e españolas desde a sua mocidade. 
Dirixlu Faro de Vigo. 

Ramón Suárez Picallo. (Sada, 1892. Buenos 
Aires, 1964}. Redactor de Adelante, Céltiga e 
director de Libertad, ambos na Arxentina. 
Co laborador en Ser, El Pueblo Gallego e Nova 
Galiza. Exerceu o xornal ismo entre 1940 e 
1952 en Chile. 

Vicente Risco. (Ourense, 1884-1963} . 
Colaborador en El Miño. Director de La Centuria 
e Nós. Gran parte do seu labor xornalfstico de 
postguerra atópase en La Región. 

Roberto Blanco Torres. (Cuntis , 1880. 
Entrimo, 1936}. Colaborador desde Cuba en 
diferentes xornais galegos co seudónimo Fray 
Roblanto. Director de El Correo Ferro/ano e El 
País {Pontevedra). Colaborador de El Sol e La 
Zarpa. Xefe de redacción de El Pueblo Gallego. 

Luis Seoane. (Buenos Aires, 1910. A Coruña, 
1979). Colaborador en debuxos e textos en 
Yunque, Universitários, Alento e Nós. Animador 
de Resol; codirector de Claridad; colaborador xa 
no exílio arxentino en Crítica e El Diário. Foi 
director das revistas da colectividade Ga/icia e 
Galicia emigrante. 

Manuel Torres. (Marin, 1901-1991}. 
Colaborador gráfico en Faro de Vigo, Céftiga, El 
Pueblo Gallego, La Voz de Gali9ia e Galicía 
Emigrante. 

Carlos Maside. (Pontecesures, 1897. Santiago, 
1958). Caricaturista diário en El Pueblo Gallego, 
Faro de Vigo. Colaborador de El Sol e Nueva 
España. 

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 
(Rianxo, 1886. Buenos Aires, 1950). Fundador de 
El Barbero Municipal, caricaturista en El Liberal, 
Galicia, Faro de Vigo, El Pueblo Gallego. 
Colaborador de Nós, A Nasa Terra e La 
/lustración Gallega y Americana. Colaborador 
asíduo en diversa prensa da emigración. 
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NIGRA 
Porque Queremos Saber de Nós 

Galicia, O Oficio de Vivir: 
A Terra, O Mar, A Cidade 

Insólita recuperación en máis de setecentas 
páxinas e seiscenta fotografías, de case cen anos 
da vida mariñeira, urbana e campesiña. O vivir 
cotidiano captado pola cámara dos mestres da 
fotografía e dos "retratistas de caixón", vellos 
artesáns de gardapó, sabas e trípode ó lombo. 
Artistas fotógrafos que fixeron crónica dos 
mariñeiros do "profundo", dos grandes naufraxios, 
da relixiosidade e tarefas campesiñas, das grandes 
transformacións urbanas na Galicia moderna ... 

Tres volumes encadernados en Balacrón, tapa 
dura, bitono, presentados en estuche. Formato: 
27 X 27. 246-234 e 240 páx. respectivamente. 
Papel Creamat 120 g. 

Viños do Rosal e do Condado 

Un volume encadernado en tea, tapa dura, 
cuatricomia, estuche en tea gravado en curo. 
Formato: 20 X 28,5. Papel Phoenix 135 g. 

Galegas: 
As mans de América 

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

Dous volumes encadernados en tea, tapa dura, 
400 páxinas, 250 fotografías en bitono, estuche en 
tea gravado en ouro. Formato: 27 X 27. Papel 
Phoenix 1 25 g. 

Viños do Ribeiro 

VIÑOS 
do Ribeiro 

Galicia: 
Magos, soldados e viaxeiros 

Máis de duascentas páxinas de percorrido 
histórico a través do gravado galego dos séculos 
XVIII e XIX. Trinta e dúas láminas, exentas na 
páxina, desde ó vivir peregrino, os mitos e 
crenzas, ata a Galicia épica e lexendaria dos galeóns 
de Rande ... Destacan sobre todo os magníficos 
gravados da retirada do exército británico ó 
mundo do Xeneral Moore, cara á Coruña, no 
1809 ... Comentan os gravados viaxeiros da 
época e testigos ·presenciais dos acontecementos. 

Un volumes encadernados en tea, tapa dura, 
catricomia, estuche en tea gravado en ouro, 
gravados colados a man. Formato: 27 X 27. Papel 
Phoenix 135 g. e Vergé 100 g. 

EDITORIAL 
NIGRA IMAXE 

dtnormM<illn .k onxe 
RIBEIRO 

Apartamentos Rías Baixas, 29 I-J 
Teléfono (986) 49 05 57 
CORUXO , VIGO 

Alfonso X o Sabio, 3 , 49 B 
Teléfono (986) 29 60 49 

VIGO 

Un volume encadernado en tea, tapa dura, 
cuatricomia, estuche en tea gravado en ouro. 
Formato: 20 X 28,5. Papel Phoenix 135 g. 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Fraga e Aznar 
parecen, a cada máis, 
dous sócios que non 
se atreven a 
recoñecerqueteñen 
intereses distintos. Xa 
se percebiu coa 
proposta de 
administración única. 
A noite eleitoral Fraga 
non deixou talar a 
Aznar, porque seria 
como deixar a 
autoidentificación en 
mans dun de 
Valladolid. Agora 
Aznar ven de criticar 
a solicitude do · 
governo basca de 
contar con 
representación directa 
en Europa e Fraga, 
outravolta, 
enmendoulle a plana 
ao lider estatal do PP 
e afirmou o contrário. 
Haberá divórcio ou só 
separación de bens? 

O escurantismo 
xenera expertos en 
orientarse nas 
sombras. O 
comunismo ruso xerou 
kremlinólogos e o da 
Xunta está a criar 
raxoiólogos. Que si 

2001 Gaiteiros 
odisseia 
2001 gaiteiros derom-se cita o 
passado 1 o em Compostela pa
ra a interpreta9om da banda so
nora da toma de posse do presi
dente da Junta de Galiza. 

Seria verdade? Tal número de 
gaiteiros nunca foi visto em nen
gunha festa ou acto nom institu
cional, mas tratava-se da toma 
de um poder politice polo que se 
sacariam gaiteiros de baixo as 
pedras se figer falta. 

Tratava-se pois de encher, e 
nom de decorar. Ouantas des
sas 2001 gaitas estariam afina
das? Quantos dos 36 tambores 
estariam igual tensados? 

É igual. Imagino que ninguem 
se fixaria nisso, só veriam um 
número. Com este tipo de actos 
pode-se intuir o amor e respeito 
que se lhe tem ao instrumento 
mais representativo da Galiza, a 
importancia que se lhe dá á 
quantidade por quanto se leh 
resta a qualidade. 

. A gaita, um instrumento que se 
está a por fara de contexto, sen
da utilizada polo círculo mafioso 
dos políticos, senda obxeto de 
favores, de "peloteas" de "eu fa
go isto por ti e ti fas isto por mim 
amanhá". 

Ao senhor presidente fará-lhe 
falta 2001 gaiteiros para deca
tar-se de que está na Galiza, 
mas para nós, os/as galegas/as, 
som já avondo mutios menos 
dos que 2001 para que nos sin
tamos em casa. + 

RUI IGREJAS SOUTO 
(GAITEIRO) 

As 
concentracións 
parcelárias 
som ilegais 
Como membro da Plataforma 
contra a Desertización vejo-me 
na abriga de comentar o artigo 
de Manuel Cao. publicado em A 
Nasa Terra nº 599 e relativo ás 
concentragons parcelárias. 

Nom vou questionar as afir
ma9ons vertidas por este autor, 
pois comulgo com moitas delas. 
Porém quera deixar bem claro 

. que o dilema nom está em "con-

ARTE RUPESTRE 
CONTEMPORÁNEA 

XosÉ Cm CABIDO 

Nos tempos do franquismo as pintadas foron moi útiles para 
convocar manifestacións, folgas -obreiras e victoriosas coma 
esta que irnos facer en xaneiro contra o paro e a corrupción
e para contribuír a manter vivo aquel ambientazo revoluciona
rio e antifascista que se respiraba por todas partes. 

Incluso cando a pintada non se facía por pragmatismo servía 
para expresar ideas claras e simpáticas, síntomas dunha activi
dade cerebral importante en diferentes sectores da poboación. 
Lembro aquela frase "Bonita tú, criaministros", referida con es
pirito autocrítico, penso eu, á A dentro dun circo, que por en
tón aínda significaba algo. 

Logo viñeron os porcallentos anos oitenta. A década na que 
maiormente claudicamos, na que nos repregamos ou fornas 
axudados (como a URSS pola CIA) a reorientar o noso rumbo. 
Fixéronse moda as pintadas como acto de afirmación da e tupi
dez individualista: todo firma, non hai mensaxe. El lata, Muelle 
El espeno, Yo estoy aquí, pringao, que passa. Nada. ese anos 
a fin de cantas non pasou nada digno de mención, se excep
tuamos o desmerengamiento da Unión Soviética e da maior 
parte do Campo Socialista. 

Desmerengamiento chámanlle en Cuba á entrega do socialismo 
que fixeron os dirixentes da URSS en beneficio de Estados Uni
dos e contra as esperanzas que boa parte da humanidade tiña 
e ten de librarse <leste fodido , cínico e autodestructivo Modo 
de Producción Capitalista. 

Nunha palabra. O Concello de Vigo antes borraba pintadas en 
propiedade pública e privada. Borraba con pintura gris, a eito, 
na Era Soto. Agora non borra as pintadas dos neonazis. E tam
pouco se decide a limpar a pintada que alguén fixo na estatua 
de José Martí, obra do escultor cubano René Negrín, que fora 
<loada pola Unión de Escritores e Artistas Cubanos (UNEAC) ó 
pobo de \ligo e instalada nos Xardíns das Avenidas en 1980. 

centragom si ou 
nom'', o dilema 
é "vam os se
guir permitindo 
que as concen
tragons parce
lárias sejam ile
g ai s ou nom". 

A Plataforma 
Contra a Deser
tiza 9 o m tem 
moi claro que 
nos procesos 
de aparcela-
mento se infrin-

Os procesos 
de 
aparcelamento 
carecem 
dumha 
Avalia~omde 

Impacto 
Ambiental 

ge gravemente a legislagom au
tonómica, estatal e comunitária, 
ao carecerem dumha Avaliagom 
de Impacto Ambiental. Conside
ramos que moitos dos efectos 
negativos que tiverom, tenhem 

e terám as parcelárias podem 
evitar-se aplicando as leis "es
tricto senso". Umha rigurosa 
Avalia9om de Impacto Ambien
tal , aparte de ser preceptiva 
(nunca nos cansaremos de re
petí-lo) é trancendental para a 
conserva9om da nossa tam mal
tratada paisage tradicional. 

No mesmo número antes citado 
de A Nasa Terra hai outro artigo 
asinado por Carme Carballo que 
nos iforma do trabalho que está 
realizando o nacionalista Jardon 
Daca! no concelho de Vilar de 
Santos. Claramente o alcaide 
do BNG reconhece a desflores
ta\:o m causada pala concen
tra9om parcelária. Ainda que 
nom toda a culpa é dos aniquila
dores técnicos da Consellaria 

de Agricultura, pois a ignoráncia 
e a falta de sensibilidade ecoló
gica da que fam gala os repre
sentantes municipais (sen dis
tin9om de siglas) constituem au
ténticos cúmplices da desfeita 
ecológica que provocam as 
obras de execu\:om das concen
tra\:ons parcelárias . 

Deixando de lado rencores es
téreis que a nada conducem, 
tomamos-lhe a palavra ao Al
caide de Vilar de Santos em 
quanto ao seu público compro
miso de reflorestar o concelho e 
a tal fim oferecemos-lhe a nos
sa colaboragom. + 

M.A. 
(A LIMIA) 

Fin das 
fronte iras? 
Sosteño desde hai tempo que a 
grande metáfora da liberdade 
non é máis que uns vaqueiros 
marca X e unha hamburguesa 
ídem . lsto que digo teño para 
min que o entende todo quisque, 
agás algun que outro analfabeto 
funcional e demais coruxas psi 
cóticas. Para eles abondaria di
cer que polo pan baila o can. 

Agora, aulicamente europeus, 
estamos a dar os últimos reto
ques ao ano clave, a cotización 
en Bolsa dos milagres e o xogo 
suiña das verdades a médias, 
de maneira que ben poderemos 
sentenciar aquilo de ben-aventu
rados os parvos 
porque eles te-
rán ocasión de 
seren felices. Ben· 
Xacobeos irnos aventurados 
entón, o menos 
mao despois de 
todo, a inocén
ci a dos pillos 
por obra e grá
cia das subven
cións, da cultu
ra burbulla . A 
cada quen o 
seu, ainda que 
os ávidos netos 

os parvos 
porque eles 
terán ocasión 
de seren 
felices. 

de McDonalds non saiban de 
que vai a película, entre tanta 
"rota de bacallau" e salsa tártara. 

E neste xogo de recorréncias , 
ben poderia o Apóstolo botar 
unha man, un repartir cartas en
tre tantos camiños chegando 
mesmo ás portas de Roma. O 
que ten boca equivócase. 

Arestora, regresando Colón ao 
siléncio de Santo Domingo ou 
Valladolid , Carlomagno e os Do-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Para as persoas que pensan viaxar en Xaneiro/94 
• • • • • • • • • • • • • • • 

-Do 5ao16 de Xaneiro-12diase11 noites-
-Desde 157.000 pola compañia Iberia 
- · Cinco dias en La Habana e seis en Varadero 
-Media pensión, Hotel de catro estrelas . 

-lnclue: Visado, Traslado e Seguro de Viaxe . AXENCIA DE VIAXES 
C.l.C. MA - Nº 68 
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ce Pares agardan que este in- dente nas decisións que afectan 
verno que ven entre de seu pola á cidade; a sua disculpa radica 
estación de lecer, ou sexa, por nos 30.000 vigueses e, que eu 
Cabeza de Manzaneda. Amén. saiba, correspóndelle 11 .111 per-
O demais segue a ser tropo, soas (30. 000/27 concellais) ade-
metonímia no mínimo caso.• mais coa sua laboura anterior es-

ta cidade seria 
MANuEL VID AL VII.IA VERDE governada pola 

(VIGO) dereita xa que, o 
PSOE perdeu a Tocoulleo 

Un socialista sua maioria ab-
apartado de sol uta. 

no Concello Xestión 
Os votantes nas 

de Vigo 
eleicións muni- Urbanística e, 
cipais pediron nesetempo, un cámbio de 

As miñas maiores ledícias para a actitude e, al- nengun 
frente polo seu resultado eleitoral gun personaxe, expedente 
en todo o território galega. Por esqueceuse de 
primeira vez ternos unha boa re- tan importante sancionador 
presentación nacionalista no Par- detalle; as cou- saiu das suas 
lamento e, ademais, conqueri- sas deben ser 
mos un achegamento a unha for- consensuadas dependéncias 
za estatal como os socialistas. cos grupos so-

ciais como aso-
A devacle desta forza radica na ciacións de ve-
falta de unidade entre as perso- ciñas, Plan Estratéxico ... pero, 
as que a integran; cada quen le- nunha declaración nun diário lo-
va a sua senda por diferente la- cal, decía que as ideas brotá-
do dando unha imaxe deteriora- banlle e facianas para evitar per-
da sobre a realidade. Cando un- das de tempo, xunto con cha-
ha nave, nunha tempestade, re- marlle "miopes" aos compañei-
ma cada un para seu lado estou ros socialistas. Tremenda desfa-
seguro que dita nave irá a pique. chatez! quen o puxo na lista 

electoral quedou a gusto. 
Un exemplo claro desta actitude 
témola no Concello de Vigo cun Deixando atrás o pasado voume 
"membro" de governo que ben a referir ao seu camiño desde o 
poidera ser o apéndice (éste quí- 91 ; forzando tocoulle o apartado 
tase e o corpo funciona) do parti- de Xestión Urbanística e, nese 
do socialista pois, vai de indepen- tempo, nengún expedente san-

GONZALO 

A ALDEA 

cionador saiu das suas depen- o PSOE baixe mentres haxa 
déncias (non protexerá aos fora- personaxes tan peculiares nas 
xidos urbanísticos?) sendo un suas listas electorais. Espero 
momento crucial ao non haber que se cumpla.• 
un Plan de Ordenación axeitado 
e, campando o furtivismo libre- XAIME RICOY ROCHA 
mente. Cando lle pareceu ben (VIGO) 
deixoulle a pataca para a com-
pañeira Villarino. Nacionalismo 
Actualmente ten ao seu cargo a 

catalán e galego concellalía de Vias e Obras que 
para explicarnos, é a das Ave-
rias; cando se derrama unha A realidade -para quen estexa 
bombilla, os bancos do parque ... disposto a observala- amósa-
el é responsabel, para entender- nos que neste invento xenético 
monos o fontaneiro da casa chamado Estado español(ista), 
grande. Como ten pouco traba- ademais da nación española 
llo dedícase a cheirar por outras existen (e malviven) tres nacións 
concellalias mentras os árbores máis, subordinadas aos dexesos 
de Castrelos vanse caendo pou- colonialistas dos tillos imperso-
co; en doce anos no cargo nun- ais do capital transnacional, e 
ca se derá contadas enfermida- mais aos anceios imperialistas e 
des que tiñan. desnacionalizadores dos despa-

chos de Madrid. Mais estas tres 
Para remate construe un muro nacións non se conforman con 
nunha praia pasando a lei de viver eternamente baixo da "má-
Costas polos fuciños e, recebindo quina de aplanar" que supón 
un aviso de paralización, continua atusar os estragos dun governo 
inda despois de ser criticado; un- central(ista) e máis alleo: en Ma-
ha demostración de honestidade drid, e sexa quen sexa quen go-
sería derrubalo cos partos do seu verna (PSOE, PP, CiU) levan 
peto pois, senón, a dúbida dos unha idea clara: converter Cata-
votantes esta~ía en saber porque lunya, Galiza e Euskadi nunhas 
leis se rixe. E este realmente o simples províncias, en entes ad-
servizo dos habitantes de Vigo? ministrativos onde a identidade 

histórica, nacional e lingüística fi-
Eu síntome orgulloso de ser vi- que esvaída dentro dun rexiona-
gues, pero non representado lismo vulgar, que so reivindica o 
por ese home e, teño a esperan- popula(cheiro). O estado das au-
za, de que habiten máis persoas tonomias (máis ben "autoané-
racionais. O meu desexo e que mias" é iso: aplicar o proxecto 

ANDAINA 
NANINA SANTOS 

Tiña artigo feito adicado, outravolta, á consellaria esa nova 
que agora acrescentou título co nome de "Familia, Muller e 
Xuventude'', e a López Besteiro, Manuela (que non Manuel 
como di La Voz de Galicia do Luns 13. XII, páx. 13), porque 
xa lanzou as suas primeiras consignas e tarefas. Incrementar a 
natalidade, seica. 

Nen o ton socarrón que lle adicaba c;::on esa eternidade de far
tura "Muller e Familia", pen~do e referido só á família de sem
pre e nada de famílias non jnstitucionais, as moi diversas de 
monoparentais, de lésbicas e homosexuais ... vou falar doutra 
cousa moi importante: 

A festa de Andaina, esa revisp galega de pensamento femi
nista (que non recebe un peso de subvención do governo 
galego porque seguramente qon lles gosta), que desque co
mezou a segunda xeira, con cámbios e mellaras son dous 
anos, alumeando agora o nº 7 (desde aquel lindísimo "nº O" 
van 11 anos!). 

Festa rachada, digo, con duas _actuacións, o venres 17-XII, na 
sala NASA en Santiago. A partir das 10 da noite. Aberta a todos 
os públicos a condición de, ten que' ser, mercar entr4da. 

Eu que tamén escrebo nesa revista, . estaria encantada de que 
fósemos moita xente máis que a que vai facer medrar esa fa
mosa consellaria .• 

Fraga mandou poñer a 
Cuiña na primeira fila, 
que se Romay leva 
dous dias sen 
aparecer en público, 
que se Cacharro viaxa 
moito últimamente a 
Santiago, que se 
Dositeo mira moito de 
reollo ao de Vilalba, 
que se os discursos 
de Vitorino son a cada 
máis longos para dar 
imaxe de estadista, 
ainda que tamén hai 
quen di que é porque 
non se resigna a 
desaparecer da escea. 
Que se suben os do 
OPUS, que se baixan 
os de Ourense, que se 
o arcebispo parece 
cabreado, que se o 
pacto coa Voz non 
está tan feito como 
decian ... Algun dia 
aterrará a avioneta de 
Matias Rust na Praza 
do Obradoiro. 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendi_os 

•Circuito pechado TV 
• Extintores 
• Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 

-il 



28 ~º:~~~6~~EMBRODE1993 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-111111111111111r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~itllA ALDEA GLOBAL 

Non son eses os ==================== 
únicos paralelismo coa 
vella Unión Soviética. 
Abonda con ler os 
xornais que o único 
que publican é notas 
oficiais elaboradas 
polos gabinetes de 
prensa. A completa 
información sobre os 
noves directores 
xerais chegou por fax. 

Os que non se 
limitan a facer 
burocratismo son os 
do Correo Gallego que 
conseguiron unha boa 
mistura entre Pravda e 
lntervíu: "Orza 
desvela que la Xunta 
se volcará con los 
sectores produtivos". 
"El presidentes 
augura profundas 
reformas y anima al 
optimismo",. "(Fraga) 
aseguró a este 
periódico su prioridad 
por las inversiones 
productivas". Calquera 
dia poñerán: "A equipa 
de investigación do 
Correo, tras longas e 
arriscadas pesquisas, 
descubre que Fraga é 
un tipo macanudo". 

O Comité Central, 
perdón, a Xunta de 
Galicia, acudiu en 
pleno á inauguración 
do tramo de estrada 
que une o Alto do Faro 
con Chantada. Once 
conselleiros estiveron 
presentes na apertura 
dos 13,6 quilómetros 
de estrada. O fax do 
gabinete de prensa 
non precisaba se os 
conselleiros se 
colocaron espaciados 
cada 1,23 quilómetros, 
como os garda civis 
cando pasaba Franco 
no seu Rolls-Royce 
Si/ver Shadow. • 

•••••••••••••• 

REIS 
X. PIÑEmO 

Nesta baralla nosa van quedando menos sotas que traballadores 
con contrato indefinido. E os cabalas logo irán formar parte dal
gun xurásico do que só nos chegará o fósil dalgunha besta con 
ferradura . O que non faltan son reis. Ali onde un poña os ollos, 
o entorno é un puro adovio onde o reí do lacón con grelos pu
xa por sair na foto a carón da raíña do mambo, que anda enlea
da co rei do rodaballo, que, a sua vez, está separado da raíña 
da tele-pizza, que comparte páxina co rei da pirataria informáti
ca, que senta á mesma táboa da raíña dos raios UVA, coñecida 
pola sua relación co rei dos billetes fotocopiados, sócio capita
lista do rei das facturas falsas, que pasa por ser fillo do rei dos 
berberechos, xenro á sua vez dos rei dos manteigados. 

Non hai moito contáronme que o rei do licor-café topouse co 
rei da queimada nunha cea que presidia este último. No mo
mento de prenderlle lume á cunea, o sumo sacerdote da re
menxedura quixo fachendear diatne do outro reí: 

-Meu querido amigo, xa ve que para darlle unha certa cor a 
esta augardente non hai que tintala como vostede fai . 

-Acaba de cairlle a estilográfica na cunea e asi calquera lle dá 
cor - advertiu o rei do licor-café sen moito protocolo. 

O feíto contoumo un colega xornalista a quen lle chaman o rei 
das filtraxes. E dadas as implicacións públicas dos persoaxes 
prometin non citalos, por máis que neste periódico me estexan 
a botar na cara o feíto de non dicer nomes. De feíto xurei que 
non contaría nada do sucedido. Por iso lles pido que fagan co
ma que non o len. Faltábame dicerlles que a min chámanme o 
rei das promesas rompidas. • 

francés de cen- Se non somos 
tralismo xacobi-
no para acabar quen de 
cos povos aso- rachar coa 
ballados. Aos 
franceses saiu- dinámica 
11 es be n , Po r imposta no 
certo: levan 
máis de dous- estado das 
ce ntos anos autonomias, 
praticando a po-
1 ítica chovinista, o sistema 
e os resultados converteranos 
son ben claros 
na Occitánia e en rexións 
na parte Norte 
de Catalunya. 
Se nós non so-
mos quen de rachar coa dinámi
ca imposta no estado das auto
nom ias, o sistema convertera
nos en rexións -pois perderia
mos as tradicións, a língua e a 
dinámica social que tanto nos 
caracteriza-, en tanto os espa
ñois ven os seus desexos de 
uniformización e destrución das 
nacións periféricas realizados. 
Compre que, a meio da loita po
lítica e social, nos menteñamos 
diferenciados de quen nos ocu
pa: nen Catalunya, nen Galiza, 
nen Euskadi son España; mais 
se non despertamos cedo, aca
baremos séndoo e, xa que logo, 
desaparecendo como pavo. 

E é neste contexto da necesida-

de de reconstrución das nacións 
oprimidas polo Estado central(is
ta) español(ista) onde a concién
cia patriótica renace nos nosos 
respectivos países: a xente per
deu o medó de se chamar nacio
nalistas de esquerdas. Na Cata
lunya central, nas últimas elei
cións autonómicas, o proxecto 
independentista encarnado pola 
Esquerra Republicana de Cata-
1 u nya, aumentou estrepitosa
mente os seus votos, e case que 
dobrou os seus deputados; ago
ra, na Galiza, o Bloque Naciona
lista Galego ~un discurso gale
guista e mais de esquerdas, lim
po de sucursalismo e rexionalis
mo- case que triplicou os seus 
deputados, aumentando escan
dalosamente o seu soporte nas 
urnas. Estas duas sinxelas cons
tatacións amosan duas verda
des: a primeira que, a modo, o 
nacionalismo da liberación vai 
gañando terra por todo o mundo 
en detrimento do nacionalismo 
"light" -que, o mesmo que o ca
fé descafeinado, ten de todo me
nos contido-; segundo, que os 
nacionalismos libertários son o 
meio ideal, a ferramenta perfeita, 
para traballarmos verbo dunha 
sociedade racional, xusta, equili
brada e sen nengun xeito de 
opresión -disque "o nacionalis
mo, ou é de esquerdas, o non é". 

Desde Catalunya, desde a miña 
visión persoal -independentista 
e mais de esquerdas- envío
vos a todos os galeguistas o 
meu máis sincero apoio e as mi
ñas felicitacións máis. extremas. 
Galiza e Catalunya -e obvia
mente Euskadi- en tanto que 
países ibéricos ataferados na 
loita pala liberación nacional e 
social, avanzamos a modo -
máis de contado- cara a nosa 
própria meta. Todas duas na
cións encetamos con bon pe o 
noso proceso de autorrealiza
ción: oxalá rematemos do mes
mo xeito.+ 

J.M.M.A. "EL MALL" 
(VIIANOVA r IA GELruu - GARRAF) 
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A NOSATERRA GuieirQ 
CULTIJRAL Nº600 

Don Beeito, home duro, 
f oi beixar pelo escuro a mía senhor 
Recuperan nun libro a poesía obscena dos trovadores medievais galego portugueses 

•X.C. 

A lírica medieval galego-portu
guesa é o arranque dun periodo de 
glória do noso idioma. Dentro 
deste corpus literário, redescuber
to no século pasado, agora pode
mos contemplar nun breve com
péndio un fato de poemas unidos 

polo seu carácter erótico. Recopi
ladas por Xosé Bieito Arias para 
as Edicións Positivas esta poesia 
descobren a camalidade e o mate
rialismo desta lírica. 

que foron compostas e ter pre
sente en que maneira, ante que 
público, por quen e con que fina
lidade eran interpretadas", advir
te no seu prólogo X osé B. Arias. 
O autor clasifica as cantigas nas 
refridas á corrupción moral do 
estamento re1ixioso; a homose
xualidade; as soldadeiras; as pa-

ródias do amor cortés; a infideli
dade, a madeira (a matéria pri
ma) e outras nove cantigas con 
títulos ahondo explícitos: O men
digo do sexo; O impotente; Un 
caso de incesto; ¿Unha desflora
ción frustrada?; Un presunto 
violador; As privacións; A queri
da; O vicioso, Unha filosofia da 

vida e A ermida vella. 

Ademais de facer unha adaptación 
gráfica (substituindo os dígrafos lh 
e nh polos simples ll e ñ, e meter de 
contínuo no texto comentários críti
cos, axudas e glosários, o autor des
ta antoloxia engadiu ao final un 
diccionário de termos obscenos.+ 

Don Beeito, home duro, 
foi beixar pelo obscuro 
a mía senhor 

¡Hom ! é hom aventurado 
foi beixar pelo furado 
a mía enhor. 

ede que gran desventura: 
beixou pola fendedura 
a mía enhor. 

ede que mui grand abato: 
foi beixar pelo burato 
a mía enhor. 

"Para entender estas composi
cións obscenas debemos situar
nos na época e no contexto en 

on Bi ito, h me bravo. non foi beixar polo 
uro a miña dama ... ! 

Hom ! éche hom ben atrevido; non foi 
beixar polo fo rado a miña dama ... ! 
Vede que gran de ventura: beixou pota 
fenda a miña dama. 
Vede que gran abatemento: non foi beix.ar 
polo burato a miña dama ... ! 

------- clf-f on~o de. Ca~fafa t: ....Ce.ón -----

Johán Rodríguiz foi osmar á Balteira 
sa midida, per que colha sa madeira, 
e disse: -Se ben queredes fazer, 
de tal midida a debedes colher, 
e non meor, per nulha maneira. 

E disse: -Esta é a madeira certeira, 
e, demais, non a dei eu a vós sinlheira; 
e pois que s'en compasso á de meter, 
atán longa deve toda a seer 
[que vaa] per antr'as pernas da'scaleira. 

A Maior Moniz dei já outra tamanha 
e foia ela colher logo sen sanha; 
e Mari'Airas fézeo logo outro tal, 
e Alvela, que andou en Portugal; 
e ja x'as colheron na montanha. 

E diss': -Esta é a midida d'Espanha, 
ca non de Lombardía nen d'Alemanha, 
e porque' é grossa non vos seja mal, 
ca delgada pero gata ren non val; 
e d' esto muí máis sei eu ca Abondanha. 

VERSION: 

Xoán Rodríguez fóille calcular á Balteira a 
sua medida, para que colla a sua madeira e 
dixo: Se ben queredes facer, debédela co11er 
de tal medida, pero non menor, de nengunha 
mane ira. 
E dixo: -Esta é a madeira apropriada, e 
ademais, non sodes a única a quen lla dei; e 
posto que se ha de meter a compás, debe de 
ser tan longa que vaia por entre as pernas da 
escaleira. 
Deille xa outra tamaña a Maior Moniz, e ela 
logo a colleu, sen saña; e Maria Airas fixo 
logo outro tanto, e Alvela, que andou en 
Portugal; e xa elas as colleron na montaña. 
E dixo: -Esta é a medida de España, que non 
de Lombardía nin de Alemaña; e non 
teñades coidado porque sexa grosa, pois 
para a gata non val delgada; e desto sei eu 
moito máis ca abondaña. 

-E 1-fauan da §ua >tda-

Un cavaleiro me diss'en baldón 
que me quería poer eicei~on 
mui agravada, como home cruu. 
E dixilh' entón como vos direi: 
Se a mi poserdes, tal vola porrei, 
que a sen~ades ben ata o cuu 

E diss'er m'el: -Eeicei~ón teñ'eu ja 
al que vos ponha, que vos custará 
máis que quanto val aqueste meu 
muu. 
E dixilh'eu: -Poilo non tenh'en al, 
se a mi a poserdes porreívola tal 
que a sen~ades ben ata o cuu. 

Tal eicei~ón vos tenh' eu de poer 
diss 'el a min- per que do voss'aver 
vos custe tanto que fiquedes nuu. 
E dixilh'eu: -Cora~on de judeu 
se mi a poserdes, tal vos porrei eu, 
que a sen~ades ben ata o cuu. 

VERSION: 

Díxome un cabaleiro con arrogáncia, que 
me quería pór unha excepción moi 
agravada, como home cruel. E díxenlle 
entón como vos direi: -Se ma chegadades a 
pór, poréivola eu tal, que a sintades ben no 
cu. 
E díxome outra vez el: -Temo x.a tal 
excepción para poñervos, que vos custará 
máis do que vale este meu mulo. E díxenlle 
eu -Pois non teño outro remedio, se ma 
chegades a pór, poréivola eu tal, que a 
sintades ben no cu. 
Tal excepción vos teño de poñer -díxome el 
a min- que vos custe tanto de voso haber, 
que fiquedes nu. E díxenlle eu: -Corazón de 
xudeu!, como ma poñades héivola poñer eu 
tal que a sintades ben no cu. 
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DIAS 

• Sai o fanzine 
Tbe Cleopatra 
]ones)Shockin) 
Orgasm 

•Xurado do 
Eusébio Baleirón 

O Concello de Dodro deu a 
coñecer o xurado que decidirá o 
próximo 18 de Decembro en quen 
recaerá o galardón, ao que se 
apresentaron 41 obras. Presidido 
polo alcalde da vila, Xosé 
Fernando Vila Brión e como 
secretário o concelleiro de cultura, 
Cesáreo Vidal, formarán parte del 
Palmira G. Boullosa, Xulio 
Valcárcel, Chus Pato e Xavier 
Rodríguez Baixeras. + 

• Celebráronse as 
Xornadas de 
Humor 

Segundo informa Manuel Bello a 
saida na Coruña do fanzine de 
exótico título The Cleopatra 
Iones' Shockin' Orgasm, nace 
mergullado na onda da arroutada, 
e un dos seus promotores provén 
do grupo desta liña Os 
papaqueixos. O fanzine, escrito en 
galega e castelán, inclue 
entre"'.istas cos Maruxa, grupo de 
Cedeira; Russ Tolman, Xavier 
Baró de Los Bribones e Os 
RaStreros de Chantada. Tamén hai 
conversas cos Surfin' Bichos; Miki 
Nervio and the Bluesmakers; El 
Caso de la Habana, Sunbeat, 
Cosecha Roja (Ourense), 
Mac&Rones, etc ... 

Durante a fin de semana do 12, 13 
e 14 pasados, tiveron lugar as IX 
Xornadas de Humor de Fene, que 
organiza o m.1.lseu que dirixe 
Xaquin Marin. O orzamento desta 
edíción estivo marcado palas 
restriccións económicas. Duas das 
figuras internacionais da 
ilústración galega, Miguelanxo 
Prado e Xan Carlos López 
Domínguez referíronse na xornada 
inaugural aos comezos do seu 
labor e á sua traxectória como 
criadores, criticando o "sectarismo 
dos que se creen con autoridade 
para dirimir o que é e o que non é 
debuxo galego". Durante as 
Xornadas tamén tivo lugar a 

O mago Antón presenta, agora en Vigo, o seu espectáculo. 

No seu editorial incluen tres 
consellos: "1) Non prestes o 
fanzin, todo xerme revolucionário 
deberá formalizar a dialéctica 
vinculándose á causa; 
concretando a sua ades-ión 
mediante a colectivizacións dos 
seus bens en pos da Gran Vitoria. 
2) Unha vez asimilada a idea 
revolucionária na tua mente 
procede á destrución do fanzin. 
Como afiliado, o teu deberé 
impedir que caía nas mans das 
forzas reaccionárias explotadoras: 
clericais, burguesas. e 
feudalmonárquicas, que 
terxiversaron a nosa mensaxe". O 
contacto para receber o fanzine é 
Paco Ramos (Rua Carballo, 13-7 
D. 15009 A Coruña). Por 80 
pesos mándano incluindo un 
cassete con música de doce 
grupos.• 

Xaquin Marin, director do Museu do 
Humor de Fene. 

presentación da revista de humor 
Xo!, herdeira do Can sen Dono, e 
que está á venda todas as semanas 
desde primeiros de Outubro. • 

•Pecha o Centro de 
Arte 
Conterr:iporánea 

Como estaba previsto despois da 
apresurada inauguración eleitoral, 
o Centro Galega de Arte 
Contemporánea, pechará o dia 18 
as suas portas por espácio de dous 
meses, despois de manter corno 
única actividade a exposición 
antolóxica de Maruja Mallo. A 
eleición do novo director ou 
directora será o trámite necesário 
antes de decidir a política a seguir 
para darlle contido ao Museu. O 
Consello de Cultura Galega 
organziou unhas xomadas ao 
respeito a pasada primavera, pero 
será a nova directiva, a que tome as 
decisións definitivas, dado o seu 
carácter de organismo autónomo.+ 

BELlTAIHE .@ 
DISTR1BUCIÓNS 0 MUSICAIS ALTE~NATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

Enviar á BEL T AINE Desexo recibir gratualtamente o catálogo 

•Nova xeira 
de Via Láctea 

O espectáculo do Mago Antón, 
Via Láctea, xa ten instalada a sua 
carpa con roáis de 1.000 
localidades na beiramar de Vigo 
(Rua Coruña). Desde o 21 de 
Decembro ao 1 O de Xaneiro 
actuará o Mago Antón, sempre ás 
20 horas, agás os dias 24 e 31 que 
haberá descanso. O eslógan 
escollido para estas actuacións é o 
de Via Láctea, o mellor regalo do 
Nadal.+ 

•Os libreiros 
rexeitan o novo 
sistema impositivo 

A Federación de Libreiros de 
Galiza ven de manifestarse en 
contra do sistema tributário de 
módulos que entrará en vigor o 1 
de Xaneiro. O novo presidente da 
FNLG, Xosé Manuel Alonso, 

FA! O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU 
AMEDIO DESTA TARXETA Apartado 8282 VlGO 36200. TeH. (986) 47 26 94 BELTAINE O STORVAN DOMINIG BOUCHAUD 

Harpe Ce/tique. CD Digor'n Abodenn. CD 

MARGEN FOTOGRAFIA 

recolleu tamén o acordo da 
organización que preside pola 
preparación dunha Lei de 
Comércio de Galiza e contra a 
apertura dominical e nos festivos 
das librarías.+ 

•0 GATT 
aprobouse sen 
audiovisual 

O Acordo Arancelário, a 
denominada Ronda Uruguai, 
culminou horas antes de expirar o 
prazo límite do 15 de Decembro, 
pero tivo que deixar fóra o acordo 
audiovisual. Os norteamericanos 
insisten en irnpoñer tamén a libre 
circulación das películas, e os 
paises da UE, presionados potas 
suas indústrias, menos 
desenvolvidas que Hollywood, 
conseguiron un trunfo, que pode 
ser efímero, e manteñen aberto o 
debate sobre a "excepción 
cultural".+ 

DAN AR BRAZ 
Songs. CD 

NOME .......................... .. ..... ....................... APELIDOS ........................................................................ : .. .. ...... ... ........... .. .. Un dos mellores grupos da músi
ca tradicional bretona. Frank Le 
Bloas, Hervé Guillo, Christian 
Faucheur, Fréderic Samzun. 

Ao virtuasi smo deste gran arpista 
engádese a sutileza e a máxia. 

Evocación intimista dunha das 
mellores guitarras do folk europeo. 

ENDEREZO ............................................................................................................................. C.P. . ............. ................. . 
TELÉFONO .................................................. POVOACIÓN .......... ....... ...... ........... ....... ............................. .. ... ........ ........... . 
Título 

STORVAN, Digor'n Abadenn ............................... O 

DOMINIG BOUCHAUD, Harpe Ce/tique ...... ........ O 

Forma de Pag~_mento: 
O Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo 

N2 de Conta: 18.539.973 
Enviar fotocopia do ingreso. 

Título Título 

DAN AR BRAZ, Songs ........... : ............................. O BATILEFIELD BAND, New Spring ...................... O 

ENRIQUE X. MACIAS .......................................... O BARZAZ, Ec' honder .................. ; ............ ............ O 

O Ao recibo do pedimento O Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en banco ou 
(Contrareembolso). caixa cobrir os seguintes dados: 

' . 
BANCO/CAIXA ........................................................... Nº CONTA/UBRETA ....................................... , .... .. ............... .' ............... . 
TITUlAR DA CONTNUBRETA ...... .......... ............................................................................................................. ................. ... . 
Nº SUCURSAL ........................................... ................. POVOACIÓN ................................................................... ..................... .. 
PROVÍNCIA ................... ........... ... ... ... .. ........................ DATA ............................. ............ ....................................................... .. .. . 

Atentamente (sinatura) 

ENRIQUE X. MACIAS 
É un compositor galego, 
considerado entre os móis 
importantes da música clásica 
contemporánea e experimental. 

BATILEFIELD BAND 
New Spring. CD 
Clásico do folk escocés. Alan 
Reid, Austair Russell, John Me 
Cusker, Ion Me Donald. 

BARZAZ 
Ec' honder. CD 
Unha das proposlas na 
adualidade, máis interesantes dos ·
músicas de raíces en Europa. 

2.000 ·pta. unidade + 300 de gastos de envio 
. · 3.600 pta. dobre CD 



Procurando 
textos 
perdidos 
Beira o Barbaña 
de Álvarez Nóvoa 
Pouco a pouco, máis lentamente 
talvez do que a todos nos gostaria, 
estanse a recuperarse textos narra
tivos do noso pasado máis imedia
to. Faltan moitos, certamente, ain
da que os máis interesantes póde
se dicer que xa están ao alcance 
do 1eitor, curioso ou estudoso. 

O último, por agora, destes textos 
recuperados é Beira o Barbaña. 
Paisaxes, de Francisco Á1varez 
Nóvoa( l ), autor dun interesante 
vo1ume de relatos que fora reedi
tado por Edicións Xerais en 1988, 
cun excelente limiar de Xosé Luís 
Méndez Ferrfn: Pé das Burgas. 

Este novo texto recuperado ven 
precedido dun estudo incrodutório 
de Xurxo Martínez Jiménez. Texto 
introdutório que é un estudo en pro
fundidade da vida e da obra do au
tor, de Francisco Álvarez de Nó
voa. Martínez Jiménez no seu texto 
introdúcenos no tempo do autor por 
el estudado, nas suas tomas de po
sesión política, no círculos en que 
se movia, na amizade fraternal que 
man tiña con outro escritor ouren
sán do seu tempo: Heráclio Pérez 
Placer, da cuxa obra tamén compri
ria unha reedición, nas liortas polí
tico-l!terárias en que se enguede
llou Alverez de Nóvoa, etc. Todo 
isto, cun abundante material, con 
cantidade de dados, cunha fina e 
clara exposición. 

Martínez Jiménez mostra como o 
autor por el estudado, e Pérez Pla
cer, loitaban, cada un desde unha 
perspectiva literária unha miga di
ferente máis complementária, dar 
un novo rumo á prosa galega do 
eu tempo tamén -ben que me-

nos- á poesía. As mostras -
poucas- da poesia de Á1varez 
de Nóvoa que entrega Martínez 
Jiménez no seu estudo, mostran 
un poeta senón xenial, cando 
menos orixinal. Un poeta debe
dor, en certa maneira, da escrita 
bauleleriana. Unha escrita que 
se vai notar máis no texto que 
resucita Martínez Jiménez. 

Beira o Bardaña. Paisaxes foi 
público en forma de folletón no 
xornal El Derecho, en vinte en
tregas, "entre o 18 de abril e o 
23 de maio" (páx. CXV). Mar
tínez Jiménez, resucita textos 
que falan dunha posíbel segun
da edición deste escrito de 
Álvarez de Nóvoa, mais non 
deu coa segunda edición, quizá, 
como avisa, nunca se fixo. Nas 
páxinas dedicadas específica
mente a Beira o Barbaña, dá 
unha espécie de cronoloxia dia
crónica sobre os textos que apa- Francisco Álvarez de Nóvoa. 
receron ao mesmo tempo (mes 
acima ou mes abaixo) do que el re
cupera, e logo introdúcese (e intro
dúcenos) de cheo no texto de 
Álvarez de Nóvoa, que ven afina], 
en edición facsímil. Martínez Ji
ménez fa1a de aspectos autobio
gráficos na obriña, da posta en 
prática dunha poética da memória, 
de "o sentido da plástica da paisa
xe, a harmónica e sutil fusión e 
combinación de case impercepti
bles estados de ánimo con formar 
e colores é causa que non pode
mos negar en Álvarez de Nóvoa, e 
é cousa que se agudiza cando as 
paisaxes contempladas falan de 
anacos da propia vida". Avisa que, 
"dalgunha maneira, Beira o Bar
baña fala da nostalxia do paraíso, 
da creba e subsecuente busca da 
'orixe', do inevitable afastamento 
paulatino dos tempos da luz( ... ) e 
da imposibilidade do retomo". Pe
ro "ó propio tempo, o libro pode 
ser entendido como a constatación 
dun fracaso na medida en que ese 
amarrarse 6 recordo, 6 pasado, non 
imposibilita que este quede tinxido 
po1a amargura do presente". Sen 
esquecer "Un nacer ó amor e á do
lor, tamén á dimensión da morte". 

Ao cabo, o presente texto, con Pé 
das Burgas, forma (ou neles se 
percebe) -<li Martínez Jiménez
" u nh a unidade de fondo que, 
amais de deli-
beradamente 
buscada, de-
bía ser subsi-
daria dunha Beira 0 

actitude que Barbaña é 
apostaba por 
unha literatu-
ra permeable 
ás interferen-
cías intimis
tas, ás inter
ferencias 
dunha necesi
dade interior 
e persoal" 
(subliñamos 
nós, xgg.). 

un texto que 
pudo 
configurar 
unha prosa 
diferente na 
literatura 
galega. 

O estudo de Martínez Jiménez re
mata cunhas notas lingüísticas so
bre o texto de Álvarez de Nóvoa. 

Beira o Barbaña é, mália o seu 
descoñecimento pala maioria de 
leitores e estudosos, até hoxe, un 
texto importante. Un texto que pu-

do configurar unha prosa dif e
rente na literatura galega. Unha 
prosa de atitude e tradición 
simbolista (as palabras escritas 
por Martínez Jirnénez e sub1i
ñadas por nós son definidoras 
dunha atitude simbolista). Bei
ra o Barbaña é algo máis que 
anotacións sobre unha paisaxe: 
é a introdución dunha alma 
(quizá atormentada, como dei
xa notar o estudo introdutório) 
n~nha paisaxe determinada: a . 
que arrodea esa alma. E para 
introducirse nesa paisaxe, o au
tor chama en axuda a unha 
prosa que non podia ser de ati
tude realista ou naturalista, se
nón romántico-simbolista. Me
dindo a frase, convocando lu
ces e sombras. 

Álvarez de Nóvoa mediu, neste 
texto, as suas palabras, buscou
nas, intentou unha rrase·ritma
da, cadenciosa. Véxánse exem-
plos: "n-outros tempos cenguia 

n-os seus florés todo un pobo de 
crentes, todo un pobo d'heroes ... 
(p. 6; frases que parecen tiradas 
dun poema de Baudelaire); "Hoxe 
6 ver unha noite de luar com' 
aqueta, sinto frío, un frío que xia á 
sangue n-as venas, que non me 
deixa chorar porque xa non teño 
bágoas soilo me deixa faguer unha 
comparanza ... " (p. 14); "A Marola, 
Monte-Ventoso, ó Prioriño embo
zado sempre n-a grisácea bréte
ma ... é ó mar, ó mar libre, xigante, 
sin penedos que ó arañen nin pra
yas qu' o debiliten con garimosas 
caricias, sin cabrilleas de coores 
nin marrullerías de graxo; sober
bio, coroado de prata, tenguido de 
azur, salpicado de negro, esbozado 
de violeta, saltando as olas unhas 
riba d'outras, pro sernpre xogueto
nas hastra bicar ó ceo n-a linea 
d'horizonte ... " (p. 64). Etcaetera. 

Álvarez de Nóvoa é, sen nengun
ha clase de dúbidas, o noso máis 
interesante prosista finisecular, 
iniciador dunha tradición que non 
foi proseguida -as causas talvez 
teñan a ver coas vicisitudes perso
ais do escritor, tan ben explicadas 

Un punto de vista moi diferente sobre a delicada cuestión do rechazo suvenil 
á literatura e en xeral a todo canto cheire de lonxe a cultura. Éxito seguro 
entre pedagogos e ensinantes. 

NA MESMA COLECCIÓN 

COMO UNHA NOVELA 
Daniel Pennac 

XERAIS 

~" ~~ 
GALERÍA DE ESQUECIDOS 

DE FELICIANO LOBELOS 
Miguel Váz:quez: Freire 

TEMPO DE CREPÚSCULO 
Francisco X. 

Femández: Naval 

ANOSA TERRA 
Nº 600 -16 DE DECEMBRO DE 1993 31 

por Martínez Jiménez- pero cu
xos textos son algo· máis que a 
promesa de algo, que o inicio dun
ha tradición, son unha realidade 
que hoxe, por sorte, xa é recoñeci
da. Agora só compre reunir todos 
os textos -poesia, prosa, artigo 
de periódico- galegos posíbeis 
de Alvarez de Nóvoa e dalos a co
ñecer nunha boa edición. Martínez 
Jiménez, logo desta excelente en
trega, parece o máis axeitado. + 

XGG 

1) Documentos para a história contempo
ránea de Galiza. núm. 105. Ediciós do 
Castro. Sada, 1993. CLIV páx. estudo in
trodutório. 76 páx. texto facsimilar. 

A imaxe de 
Blanco Amor 
As fotografias do 
escritor ourensán 
A variedad~ de acontecimentos fo
tográficos que formaron parte do 
Outono Fotográfico organizado en 
Ourense pola Casa da Xuventude, 
ofereceuse nesta ocasión a supresa 
de dar a coñecer a obra fotográfica 
de Eduardo Blanco Amor(l). 

Partindo dos fundos existentes no 
arquivo Blanco Amor na Bibliote
ca de Deputación de Ourense, for
mouse a exposición con sesenta e 
catro fotos. Todas as imaxes están 
divididas en tres grandes grupos: 
Personaxes, Viaxes e Galicia. 

Surprende no primeiro lugar a cali
dade per se da obra fotográfica, que 
serve para descartar desde o princi
pio a posíbel existéncia das mes
mas como ilustración escueta da 
sua escrita: polo contrário, hai en 
Blanco Amor unha éorrecta com
posición e un interese social -só 
por elexir dous exemplos, as fotos 
dun mitin en 1935 da Izquierda Re
publicana, como Manuel Azaña, ou 
as duas dedicadas a Indalecio Prie-

Hai unha 
sabedoria na 
composición 
eno 
encadre que 
fano superar 
amplamente 
o carácter 
'arriateur' 
doutros 

to-- ou viven
cia} -aí están 
dunha rnanei
ra bastante di
recta as suas 
referencias se
xuais no Auto
r retrato nu e 
Retrato de R. 
A !varado, sen 
dúbida o aca
demicamente 
mellor com
posto dos que 
fixera Blanco 
Amor. escritores
º -que reflicte fotógrafos. 
a obra foto-
gráfica do es-
critor é o inte-
rese en captar· 
a rea1idade: imaxes ou literatura, 
todo acaba desembpcando na aná-
1ise da biografía _:_algo· que expli
ca de maneira Clara Manuel Forca
del a no seu texto: .No caso de 
Blanco Amor ~orno no de Le
wis Carrol, Bpice -.Chatwin ou 
Juan Rulfo, por dar. só tres exem
plos de excelentes escritores que 
descobriron na fotografia .un méto
do fascinante de reco11er a vida 
sen necesidade de xustificar esa 
paixón pola presenza prévia da li
teratura- a calidade da fotografía 
reside sobretodo na sua capacida
de de poder rexistrar a vida e ser, 
polo tanto, testigo pontual do seu 

(Continua ne páxina segulnte) 
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(Ven da páxlna anterior) 

tempo. Nas suas fotos e no encadre 
que fano superar amplamente o ca
rácter "amateur" doutros escrito
res-fotógrafos -as moi fermosas e 
informativas imaxes tomadas en 
Marrocos en 1935 con retratos tan 
acabados como o do cego ou o xo
go de luces e sombras que preside 
Rua de Marrakech. As visións de 
Chile ou de Venecia-nunha com
posición moi estilizada duns gon
doleiros remando-- ou as estrañas 
e ben resaltas imaxes dun Chile 
inédito -Árbore, o a case surrea
lista Cabalo atrapado no aramio
non teñen se cadra o valor docu
mental que rexistran as dedicadas á 

A crítica . 
e o cinema . 
americano 
Non concordo con moitos dos san
tóns da crítica cinematográfica, 
empeñados en proclamar macha
conamente, desde os meios de co
municación de "referéncia", iso de 
que o cinema americano é o me
llor dos cinemas posíbeis. Hipote
cados en non poucos casos polos 
dólares das multinacionais do sec
tor (de distribución e exibición a 
máis da invasión da publicidade, 
digo) obstínanse en berrar contra o 
cinema europeu e o non america
no en xeral, desprestixiando as 
suas obras e ridiculizandoas des
pectivamente coa etiqueta do cine
ma de autor: como se non tivese 
sido de autor o cinema feíto desde 
Eisenstein a Glauber Rocha, ou 
desde Murnau a Jean-Luc Godard. 
Como se mesmo non fose de "au
tor" moito do cinema americano 
da época dourada. Esta espécie de 
teima anti-cinema europeu é cada 
vez máis evidente. Apesar de que 
en moitos casos estes críticos son 

Galiza, pero oferecen unha compo
sición máis pictórica e coidada. 

Outro sinal do coidado co que se 
elaborou o catálogo é a inclusión 
de referéncias escritas feítas polo 
mesmo autor sobre o personaxe ou 
situación retratados. Comentários 
en castellano sobre as numerosas 
fotos dedicadas a García Lorca ou 
en galego coma as que resumen o 
retrato revelador e imperfeito de 
Luís Seoane situado diante dunha 
das suas grandes composicións. + 

CARLOS AMARO 

(1) Catálogo editado polo Clube Cultural 
Alexandre Bóveda. 

conscientes de estaren visualmen
te colonizados, aceitan esta situa
ción implícitamente e abenzoan 
case sen matices, a presenza de 

· quen os coloniza. 

O papel que xoga a publicidade, 
dándolle unha cobertura planetária 
e masiva en todos os meios, públi
cos e privados, locais, provinciais, 
rexionais, estatais, continentais ... 
aos filmes de procedéncia ameri
cana, non é para nada allea a este 
berro de: cinema americano ou 
morte por inanición! Soterrada
mente unhas veces (dando unha de 
cal e outra de area) con claridade 
insultante outras, alguns <lestes 
prestixiosos nomes sobredimen
sionan até o delírio os valores re
ais dos filmes USA ("O fuxitivo") 
e case nunca desvean datos como 
ese que revela que só unha de ca
da cinco películas americanas ser
ve para o mercado foráneo, o resto 
nada máis vale para ser consumida 
en casa. O tráxico é que esa unha 
circula e é ollada masivamente en 
todas as salas europeas e do mun
do, de grau o por forza (publicida
de). Neste sentido os dados son 
aterradores e ilustran 1á perfeizón o 
colonialismo visual que padece
mos. O cinema estadounidense co-

Cabalo atrapado no aramio. Fotografia de Blanco Amor en Chile (ca. 1949-50). 

pa o 60% do mercado francés, o 
80% do alemán, o 93% do do Rei
no Unido e o 
90% do do Es-
tado español. 
Apesar do de
moledor des
tes dados, dise 
por certos re
c un hcos que 
os grandes 
executivos ián
quis están moi 
enfadados por 
que se Hes es
capa ese 10% 
que en termos 
planetários 
non controlan. 
Hai poucas da
tas Regis De
bray advertía 
desta situación 
e escrebia pa
rafraseando a 
Roosevelt "o 
que é bon para 
a Columbia e 

Os críticos 
de 
'calidade' 
proseguen 
elevando 
fitas 
menores á 
categoria 
de películas 
imprescin
díbeis e 
reducindo 
ao esqueci
mento as 
fitas 
europeas 
ounon 

ª Warner é americanas. 
bon para os 
Estados Uni-
dos". 

Pois asi nos vai, que os críticos de 

"calidade", continuen favorecen
do, sen atisbos críticos, este estado 
de cousas, que prosigan elevando 
fitas menores á categoría de pelí
culas imprescindíbeis e reducindo 
ao esquecimento as fitas europeas 
ou non americanas: Abaixo o ci
nema europeu ! Viva o cinema 
USA o parrulo Donald e "Parque 
Xurásico! Nesta operación colabo
racionista na que os exibidores xo
gan o papel de cipaios convictos e 
confesos, certos críticos de respei
to, de presumíbel conta corrente 
inxectada con dólares, teñen un al
to grau de responsabilidade. Juan 
Antonio Bardem lembraba hai 
pouco que "os EEUU son capaces 
de mandar a VI frota para defen
der os seus mercados cinemato
gráficos en Europa". Non lle falta 
razón ao vello miHtante comunis
ta. E mentres tanto e apesar das 
protestas contra esta situación de 
colonización visual que padece o 
cinema europeu, Maastricht e os 
seus responsábeis permanecen 
mudo e alleos; as protestas de 
Wenders ou Angelopoulus, de 
Rossi e Delvaux, de Konchalows
ki e Bardem non foron escoitadas 
en Bruxelas. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

conta de libros 

Todo o de Xistral 
Co título de Val de Lemas (Colección de 
Poesia Galega), Espiral Maior, unha 
editorial dirixida por Miguel Anxo 
Femán Vello, e 
adicada en 
exclusividade á 
edición poética, a 
literatura galega 
recupera un 
mangado de 
textos 
fundadores. 
Tratase dun só 
volume que 
agrupa os doce 
títulos da 
colección que 
Edicións 

'Xistral, 
dirixida desde Monforte 
por Manuel Maria, deu ao prelo entre os 
anos 68 e 75. A enumeración dos 
autores fala ás claras do seu valor: Lois 
Diéguez, Manuel Maria, Xosé Neira 
Vilas, Celso Emilio Ferreiro, Dario 
Xohán Cabana, Margarita ledo, Luis 
Alvarez Pousa, Fiz Vergara Vilariño, 
Xo é Loi García e Bemardino Graña.• 

Unha novela 
de Costa Clavell 
Agora que vou morrer axiña é o 
título dunha novela que publica 
Edición do Castro ao e critor de 
Chantada 
residente en 
Barcelona. Un 
personaxe que 
se reencarna e 
que no século 
Xll "era un 
xoglar 
namorado, 
máis preto 
de Berna! 
de 
Bonaval 
ca de 
Pero 
Meogo", e 
agora escrebe ao pé dunha 
das suas novas mortes. "Hai un cheiro 
de morte no ár. Sei que vou morrer 
axiña. As lembranzas amontóanseme 
na memória desordeadamente.t 

Despertar das amante 
A segunda entrega poética de Maria 
Xosé Queizán tamén topa acollida en 
Espiral Maior. A e critora e en ai ta 
viguesa entrega un libro cunha proposta 
que Pilar Pallarés xulga revolucionária: 
"a construcción, no plano poético, 
dunha metafísica camal e corpórea 
uperando a conceicións temporai 

existentes. É a epifanía gozosa da 
metafísica dos corpo , da idemidadc 
achada no amor pota outra. Poe ia 
escrita de de o gozo sen ual da palabra 
e do corpo. Unha experiéncia abcrta 
para acceder con paixón a un univer o 
feminino e autónomo do amor".+ 

Veiga Roel 
O catálogo que a Xunta de Galicia ven 
de editar coas fotografías do betanceiro 
Veiga Roel é un espléndido agasallo. 
Impreso con exquisitez, contén ademais 
de fe011osas fotos, os traballos de Xosé 
Enrique Acuña, que apunta a traxectória 
do autor dentro da história da fotografia 
galega, e un texto de Eduardo Blanco 
Amor, amigo persoal e admirador da 
obra de Veiga que descubre a sua 
história: "aos sesenta anos cansoulle a 
vista e impacientóuselle a paciéncia. 
Fíxose fotógrafo".• 

J. 

a 
e 



Feíto en 
Caliza hoxe 
Moitas navidades 
nas bandas de pop 
e rock 
Ainda que non o creades, estamos 
a ter un rexurdimento da música 
pop e rock feita en Galiza. Multi
tude de prometedoras novas for
macións e intensificación do tra
ballo doutras máis consagradas, 
permite atopar en disco o labor 
dos nosos mellares grupo . E co
ma xa ucedera nalgunha oca ión, 
alguns deles acapararán o interese 
do re to do e tacto. 

Cosecha Roja xa leva algun tem
po co eu longa duración na rua 
debu en di co grande de ta vetera
na banda ouren á que xa está a 
preparar un single con canción 
inédita . 

O coruñe e Diplomáticos de 
Monte Alto eguen a acar ponla 
ao seu egundo Lp, para o que 
conqueriron unha vantaxo a distri
bución para os fans do seu son bo
tado para diante por todo o estado. 

Maior fortuna están a ter os vigueses 
Piratas. Tra un Lp de apresenta
ción en directo, o seu recente segun
do disco grande foi ben recebido po
la crítica (case que disco de cabecei
ra en Radio-3) e polo público. Unha 
banda nova en todos o sensos que 
avanza a paso de xigante. 

Os Dramáticos. JORGE VAZ. 

Tarnén en Vigo os Desertores e a 
Marabunta estarán de estrea após 

do N adal con cadanseu Lp. Dos 
Desertores pódese dicer que son 

Música en 
estado 
gaseoso 
Orquesta 
delas Nubes 
Asobios, campás, ferros, tubos, vi
bráfono, teclados, guitarra. .. ; títulos 
tan orixinais coma "Conversaciones 
entre unha china y un ogro", "Cama 
diarrnónica" ... O contraste como re-

Concellalia 
daMuDer 

Coneellode 
A&rtrada 

Conta de discos 

so
lución dunha encru
cillada entre sons tradicionais e un
ha música futurista, que se difumina 
na sua espansión ambiental. 

UTEG/ INTG 
UnJón de Trablllledo,.. do Enelno de Gallm 

e! SINDICATO 

i> LABREGO 
GAL EGO 

COMISIÓNS 
lA1IREGAS 

Compañia de Comunicación é unha empresa galega especializada en Planificación Estratéxica de Marketing 
e programación e desenrolo de Políticas de lmaxe para empresas e institucións. 
O noso principal obxectivo é colaborar mediante a utilización de Políticas de Produto, Prezo, Distribución e 
Comunicación a acadar me/loras significativas que faciliten a competitividade das empresas, entendendo o 
Marketing e a lmaxe como ferramentas de xestión ao servicio da Dirección. 
Como empresa líder en lmaxe Corporativa e Marketing trabal/amos para as principais compañías, instftucións e 
profesionais de Galiza e contamos con especialistas nas distintas áreas da empresa, a informática, a 
comunicación e o marketing, que forman equipas axeitadas a cada necesidade. 
A nosa misión é axudar a definir, mediante técnicas de marketing, as estratexias necesarias para competir e 
distribuir mellor os produtos e servicios no mercado, e descobrir, a organismos públicos e privados, as 
fortalezas da súa personalide e da súa Cultura Corporativa para poder e/exir a Estratexia de lmaxe e 
Comunicación máis axeitada e desenrolala mediante a criación dunha ldentidade Corporativa ~tanto Visual 
como Comportamental- forte, coerente e duradeira. 

unha banda 
histórica do 
rock galego. 
Moitos anos 
correndo ma
quetas de man 
a man até sa
car o seu pri
meiro Lp con 
Zafiro, unha 
relación que 
non tivo conti
n u idade. Da 
Marabu.nda 
pódese dicer 
que é un grupo 
histórico do 
pop e o rock 
galega. Pablo 

Tomstonese 
OsMaruxa 
adícanse ao 
rock de 
garaxe e xa 
tiveron 
ocasión de 
editar 
alguns 
temas. 

Novoa, Nicolás Pastoriza e Santi 
Mouriño foron arte e parte nas en
trañas daquela movida de Vigo, 

María Villa, Pedro Esteban e Suso 
Sáiz, tres veteranos músicos que 
confluen na Orquesta de las Nu
bes, formación emblemática entre 
as representativas dunha certa 
vangarda, experimental, que se 
queda niso, en constante especula
ción artística. 

O disco recolle distintas grava
cións realizadas pola Orquesta du
rante os últimos doce anos, algun
has delas xa editadas anteriormen
te. Particularmente recomendábel 
para os alérxicos ás modas.+ 

X.M.E. 
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Bromea O Que, Tremendoes, Gol
pes Bajos ... 

Tamén veteranos, reaparecen os 
Dramáticos que abandonan a for
mación de trio engadindo á banda 
un segundo guitarrista, para o que 
xa teñen novas cancións e vários 
concertos programados. E xa pla
nean o que será o seu próximo tra
ballo discográfico. 

Tombstones e Os Maruxa adícan
se ao rock de garaxe e xa tiveron 
ocasión de editar alguns temas 
con selos especializado~. Agora 
buscan pasar da presenza simbóli
ca en recopilacións a facer a sua 
estrea en disco grande. 

Dos máis recentes concursos fi
nalmente a eleición recaiu en duas 
bandas xa sobradas de anos e an
daina. Ritmanmu.chos (Coruña) e 
Unión Penosa (Vigo) foron os ga
ñadores do Xacobeo Pop-rock e 
Vigo en Vivo respectivamente. 
Unión Penosa está a grabar o que 
será o seu primeiro plástico. Rit
manmuchos xa teñen a grabación 
que lle correspondeu polo Xaco
beo Pop rock. 

A Rosa, desde A Rua, están a pon
to de entrar ao estúdio de grava
ción a preparar o seu novo traballo. 
Prometen reconquistar o nível de 
calidade do seu Lp Tren de azúcar, 
o máis logrado en canto a son, pero 
con temas ainda mellares. 

Velai a evidéncia de que aos pou
cos vanse facendo boas cousas na 
Galiza.+ 

XURXOVAZ 

Xosé Maria Torné e Asociados, S.L. 
Consultores en lmaxe, Relacións Públicas, 

Marketing e Deseño Empresarial 
Rúa Orzán, 110. Tels. 981/227126 e 227135 

Telefax 981/227135. 15003 A Coruña 
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Frank Zappa, un músico sen domesticar 
Finou o principal representante da contra-cultura 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

O vindeiro dia vinteun 
dos correntes, Francis 
Vincent Za ppa 
cumpriría cincuenta e 
tres anos, pero un· 
cáncer de próstata 
impedíullo, e finou o 
pasado Sábado dia 
catro, na cidade de Los 
Angeles. Músico 
californiano, 
pertencente a unha 
xeración artística, que 
deu en alumear un arte 
contra-cultural, do que 
Frank Zappa foi o seu 
representante 
sobranceiro. 

Música que xermolou durante a 
década dos anos sesenta naquelas 
terras da costa Oeste norte-ameri
cana, e que no caso e F. Zappa ti
ña referéncias inusualmente diver
sas: o grande compositor Edgar 
Varese, e en menor medida músi
cos de rhythm & blues -nomea
damente Muddy Waters-, ou de 
jazz -John Coltrane, o seu prefe
rido. Foi o pioneiro do fenómeno 
punk cando, no ano l967, se edi
tou un dos seus discos emblemáti
cos: "Estamos nisto só polos car
tos", réplica do célebre "Sgt. Pep
pers" dos Beatles; naquel disco o 
artista xa estaba acompañado po
las Mothers of lnvention, insólita 
formación de músicos, que come
zaron a conviver amigabelmente 
co líder dos tempos de estudantes. 
Máis tarde, F. Zappa experimenta
ria coa música barroca do século 
XVIII, e mesmo compuxo unha 
ópera, titulada "Civilización fase 
tres", cuxa estrea está prevista pa
ra o vindeiro ano en Viena. 

Como bon músico, inda que iden
tificado co mundo do rock, des
borda as suas limitacións, estreitas 
para o seu ambicioso enfoque ar
tístico, e recentemente ten sido du
ramente crítico coa farándula que 
se veu artellando a carón desta ex
presión artística: "no mundo do 
rock, a criatividade que ves hoxe 
en dia é a criatividade do marke
ting, que, para empezar, respalda 
un material simplón e incríbel
mente banal". Interesante refle
xión, logo de trinta anos de carrei-

ra. Lonxe quedaban as suas pri
meiras vivéncias como músico de 
blues, no grupo Ramblers, do que 
formou parte xa durante a década 
dos anos cincuenta. Pero o que co
mezou sendo un fenómeno artísti
co espontáneo, o orixinário rock 
and rol/, derivou nun negócio, que 
actualmente pervive como tal: xe
rador de beneficios económicos. 

Atípico crlador 

En lóxica consecuéncia, o merca
do discográfico norte-americano a 
duras penas podía satisfacer a di
fusión dos discos de F. Zappa, que 
no ano sesenta e nove declaraba: 
"os anúncios da nos a empresa 
discográfica eran sinxelamente 
falsos, anticuados, e Jeitos á medi
da dun público que non era o no
so. E o pior de todo foi que estes 
anúncios aparecían en xornais 
equivocados". Froito <leste erro 
foi o posterior impulso que colleu 
a prensa underground, que xermo
lou a carón das Mothers of Inven
tion, grupo ligado a Zappa ao lon
go da sua carreira. Máis tarde o 
músico criaria a sua própria em
presa editora: lntercontinental Ab
surdities, que incluía distintos se
los discográficos. 

Foron sintomáticos as diversas peri
pécias que acompañaron a vida pro
fisional do artista na sua relación 
con algunhas editoras comerciais; 

ás veces exercian de auténticas cen
soras dos textos das cancións: 

"O departamento xurídico da ca
sa temía non poder alegar nada 
nun hipotético xuízo interposto 
por unha ama de casa ou unha 
nai que na tenda de discos se sen
tise ofendida potas letras impre
sas na funda" . En ocasións, o le
trista tiña que suportar estoica
mente manipulacións sonoras que 
ocultaban o contido da canción; a 
parte vocal ficaba esvaída en aras 
da instrumental, co fin de que as 
palabras resultaran menos <loadas 
de seren entendidas. "Cando a ca
sa recebia a gravación acabada, 
xa estaba fóra do meu alcance. A 
jita pasa a ser elaborada para 

'No mundo do 
rock, a 
criatividade que 
ves é a do 
marketing, que 
respalda un 
material simplón 
e incribelmente 
banal'. 

conversterse en disco. E nese pro
ceso eles poden manipular o son. 
Se un acode ao avogado para ten
tar evita /o , deberá desembolsar 
vários miles de dólares, e mentres 
tanto xa se venderian milleiros de 
exemplares do disco". 

Esta situación de marxinalidade 
amplíase as emisoras de rádio: 
"cando facemos unha canción so
bre un home do Concello, que cal
za zapatos castaños e que tentou 
deitarse coa filia de trece anos, e 
se explicamos aos ouvintes que 
este home é corresponsábel dun
has leis que determinan o com
portamento social das demais 
persoas, as emisoras néganse a 
radiar a canción". 

Neste contexto, F. Zappa salienta 
polo que é: un senlleiro criador, 
dificilmente equiparábel a calque 
dos seus colegas, por máis estendi
do que estivese o movimento con
tra-cultural, nomeadamente duran
te a década dos setenta. El foi o 
exponente sobranceiro daquela 
morea de músicos e cantores que 
protagonizaron unha xeira decisiva 
na história da música xoven -por 
suposto, non esquecemos aos Do
ors-; quer dicer, na música de 
expresión xuvenil, en tanto vivida 
por artistas na sua plena mocidade, 
inda que se tratase nalguns casos 
dunha cultura enraizada na tradi
ción legada polos devanceiros. 

Abocado á experiéncia under
ground, F. Zappa posicionouse co
mo persoa pública, e situouse á 
marxe dos partidos políticos: 
"Costaría dunha sociedade sen 
governo. Coido que esta seria o 
ideal. A xente que afirma adminis
trar a democrácia perdeu todo o 
contacto co povo". En cámbio, re
coñece que "unha anarquía só po
derá funcionar se o povo está com
pletamente cultivado e civilizado". 

Sensato provocador 

Foi o artista que surprendeu cun 
póster no que aparecia fotografa
do no W.C. da sua casa; que se 
acomodaba no maleteiro dun co
che cando era recebido no aero
porto de tumo; que se masturbaba 
no cenário en plena actuación ... 
pero cada aceno, por máis extra
vagante que parecese, era conse
cuéncia dunhas vivéncias prolon
gadas no tempo. Lonxe de deixar
se gañar polo establishment, per
maneceu á marxe del, e contra del 
fixo unha boa parte da sua obra. 

A sua própria música é un contí
nuo desafio. Para comezar, o papa
natismo que desta e doutra beira do 
Atlántico busca na música o ele
mental direito a simples diversión, 
sen máis, poderá vacilar cando na 
emisora de moda escoite, i olada, 
unha canción calquera de Za.ppa & 
Mothers ... , mais ficará perplexo 
disfroitando, se lle é dado, de dis
cos coma "Bongo Fury" ou "Va
rious: Zappa' s Universe", por 
exemplo. Son de garaxe, desaliña
do, calculadamente demoníaco, pe
ro producido por uns músicos que 
saben do seu oficio, e en todo mo
mento están dispostos a receber e 
asimilar o sinal do mestre, cando 
un aceno reconduce o di cur o mu
sical, continuamente cambiante; 
compre estar alerta, xa que a impo
visación é unha da caracterí tica 
da banda, nomeadamente na ac
tuacións en directo. 

As obras de F. Zappa son para e -
coitala en prexufzo , xa que ne
la pode oar de todo, e en todo 
caso, adoitan a guiar e pola norma 
do contraste. Zappa non renúncia 
a nada, e quen teime en identifica
lo como produto americano, debe
rá reparar a sua atención nas gra
vacións realizadas coa Orquestra 
Sinfónica de Londres, co músico 
francés Pierre Boulez, con quen 
compartiu o disco "The Perfect 
Stranger", ou na sua colaboración 
co violinista Jean-Luc Ponty. As 
suas frecuentes viaxes a Europa 
incidiron especialmente nos gostos 
da mocidade dos países do Leste. 
Cbegou a coñecer a Vaclav Havel, 
literato antes que presidente checo, 
quen o nomeou, no ano 1991, Ofi
cial da unión cultural co Oeste. 

Distinción surprendente nun artis
ta, que se por algo destacou foi 
precisamente por anti-oficial, ape
sar da sua candidatura ás última 
eleicións presidenciais do seu pa
ís, no pasado ano; nesta ocasión, 
F. Zappa quería reclamar a aten
ción sobre a liberdade de expre
sión. Teirna que o acompañou co
mo criador mesmo na sua faciana 
estética; foi un músico en conce
sións, centrado no seu mundo per
soal, explorador da sua própria 
identidade, en contra te co entor
no, psícodélico talvez? 

Cando canta centra os seu ataques 
nos estamentos conservadores da 
sociedade norte-americana; unha 
veces áspero, outras cómico, arre
piado... Cando compón tran guede 
as normas da disciplina inerente a 
calquer manifestación musical. 
Cando toca a guitarra, distor iona o 
son. Daquela, o apelativo de músico 
subversivo gañouno a pulso. Coa 
sua banda ou en solitário, F. Zappa 
gravou arredor de cincuenta discos. 

Durante as décadas dos oitenta e 
noventa, foise afastando do rock, e 
centrou a sua actividade na compo
sición de óperas, sinfonias, pezas 
contemporáneas ... V ários meios in
formativos espallaron unha elo
cuente anédota: cando cumpriu 
quince anos, pediulle de agasallo á 
sua nai o importe dunha chamada 
telefónica desde Califórnia a Nova 
Jorque; destinatário: Edgar V arese. 

A princípios do presente ano an
daba mergullado nun proxecto de 
gravación cos The Cheipains. 

Cara o vindeiro 1994 anúnciase en 
R.N.E. -Rádio 3 a emisión dun
ha ambiciosa programación, coa 
integral da obra do xénio Zappa.+ 



Carlos Maside 

A producción de 
exposicións é unha das 
liñas de traballo que ven 
desenvolvendo o 
Auditorio de Galicia 
desde a súa fundación. 

/ 

E a nosa contribución en 
prol da cultura. 

Peticións de catálogos: 
Auditorio de Galicia. 
Avda. Burgo das Nacións s/n 
Santiago de Compostela 
Telf. (981) 57 38 55/57 41 53 
Fax: (981) 57 42 50 

Isaac Díaz Pardo: Un proxecto 
sociocultural para Galicia. 

Eugenio Granell. 

Xesús Campos: Unha visión 
aguda e vertixinosa de Galicia. 

Artistas rusos contemporáneos . 

Bill Jacklin: Retratos urbanos. 

1 O Visións da Arte Compostelá. 

AUDITORIO DE GALICIA 
PALACIO DA ÓPERA, EXPOSICIÓNS E CONGRESOS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

AUDITORIO DE GALICIA 
PALACIO DA ÓPERA, EXPOSICIÓNS E CONGRESOS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Arte de vangarda rusa 
1900/1935. 

Pintores do Magreb. 

O proceso abstracto. 
Artistas galegas 1950/1979. 
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Os intentos da Académia por elaborar gramática 
e normas ortográficas do galega a partir de 1900 
•X. RAMÓN FREIXEIRO MATO 

En 1960, cando Sebastián Martí
nez-Risco accedeu á presidéncia 
da Real Académia Galega, ainda 
persistía a necesidade, tantas ve
ces enunciada e nunca cumprida, 
de elaboración dunha gramática 
galega oficial, senda este un dos 
obxectivos prioritários marcados 
polo novo presidente para o perío
do do seu mandato que entón se 
iniciaba e que duraria até o ano 
1977, data da sua marte. 

O 18 de Febreiro de 1961 consti
tuiu-se na Académia unha Comi
sión da Gramática formada pala 
Xunta de Goberno e os seguintes 
membros: Vicente Risco, Fermin 
Bauza Brey, Filgueira Valverde, 
Victoriano Taibo, Aquilino Iglesia 
Alvariño, Enrique Chao Espina, 
Ricardo Carballo Calero, Abelar
do Moraleja Laso e Manuel Raba
nal Álvarez; Ramón Piñeiro ocu
pou a vacante do daquela recente
mente falecido Aquilino Iglesia 
Alvariño. Mais cara a fins de ano 
ainda non se avanzara nada, como 
pon de manifesto Chao Espina en 
postal enviada ao presidente con 
data de 28 de Novembro de 1961: 

"Meu amigo Sebastián: Recibo a 
comunicazón interesándovos poi 'a 
tan urxente publicazón da nosa Gra
mática. Só loubanza merecen cantos 
tratan de ver feíta realidade esta 
obra que é unha vergoña non teña a 
nos a terra. Nada podemos facer os 
que esperamos o "guión" a seguir. .. 
Ese guión é tan necesario como un
h a cunea a auga ... Gastaría falar 
duas palabras contigo deso, ¿pode 
ser? No entanto, espero .. . agardo ... 
desespero ... pois xa tiveron tempo 
de facer o guión". 

Os critérios e problemas de méto
do a seguir para a elaboración de
sa Gramática orixinaron dificulda
des e conflitos entre os membros 
da Comisión. En Xaneiro de 1962 
Manuel Rabanal, na sua sección 
"Nebulosa" do xornal composte
lán La Noche, publicou unha "Pri
mera carta a la Academia. Sobre 
vacilaciones o variantes del galle
go", onde afirma: 

"Es indudable que una Gramática 
académica -algo muy distinto de 
un Tratado universitario, o de una te
sis de contenido dialectológico
tiene que aspirar a ser una especie de 
canon del mejor decir y no un inven
tario de peculiaridades coloquiales. 

Por falta de unha seria regulación 
académica, la lengua gallega no es 
sólo distinta de provincia a provin
cia, de comarca a comarca. Lo es 
también de hablante a hablante, y 
aun de escritor a escritor. 

Se impone, pues, sentar las bases de 
una lengua común, de una "koiné" 
culta o literaria. Y ello obliga, como 
primer paso, a ordenar en catálogo 
todas y cada una de las vacilaciones, 
variantes o discrepancias fonéticas, 
morfológicas, sintácticas, etc., a que 
el uso, eminentemente popular, con
versacional, de la lengua vernácula, 
ha llevado a este bello romance oc
cidental hispánico, y, una vez orde
nado dicho catálogo, como segundo 
paso, a decidirse -con serenidad, 
con tacto cariñoso pero con pulso 
firme- por la más prestigiosa, o 
más eufónica, o más extendida, de 
las variantes en litigio. 

Ni un gramático, por sabio que sea, 
ni una comisión de expertos, por 
amplia y sesuda que también sea, 
deben cargar con la grave responsa
bilidad de tal opción. Debe ser la 
propia Academia la optante. Y, para 

ello, el último de sus ' correspon
dientes se dispone a brindarle el pri
mer repertorio de materiales de tra
bajo, siempre susceptible de reto
ques ampliatorios por parte de per
sonas entendidas, que no faltan". 

Este artigo vai provocar algunhas 
reaccións de académicos membros 
da Comisión de Gramática, como 
Fermin Bauza Brey, quen escrebe 
a Martínez-Risco con data de 23 
de Xaneiro de 1962: 

"Se trata de que durante la reunión 
tenida, Rabanal manifestó que, 
mientras no hubiese trabajos mono
gráficos respecto del gallego, esto es, 
estudios gramaticales sobre las dis
tintas partes de la oración, no podría 
hacerse una Gramática en forma, 
pues había tales variantes en una 
porción de casos que, mientras no 
hubiese una norma que se impusiese, 
sería difícil escoger. Objeté que eso 
no era obstáculo para la formación 
de un compendio gramatical como el 
que se buscaba, pues todo consistía 
en buscar una norma general, que 
iría en el impreso en letra redonda 
corriente, y colocar en letra de tipo 
menor las excepciones o variantes de 
la misma, y que si se tuviese forzo
samente que escoger entre varios cri
terios o cuestiones fácticas, esta la
bor la realizaría la Academia con su 
autoridad y después expondría, co
mo dignos de nota los demás crite
rios en menor cuerpo de imprenta". 

Na sua contestación, de 29 de Xa
neiro, e referindo-se á série de ar-

tigos enunciados por Rabanal en 
La Noche, Martínez-Risco afirma: 

"Para nosostros - aludo a la Junta 
de gobierno-, y salvando el crite
rio que al respecto puedan tener los 
demás académicos, y desde luego 1a 

'A.inda que 
Martínez-Risco 
non parece 
mostrar moita 
confianza ou 
entusiasmo 
nelas, as teses de 
Ramón Piñeiro, 
que semella 
exercer unha 
función tutelar 
sobre a 
Académia, 
acabarán por se 
impor'. 

Reunión da Académia no Instituto Padre Sarmiento en 1968. 

Junta general, la publicación de 
esos trabajos supone una desviación 
hacia el terreno público de la labor, 
más que útil eficacísima, que su au
tor puede y debe realizar en el seno 
de la Comisión, sin ventaja conoci- · 
da para la Academia; puede contri
buir a crear la impresión, nacida de 
la opinión, desde luego muy autori
zada, de un académico, de que lo 
acordado por la Academia es punto 
menos que inasequible -la "Prime
ra carta" llega a admitir que el tiem
po se encargue de "emparedar sus 
resultados"- y que, por tanto, nos 
hemos metido en libros de caballe
rías, cuando ello no es así, porque 
se trata de redactar un epítome para 
uso de escolares, que venga a llenar 
el sensible vacío sufrido hasta aho
ra, y no de realizar una labor ex
haustiva que abarque el aspecto fi
lológico, y alcance a las variantes 
fonéticas, morfológicas y sintácti
cas; y, en fin, creemos que no está 
bien que un miembro de la Comi
sión se relacione a través de la 
Prensa con otro, nominalmente de
signado --ese otro eres tú-, para 
tratar un tema que tiene el encargo 
oficial de abordar en colaboración 
directa con sus compañeros de Co
misión, y que tratado mediatne artí
culos periodísticos puede originar 
un diálogo inconveniente e inope
rante en relación con el acuerdo 
adoptado por la Academia". 

Ao presidente complican-se-lle 
máis as causas, pois, se por un la
do alguns académicos, como Chao 
Espina, lle metían moita présa, 
por outro vai intervir Ramón Pi-

ñeiro, nun exemplo claro do que o 
"piñeirismo" influi e representou 
durante esa etapa, para frear este 
proceso de elaboración da Gramá
tica, facendo ver as grandes difi
culdades existentes ao respeito. 
Asi llo manifesta ao presidente en 
carta de 26 de Xaneiro de 1962: 

"Confésoche que me alarma unha 
miga esa facilidade con que a Aca
demia simplificou tan complexo e 
dilicado problema, sin duda movida 
dos mellares e máis nobres desexos, 
pro, evidentemente, con concencia 
pouco erara da sua verdadeira res
ponsabilidade idiomática. Deixouse 
levar polo aguillón das urxencias 
sin meditar sobre das verdadeiras 
posibilidás. I a Academia non debe, 
non pode dar un paso en falso no 
problema idiomático. Estamos nun 
semi-caos lingüístico. Pra saíremos 
dil necesitamos da autoridade nor
mativa da Academia. Eso obrígalle 
a proceder con moito tino e coa 
meirande responsabilidade. Pen ar 
que no estado aitual dos no o co
nocementos lingüístico pode a 
Academia publicar a Gram áti ca 
"académica" do galego é bastante 
alarmente pra quen teña concencia 
da nasa realidade idiomática e dos 
seus intrincados, múltiples e delica
dísimos problemas. 

Ora, como considero que teño o de
ber de contribuir coa miña cativa 
forzas ó acerto do labor académico 
--e, por ser, de toda a aitividade da 
Academia, a sua responsabilidade 
idiomática a que máis me preocupa 
e me interesa-, teño mentes de vos 
enviar un informe craro e preciso 
sobre todo esto, con un plan positi
vo pra que a Academia poida levar 
a cabo, con realismo i eficacia, a 
sua elevada misión niste terreo. Pro 
antes quero falar con Moralejo e 
Rabanal, pois si iles coinciden pó
denlle dar moita mái autoridade. 

Pro, independentemente de todo es
to, a min gu taríame moito que 
comprobases a ouxerividade de tas 
dificultás de que che falo. Me ma
mente pola re pon abilidade repre
sentativa do teu cárrego, con idero 
moi comenente que di poña dos 
mellare e mái olvente a e ora
mento en materia tan importante e 
na que ti non eres especiali ta, co
mo lles ocurre ós restantes académi
cos, pois os dous únicos que o son 
- Rabanal e Moralejo- nin son 
galegos nin conocen o galego na 
medida nece aria. Non se trata de 
que te documente do a peito téini
co-Jin güístico, que non é nece ario, 
enón da dificulta de real que ten 

hoxe en dia a Academia pra p der 
publicar a sua Gramática. Eu acon
sélloche, ou mellor dito encarézo
che, que lle con ulte i te a unto a 
unha mente tan erara, tan esperi
mentada e tan solvente como é Vi
cente Risco. Douche ise nome por
que il é, entre todo los académicos, 
o que máis fonda e lu cidamente terá 
meditado sobre iste problema. An
tes de que moitos de nós oupera
mos ler i escribir en galego xa il co
nocía ben a trascendencia do idioma 
e tiñ a cavilado sobre os seus proble
mas . Consúltalle. Xa verás como 
aconsella prudencia e siso. Xa verás 
como aconsella que se teña máis en 
conta a responsabilidade dos pasos 
académicos que as urxencias que 
poidan presioar sobre a Academia". 

Chao Espina, pola contra, seguía a 
lle pedir urxéncia en cartas conse
cutiva de 7 e 11 de Febreiro de 
l 962, respectivamente: 

"C uido que isto non pode ser; a 
Gramática non pode estar sin fazer 
por mais tempo, e vou vendo a ra
zón do incomodo do nosso veterano 
Dn. Manuel cando fixo ver a nece
sidade de trabal lar sin mais demorar 
a causa. Si non damos creto a Xun
tas -como di o Bouza Brey- pr'a 
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De esquerda a direlta Ramón Pll'ieiro, Martinez Risco, Álvaro Gil, Blanco Amor e Díaz Pardo. 

que valemo e pra que irve a nossa 
Academia c'oas ua xuntas e xun
tanzas? Agradezo-che laboure por
que a Gramática exa unha realida
dc, cstou ó tcu lado pr'a todo e non 
e curro o traballo que faga falta". 

' Como podes ver, acomodei á nosa 
Gramática o me mo método peda
góx ico dos meu libros de Portu
gué . Pro, o que mai importa cuido 
que tem, é meter un pouco de entu-

ia mo e de "refu ía" nos que leñen 
que empuxar e ta obra, que xa é un
ha vergoña non teñamolo galegos. 
¡Unha Academia!... em Gramáti
ca!. .. Unha língua que fica nos bei
zos das xentes, língua que cada un 
fala como quer. .. Os gramáticos non 
fixeron a língua pero son eles os 
que teñen que fazer a ciencia da lin
guaxe; leñen que cuidar que vaya 
por donde debe evitando unha 
"anarquía" mesmo dos que falan e 
son ' anaJfabetos"; no povo está a 
canteira, os académicos ternos que 
er os arti tas de a canteira. Da ver

goña que Galiza esteña no século 
XX in Gramática". 

e tas duas po tura defrontadas, 
que repre entan Ramón Piñeiro e 
Chao E pina, o pre idente da Aca
dém ia mo tra- e en princípio de 
acordo co egundo en carta de 14 
de Febreiro de 1962: "Eu abundo 
n túa inquedanza 6 re peito; 
entendo, coma tf, que é pra nó un 
deber d comprimento urxente dar 
cume a i proiecto, e agardo que 
i ta a errada interven ión túa ir
va pra e timular a actuación do 
colega de Santiago". 

Mai a idea que van prevalecer 
finalmente on as de Piñeiro, que 
con data de 17 de Febreiro envia 
ao pre idente da Académia o eu 
prometido informe: "Velahí o in
forme eneal da no a ituación lin
güí tica, da ua nece idá máis 
inmediatas e das posibilidás da 
Academia pra lle facer frente 
axeitadamente". Pode- e coñecer 
o contido deste informe por unha 
carta de Martínez-Risco a Antonio 
Fraguas, de 5 de Marzo de 1962: 

"Andamos coda Gramática. Ternos 
recibido un interesante informe de 
Piñeiro que propón cuestiós dinas 
de sopesar polos membros da Co
misión, e acordamos sometelo á 
opinión de cada un deles. Unha vez 
emitidas todas, convocaremos unha 
Xunta estraoridinaria pra acordar o 
que millor conveña encol do asunto. 
Piñe iro propón a ouservancia de 
tres etapas: estudo dos feítos lin
güísticos, é decir, da multiplicidade 
polifórmica do galego; unificación 
selectiva, e redacción da Gramática. 
Considera que a primeira debe ser 
sometida ós nosos lingüistas, e que 
as outras dúas competen á Acade
mia. Tal é, sustancialmente, o infor
me que, como vostede comprende
rá, supón un sensible axornamento 

na execución do noso acordo ini
cial. Alá veremos. Coido que o 
asunto é capital". 

Ainda que Martínez-Risco non 
parece mo trar moita confianza ou 
entusiasmo nelas, por estas últi
mas palabras, as teses de Ramón 
Piñeiro, que semella exercer unha 
función tutelar sobre a Académia, 
acabarán por se impor. A Comi
sión da Gramática non resultou, 
pois, operativa, xa que para o 16 
de Decembro de 1962 se convoca 
un ha X unta Ex traordinária da 
Académia coa seguinte orde do 
dia: "Lectura y estudio de los dic
támentes presentados por los se
ñores Académicos encargados de 
informar acerca de la proyectada 
edición de un manual de Gramáti
ca gallega". O labor desta Comi
sión foi esmorecendo e a gramáti
ca académica volveu a mergullar
se noutro profundo sono. E aínda 
en 1968 escrebe o presidente que 
a Academia está orientada cara á 
"necesaria redaición dunba Gra
mática do galego"l. 

Perante a inoperáncia, falta de 
competéncia ou atrancos topados 
pola Académia ne te tema, iran- e 
tomando outras iniciativa indivi
duai ou de grupo para facilitar e 
potenciar o e tudo do idioma gale
ga . O profe or Alonso Montero 
organiza en Marzo de 1966 un 
"Cur o de Lingüí tica comparada 
(Gallego-Ca tellano)" no Círculo 
de la Arte de Lugo, dirixido es
pecialmente pra me tre , co ob
xectivo de "señalar e interpretar 
las diferencia existentes entre el 
gallego y el ca tellano, estudio 
que de un modo istemático nunca 
fue real izado por la Lingüística. 
De tal estudio la primera de las 
gramáticas beneficiadas es la cas
tellana [ ... ] . Tenemos ahí, a la 
puerta de la casa, el gallego y nos 
obstinamos en ignorarlo, en sosla
yarlo, perjudicando con ello en 
primer lugar el estudio de la mis
ma gramática castellana"2. O pro
fesor e académico Ricardo Carba
llo Calero dará ao prelo a sua xa 
clásica Gramática elemental del 
gallego común no mesmo ano 
1966 e Leandro Carré Alvarellos 
tamén vai publicar ao ano seguin
te a sua Gramática Gallega. 

Tamén en 1966 se vai constituir 
en Vigo, á marxe da Académia, 
un "Seminario didáctico da língoa 
galega" co obxectivo de elaborar 
unhas normas para o ensino do 
galega. Presidido por Xosé Ra
món e Fernández Oxea e con Xo
sé Luis Méndez Ferrín como se
cretário, contará coa participación 
de Alonso Montero, Albino Nú-

ñez, Alfonso Álvarez Gándara, 
Xoán Bemárdez, Agustín R. Caa
maño e a posterior incorporación 
de Xesús Ferro Couselo e Xosé 
Luis Rodríguez Pardo. Elaboran
se unhas normas ortográficas e fi
xan-se unhas directrices de carác
ter pedagóxico para o ensino da 
língua galega. 

Até o ano 1970, cando Martínez
Risco está en Cataluña reincorpo
rado por breve tempo á carreira 
xudicial, non vai aprobar a Acadé
rnia unhas normas oficiais para a 
língua galega. En sesión do 15 de 
Febreiro dá o visto bon a unhas 
"Normas de unificación ortográfi
ca". Asi informa Ramón Piñeiro 
ao presidente en carta de 19 de 
Febreiro de 1970: 

Ramón Piñeiro. 

"O plan trazado pra sacar adiante na 
Academia unhas "Normas de unifi
cación ortográfica" deu o resultado 
previsto: Xa están aprobadas. Hou
bo, sí, rosmadelas previas, como era 
de agardar, pro na sesión reinóu en
tusiasmo, esprito de colaboración e 
respeito mutuo. Todo foi ben . Ago
ra trataremos de que os xornás lle 
dean a meirande difusión pra o gran 
público e que a Academia as publi
que de contado nun breve folleto. 
Trátase dun primeiro paso moi im
portante. Si se consolida -e debe
mos agardar que se consolide-, 
podemos intentar un segundo paso 
máis importante e decisivo: a unifi
cación normativa da língua". 

E en sesión de 4 de Xullo de 
1971, coa presenza do seu presi
den te, aproba unhas "Normas 
morfolóxicas", que xuntamente 
coas anteriores, sairán do prelo en 
Agosto do mesmo ano3. Estas 
normas van ser as únicas deste or
ganismo até que en 1980, morto 
xa Sebastián Martínez-Risco, as 
novas institucións autonómicas 
publiquen outras consensuadas 
nunha Comisión ao respeito, anu
ladas dos anos despois, para seren 
substituídas palas actualmente en 
vigor, da autoria do Instituto da 
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Lingua Galega e da Real Acade
mia Galega, que provocaron un 
sério rexeitamento en amplos sec
tores comprometidos na defensa 
daHngua. 

Falta por saber se, de seguir vivo 
e á frente da Académia Martínez
Risco, este seria capaz de evitar, 
co seu talante conciliador e dialo
gante, o conflito normativo pade
cido nos últimos anos, tendo en 
conta, ademais, a sua compren
sión e simpatía polas teses reinte
gracionistas , que teoricamente, 
tanto nas suas conferéncias como 
nos seus textos escritos, ten defen
dido reiteradamente: 

"Son, pois, simpremente accidentais 
-poidéramos decir dialectáis, non 
moito máis acusadas que as que ei
sisten, por exempro, antre o caste
lán da meseta e o que falan os anda
luces- as diferencias que poden si
nalarse antre as linguas galego-lu
so-brasileira, que compoñen, en ri
gor de verdade, unha soia [ ... ]. 

Pois ben ; suposta isa unicidade 
esencial antre os idiomas galego-lu
so-brasileiro -ponlas dun mesmo 
árbore lingüístico--, tesis que coido 
deixar demostrada, ahondará pra 
decatarse da estensión e importan
cia da presencia xeográfica do gale
go, acudir ao dato estadístico do nú
mero de persoas que abrangue isa 
comunidade de falantes ; e compra
baremos que chega á cifra de cento 
dazasete millóns e medio, compren
didos Galicia (incruso a poboación 
emigrante), Portugal e archipiéla
gos, Brasil, Mozambique, Angola, 
Guinea portufillesa e outros territo
rios lusitanos';¿¡.. 

Mais iso hoxe resulta moi difícil 
de saber, sobretodo se ternos en 
conta o pobre papel que a nosa 
Académia veu desempeñando no 
proceso de recuperación, estanda
rización e normalización da lín
gua, frente a outros poderes, insti
tucións ou asociacións moito máis 
activos ou efectivos nalguns deses 
campos. Papel da Academia que 
se debía revitalizar e impulsar, 
abrindo-a a todos os sectores da 
sociedade galega preocupados po
lo futuro do seu idioma, pois unha 
cultura como a galega non se pode 
permitir o luxo de ter baixo míni
mos unha institución histórica tan 
importante, fundada co sacrificio, 
entusiasmo e amor polo país de un 
grupo de compatriotas emigrantes 
en América, que contaron coa co
laboración desde o interior de ga
legas "bons e xenerosos'', prota
gonistas do rexurdimento da nosa 
cultura na segunda metade do sé
culo XIX e primeiro terzo do XX. 
Fiel ás suas orixes, a Academia 
debe volver a ser lugar de encon
tro e concórdia entre todos os de
fensores do idioma, sen exclu
sións, co obxectivo de achar solu
cións de consenso que poñan fin a 
estéreis enfrentamentos e den pulo 
ao proceso de normalización lin
güística. Só desa forma poderá a 
Académia recuperar o prestíxio 
perdido, tarefa que a todos nos de
be incumbir, e cumprir o papel pa
ra o que foi fundada e que a socie
dade demanda. + 

1. Cfr. Sebastián Risco, "Función da 
Academia no futuro da Língoa", in 
VV.AA., O porvir da lingua galega, 
Lugo, Círculo de las Artes, 1968, p. 25. 

2. Traballo mecanografado, que consta 
de Introdución , programa do curso e 
bibliografía comentada sobre o caste
lán de Galiza, elaborado polo profesor 
Alonso Montero para ese "Curso de 
Lingüística comparada (Gallego-Cas
tellano)". 

3. Vid. Real Academia Gallega, Normas 
ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galega, A Cruña, Imp. Moret, 1971. 

4. Cfr. Sebastián Risco, Presencia da 
lingua galega (Conferencia pronun
ciada no "Círculo Mercantil e Indús
trial" de Vigo, o día 21 de Xaneiro do 
1972), Coruña, Ediciós do Castro, 
1973, pp. 16 e 18. 

PRONTUARIO 
ORTOGRÁFICO DE 

GALEGO 
Valentín Arias López 

Este libro fo¡ concebido como 
axuda para quen poña interese 
en escribir correctamente. Así 
como a f ala lle debe respecto ás 
variedades locais da lingua -pois 
por algo existen-, na escrita de
bemos atemos con precisión á 
normativa vixente. O obxectivo, 
esta vez, fíxase no aspecto mor
folóxico, reducindo a informa
ción teórica ó mínimo estricta
mente indispensable, en benefi
cio da práctica, e abúndase en 
datos ordenados de consonte as 
características en que se repara. 
Son conxuntos selectivos que se 
forman cos elementos marcados 
pola experiencia docente co ris
co de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erras para evitalos. Pala contra, 
clise como se escribe, non como 
non se debe escribir cada vocá
bulo. Neste libro non se pensou 
maiormente en corrixir, senón 
en formar. 
Preséntase unha cantidade con
siderable de termos correcta
mente grafados, dispostos en 
series homoxéneas que facilitan 
a comprensión e estimulan as 
asociacións con mira á súa 
aprendizaxe. A finalidade <leste 
libro é axudar a fixa-la grafía co
rrecta das nasas palabras. 
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A imaxe do Ensanche coruñés 
EDUARDO RODRÍGUEZ-LOSADA REBELLÓN 

O dous de Decembro cumpríronnse vinte anos do seu pasamento na 
Coruña. Este arquitecto, que iniciou a sua actividade en 1911 é o 
autor dun grande número de edificios, emprazados na sua maior 
parte no Ensanche da Coruña. Dous deles, a Casa Cortés (1918) e o 
edifício do Coléxio Notarial (1927) son obras imprescindíbeis para 
o entendimento da nosa arquitectura contemporánea. 

A ornamentación das suas edificacións mistura ocasionalmente 

Casa Cortés. Escaleira. 

elementos tomados da arquitectura clásica e da vernácula, 
resolvéndoos sempre cun grande rigor construtivo e un exquisito 
deseño. No edificio da rua de Ramón de la Sagra (1934) o autor 
aceita a estética racionalista que naque] momento chegaba desde 
a Europa. 

O personalísimo estilo ecléctico de Losada domina a imaxe 
desta área urbana, converténdoa en cenário dunha sociedade que 

Edifício na rua do Ferro! 12. Coroación. 

fuxindo das estreiteces do vello burgo medieval precisaba 
rodearse de construcións que amasaran o seu grande nível 
económico, raiano coa opuléncia, e as suas inquedanzas 
culturais. 

Rodríguez-Losada, home dun grande nível cultural, entre outras 
actividades destacou como compositor musical, escrebendo a 
primeira ópera galega, titulada O Mariscal. 

Casa Cortés ( 191 8) . 

As Obras de Losada na Coruña . 

Relación de Obras 

• Casa Cortés (1918). Praza de Galiza 2. 
• Casa Escudero. Rua do Ferro! 24. 
• Coléxio Notarial (1927). Femando González 12. 
• Edificio Escariz. Teresa Herrera 16. 
•Edificio Banesto. Cantón Pequeno 15. 
• Edificio Seguros Mútuos. Menéndez Pida! 8. 

Outras 

• Rua do Ferrol 12. 
• Teresa Herrera 2. 
• Fernández Latorre 36. 
+ Betanzos 4. 
• San Nicolás 2. 
• Femando González 1. 
• Pardo Bazán 15. 
• Ramón de la Sagra 16. 

PLÁCIDO LIZANCOS MORA 
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DESTE NADAL 

Xocaloma 
Quince anos 

Brath 
Viaxe alén de Fisterra 

Luar na lubre 
Ara Solis 

·A música é un bon regalo 
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Xan Anleo, ceramista 
'Interésanme os conceitos e aborrezo da obsesión 
pala técnica e os problemas formais' 
• FERNANDO FERRO 

Xan Anleo é un xoven 
criador galego, nado en 
Marin onde ten o seu 
obradoiro, dificilmente 
etiquetábel por situarse 
nuns parámetros de 
vangarda radical, con 
escasos precedentes no 
noso panorama 
artístico, Vencellado aos 
procesos cerámicos 
desde o comezo, ten 
evoluido, sen 
abandoalos, cara unha 
persoal conceición da 
arte conceitual que se 
apoia na instalación 
como base principal de 
traballo. 

As curtas reseñas biográficas 
dos catálogos e publicacións so
bre a sua obra inicianse cun 
breve "Mario, 1960". É este lu
gar un ponto de partida ou máis 
ben unha referéncia constante 
para a sua vida e traballo? 

Pois é un ponto de partida, indubi
dabelmente o nacimento conforma 
moito na tua traxectória, non é o 
mesmo nacer en Marin no 1960 ca 
no País Basco ou en Berlín. O que 
pudo supor nun princípio o con
tacto co mar e as paisaxes dali xa 
non ten nengunha importáncia na 
actualidade, todo isto desapare
ceu, ainda que a idea de facer do 
mundo unha "Aldea Global", uti
lizar ese tópico paréceme moi fa
laz, unha mentira absoluta e radi
cal, obviamente non é o mesmo 
estar en Nova Jorque ou en ams
terdam que en Marin, pero non hai 
nengunha proximidade nen á pai
saxe nen a nengunha outra reali
dade local na miña obra. 

Ten antecedentes familiares re
lacionados coa criación artística 
e como foi acollida a sua deci
sión de orientarse cara esta acti
vidade? 

Na miña casa, por parte materna 

houbo sempre un interese especial 
polas artes, miña nai levounos 
desde pequenos ás exposicións, 
aos museus e incitounos ás viaxes 
e a estar perto do mundo da arte. 
Meu avó era escritor e poeta, e 
meu pai é músico, toca o saxofón, 
toca o violín e o clarinete na casa, 
é profisional, tocaba nunha banda 
da vila das que interpretan partitu
ras clásicas e posteriormente tra
ballaba nunha orequestra de músi
ca melódica tocando o clarinete de 
lugar en lugar. A miña vontade de 
ser artista foi entendida até un cer
to ponto, non é fácil aceitalo ainda 
que teñas ese mundo tan de perto 
como no meu caso, os país ao me
llar sempre prefiren que o filio se
xa dentista. 

De qué razóns ou sensacións 
arrinca a sua vocación criativa? 

De sempre ves escrebendo, ves 
debuxando, ves traballando, non é 
algo que suceda no último mo
mento, sempre me gustou moito 
todo isto. E sobretodo hai un dado 
decisivo, a min cando era moi no
vo enganchoume o feíto cerámico 
porque estiven traballando desde 
os 17 anos cun oleiro de Buño e 
deixoume moi claro que non era a 
pintura o camiño que quería se
guir, interesoume a cerámica dun 
modo aberto e xeralizado, e dese 
momento arrinca a miña acción 
artística. De todos os xeitos, diga
mos que hai algo inexplicábel que 
che fai sentir unha necesidade de 
criar cando eres xoven, pero non 
sabes ben o porqué, sabes que es
tás ben debuxando, facendo cerá
mica. Cando es máis adulto hai 
unha reafirmación. Nesa orixe os 
meus postulados eran globais: po
líticos, sociais e de compromiso 
co país. 

En que medida marcou a sua 
traxectória proflsional o período 
de formación na Escota Massana 
de Barcelona e cal foi a inftuén
cia do contexto cultural catalán? 

Eu <liria que non me marcou abso
lutamente nada, o que si che mar
ca é a cidade e todo o que envol
ve. Antes de marchar para Barce
lona movíame en Galiza nun cír
culo cultural e político moi activo, 
bastante informado dos movimen
tos literários, das artes plásticas e 

do cinema, ou sexa que a Escota 
Massana non me descobriu nada. 
Marchei para Barcelona polo que 
representaba de antagónico con 
Madrid e porque era un centro da 
arte conceptual moi importante, 
iso si que foi valioso. Cheguei á 
cidade nos anos 80 (en concreto 
vivin ali do 80 até o 85) era o mo
mento desa figuración tan expresi
va e os artistas que estaban na rua 
eran os do movimento expresio
nista. A arte conceptual estaba re
legada. É curioso porque eu esco
llin ese vieira cando todo o que se 
facia nesa liña era mal acollido, 
era problemático porque estaba 
fora dos cánones do momento, do 
suporte pictórico e da figuración. 
Algun dos artistas que coñecin da
quela interésanme agora, como é 
o caso de Carlos Pazos, que era un 
artista que non me <licia nada polo 
excesivamente banal da sua pro
posta e neste momento coincido 
con el no interese pota cultura po
pular, entendida como movirnento 
popular xerador dunha cultura de 
masas cotidiana e até un certo 
ponto "hortera". 

Os problemas formais 

É habitual situalo no heteroxé
neo grupo dos ceramistas por
que a cerámica veu dando conti
n uidade material a todo o seu 
traballo. En que se apoia e por 
que se mantén esta relación? 

A cerámica f()i para min un dos 

,....,, , 

primeiros materiais, inicieime no 
seu uso moi novo e con ela entén
dome ben, coñézoa moi de perto 
tanto como para expresarme per- · 
feitamente con ela. Sempre está 
presente ainda que non é o único 
material. Na actualidade non me 
interesan nada os materiais, paré
cenme excesivamente formais . 
Quero partir dun antimaterial, pre
ocúpame un conceito e con que o 
poda expresar non me importa. 
Podo utilizar calquer material ou 
misturalo. Estou agora absoluta
mente radical contra todo tipo de 
reflexións sobre o proceso de ma
nufactura cerámica, o cancro da 
cerámica é esa obsesión por parte 
dos ceramistas coa técnica e todos 
os problemas formais, non me im
portan nada os aspectos formais e 
da técnica, senón que me intere
san aspectos conceptuais e o re
sultado final do obxecto é o mes
mo, é pura decoración. 

A instalación é o eixo central da 
sua proposta artística, e unha 
das suas principais característi
cas a provocación do especta
dor. Que papel lle asigna ao pú
blico no seu discurso? 

Moitas veces os artistas concep
tuais son acusados do distancia
mento entre obra e público, e nada 
máis lonxe disto. Hai moitos artis
tas que gastan de traballar en 
obras nas que o público participa 
directamente na proposta. Este 
non é o meu caso, ainda que estou 

LINA, ANGULO 
E ESPIRAL 

F.F. 

A Xan An1eo poderiaselle aproximar ás correntes máis comprometidas da 
arte conceitual, aportando un discurso específico sobre o espazo e os seus 
límites xeométricos. A línea, o ángulo, o círculo e a espiral foron eixos so
bre os que desenvolveu a sua reflexión e que viu materializada sobre dife
rentes suportes: desde os obxectos cerámicos, até os textos impresos, pa
sando polo debuxo ou calquer outro corpo físico ou técnica que a necesi
dade aconsellera. Na actualidade ocúpase de pasar polo alambique da doc
trina conceitual, herdeira das accións e producións de Marcel Duchamp e 
Joseph Beuys, os obxectos e ideas que aportan á cena social os máis sin
xelos cidadáns das clases populares. É unha persoa tímida e ensimismada, 
que comunica un tremendo amor polo seu traballo e aporta desde as suas 
racionalizadas propostas unha aguda e esperanzada visión sobre o mundo 
e as suas adversidades.• 

facendo arte para unha xente á 
que non podo esquecer, estou es
perando respostas porque expoño 
casos e situacións da xente na que 
quero provocar sentimentos e pre
ocupacións culturais , sociais ou 
mesmo sexuais. 

É importantísimo coñecer a reac
ción do espectador por que ao es
tares facendo arte non estás pin
tando cromos senón expresando 
todo o que realmente estás sentin
do. Eu na actualidade estou moi 
interesado na confrontación entre 
arte popular e os postulados con
ceptuais, aí ten que haber unha 
resposta da xente porque es tás 
cuestionando os obxectos cotidia
nos, o funcionamento da socieda
de e a própria sexualidade. 

Existen circuítos de comerciali
zación para estas formas alter
nativas da arte contemporánea? 

Si, hainos en todo o mundo, ainda 
que no Estado español non existen 
excepto en Catalunya, onde teñen 
máis experiéncia e un pouquiño 
no País Basca. Galiza é un reflexo 
fiel do que sucede en Madrid , 
quen sabe se por proximidade xe
ográfica, e non hai nada. Unha ci
dade como Madrid non ten nen
gun espazo alternativo, a min isto 
paréceme incnñel. Asi, a falta de 
circuítos comerciais ou institucio
nais convértese nunha das maiores 
dificuldades para desenvolver o 
traballo dun artista comprometido. 

Nas suas últimas propostas su
perpón dous códigos: o dos sig
nos verbais e o dos signos plásti
cos. Que busca na confrontación 
destas duas vias antagónicas? 

Eu entendo a arte dunha forma 
máis global , sen esas contradi
cións, e penso que pódese propor 
unha obra con códigos ling Uí ti
cos ou con elementos mínimos 
que se se reso1ve con forte en i
bilidade tamén permite intensas 
emocións. Non creo que sexan tan 
antagónicos nen que estexan tan 
rifados. Hai especiai s traballo s 
nos que quere expre ar un cho
que, unha agresión e buscas os 
meios necesários para re olver es
te conceito. 

Os motivos da acción artística 



contemporánea. Onde se ato
pan, no próprio mundo da arte 
ou nos grandes temas sociais: 
SIDA, miséria do Terceiro 
Mundo ou a identidade emer
xente das nacións sen estado? 

Eu penso que a base está na vida 
mesma, no teu próprio mundo e 
todo o que queiras expresar del: 
sexualidade, cuestións sociais ou 
outros conceitos. Tamén penso 

. que non hai unha só via no mundo 

'A vontade de 
ser artista non 
é fácil aceitala, 
os país ao 
mellar sempre 
prefiren que o 
fillo xa 
denti ta. 

da arte, hai múltiples vías e can
le , non ten por que er amente 
po rulados conceptuai . Sempre ' 
creo na diver idade. 

Non pen o que exa po íbel dife
renciar vida e obra porque cando 
e tás facendo algo, tes un compro
mi o contigo mesmo. Entón esta
che influenciando todo o que vai 
pasar ne e momento. Hoxe en día, 
o meu trabal1o quer ser moito 
máis radical non quer fuxir da re
alidade e asume ri cos cando fas 
un traballo máis de confrontación 
o que está sucedendo ao teu redor 
cobra importáncia. 

Arte global 

A ua obra é de difícil clasifica
ción porque toma corpo dalgun
has das grande correntes da ar
te cultural. De cal e ente máis 
perto: arte conceptual, land-art, 
poesia visual? 

Sitúome nun eido global, digamo 
que hai un cauce vertebral na miña 
obra que on a in talación e a par
tir di o di correría todo o demai . 
Se fago un debuxo, un obxecto ou 
un poema empre vai paralelo ao 
proxecto de in talación. Non falaria 
de poe ia-vi ual nen de debuxo, fa-

!aria de conceitos non de suportes. 
Se necesito ferro para poder mani
festar un determinado conceito, ou 
cerámica, ou vidro, ou un código 
lingüístico pois cólloo e utilízoo. 

Cando traballas a arte dun xeito 
global calquer cousa é importante, 
de feíto nun dos meus primeiros 
traballos e dos máis felices utilicei 
o meu próprio corpo como suporte 
de artista, sulagado de barro e usa
do como meio de expresión . 

G~~O 
En que espazo se situa no pano
rama das artes plásticas en Ga
liza? 

Falaria dun carácter diferenciado 
e illado, dado que en Galiza existe 
unha obra con moito peso que é a 
dos pintores e escultores que tra
ballan dun modo case artesanal. O 
meu traballo ao lado deles ten 
pouco ou nada a ver. Ainda que 
na actualidade veñen xurdindo no
vas artistas cos que comparto os 

mesmos pontos de referéncia, e de 
modo moi tímido como no resto 
do Estado español van aparecendo 
criadores perta dos postulados 
conceptuais. De feíto, recente
mente fíxose en Moaña un encon
tro cun discreto grupo de artistas 
que montaron instalacións, se ben 
é certo que a maior parte deles es
taban máis próximos á pintura. 

Ve unha maior autonomia na 
última produción artística euro-

ANXO IGLESIAS 
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pea a respeito do modelo iánqui 
ou segue vixente o grande refe
rente Nova Jorque/Los Ángeles? 

Sempre existe unha confrontación 
Europa/EE.UU. , como se se trata
se dun combate de boxeo, a min 
pouco ou nada me interesan estes 
conflitos. Ambas as duas teñen es
truturas moi fortes e non ten senso 
estabelecer quen é máis e quen é 
menos, non penso que exista he
xemonia por parte de ninguén. 

'Moitas veces os 
artistas 
conceptuais son 
acusados do 
distanciamehto 
entre obra e 
público, e nada 
máis lonxe disto'. 

Cada un deles son ricaces e fanse 
causas interesantes aqui e alá. Sen 
dúbida os países ricos teñen unha 
primacía sobre os pobres, non é 
igual es tar traballando nos 
EE.UU. ou na Alemaña que en 
calquer outro lugar. O que non ten 
futuro é o nomadismo cultural, 
pódense facer obras tan válidas en 
Nova Iorque ou en Marin. 

En que tarefas está comprome
tido na actualidade? 

Neste momento estou a traba11ar 
nun proxecto para Barcelona que 
se exporá en Marzo do 94, en 
concreto para o Museu da Arte de 
Sabade11, onde eu fixen a miña 
primeira exposición individual no 
ano 89 (Proximitat e llunyanía). 
Este espazo está adicado específi
camente á arte conceptual e fixe
ron unha selección contando cun 
artista por cada temporada de fun
cionamento para celebrar o déci
mo aniversário. Eu fun escollido 
xunto a destacados artistas de fora 
e tamén nacionais como é o caso 
de Perejaume. O proxecto é moi 
ambicioso, actualmente está na 
fase de desenrolo e vai tratar da 
confrontación da arte pública, 
cultura popular e postulados con
ceptuais. + 

- - - - -- - - --- - - -------- ------- ------- -
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EU ACUSO 
OS INTELECTUAIS, A LIBERDADE DE EXPRESIÓN E O POSÍBEL CERRE DO EGIN 

Parece un encabezamento para un 
manifesto importante. Tómoo 
prestado do ilustre Emile Zola -
escritor importante- e estaba en 
xogo o destino de Alfred Dreyfus, 
un militar xudeu que foi acusado 
de espionaxe e condenado sen 
probas a cadea perpétua na lila do 
Demo: un asunto importante. Nes
te caso non hai escritor importante 
-son eu- pero o asunto si o é; 
moi grave e de grande envergadu
ra moral, social e política. Estase 
sometendo a gaseamento público 
--co apoio ou o siléncio da imen
sa maioria dos políticos, periodis
tas e intelectuais- ao diário Egin. 
Este é un periódico no que eu co
laboro intermitentemente desde a 
sua fundación, e non podo asistir a 
esta afrenta á liberdade de expre
sión sen tomar, ainda que sexa 
brevemente, a palabra. 

O problema ten duas caras moi vi
síbeis: dun lado o comportamento 
duns poderes públicos, amparados 
baixo as siglas ilustres do PSOE e 
do PNV, que apresentan, sen o 
menor signo de vergoña, unha 
conduta moi irregular, ao usurpar 
un papel que legalmente lle corres
ponde ao poder xudicial. Á manei
ra de Lynch, aquel cabaleiro virxi
niano que nos legou á memória do 
seu tribunal particular e promul
gou a sua própria lexislación pri
vada (estabelecendo un sinistro 
priviléxio ), estes cabaleiros non 
senten o menor rubor ao sentenciar 
a pena de morte por asfixia -se
gundo a fórmula cristiá de pendu
rar polo pescozo até que a morte 
sobreveña- baseándose na sua 
particular "instrución" dun proce
so no que dictaminan ao seu anto
llo e á marxe da lei, que este diário 
fai apoloxia do terrorismo. Dino 
eles desde o seu rosto de bempen
santes e, como teñen o poder bruto 
nas suas mans, aplican xa a sua 
senténcia sen lles dar un ardite da 
legalidade que din hipocritamente 
defender. Os xuíces, mentres tan
to, dictaron as suas senténcias fa
v orábeis ao Egin en diferentes 
ocasións, e nengunha condenatória 
por "apoloxia do terrorismo". 

Os últimos dados, que veñen a se 
xuntar ao prolongado boicoteo da 
publicidade institucional que lles 
é debida e da que Egin xa é longa
mente credor, son moi notábeis. 
Esta mañá escoito pola rádio que 
o Concello de Vitoria-Gasteiz e a 
Deputación Foral de Álava decidi
ron -como outras institucións 

--.......... ·~ . 

ALFONSO SASTRE 

Os acontecimentos precipítanse nestes días. Apenas rematado este artigo, ax.entes da 
Ertzaintza, nun grande desplegue, irromperon nos locais do Egin en Hemani e Bilbo, 

que foron ocupados durante moitas horas -traballadores presentes tiveron a 
impresión de que os despachos eran "desvalixados" en aplicación dun mandamento 

da Audiéncia Nacional. Tratándose desta institución, que a min me parece un 
vestíxio de tempos pasados (teño na memória o Tribunal de Orden Público), non 

podo evitar a fervente sospeita de que esta ocupación forma parte ( obxectivamente 
asi é) da "solución final" da que este periódico está sendo obxecto. 

públicas- non dar a sua publici
dade ao Egin e a Rádio Egin, en 
atención ás demandas do señor 
Atutxa, o cal, con expresión aluci
nada e ameazadora comunicounos 
desde a TV a sua terrorífica idea 
de que quen se fan anunciar no 
Egin fináncian dese xeito as balas 
que se aloxaron no carpo do sar
xento maior Goikoetxea. 

A outra cara do problema está no 
beneprácito ou a indiferéncia con 
que a maior parte dos escritores, 
artistas, periodistas e intelectuais 
en xeral, asisten a esa prolongada 
acción ilegal que se realiza desde 
o poder político. Certo que non 
era razoábel esperar moito de nós. 
A degradación dos intelectuais 
non é unha notícia de última hora. 
Séense situar no pasado os mo
mentos en que estivemos á altura 
das circunstáncias e tampouco da
quela foi certo. Aos poucos que 
estivemos nos fomos daquelas loi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'A quen me dirixo? 
Aos honestos intelectuais e artistas 

que viven, sobreviven, entre nós: aos 
seus pequenos illotes de resisténcia 

onde os comportamentos insubmisos 
son entendidos ainda con moita 

forza". 

tas costounos Deus e axuda obter 
as sinaturas dos "mestres" incluso 
cando se trataba de casos óbvios 
de tortura ou de liberdade de ex -
presión. Logo foi notória a com
pracéncia dos intelectuais no seu 
conxunto salvando pequenos illo
tes de resisténcia, e afastamentos, 

desmoralizados, da vida pública 
coas altas instáncias do poder, a 
cambio de máis, ou menos impor
tantes satisfaccións, desde o co
mezo da transición democrática . 

Eu tomo hoxe novamente a pala
bra, como naqueles malditos tem-

Somos ~~fiecidos na Galiza inteira, pola nosa especialización 
en libros galegos e. portugueses 

' . 
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pos, para denunciar esta corrup
ción do espírito que hai no fondo 
da nosa conivéncia co Poder. Tan 
enfermos estamos que non nos 
permitimos ter máis que aquela 
sensibilidade que eles nos permi
ten (ante as vítimas dos atentados, 
por exemplo)? Ternos que mirar 
con ollos cegos os seus abusos e 
prepoténcias? Como non ver, por 
exemplo, que a prática da tortura 
segue senda unha evidéncia coma 
nos piores tempos? Sobre estes te
mas e outros, moitos trata o Egin, 
e esta é a voz que se quer amorda
zar, nen máis nen menos. 

Tamén hai a contribución activa de 
periodistas, infame a este lincha
mento. O último dado esta aí: anún
cia e que vai haber un importante 
atentado da ETA (o podere públi
cos lanzan esa mensaxe) e xa o fax 
do Egin empeza a receber heroi as 
carta de periodi ta que din ao re
dactore do periódico: "Poñédeno 
na lista do próximo asa inato !". 
E te é o fax do infame , o coro 
do foraxido nunha mala zarzuela. 

Eu non son un político. Contáde
me, e aca o entre o ferido da 
vellas batallas perdida . Ferido, 
pero non desaparecido nen morto, 
en pouca oca ión oa a m iña 
voz, e pídovo que me ouzade 
nesta. A quen me dirixo? Aos ho
ne to intelectuai e arti ta que 
viven, obreviven, entre nó : ao 
seus pequenos illotes de resistén
cia onde os comportamento in
submisos son entendidos e auda
dos ainda con moita forza. A quen 
acuso? Aos líderes que só pen an 
en resolver o problemas político 
con "solucións finais", e ao eus 
secuaces público ou ecreto . 

Polo demais, que é e como é e te 
periódico Egin? A xeneralidade 
de quen, na rua e na tertúlia , o 
condenan non o len. Doutro xeito 
non poderian ignorar a presenza 
nas sua páxina das mái encon
tradas opinións e -i o i- a de 
quen non poden expre ar as sua 
en nengunha outra parte, a i como 
de informacións verídica que 6 
aparecen nel. A sua perda eria un 
acontecimento moi grave para a 
liberdade de expre ión e permane
cería como un feito vergonzo o na 
memória deste povo. Seria un epi
sódio funesto para a cau a da paz 
verdadeira en Euskal Herria, are
lada por todos nós. • 

ALFONSO SASTRE é escritor 
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1 É autor dun dicionário 
sobre o cinema do Terceiro mundo 

Alberto Elena 
'Un cineasta filipino pactou filmar tres 
melodramas de consumo a cámbio dunha 
película máis combativa' 

Alberto Elena é profesor de história da ciéncia e director do aula de 
cinema na universidade Autónoma de Madrid, e ven de editar un 
dicionário, "El cine en el tercer mundo". O seu libro servirá como guia 
aos cinéfilos que xa teñen onde esculcar a obra de realizadores 
praticamente descoñecidos por estes lares. 

• ÓSCAR LOSADA 

Este dicionário, El cine en el ter
cer mundo, é un encargo ou un 
traballo persoal para cobrir un 
baleiro informativo ao respeito? 

É un proxecto persoal. Arrincou 
nunha estadia en Nova Iorque no 
87. Recebin o encargo dunha re
vista para facer un artigo, o que 
aguillou máis a miña curiosidade 
polo tema. Desde ese ano traballei 
arreo, aproveitándome da posibili
dade de viaxar por algun dos paí-

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

ses, o que me deu acceso a docu
mentación praticamente imposíbel 
de atopar desc}e aqui. Tiven que · 
recorrer a algunha filmoteca e crí
ticos para completar filrnografias. 

O cinema hindu é, por exem
plo, enorme. Iso debeulle dar 
un grande traballo cando o in
vestigou. 

Sen dúbida xa que son 900 filmes 
ao ano. Desde o ponto de vista so
ciolóxico é un cinema que non se 
pode obviar, canta cun amplo nú-

1 

' ~ 
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M 

11 
Telf. (981) 66 62 28 1 
Fax (981) 6617 75 ~~ 

1 

mero de espectadores, o que Hes 
proporciona un sítio importante 
dentro da história do cinema. Un 
libro como o que fixen pretende 
ser un guieiro para os interesados 
noutras cinematografias e que 
cando alguén se propoña ir ollar 
unha destas películas teña unha 
referéncia. Realicei un dicionário 
dos que non saen nos outros por
que pertencen a outras culturas e 
cinematografias que descoñece
mos. · Incluin no meu traballo aos 
bons e os "maos", pois considerei 
que tiña que facer mención a cer-

••••••••••••••••••••• 

SNACK BAR 

RUA BARCELONA 
Nº 37 ESQUERDA VIGO 

•••••••••••••••••••• 

tos directores comerciais pasto 
que son importantes na indústria 
do seu país. Non pretehdin facer 
un "ranking" de calidade ainda 
que si me comprometo critica
mente no texto que lles adico. 

Está a sair con grande forza nos 
festivais o cinema asiático. É 
por mor dunha boa xeración de 
cineastas ou hai indústria e rea
lizadores para manter o nível? 

Creo que é un cine moi notábeL 
Na miña opinión as mellores pelí
culas son as "chinesas" (incluindo 
Taiwan e Hong-Kong xunto a 
China) e as inranianas mália o ré
xime tan peculiar que posue. 

En China hai unha tradición dine
mato gráfica moi longa, en Hong 
Kong existe unha indústria pode
rosa. Irán, q1:1e é un caso abraiante, 
non tiña excesiva raigame no eido 
da imaxe. Alá teñen unhas medi
das de protección moi artificiais, 
impedindo a proxección de fitas 
doutras nacionalidades para favo
recer as producións locais. A ver
dade é que es tes 
países miran moito 

ca, que sempre foi un mundo 
aparte, un mercado autártico. 

Exipto é un caso moi interesante, 
xa desde a implantación do sonoro 
exportaban películas musicais aos 
países árabes. O 60% das ganán
cias dunha produción exípcia eran 
por vendas ao estranxeiro. Cando 
non poden vender tanto é o mo
mento en que lles atrapa a crise. 

As demais cinematografías xurden 
tímidamente nos anos 60, sobreto
do Senegal, máis na Áfriga fran
cófona que na anglófona. 

Nos 80 hai un pequeno auxe, con 
algun prémio internacional como 
foi o acadado polo filme de Mali 
"Yeleen" (A Luz). Estas son pelí
culas que dependen da financia
ción exterior. Se existe cinema 
africano é, basicamente, porque 
Europa apoio economicamente 
pensando en amortizar, non a xei
to de esmola. O maior cinea ta 
africano, o senegalé Sembene, 
cando quer facer fita anti-colo
niai ten que bu car co-produ-

ción con outro 
paí e africano , 

polo seu cine. Na 'Q 
India facíanse na cinema 

hindu supón 
900 películas 
ao ano. Non se 
pode obviar. 
Ten un sítio 

época do cine mu
do máis filmes que 
na Grande Bretaña. 
Agora xurdiu unha 
xeración asiática 
moi interesante e 
realmente onde se 
fan as mellares fi
tas segue a ser nos 
lugares nos que 
subsiste unha in
dústria con bon ali
cerce. En Sulamé
rica os filmes máis 
interesantes ródan
se en México, pois 

xa que o que pre
tende contar non 
intere a ao pro
dutore europeu . 
O cinema político, 
militante, que 
existiu noutra épo
ca é hoxendia 
completamente re
sidual. Só se fan 
realización en vi
deo que sí se po
den financiar. importante na 

história da 
filmografia". 

Que sucede en Is
rael no eido do 
cinema? 

é a indústria cine-
matográfica máis 
forte ainda que 
bastante castigada. 

En Sulamérica a grave situa
ción económica é unha chata 
para o cinema. Voltarase a ofe
recer un bon número de filmes 
con calidade? 

Arxentina e Cuba tiñan causas in
teresantes e agora polos atrancos 
económicos restrinxiuse moitísi
mo a produción. O caso de Cuba é 
significativo ao igual que o do 
Brasil, que nos anos 60 tivo un 
impulso importante con xente co
mo Glauber Rocha, tras atravesar 
unha grande crjse monetária o ci
nema ve abaixo. 

O cinema arxentino estase a recu
perar nestes anos, oxalá poda re
montar o voo xunto a outros. Nos 
países sulamericanos sen tradición 
ten saído algun realizador de inte
rese que acostuma a emigra a ou
tro lugar onde teña mellares con
dicións de traballo. 

Preponderáncia exípcia 

Na África son os exípcios os que 
exportan os seos produtos. Con
tin uan a manter esa prepode
ráncia? 

Somente houbo duas tradicións 
neste continente, Exipto e Suláfri-

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Metinno no dicio
n ári o ainda que, 
evidentemente, é 
outro tipo de Ter
ceiro mundo. A 

impresión que teño é a de quepo
sue unha cinematografía moi do
méstica, feíta para o mercado in
terno. É moi raro ollar un filme is
raelita, agás nos festivais. O pro
dutor de "O Verán de Ahiva", que 
se proxectou nun festival de Valla
dolid, cando se inteirou de que tiña 
posibilidades de er exibida no E -
tado español non o podia crer e in
vitou aos da di tribuidora a Israel 
para falar do tema. 

As Filipinas e o Paquistán con 
140 e 90 longametraxes respecti
vamente, teñen unha produc
ción enorme. 

Nas Filipinas hai moita tendéncia 
ao cinema comercial, son case to
do filmes de acción, eróticos e fo
lletins. Pala contra tiña a un direc
tor moi interesante, Lino Broca, 
que chegou a pactar cos produto
res o facer tres melodramas de 
consumo para chegar a realizar o 
que el realmente queria, que era 
moi combativo. 

Eu non vin nengunha fita paquis
tani. As referéncias son de que é 
un cinema totalmente comercial, 
polo tanto sen interese desde o 
ponto de vista artístico mais si no 
aspecto industrial. + 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 
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SEDENTA COMO UN MAR 

E NO SEU MAR, AFOGADA." 

POEMA "ROSAL/A ". DE XOHANA TORRES 
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Convocatórias 

A máxia como 
f erramenta didáctica 
O IV Ciclo de Cursos de Fonnación 
en Educación Ambiental, organizado 
polo Colectivo de Educación Meio
ambiental (CEM), incJue o curso de 
iniciación á máxia, A máxia como fe
rramenta didáctica. O curso de 8 ho
ras de duración, vai ser impartido os 
dias 17 e 18 de Decembro polo mago 
Robert no ]ocal do CEM. Maior infor
mación no teléfono (981) 26 56 40 ou 
no CEM: R/Laracha 1 O, zona da Praza 
Comércio-Conchiñas. A Coruña. 

III Certame 
Manuel Murguia 
Organizado polo Concello de Arteixo 
e dotado con 300.000 pta. ao mellor 
relato orixinal e inédito de 15 a 30 fó
lios de temática libre. Os traballos te
ñen que se apresentar por cuadriplica
do, mecanografados a dobre espazo, 
por unha soa cara, baixo plica, sen re
mite, co título da obras e máis un le
ma. O título e máilo lema teñen que 
vir nun sobre aparte co nome, endere
zo, teléfono e curricula do autor no in
terior. As obras deben de se enviar an
tes do l de Marzo de 1994 ao 111 Cer
tame Manuel Murguia de Narracións 
Breves. Concello de Arteixo (A Coru
ña). O xurado, designado polo Conce
llo, fará público o seu fallo inapelábel 
o 14 de Maio. As bases do certame ad
virten que os orixinais non serán de
voltos nen se manterá correspondéncia 
sobre eles, asi como que os autores 
premiados perden os seus dereitos no 
caso de que o Concello edite os textos. 

II Concurso pa~a 
caricaturistas noveis 
A Casa da Xuventude de Ourense, 
como aportación á ll Bienal de Carica
tura que organiza xunto coa Asocia
ción Cultural Tres Pontes e o Clube 
Cultural Alexandre Bóveda, convoca 
o concurso para caricaturistas nóveis 
dirixido a galegas e residentes na Gali
za de 14 a 30 anos. Cada autor pode 
apresentar o número de caricaturas, ori
x inais e inéditas, que estime oportuno. 
Os tamaños van dun mínimo de DIN
A4 a un máximo de DIN-A3. A técnica 
é libre e para o tema pódese escoller 
calquer persoaxe, ainda que se valora
rán especialmente os do mundo cultu
ral, político ou social da Galiza. As en
tregas na Casa da Xuventude (R/Celso 
Emílio Ferreiro 27. 32004 Ourense), 
antes do 15 de Xaneiro de 1994. As 
obras han de traer no dorso o título e o 
lema, amais de vir acompañadas dun 

sobre pechado có mesmo lema no exte
rior, e a relación de títulos apresenta
dos, DNI e teléfono no interior. Os pré
mios: un á mellor colección (6 caricatu
ras) de 100.000 pta, e catro ás mellares 
caricaturas de 25.000, dos que cada au
tor só poderá levar un. Os prémios e 
unha escolma das obras fonnarán unha 
exposición na Casa da Xuventude de 
Ourense en Marzo de 1994. 

XIX Prémio 
Antón Losada Diéguez 
Os Concellos de Boborás e Carballi
ño, coa colaboración económica dos 
Concellos da Comarca e a Deputación 
Provincial de Ourense, onvocan a no
vena edición do Prémio Anual Antón 
Losada Diéguez, dotado con 500.000 
pta., a obras publicadas entre o 1 de 
Xaneiro e o 31 de Decembro de 1993, 
adicadas tanto á criación literária co
mo á investigación. Os traballos debe
rán ter como língua orixinal o galega, 
publicados por calquer editorial, parti
cular ou institución. Quedan excluídos 
os textos de uso escolar, edicións por 
fascículos e as edicións de luxo ou de 
tirada restrinxida, asimesmo o xurado 
non considerará reimpresións ou outra 
edición posterior a primeira. A secre, 
taria do prémio terá como sede o 
Concello de Boborás, onde todos os 
editores interesados poden enviar as 
publicacións que consideren, antes do 
1 de Xaneiro de 1994, nun número de 
cada unha igual ao de membros do 
xurado (sete exemplares). A obras re-

A C0\1A FOLIG 

axenda 
cibidas non serán devoltas e pasarán 
aos fundos das bibliotecas de cada un
ha das institucións representadas no 
xurado. 

IV certame de arte 
X. Domínguez Guizán 
O Centro Cultural Begonte, baixo o 
patrocínio da Deputación de Lugo, 
convoca o IV certame galega de arte 
Xosé Dominguez Guizán dotado con 
250.000 pta ., e máis unha estatuiña 
de Sargadelos. Poden optar ao prémio 
as obras de pintores galegas, de tema 
libre, e cun tamaño máximo de 1,5 m. 
por 1 m., marco incluido. Cada autor 
poderá apresentar un máximo de duas 
obras que virán acompañadas dos da
dos identificativos da obra e do autor. 
Os cadros pódense remesar, ben pro
texidos, libres de gastos ao centro 
cultural Begonte, e serán devoltas ta
mén libres de gastos ao remite do pe
tate. O prazo de presentación remata 
o 25 de Decembro <leste ano. A obra 
premiada quedará en propriedade do 
Centro cultural, as escolleitas non 
premiadas ficarán expostas no certa
me e as non escolleitas volveranse 
aos autores. Maior información no 
(982) 20 96 22. 

Campo de traballo 
alternativo 
O Colectivo de Educación Ambiental 
Aperta, artella outro ano máis, na Casa 
da Terra (Antas de Ulla. Lugo), un 
campo de traballo alternativo do 26 ao 
30 de Decembro para xente de 18 anos 
en diante, e outro do 2 ao 5 de Xaneiro 
para xente de 14 a 17 anos. Os traba
llos a realizar comprenden artesanía, 
campo, natureza e acondicionamento 
nunha casa rural galega. Inscripcións 
até o 20 de Decembro no (981) 24 69 
95, das 5 no serán ás 1 O na noite. 

Cursos da Escola de 
Negocios Caixavigo 
Cursos superiores do ano 1994, que 
van dirixidos a directivos e profisio
nais con experiéncia en postas de res
ponsabiJidade. A oferta comprende os 
cursos de dirección: financeira, co
mercial e marketing, de recursos hu
manos, de comércio internacional, de 
transporte internacional e xestión por
tuária, de sistemas de infonnación; e 
de control de xestión. As clases ve
ñen estruturadas en módulos de 10 
horas, impartidas os Venres no serán 
e os Sábados na mañá. Calquer dúbi
da ha ser atendida nas oficinas da 
Caixavigo.+ 

Cinema 

Cinema fantástico 
O C.C. Caixavigo oferece unha ciclo 
adicado ao cinema fantástico do 20 ao 
30 de Decembro. As películas escolli
das para o ciclo son: Delicatessen, dia 
20; Eduardo Manstesouras, dia 21; O 
cortador de céspede, dia 23; Mr. 
Frost, dia 27; Tetsuo, dia 28 e máis 
Akira, para o día 30. 

O Verdugo 
A programación do Cine clube Lu
miere Vigo para o Mércores 22, com
prende o filme de Luis García Berlan
ga, O Verdugo. España-Itália 1963. O 
pase realíase ás 20,30 h., no Auditório 
do Concello de Vigo. 

O longo dia remata 
O Xoves 16, na Casa da cultura de Ou
rense dentro da programación do Cine 
clube Padre Feijóo, proxectan a se
gunda longametraxe que fixo Terence 
Davis O longo dia remata.+ 

LIBRARIA-PAPELARIA 

PEDREIRA 
~ 

O trinque 

Üiscos 
Aute e Silvio Rodríguez en 
directo. Unha escolma dos 
mellares temas <lestes dous 
trovadores que rematan 
por confluir nunha suite 

Anúncios de balde 

• Bicis pola Paz distribue artesanias 
maias dentro do comercio solidário, 
bolsas, pulseiras, carteiras ... co fin de 
financiar o envio de bicicletas a pro
xectos de cooperación. Envios contra
rrem bolso. Pedidos ao Apartado 35. 
Chantada (Lugo). 

• Mestre de E.X.B. con experiéncia 
busca traballo relacionado co ensi
no: librarias, editoriais ... Teléfono 
(981) 98 21 48. A Coruña. 

• Son un namorado das pezas de barro 
usadas e merco olas, xarras, boti
xos ... Chamar ao (982) 17 04 13. 

• Se queres discos ou fitas do LP 
Romper el cascarón do grupo de rock 
alicantino Badana, pódocho conseguir 
asi como outro material, adesivos, 
prensa, cartazes e infonnación. Escre
be a Manoel Bello Salvado, Rua da 
Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Mesia. 

• Universitário de 21 anos oferécese 
para taballar palas tardes na Coruña 
ou perto. CaJquer tipo de traballo. 
Chamar ao (981) 67 06 46, perguntar 
por Manolo. 

•Véndese colección de moedas anti
gas de ouro, prata e bronce. Pergun
tar por Miguel, no (981) 38 20 96. 

• Compro disco-casette ou unha gra
vación do LD que fixeron Clunia Jazz 
e Dores Plata. Tfno. 981/83.06.77. 
Perguntade por Xabier. 

•Busco exemplar do libro Contruc
cións Populares Galegas de Begoña 
Bas López. Chamar a Miguel Tostón 
no teléfono (972) 20 38 34, de 8 a 15 
h. Girona. 

• Na Asociación Máximo Gorki , a 
partir do 4 de Decembro xogarase o 
VID Torneo de Xadrez Amiuule, no 
que poden participar todas as persoas 
interesadas. Aberta a inscripción até o 
dia 3 de Decembro. Máis información 

Publicacións 

Ecolingüísmo. Calendário 
1994 de Meendinho 
Doutravolta o colectivo reintegracionis
ta Meedinho edita o calendário do ano 
que ven. O tema escollido desta vez é o 
Ecolingüísmo, o respeito da própria 
identidade cultural e lingü{stica que 
nos configura como Povo diferenciado 
de entre todas as comunidades do pla
neta. O calendário trata 6 temas (caza, 
incéndios, celulosas, contaminación at
mosférica, lixos e marés negras), a 
meio da fotografía, dun texto explicati
vo e unha escoJma dos animais e plan
tas máis afectados polo tema particular. 
As fotografias veñen cedidas por 
Grennpeace e máis Federico Garcia Ca
bezón. Un total de 6 fotos a tamaño A4, 
en branca e negro, acompañadas de 8 
textos sobre ecoloxia e língua, e 42 
ilustracións de espécies vexetais e ani
mais. Pódese solicitar a Meendinho 
Grupo Reintegracionista Autónomo. 
Apartado 678. 32080 Ourense. + 

+ Libros galegos e portugueses. 
+ Libros de texto. 
t Fotocopias. 
+ Plasticados. 
+ Encademacións. 

RUADO HOME SANTO 55 TELF.: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANTIAGO 

que funde Unicornio con 
Albanta. Rexistrado en 
Setembro pasado en 
Madrid, servirá para 
financiar un estúdio de 
gravación en Cuba. 

no tfno. (986) 22 44 57, de 11 a 13 h. e 
del7a2lh. 

• Os grupos reintegracionistas de base 
Associa9om da Língua Artabria (Ferro! 
e Narom), Assembleia Reintegracionis
ta de Bonaval (Compostela), Clube 
Reintegracionista do Saines (CRES), O 
Farangulho (Viveiro), Grupo Reinte
gracionista Meendinho (Ourense), As -
socia9om Cultural V Innandade (Vi
go), Renova9ao (Madrid); acabam de 
editar um bilhete postal para e te Na
tal para promocionar o uso do nos o 
idioma en todos os ámbito ociai , 
dentro da campanha "Cumprimenta em 
Galego". Os bilhetes po rais podcm er 
olicitado ao pre90 de 50 pta m i 

gasta de envio a A ocia9ao da Lín
gua Artabria. Apdo. 570. Ferro!. 

• Vénden e patins profisionais no
vos. Coiro e rodamento italiano . Nu
mero 36. Teléfono (986) 43 38 30. 
Perguntar por Blanca. 

• Ulo o grupo de conversa de inglés 
de Vigo? Se alguén abe del que cha
me a Manuel Riveiro. Telf. 2 1 04 25. 

• Véndese piso en Ourense. R/Erve
delo, 72. Teléfono (988) 21 05 85. 

• Clases de inglés a domicílio na zo
na de Vigo. Profesor nativo. Escocé 
con experiéncia. Emprégase método 
comunicativo. Todos os níveis. Teléfo
no (986) 22 81 59. 

• Grande oferta de discos e cassettes. 
Perguntar por Evéncio Baño , no (988) 
21 05 85 . 

• Títeres & Gualtrapas. Organización 
de representación teatrais e de moni
creques. Fabricación e manexo de títe
res. Fabricación e de eño de ve tuário , 
decorados, teatrillos,. .. Composición e 
adaptación de obras teatrai . Campo i
cións e gravacións musicai . Intere acto 
entrar en contacto con Mauro Muñoz 
Martínez, no TaJJer (986) 22 77 l l . • 

Actos 

uba ta-expo i ión 
pro vitamina B 
A Asociación de Amizade Galego- u
bana Francisco Villamil do Baixo Mi
ño organiza unha Subasta -e ·posición 
pro vitamina 8, con obra cedida por 
arti ta da comarca e de Cuba: Agu tin 
Pérez Bella , Alicia Alon o, Begoña 
Rodríguez, Chalo, Chuny, Jorge Barbi , 
José Montalvo, Julia Martínez, Leandro 
Alonso, Loli Estévez, Mario Rodríguez 
Gómez, Marisol Dopereiro, Ricardo R. 
Vicente, Rosabel, Santiago Kopena, Ti
na Esteba, Toia Suárez e Xo é Paz An
tón entroutros. A exposición está aberta 
até o 22 de Decembro, no Centro Cultu
ral da Guarda, de 18,30 a 20,30 h. os 
dias laborais; de 11 a 12,30 e de 5 a 7 
nos Sábados; e de 5 a 7 da tarde os Do
mingos. A subasta celebrarase o Sábado 
18, ás 7 da tarde, no Salón de actos do 
Centro Cultural da Asociación. 

Aires da Terra, a poesia 
musical na Galiza 
O dia 16, ás 8 da tarde, no local da 
Agrupación Cultural O Facha (R/Fede
rico Tapia 12, !ºC. 15005 A Coruña), 
José luis Calle vai apresentar o seu libro 
Aires da Terra, a poesia musical na Ca
liza, no que trata a história, a estética e a 
interpretación da música popular galega. 

Festa de Andaina 
A revista Andaina celebra a edición 
dun novo número. Teatro, música e 
variedades, o Venres 17, ás 9 da noite, 
na NASA de Santiago. + 



Música 

Outono Musical 
en Coruxo 
O Centro Artístico e Cultural de Coru
xo oferece, dentro do ciclo Outono Mu
sical en Coruxo, o concerto da Banda 
da Agrupación Musical Atlántida; 
para o dia 19, e da Banda de Música 
de Cabra! e maila Banda de Música 
Unión Musical de Coruxo, para odia 
26. Todos ás 18,30 h. 

Anatol Urgosky 
Actua o dia 18 de Decembro, dentro 
do ciclo Grandes Concertos do Pazo 
de Congresos da Coruña. O programa 
comprende Fantasía Wanderer de 
Schubert; Variación eneal dun vals de 
Diabelli de Beethoven; e máis Paxaros 
de Messian . 

Xove Orquestra da Galiza 
e Orfeón Terra Nosa 
O Dia 16, ás 9 da noite, na Sala Angel 
Brage do Auditório da Galiza (Santia
go). Dirixe a Orquestra Joam Trilho, 
mentres que Miro Moreira leva o Or
feón para interpretar un programa 
compo 10 por pezas de López, Bach e 
mái Trillo. Entrada 1.000 pta. 

IV Concerto de N adal da 
niver idade de Vigo 

Por conla da Sinfonietta Vienesa e o 
Coro Gloria antu . O Domingo 19, 
á 8 do erán, no auditório do C.C. 
Caixavigo. 

Concerto de corais 
O Centro Veciñal e Cultural de Vala
dares organiza o conceno con entrada 
libre da Coral Polifónica do R.C. 
Náutico de Vigo e da Coral do Cen
tro Sportivo de Ponteareas. O domin
go 19, á 12,30 h., no auditório do 
C.V.C. de Valadare . 

Festival Rock de Fisterra 
O 7 de Xaneiro no Polideportivo de 
Fisterra. Conla coa actuación dos gru
po Desertores do Arado, Zenzar e 
Papirus. 

Lada e 
Dou concerto na sala Laclave (Estra
da de Ouren e /n) de Santiago para 
e La emana. Lo Piratas odia 16 ás 
22,30 h., ao prezo de 500 pta: e máis a 
Medley Band, que actua o dia 17, á 
me ma hora, dentro dunha noile adica
da ao sou/. 

La Iguana 
elebra o ua Festa 3g Aniversário o 

Xove 16, para o que contan con dou 
grup invitado . Tamén en La Iguana 
Club de Yig . o Mércore 22. á 12 da 
noit , e e n ntrada libre, actuan o 
Man field Mountain . 

R k] u 
A ala Rock Jau de Sanguiñeda (Mo . 
O P rrmo) oferece a actuación do gru
po Concierto entido, o Yenre 17, ao 
prezo de 200 pta. O Sábado 18 no 
me mo local, terá lugar a Festa da Re
ví ta Heavy Rock co grupo Crazy 
Cabuxa, Sweet Sister e Atrakko; en
trada 500 pta. 

Parrulo 1 E tar' 
Unha escolma dos mellores grupo que 
participaron durante este ano no espa
zo Rock Parrulo, para a promoción de 
bandas nóveis. En directo na NASA da 
Santiago o días 16 e 18, ás 8 do erán. 

The Menciales 
e Thrastornados 
Actuan o Domingo 19, ás 20 h., no 
pub Krisis (R/Serafin Avendaño) de 
Vigo. 

Duo Kalinka 
No pub Dublin de Vigo, o Mércores 
22, ás 22,30 h. 

La Nécora Prodigiosa 
O Sábado 18 de Decembro, ás 11,30 
da noite, no Café Liceum do Porriño, 
actua o grupo La Nécora Prodigiosa. 
Música baixo a influéncia dos Beatles 
con Harold na guitarra, Perincho no 
baixo, Cuqui Diz voz e máis guitarra, 
e Ana e Chus Senlle nos coros. 

Kely Jazz Trio 
En concerto no Café Odeón de vigo, o 
día 16 de Decembro. • 
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Exposicións 

Compostela 
na arte galega 
Até o 29 de Decembro na Au
la de Cultura de Caixa Galicia 
(R/Carreira do Conde 18) de 
Santiago. A monstra recolle 
un total de 63 obras perten
centes a 44 artistas galegos, 
desde o século XVIII até ho
xe. Todas coa cidade de San
tiago como temática comun. 

Pinturas neomíticas 
De Xosé Paz Antón. A partir 
do Venres 17 no Café Liceum 
do Porriño. 

Dentro da pel 
Pinturas de Menchu Outón 
na sa la de Caja Madrid en 
Pontevedra (Avda. Santa Ma
ria s/n). 

Recordos de 
xoguete 
Expo ición de xoguetes ami
go pertencente a colección 
de Antonio Chaves Cuiñas, 
a berta até o 1 O de Xaneiro na 
Casa das Artes de Vigo (de 
1 1 a 14 e de 17 a 21,30 h. de 
Luns a Yenres, de 17 a 21,30 
h. Sábados, e de 11 a 14 h. 
Domingos e festivos). 

Carmen 
Domínguez 
Obra de Carmen Domínguez 
no Pazo Provincial de Ponte
vedra. 

Memória musical 
dun éculo 
O Con órcio da Cidade de 
Santiago organiza a mon tra 
Angel Brage: memória mu-
ical duo éculo. Aberta des

de o Venres 17 no Auditório 
da Galiza en Compostela. 

As Telleiras 
A Asociación de Ensinantes 
do Salnés e o Coléxio Público 
Castrelo organizan a exposi
ción As Telleiras, co gallo da 
publicación do libro do mes
mo nome da editorial Ir Indo. 
Até o 20 de Decembro (todos 
os días de 17 a 20 h., agás 
festivos que abre de 12 a 14 
h.) no Coléxio Público Cas
trelo de Cambados. 

O proceso 
abstracto 
A derradeira monstra do pro
grama Compostela'93, aberta 
até o 30 de Xaneiro no Audi
tóri o da Galiza. O proceso 
abstracto, artistas galegas 
(1950-1979) fai un percorri
do por toda a pintura figurati
va feíta na Galiza desde os 
anos 50 até a actualidade. A 
monstra conta con 72 obras 
pertencentes a Manuel Mam
paso, Antonio Lago Rivera, 
Xosé Maria Labra , Tino 
Grandío, Cristino Mallo , 
Manuel Suárez Molezún, 
Raimundo Patiño, Jesús de 
la Sota, Luis Caruncbo, Le
opoldo Novoa, Manuel Rui
bal, Anxel Huete, Armando 
Guerra, Xosé Lodeiro, 
Francisco Mantecón, Antón 
Goyanes e Manuel Faca!. 

Artistas marinenses 
Até o 22 de Decembro o Ate
neo Santa Cecilia de Mario 
amosa obra dunha chea de 
canteiros, pintores, escultores 
e ceramistas da vila. 

José Suarez 
Exposición adicada ao fotó
grafo Jo é Suárez, até o 5 de 
Xaneiro, de 6 a 9 da noite de 
Luns a Yenres, na sala da Fun-

dación Caixa Galicia da Coru
ña (Médico Rodríguez, 2/4). 

Estampas da Galiza 
O Kiosko Alfonso da Coruña 
amosa a Colección Carlos 
Martínez-Barbeito de es
tampas da Galiza . 

Elena Colmeiro 
Esculturas de Elena Colmei
ro, dentro da série Grandes 
artistas galegas, do C.C. Cai
xavigo. 

Profisionais 
O pintor Xesús Otero apre
senta a sua obra Profisionais, 
até o 20 de Decembro, na ga
leria Barcelos de Vigo. 

O Camiño 
desde o ar 
Obra do fotógrafo Xurxo Lo
bato na Estación Marítima da 
Coruña. 

Evocacións e 
es pazos 
Gravados de Carmen Cha
cón, até o 28 de Decembro, na 
Casa da Parra (Compostela). 

Outono 
Fotográfico 
do Barco 
A Casa da cultura do Barco 
amosa, até o 24 de Decembro, 
os traballos apresentados ao 
certame /1 Outono Fotográfi
co do Barco. 

Paixón 
de liberdade 
Sobre Dolores Ibárruri, até 
o 20 de Decembro, no Pazo 
de Bendaña (de 10 a 14 e de 
17 a 20 h., de Martes a Do
mingo). 

Viaxes exóticas 
O día 16 de Decembro, no 
pub Vello Tamboura de San
tiago. Lokis proxecta un dia
porama sobre unha viaxe ao 
Sahara. 

Emilia Guimeráns 
Exposición de 11 pezas en ar
xila roxa, refractários e óxi
dos; aberta até o 7 de Xaneiro 
(de 10 a 13,30 e de 16,30 a 20 

Páxinos coordenados por 

IAGO LUCA 

h.) na Galería Sargadelos de 
Vigo. Emilia Guimeráns ven 
traballando desde 1982 no es
tudio do escultor e ceramista 
Miguel Vázquez. Entre as 
suas monstras máis importan
tes destacan a fil Exposición 
Mundial Trienal de Pequenas 
Cerámicas Zagreb do 1990; 
o Festival Internacional de 
Cerámicas de Japón 1992 on
de recebeu unha mención ho
norífica; e máis a Bienal Eu
ropea de Cerámica de Mani
ses (Valéncia) 

.Inquisición e 
xustiza seglar 
Unha escolma de aparatos de 
tortura na monstra da Casa 
das Artes de Vigo. Permanece 
aberta até o 6 de Xaneiro. 

Jorge Castillo 
Naturezas m.ortas, exposición 
de pintura aberta até o 6 de 
Xaneiro de 1994. Casa de Ga
licia de Madrid. 

Galicia 
calamidade 
Xosé Marra denúncia a reali
dade máis cruenta do país, a 
través da fotografia, na mons-

tra Galicia calamidade. Pub 
Tarasca de Compostela. 

Soilán 
Cadros da pintora luguesa no 
Café Vello Tamboura de San
tiago (Virxe da Cerca, 7). 

Aniversário 
do Seminário de 
Estudos Galegos 
Un percorrido, con motivo do 
seu setenta aniversário, pota 
história do Seminário de Estu
dos Galegos. No Museu Carlos 
Maside de Sada. Até o 18 de 
Decembro. 

Xavier Lemos 
Monstra de cadros ao óleo e 
ao pastel de Xavier Lemos, até 
o 24 de Decembro, na sala El 
Rincón de los Artistas (R/Mar
qués de Valladares, 35. Vigo). 

Amazónia e nós 
A comisión galega Pro-Ama
zónia ten deseñado unha expo
sición itinerante con 18 paneis, 
pezas de artesanía, unha selec
ción de 100 libros e revistas e 
un xogo participativo e didác
tico (O xogo da cerbatana). 
Pódese solicitar para Casas da 
Cultura, Institutos, Concellos e 
Asociacións. Dirixirse á Comi
sión Galega Pro-Amazónia, 
Apartado 641, Santiago de 
Compostela, ou nos teléfonos 
(981-59.32.21 Veiras) ou 
(981-26.56.40 Xacobe). 

José Andrés 
Amosa as suas acuarelas, até o 
17 de Nadal, no Café Ardora de 
Vigo (R/Afonso X O Sábio, 5). 

Tomás Barros 
Exposición retrospectiva do 
pintor Tomás Barros, até o 5 
de Xaneiro na Galería Pardo 
Bazán da Coruña.+ 

Televisión Teatro Festas 

Mulleres namoradas 
O Sábado 18, en Butaca Especial da 
TYG. G.B . 1969. Director: Ken Rus-
ell. Intérprete : Glenda Jackson, Jen

nie Linden, Alan Bates, Oliver Reed e 
Alan Webb. E tá con iderado un dos 
mellores filmes de Ken Russell. A mú
sica débese a Georges Delerue e o 
guión ao libro de D.H. Lawrence. + 

Leóncio e Helena 
Polo Centro Dramático Galego, o 
Xoves 16, ás 20,30 h., na Casa da Cul
tura de Cervo; e o Luns 20 e o Martes 
21, á mesma hora, no Cine Alvoi das 
Ponles. Leoncio e Helena de George 
Büchner, é unha comédia satírica que 
dá conta da vida dun príncipe descon
tento nun país imaxinário. Dirixe An
xeles Cuña. 

Mistério Cómico 
O espectáculo sobre textos de Dario 
Fo interpretado por Celso Parada, que 
se divide en duas partes, O primeiro 

milagre do Meniño Xesus e O Papa 
Bonifácio VIII. Na Sala Galán (R/Gó
mez Ulla 7) de Santiago, o Xoves 16, 
ás 9 da noite. 

A matanza dos seixas 
A montaxe de Artello Teatro, posta 
en cena o 17 de Decembro, ás 9 da 
noite no Auditório Reveriano Soutullo 
de Ponteareas. 

Labio leporino 
Por A Pulga en Celo, División Con
serveira de Máscara 17 Teatro. Odia 
16, ás 12 da noite. no Bar de los Ron 
da Coruña.+ 

e romarias 
Para esta semana celébranse a Feira 
Anual de San Pedro de Mañón, o dia 
18; e a Feira dos Capóns de Vilalba, 
odia 20.+ 

"' 
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JóSé Luis Sampedro 
'O capitalismo está esgotado' 
•MANUEL LLUSIA 

P rofesor de economia até 
que se xubilou en 1985, 

publicou ese mesmo ano a sua 
novela máis coñecida La sonrisa 
etrusca. Cre que os esquemas 
económicos ·actuais non son 
suficientes para entender o 
mundo. 

Podemos dicer que estamos nun perí
odo de transición? 

Estamos vivendo o final dun sistema que 
chamamos capitalista e que empezou, 
como se sabe, na ldade Moderna. O ca
pitalismo, que xurdiu para desmontar as 
trabas que a sociedade medieval apuña 
ao desenvolvimento, agora non ten ins
trumentos para desmontar as trabas que 
el mesmo pon. Quer picer, na sociedade 
medieval as terras estaban imobilizadas 
polo feudalismo, os oficios estaban imo
bilizados polo sistema dos. grémios, non 
se podia prestar cartas a interese, segun
da a Iglesia, porque era pecado, etcéte
ra. E entón xurde o capitalismo e, efecti
vamente, desmonta esas trabas e oferé
cenos un desenvolvimento importante. 
Para min, non é que sexa un sistema 
mao, peque todos os sistemas sociais 
que se imaxinen teran inconvenientes 
para uns e vantaxes para outros, porque 
hai intereses contraditórios. 

O mao do capitalismo é que é anacróni
co, quer dicer, que xa non está á altura 
dos tempos, e que está tropezando con 
trabas tales como, por exemplo, o meio 
ambiente ou o T erceiro mundo, porque o 
capitalismo se desenvolveu a base da 
explotación do meio ambiente, da explo
tación do Terceiro mundo. Eu creo que o 
capitalismo está esgotado e, por conse
guinte, vivemos nunha época de transi
ción cara algo que non sei o que é, pero 
que non será esto. 

Vostede está en contra do mercado? 

Eu non estou en contra do mercado por
que o mercado é indispensábel nunha so
ciedade adiantada, porque supón unha 
división do traballo, pero o mao é unha 
sociedade para a cal unicamente o· que 
ten prezo no mercado ten valor. Rechazo 
o mecanismo do mercado como búsola. 
Aparte do feíto de que un prezo iguale a 
oferta e a demanda, non quer dicer que 
ese prezo sexa o máis favorábel social
mente, porque, como se ten dito algunha 
vez, o prezo do leite pode estar a un nível 
que permita aos ricos comprar leite para 
os seus gatos, mentres non deixa aos po
bres comprar leite para os seus tillos, o 
cal, socialmente talando, non ten defensa. 

A economia de mercado marca o de
senvolvi mento da orde natural da so
ciedade? 

Os mecanismos de que se vale hoxe a 
democrácia non funcionan e son anacró
nicos, porque se partimos da base de 
que o Parlamento é a representación po
pular, o pacto social tíñase que atapar no 
seo do Parlamento. Ti eres que se os es
pañois tivesen un mecanismo para deci
dir entre todos o gasto público terian a 
mesma importáncia que teñen agora, por 
exemplo, os gastos de defensa? Que pa
sa entón? Pois . que o Parlamento non é 
unha representación idónea. Se de ver
dade nos representa o Parlamento, o 
pacto social ten que se facer aí. Pero non 
se fai, por que? Porque os grupos de in
tereses non coinciden cos dos partidos 
políticos. Se houbese ali un partido que 
representase exactamente aos sindicatos 
e outros que representasen exactamente 
á patronal, o pacto social faríase no Par
lamento. 

Ten escrito que a novela sempre é un
ha verdade indiscutíbel, a do seu au
tor, contrapondo esta afirmación á de 
que a Ciéncia e a História mostran ver
dades obxectivas. 

Os materiais sobre os que traballa a Histó
riá -sen negar que ten unha série de mé
todos rigorosos, estatísticos, de cómpu
tos-, para empezar, sonlle en parte se
leccionados pola realidade mesma. Quer 
dice'r, hoxe tacemos unha interpretación 
sobre unha cidade antiga polo que ternos 
encontrado nesa cidade antiga. Pero iso é 
unha selección non racional, senón even
tual do que hai. E ao mellar ao lado hai 
ho'xe outra cidade enterrada, completa
mente ignorada, da que non sabemos na-

da. Para empezar, os dados non son ob
xectivos, son azarosos, por dicelo asi. E 
en segundo lugar, a forma en que os se
lecciona o intérprete depende de moitos 
factores subxectivos. Para min, non ternos 
descricións da realidade, que é o que se 
nos pretende que din a História e a Cién
cia, ternos interpretacións da realidade. 

A interpretación do mundo físico que se 
daba no século XIX é moi distinta da inter
pretación do mundo físico que se dá hoxe. 
Neutras palabras, esas verdades son váli
das -e así o din os científicos- mentres 
non aparece outro paradigma que as su
pera. A verdade científica é provisória, 
mentres que a verdade poética non é pro
visória. Un poeta escrebe no século XIII 
que a rosa é asi, e isa non hai quen o des
monte. Frente a iso está a novela ou a 
obra de arte en xeral -o cadro, a sinfonía, 
etc.-, que é a verdade dun autor. E se re
sulta que esa verdade dun autor penetra, 
comove, arrebata, fanna sua outros, pois 
é unha verdade xeralizada. 

Por isa a vía artística do coñecimento hu
mano non é inferior á via científica e ra
cional, pero en cámbio aoque contribue é 
a visións do mundo e ao enriquecimento 
das persoas; quer dicer, non contribue á 
ciéncia pero contribue á sabedoria, que é 
algo moi diferente. E hai culturas no mun
do hoxe ainda que teñen máis sabedoria 
ca nós, no sentido de aproveitar mellar da 
vida o que ternos, de conformarnos mellar 
con nós mesmos, de ter sentido do limite 
como tiña na Antiguedade, etcétera.• 
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TRES EN RAIA 

Deus salve 
ao povo 
• XOSÉ A. GACIÑO 

N inguén ousaria poñer en dúbida 
a modernidade e o sentido de

mocrático da sociedade británica. Desde 
a pioneira Carta Magna de Xan Sen Te
rra até a revolución de Cronwell, o Reino 
Unido pasou en tempos por ser un 
adiantado da evolución social e política, 
sen crebar por isa o fio conductor da sua 
tradición por exceléncia, a Monarquia. 
Algun ca outro rei perdeu a cabeza polo 
camiño, pero a institución permaneceu. 

Sen embargo, o que non poideron des
truir os ventos da história están a ponto 
de facelo os cartilleos da prensa amare
la británica, disposta a ser máis corrosi
va e subversiva que o Exército Republi
cano Irlandés. De momento, consegui
ron que se fixesen públicas e oficiais as 
desavinzas matrimoniais do herdeiro da 
Coroa. E velaí ternos aos sesudos ex
pertos da lgrexa Anglicana liados nun 
sério debate sobre a conveniéncia de 
que un divorciado se convirta en rei de 
Inglaterra e xefe da mencionada igrexa. 

Con todo este rembúmbio de sensacio
nalismo xornalísticos e receos teologais, 
lembramos que no moderno e democrá
tico Reino Unido non hai separación de 
Estado e lgrexa (iso si, unha igrexa so
berana e non dependente do Vaticano), 
como se fose o mesmísimo réxime teo
crático de Irán (tamén iso si, os británi
cos agora non condenan á morte por es
creber blasfémias). Tamén poderiamos 
lembrar que Margaret Thatcher resuci
tou, correxido e aumentado, o capitalis
mo manchesteriano, que, por certo, an
da a ser importado entre nós por admi
radores inconfesos da dama de ferro. 

Entre os hooligans e os nenas asasinos 
de Liverpool rematou de fundirse o mito 
da flema británica. A divulgación das in
timidades da família real inglesa está a 
minar os cimentos das máis vellas e mí
ticas tradicións. Australianos e cana
dienses xa levan tempo pensando en ra
char os seus lazos coa Nai Coroa. Quen 
sabe se non contaxiarán aos próprios 
británicos, sempre que corran máis os 
ventas republicanos que a borrasca im
perial que empeza a moverse desde as 
misérias do libre mercado da Rusia pos
comunista e prezarista. 

Polo menos, que se modernice Deus e 
decida salvar ao pavo, aos povos, antes 
que a monarcas e tirarnos.• 

VoLVER AO REGO 
¡ 

A língua é dos poetas, tense di
ta. Pero o pavo intervén para 

dicer que hai mellares e piores talan
tes, como hai mellares e piares músi
cos. "Unha académia viva anda polos 
camiños, entre o monte e o mar" es
crebeu Dieste. 

Pois agora o povo ruso ven de dicer 
que non lle gorentaba esa maneira 
de chamar "conservadores" aos que 
defenden a indústria nacional e "de
mócratas" aos que censuran a televi
sión e cámbian as fábricas por fran
qu ícias de polo frito de Kentucky. 

Urxe liberar a língua dos que a prosti
tuen e devolverllela aos seus danos. 
Porque se non ternos unha língua na
sa, non ternos con que dicer o que 
queremos.+ 




