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A Xunta débelle
as empresas ma1s
de 35.000 millóns
de pesetas
#

#.

A Xunta está a paralisar, por falta de liquidez, case completamente os pagos das débedas
contraidas no 93 até que se
aproben os novos orzamentos.
Segundo as denúncias realizadas por asociacións empresariais e estimacións próprias, as
débedas contraídas sobrepasan
os 35 mil millóns de pesetas. Os
novas orzamentos que veñen de
ser aprobados polo Governo autonómico, apresentan uns capítulos de investimentos semellantes aos do periodo anterior, pero
a maior parte deles xa están
comprometidos en plans aprobados antes das eleicións. Desde
a Consellaria de Economía negaron que existise tal orde de
paralización, pero distintos departamentos confirmáronlle a A
Nosa Terra que "mentres non libren diñeiro dos novas orzamentos só podemos facer fronte
ao pago de fact1:Jras de menor
cuantia".
( Páx. 7)

A manifestación contra a supertaxa do leite, emblemática do
descontento de Galiza

Fraga e Felipe traballarán o 27
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O éxito da manifestación de
gadeiros na Coruña é un
anticipo, segundo os
sindicatos, do ambiente
quente que paralisará Galiza e
o resto do Estado o próximo
dia 27. Mentres o PSOE
mantén as suas propostas
laborais, a dereita agarda, coa
sua pasividade, beneficiarse
do descontento, sen poñer en
cuestión a reforma.
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A banca privada
controlará o

Fundo Patrimonial
proposto
por Fraga
Para paliar a sua renúncia, en
Decembro pasado, á idea dun
banco público, a Xunta quixo
acelerar a fusión das caixas do
Sul, como parte dun proxecto de
intervención institucional na economia. Pero os consellos das caixas de aforras de Pontevedra e
Ourense reaccionaron con insólita enerxia contra a estratéxia de
fusión relanzada pola consellaria
de Economia. Ourense e Pontevedra non queren se comprometer co alto nível de endebedamento de Caixavigo. Toda ficou
nun proxecto de fUndo patrimo- c:c
nial de desenvolvimento do que ir
a Xunta non terá control. ( Páx. 5) ~

A Xunta deixa por primeira vez sen axuda
aos meios escritos en galego
A Xunta deixa por vez primeira
sen axuda aos meios de comunicación escritos integramente
en galega, conculcando tanto a
Lei de Normalización Lingüística
como o próprio Estatuto de Autonomia. O Artigo 19 da Lei de
Normalización Lingüística sanciona que "o Governo Galega
prestará apoio económico e material aos meios de comunicación que empreguen o galega
dun xeito habitual e progresivo".
Unha orde publicada o 1 de Decembro de 1983 regula estas
axudas afirmando que poderán
acollerse a elas as empresas
periodísticas domiciliadas na
Galiza que "publiquen artigas,
colaboracións ou seccións fixas
en Língua Galega". Un decreto
do 31 de Xullo de 1990, con

Fraga lribarne xa no Governo,
regula estas axudas de xeito
restrictivo deixando fara ás publicacións non diárias, ás que se
lles viñan adxudicando as axudas dispostas segundo a lei,
mediante un convénio.
No ano 1993, por primeira vez,
os meios non diários deixaron
de receber estas axudas. A Nosa Terra dirixiuse en várias ocasión s á Secretaria Xeral de
Meios de Comunicación e á própria Presidéncia da Xunta para
coñecer as causas, sen acadar
nengunha contestación.
Segundo o director de A Nasa
Terra, Alfonso Eiré, esta reclamación "entra de cheo na defensa da liberdade de expresión e
da normalización lingüística

que, por lei, deben de defender
os poderes públicos". A Nosa
Terra apresentou unha queixa o
19 de Xaneiro ante o Defensor
do Pavo. No mesmo dia responsábeis deste meio deron curso
ante a Administración autonómica a un Recurso de Aclaración.
Xosé F. Puga, Conselleiro Delegado de Promocións Culturais
Galegas S.A., editora do periódico, aclarou que a discriminación por parte da Xunta "de nengun xeito vai afectar aos proxectos da empresa".
A Nosa Terra recebeu en 1983
un millón de pesetas, a máxima
cantidade contemplada pola lei
para calquer meio. En 1992 a
axuda foi de cinco millóns de
pesetas.•

A folga.xeral do 27 de
Xaneiro, a quinta de 24
horas que coñecerá
Galiza desde a
chegada da
democrácia, está a
mobilizar a 14 mil
delegados que
contrapesarán o escaso
eco da convocatória
nos méios de
comunicación. UGT e
CCOO esperan que o
governo central chame
a negociar despois dun
éxito que dan por
seguro. En caso
contrário vaticinan
tempos difíceis. A CIG
pon o seu enfase na
recuperación
económica de Galiza
como xeito de criar
emprego. Todos critican
a "contrarreforma"
laboral.
A. IGLESIAS

Fraga critica a folga e aos folguistas

A CIG reclama a industrialización de Galiza,
mentres UGT e CCOO peden a negociación
para o dia despois
H. VIXANDE-M. VAZQUEZ·M.VEIGA

Os informes sindicais que dan
canta do delicado panorama económico -en ocasións coincidentes cos manexados por governo
e patronal- ''forman parte dunha
campaña de requentamento de
certos sectores de opinión diante
da folga xeral", segundo o presidente Manuel Fraga.
Fraga non quer a folga; estima
que "hai un problema sério en
matéria de emprego", pero dubida que a folga e a oposición á
reforma do mercado de traballo,

que calificou de razoábel, sexan
as vías de solución deses problemas.
O líder do PP, José María Aznar, non é tan contundente no
rexeitamento da folga, matiza e
di que comprende aos traballadores ainda que non coincide
nas medidas a tomar. Para Aznar a resposta dos sindicatos é
"comprensíbel, mais non apoiábel". En palabras do dirixente do
PP o PSOE está a traizoar aos
seus votantes, asi asegurou que

"a González vanlle facer a folga
quen o elixiron presidente".
A patronal, por boca da CEOE
(a CEG non se pronunciou), fixo unha chamada aos seus
asociados para que abran as
portas das suas empresas o 27
de Xaneiro e negou que as asembl eas informativas dos delegados sindicais estexan a ser numerosas.

Silenciamento
As forzas que, matizadamente
ou non, están á marxe da convocatóri a -PSOE, PP e CEOE- evitan con discreción
abordar a cuestión do paro ,
coinciden nunha estratéxia de
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silenciamento. Porén alguns
síntomas indican que existe temor sobre o seu éxito . Neste
sentido, mentres o ministro de
Traballo , José Antonio Griñán,
declarou que a sua reforma do
mercado laboral non tiña volta
atrás , o de Economía, Pedro
Solves, chiscou un olio á UGT e
monstrou a sua disposición a
un pacto de rendas de tres
anos de duración. Os sindicatos
xa falan de que o governo ten
que recuar porque a folga será
trunfante. Redondo suxeriu que

Galiza xógase máis
E a precarización dos contratos laborais, o
establecimento de oficinas privadas de colocación e a
ofensiva contra 9s próprios sindicatos, un problema?
Obviamente si. E o problema principal que teñen os
traballadores e que ten Galiza? Non. Os problemas
deste país fíncanse nas raigames da economía e da
sua estrutura social enteira.
Moitos mariñeiros non van asinar contratos de
temporada porque a CE estivo subvencionando o
desguace de barcos de pesca. Milleiros de traballadores
dos asteleiros de Vigo e Ferro! non perderán contratos
fixos porque xa os perderan en 1984, 1985 e anos
sucesivos. A agroindústria (compre non esquecer que
cando se tala do leite fálase tamén de indústria e non só
de vacas) non usará contratos de aprendizaxe porque o
leite, os queixos e os iogures dos hipermercados son a
cada máis franceses, holandeses e belgas.
O governo xaponés sostén os prezos do arroz, frente
ás importacións -máis baratas-, porque o considera
un sinal de identidade e porque constitue a base de
milleiros de economías particulares. Os

norteamericanos defenden
as suas fábricas de
automóbeis, porque para
eles o coche é case un
animal familiar. En Galiza,
sen embargo, a defensa das
evidéncias é calificada de
radicalismo e de ultranacionalismo.
O Presidente dedícase a
xogar ao escondite cun
rosário de propostas de
imaxe que nen se concretan,
nen se cumpren e,
sobretodo, endexamais van á raíz do problema:
Galiza carece de representación nas
negociacións agrícolas, pesqueiras e industriais
onde se decide o seu futuro . Está por ver
se González representa a madrileños,
andaluces e valencianos, pero sen dúbida non pode
ser considerado portavoz dos galegas.

Galiza vive nun estado de coma
que nen PP , nen PSOE,
se atreven a diagnosticar con
claridade. Sob capa
de telediários e análises referidas
ao conxunto do território español,
os socialistas camiñan
nunha deriva que lembra
á UCD, mentres o PP e
a patronal, que se non están
conformes ao cento por cento
coa reforma laboral é
porque ainda lles parece
corta, viven na pícara
tranquilidade
de quen sendo cómplice non está acusado.
Non é casualidade que Galiza coñeza máis folgas
xerais, desde 1980, que nengunha outra comunidade
do Estado. En Galiza non está en xogo o estado de
benestar, senón a sobrevivéncia como país.•

ANOSA TERRA

a intervención do Estado na
PSV podía ter relación coa convocatória sindical.
A policía vese entre duas augas. Os seus catro sindicatos
máis representativos -hai outros dous, minoritários- confirmaron o seu apoio moral á folga, na que non participarán porque non o permite a Lei Orgánica de Forzas de Seguridade do
Estado.

dariedade" será o lema principal, o outro será "Contra as medidas económicas e laborais.
Paremos ao governo". "Hai que
paralos. Xógaste moito", di o
cartel de CCOO e UGT que estes días empapela as paredes
do país.
O sindicalismo galega vai participar na folga xeral desde unha
perspectiva própria. Comezou
as mobilizacións con anterioridade á convocatória do paro e
está a levar adiante unha campaña que comprende diversos
actos reivindicativos en apoio
da xornada do 27. A CIG asinou a chamada á folga pero ten
unha propaganda específica e
un deseño alternativo ás medidas guvernamentais que desembocaron no
emprazamento
aos traballadores
para o paro de
24 horas.

Sindicatos obreiros e policiais
teñen un comité de enlace. Temen que as chamadas da patronal teñan unha carga de provocación na que non queren entrar. "Pedimos aos nasos afiliados un trato esquisito ces piquetes informativos, pero tamén
queremos conxugar o direito á folg a co direito ao
traballo. No fundo tratamos de
evitar que saia
mal o paro xeral",
asegura a A Nos a Terra Anxo
Carlos Rodríguez
Varela, un dos PsoE,
portavoces do
Sindicato UnificaCEOE
do de Policía na
coinciden
Gal iza.

pp e
nunha

Os nacionalistas
foron os primeiros en anunciar
a convocatória
dun folga xeral
que xa pretendían para meados de Decemb ro, antes de
que se aprobasen os orzamentos do Estado. A
sua postura
distlnínguese tamén por levar a
un primeiro plano a necesidade
de industrializar
Galiza e rachar
as limitacións
produtivas impostas pola CE.

estratéxia
As tres forzas
sindicais que
de silenciamento.
operan no noso
país mobilizaron
Porén alguns
aos seus 14.000
síntomas indican
delegados para
informar aes traque existe
ba 11 adores do
contido e o signitemor sobre
ficado da xornad a de paro. As
o seu éxito.
asembleas de representantes sind icais ainda esUGT, pola sua
tán a se compleparte , mostra o
tar, das mesmas
seu ánimo máis
surxirán a formacombativo a prol
da folga, polo meción dos piquetes, o operativo
nos algunhas das
de control e as
suas ramas. Os
manifestacións a
dirixentes uxetisconvocar, que en princípio extas tratan de evitar calquer sostenderanse ás sete cidades pepeita de febleza por mor da desro que poderian incluir algunha
feita da cooperativa de vivendas.
máis. En canto aos servizos mínimos, os sindicatos fixeron unO BNG a única forza
ha proposición para que sexan
que apoia a folga
cubertos, de xeito superficial , os
sectores relacionados coas coSó unha forza política con remunicacións; parten da premisa
presentación parlamentária, o
de que a folga será secundada
BNG, apoia a convocatória. Unmaioritariamente.
ha moción será apresentada
O sindicalismo galega
con perspectiva própria
As direcións das centrais convocantes xa decidiron as consignas da folga xeral de 24 horas.
"Galiza polo emprego e a soli-

nos concellos polos edis desta
formación. A moción non só pede un pronunciamento favorábel
á folga, tamén engade unhas
medidas a tomar que obrigarian
tanto ao governo central como
autonómico. O BNG acusa ao
(Pasa á pasina seguinte)

PEPE CARREIRO

NON T~ PREOCUPES, AtNPA J..LEG
QOEJ>A MOITA FAME QUE PASAR
1-ARA SEREN AUTENT1C05 REVOLU-

CIONARIOS
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MARTA CAPOTE

A sua aplicación provocará a importación
de 650 mil toneladas deleite doutros países da CE

Perto de 10.000 gadeiros
maniféstanse na Coruña
contra a Cuota Láctea
Máis de 8.000 gadeiros,
chegados de toda
Galiza, manifestáronse
ante a Delegación do
Ministério de Agricultura
na Coruña para protestar
contra os intentos de
aplicación da Cuota
Láctea. A manifestación
estivo convocada pala
Mesa en Defensa do
Sector Lácteo, integrada
polos sindicatos agrários,
indústrias e
cooperativas, que voltan
a reivindicar unidos a
supresión da
penalización por producir
leite por enriba do
baremo asinado polo
Governo español.
Manolo Rivas foi o representante de Un Millón de Vacas
(título dun dos seus máis famosos libros) e de todos os gadeiros presentes na concentración
que, como case sempre, con
choiva, vento, neveiros, laces e
xiadas, se deron cita na Coruña para protestar contra do intento de aplicación da Cuota
Láctea. "A supertaxa e a espiña do toxo e a trol e a esperanza de futuro", afirmou o escritor
galega, para reclamar e apostar por un futuro galega sen
atadallos, esporas, nen pexas.
Todos os representantes das
organización convocantes foron claros ao afirmar que ese
futuro pintado de amarelo pasa porque "nengun gandeiro
galega teña que abonar a multa por superprodución". Demandaron unánimemente que
as empresas comecen a pagar os cartas retidos até de
agora e que, en vindeiras
campañas "as cuotas comple-

mentárias garantan a viabilidade das explotacións".
A representante do Sindicato
Labrego Galega, Lídia Senra,
explicou que a negativa por
parte do Ministério de non suspender a supertaxa, débese a
que, doutro xeito, perigarian
650.000 toneladas que van importar de CE. Esta información
seríalles facilitada, segundo a
voceira das Comisións Labregas, na última entrevista realizada cos responsábeis do Ministério de Agricultura en Madrid. A resposta dos gandeiros
galegas foi: "desde comezos do
ano 1992 xa levan traendo
esas toneladas, polo que xa
deben estar feítas manteiga".
Lídia Senra calificou á Reserva
Nacional de Cuota Láctea, posta como solución polo Ministério, como o "conto da leiteira". A
líder sindical denunciou tamén
que "se nos cobre unha multa
coma se fósemos delincuentes,
cando a nasa média de produción está en 22.000 quilos, e a
do resto dos europeus, os que
poñen as medidas, sitúase en
100.000 kilos por explotación".

As excepcións
Os sindicatos explicaron que é
mentira que non se poidan facer excepcións na aplicación
da Cuota, como afirma o Ministério, xa que en Alemaña ou
Fráncia tardaron seis ou sete
anos en aplicala. No sector
cárnico sucede o mesmo en Irlanda, que obtivo un trato deferente, para que non se arruinase a sua economía. Tamén
se puxo como exemplo o caso
da Pesca no Estado español,
sector que por ser moi competitivo ainda non se puido integrar plenamente na CE.
Lídia Senra explicou que en
Madrid inventaron un novo
verbo: laminar. Laminar, explicou, significa, "ir soltando mes
a mes, o que nos queren poñer de multa". Hixínio Mougán,

representante da Asociación
de Cooperativas afirmou que
"a produción de leite nas cooperativas supera máis dun
20% a cuota estabelecida. De
aplicala, suporia que estes
gandeiros pasarían tres meses
sen cobrar o seu leite, pero as
vacas non son unha maquinária, seguen a comer o mesmo". Hixínio Mougán pediu a
solidariedade das indústrias
para non aplicar a supertaxas,
anunciando que van seguir coas movilizacións até que a supertaxa desapareza.
O representante de ASAJA,
António Sánchez, afirmou que
o que pretendían é que "os
gandeiros galegas paguemos
os pratos rotos da desorientación do Governo de Madrid",
mentres que Leandro Quintas
(USAJ) recordou as promesas
eleitorais de Fraga e o ministro
Albero afirmando que non se
ian aplicar as supertaxas.
Xóvenes Agricultores puxo de
manifesto, através dun comunicado, como ainda hai moitos
gandeiros que non coñecen cal
é a sua cuota real, criticando a
lentitude da Administración
central para fixalas e contestar
aes recursos interpostos. Tamén denunciaron que as organizacións agrárias seguen a ter
un descoñecimento da produción real do leite no Estado español, "e convén non esquecer", afirma o sindicato, "que ,
Galiza representa máis do 30%
da produción láctea española,
polo que a aplicación da supertaxa no noso país seria unha
medida traumática".
"As explotacións non poden
manterse sen cobrar o leite cada mes, as indústrias non poden manter os seus mercados
se non teñen con que abastecelos, nós non podemos nianternos quedos mentres se destrue Galiza", concluiu un representante da Mesa pola Defensa do Sector Lácteo.+
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(Ven da páxina anterior)

PSOE de non afrontar unha lei
de emprego e asegura que a reforma laboral supón "a perda da
maioria das mellaras conquistadas polos traballadores nas últimas décadas".
Esta será e segunda folga xeral
de 24 horas que se celebre .no
Estado desde a chegada da
democrácia. A primeira foi o 14
de Decembro de 1989, ainda
que é preciso contabilizar duas
folgas máis de média xornada,
contra a reforma da seguridade
social en 1985 en contra o decretazo no 1992.
Galiza conta con maior experiéncia nesta matéria, pois ás
anteriores suma tres taigas xerais de 24 horas: duas delas no
ano 84, con motivo da reconversión industrial, das que unha foi
convocada en solitário polas
centrais nacionalistas, e outra
do 2 de Abril de 1992. +
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Facer cola para traballar nunha sex shop
Unhas trinta persoas agardan
ás portas dunha cafetaria na
rua viguesa do Príncipe. A sua
presenza resposta á convocatória, através dun anúncio inserido nun meio de comunicación, dunha persoa para cobrir
unha praza de dependente.
Pero non toda a estampa é habitual, os congregados van
participar nunha proba de seleción para traballar nunha sex
s/10p próxima. "Eu tiña as miñas esperanzas de ser contratad o -comenta Manolo , un
dos que están tora-, pero ao
ver esta marea de xente xa
non o teño tan claro. Xa que
estou aquí prefiro agardar sor- >
te". Manolo, como Mário, un :i '
compañeiro, está no paro. "É
un chollo como calquer outro
seria o traballo ideal, pouca
-indica-, é máis, para min
xente curra en algo que lle gos-

facer de xardineiro" . Descoñecen o salário e as condicións
laborais que terán que cumprir,
mais non se fan ilusións sobre
soldos abultados e xornadas
reducidas : queren traballar.

ta; non é que me sinta realizado, pero prefiro estar aquí que

A espera prolóngase e dá motivo á chanza: "Pode ser interesante estar a traballar na sex
shop e que un viciño veña como cliente", di Mário. "Desde
logo é un chollo que non produce estrés e que ten o seu interese, ainda que ao final podes rematar un pouco farto do
sexo", di con rexouba Manolo.
Mário ensaia un aceno de seriedade e di: "contado, hai que
diferenciar entre traballo e pracer", pero a risa traizoao e concl ue: "ainda que sempre podes
levar os deberes á casa". +

Xesus Díaz, secretário xeral de ccoo de Galiza
'O governo canta cos telexornais, pero nós ternos que ir de asemblea en asemblea'
Hai dous meses vostede decia que non era oportuna unha folga xeral. Porque cambiou de opinión?
Daquela estabamos en conversas co governo. lamas ainda na
primeira parte, a que correspond i a aos orzamentos. Eramos
conscentes de que despois viña
o máis duro que era a regulación
do emprego. Se convocas unha
folga polos primeiros temas, despois que fas para os outros? E
ainda quedan medidas graves
por implantar, como o recorte das
pensións. Foi mellar a dinámica
que se deu, gradual, e cunhas
movilizacións moi importantes o
25 de Novembro que o governo
non escoitou. A folga agora está
plenamente xustificada.

A xente está moi descontenta.
Non serán os sindicatos os
que dan unha resposta demasiado lenta?
É lóxico que haxa cabreo. Pero
non podemos esquecer a capacidad e de manipulación dos
meios de comunicación, sobretodo das televisións. Estou seguro de que moita xente ere o
que din no telediário sobre os
contratos xuvenís. Os sindicatos .
ternos que competir cunha grande información aos delegados e
aos traballadores e iso leva o
seu tempo. Non é, xa que logo,
que vaiamos por trás, é que ternos que ir seguros. Non poderiamos arriscamos, en nengun
caso, a que a folga non tivese
un seguimento masivo.

Criar emprego
A nova normativa laboral servirá para criar emprego?
Cando o governo introduciu os
contratos temporais, en 1984, xa
daba os mesmos argumentos
que agora. González perguntouse nunha famosa entrevista na
televisión: que é mellar que un
mozo traballe seis meses ao ano
ou que non traballe nengun? O
resultado foi este: en Galiza, de
1983 a 1993, perdéronse
126.100 empregos. En 1987, o
11 % dos asalariados tiñan contrato temporal e agora téñeno o
32%. A conclusión está clara: non
hai máis emprego, senón que o
fixo convértese en temporal.

E como se criaria emprego?

Dentro da mesma empresa uns
traballadores pertencerán a unha axéncia de emprego e outros
a outra, cada unha con cadanseu convénio, e non serán extrañas as listas negras. Esta
contrarreforma vai, xa que logo,
contra a própria organización

O PSOE prometeu, no seu último programa eleitoral, dedicar o
5,5% do PIB a investimentos
públicos, pero nos orzamentos
deste ano só dedica o 3, 1. Cada
ponto do PIB representa uns
600.000 millóns de pesetas.
Non pedimos o ouro e o mauro,
pretendemos que o governo
cumpla o seu programa. Os investimentos públicos irían para
infraestruturas, un plano de vivendas e unha política industrial. Tamén debería haber unha
reforma fiscal e unha utilización
dos benefícios bancários no desenvolvimento do país.

'Felipe arruina
ao PSOE e con el a
toda a esquerda"

Os alemáns van relanzar os
seus estaleiros, pero os galegos seguen pechados; a Xunta, de acordo coa CE, reclama
a eliminación de 100.000 empregos no sector lácteo; cerraron os caladoiros en favor
de Fráncia, caso do bonito; xa
non hai emigrantes, senón retornados. Cre que as medidas
que vostede propón son abando para sair desta situación?

dos traballadores. Son medidas
que non teñen parangón en Europa. Que está a pasar? Que
Felipe engana, máis unha vez,
aos seus próprios votantes ,
arruinando asi ao PSOE e globalmente á esquerda neste país. Se a dereita gaña as eleicións e o PSOE racha ou se debilita, o que de certo vai ocurrir,
a esquerda tardará en ser alternativa. Por iso nós pedimos aos
sectores do PSOE que de picos
para fora están en contra da reforma laboral que señan coerentes, que dean a batalla no congreso e que dean a cara no Parlamento votando en contra desas leis.

Eu referiame a que si os sindi-

catos, como tales organizacións, vanse ver afectados.
Que é o que teñen pensado
facer?
O único camiño que queda son
as movilizacións. E ben fortes.
Todos os sindicalistas estamos
convencidos disto. Se non se
rectifica despois do 27 poderá
haber toda a estabilidade política que queiran, pactando con
cataláns e vascos, pero non estabilidade social.

A CIG acúsaos a vostedes de
tomar ultimamente actitudes
máis centralistas na negociación de convénios e mesmo
de atrancar a sua preséncia
en Madrid.

É o governo o que non os chama á negociación . Pero hai algo
evidente: unha das dificuldades
dos sindicatos nacionalistas é
xustamente a de representar a
un território determinado. O que
se negócia aquí é para todo o
Estado e a CIG a ese nfvel ten
só o 1%. É normal que non a teñan en conta. Ainda que entando que desde o seu ponto de
vista esixan ter preséncia. Pero,
en todo caso, non é un problema de CCOO. A respeito da negociación colectiva non hai nada
diso. As CCOO de Galiza opoñeriamonos a algo asi. Non demos nengun retroceso nese
sentido. Outra cousa é que os
sindicatos non teñamos as veces capacidade para impoñer os
convénios a nível de Galiza.

Eu estábame a referir ao governo central e globalmente. Pero
en Galiza está claro que hai que
adoptar tamén medidas. A Xunta ten que cambiar a sua política
económica. Xa canta cun orzamento elevado, de 900.000 millóns de pesetas. Todos sabemos que os problemas do sector lácteo ou do naval derivan
da Unión Europea. O governo
de González non defende os intereses de Galiza, nen do norte,
e permite o desmantelamento
en benefício do Mediterráneo. A
Xunta queixase algo, pero carece de política própria e non se
enfrenta a Madrid.

Unha parte importante dos ingresos de UGT e CCOO dependen das subvencións do
Estado. Condiciona iso a sua
actitude?

Ruptura do consenso
Vostedes califican a actual reforma laboral de "cámbio do
modelo sindical que se estableceu en 1980" e mesmo de
"ruptura do consenso". Que
ten pensado facer CCOO?
En certo sentido, voltamos a primeiros de século: un traballador
non sabe canto vai cobrar, por- ~
que se implantan moitos bare- [B
mos distintos, nen se vai ter traballo á volta de seis meses. "'

º

En absoluto. A proba? As taigas
xerais realizadas e as que poden vir. Os sindicatos seguimos
a ser os hirmáns pobres da democráci a. Inda hai património
sindical por devolver. Non ternos unha lei de financiación como teñen os partidos políticos.
E ninguén di que os partidos da
oposición esteñan mediatizados. Por outra parte, as medidas que se están adoptando
son contrárias ao afianzamento
sindical, dificultan a afiliación e
iso impide que as organizacións
señan máis sólidas.+
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AINTERVENCIÓN NA ECONOMIA
As débedas de Caixavigo retrasan a fusión das caixas

A Xunta non terá control do fundo Patrimonial,
que defende como sucedáneo do banco público
As tres
caixas do
Sul, que
apoiaron a
campaña de
Fraga á
presidéncia
da Xunta,
descartan a
fusión
proposta
poi a
Consellaría
de
Economía.

• G. LUCA DE TENA

Para paliar a sua renúncia,
en Decembro pasado, á
idea dun banco público, a
Xunta quixo acelerar a
fusión das caixas do Sul,
como parte dun proxecto
de intervención institucional
na economia. Pero os
consellos das caixas de
aforros de Pontevedra e
Ourense reaccionaron con
insólita enerxia contra a
estratéxia de fusión
relanzada pola consellaria
de Economía. Ourense e
Pontevedra non queren se
comprometer co alto nível
de endebedamento de
Caixavigo. Todo ficou nun
proxecto de fundo
patrimonial de
desenvolvimento do que a
Xunta non terá control.
A iniciativa que moveu a Xunta a defender un banco autonómico proced ia do Governo
basca que a finais de novembro tratou o proxecto no Parl amento. Previamente, o PP recusa ra as propostas en tal
sentido de Carlos Mella e do
BNG. Unhas datas despois, a
Gene ralitat estableceu unha
comisión para estudar a idea
dun banco públ ico. A Xunta foi
a terceira autonom ia que encomendou un estudo sobre a
banca institucional. Fraga reacc ionara prime iro con t ra a
proposta basca e volvia cada
reclam ación dun banco oficial
nu n sucedáneo inaceitábel. A
pouco de publicarse a notícia
de que os cataláns se comprometian co proxecto , o presi dente da Xunta declarou que
Gal iza non podia ficar atrás.
Entre os partidos, só o Bloque
Nacionalista Galega defendeu
a idea do banco público para
ordear o creta, abrigar aos intermediários financeiros e canalizar aforro.

Caixavigo, Ramón Cornejo,
contra os riscos e perigos de
fusionar as caixas do Sul. "As
caixas apostamos pala alianza, pero descartamos a fusión
porque esta provoca máis incomenentes que avantaxes".
Paradóxicamente, as manifestacións dos presidentes das
caixas de Vigo, Ourense e
Pontevedra contra a unión,
producianse durante a fundación do Centro Informático Unico, que funcionará a comezos
de 1995 en Vigo. Os presidentes das caixas do Sul aseguran
que a unificación informática
permitirá aforrar custes de funcionamento a cadansua entidade. Os contratados nas seccións de informática das tres
caixas están a ser despedidos
para seren recontratados pala
sección única de informática.

Estratéxia sen obxectivo

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

Intervención inexistente
Desde a campaña eleitoral
de Novembro de 1989, Fraga
prometera unha nova Lei das
Caixas á que só podia chegarse a traveso da fusión. Os
sucesivos abandonos por
parte da Consellaria de Econ o mi a das ideas do banco
público e da fusión das caixas , producen no remate a
criatura do fondo patrimonial
de desenvolvemento co que
se quer atrair investimento
extratéxico e criar redes de
comercialización. Pero o recámbio só define a imaxe real dunha Xunta que non pre-

tende dar batalla nengunha
para aumentar a sua capacidade de intervención na eco- .
nomia. A sua desconfianza
básica na autonomia é a que
explica que o Governo Fraga
arrie unha tras outra as bandeiras que el mesmo erguera
previamente con aparente
convicción . Asl pasou coa
débeda de Sanidade a das
obras públicas e da normalización linguística. O PP di en
Galiza que con un banco público poderia cambiar o curso
da economia. Por fin, tranquiliza cun fondo patrimonial aos

seus compañeiros de partido
en Madrid. Quen compr_
ende
que reclame aos bancos cretas par'a novas empresas e
non levante a voz contra a
supertaxa leiteira nen esixa
as débedas históricas? Fraga
non dá convencido nen ás
caixas que colaboraran activamente á sua reeleición (Vigo, Ourense e Pontevedra),
como ben pode apreciarse
nas protestas de independéncia coas que os tres presidentes respostaron á recomendación presidencial de
fusionárense. •

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

Os consellos de administración das caixas de Ourense e
Pontevedra apuntalaron decantado a idea de que Galiza
non podia ser menos, se bascas e cataláns fundaban un
banco público. A oposición ac-

tiva contra o banco público representouna o director de Caixavigo, Xulio Fernández Gayoso, que fixo unha defensa da
integración do sistema bancário estatal nunha banca federal europea e alarmou contra

"as disfuncións internas que
poden dificultar esta unión".
Esta preocupación pola unión
das caixas do Estado e da CE,
múdase un mes despois en
adverténcia do presidente de

Contra a fusión, as caixas do
Sul defenden unha alianza estratéxica, pero non declaran a
que fin queren chegar. A de Vigo apreséntase como primeira
defensora da competéncia e da
independéncia de cada entidade de aforro, pero é notório que
foi esta caixa a que primeiro defendeu a fusión das tres do Sul.
Entre os cargos de responsabilidade das de Ourense e Pontevedra apréciase o temor de vérense comprometidas pola débeda de Caixavigo. De feito, a
auditoria solicitada pola própria
entidade á firma Arthur Andersen para o exercício do 92, rex istaba un saldo negativo de
case seis mil millóns de pesetas. Os analistas de cantas denunciaban a falla de provisión
de Caixavigo para unha parte
dos case dezasete mil millóns
de cretas impagados do sector
pesqueiro. A pesar dos coñecidos esforzos para sanear esta
débeda durante o 93, sobretodo mediante a venda de barcos, a situación financeira de
Caixavigo non inspira confianza
ás de Pontevedra e Ourense.+

BANCO DE FOMENTO, UNHA MINI SOLUCIÓN
R.
A Xunta de Galiza chegou a un acorde
con várias entidades financeiras para criar
un Banco de Fomento, con un fondo de
entre 20 e 25 mil millóns de pesetas, que
canalice o crédito, a un tipo de interese
análogo ao incremento de prezos ao consumo, cara proxectos de desenvolvimento
e investimento estratéxicos para a nosa
comunidade. Este pode ser un proxecto
interesante e necesário para promocionar
a criación de riqueza no noso país, potenciando sectores básicos da economía.
Pero xa non concordamos con Fraga lribarne cando afirma, que é unha alernativa á criaciqn dun Banco Público de Galiza. Cousa 'Oistinta seria dicer que é un
primeiro xerme, que poderia abocar no
mesmo. En realidade, moitos dos actuais
bancos centrais comezaron por ser bancos cunha composición e atribucións semellantes ás que agora se lle asignan ao
Banco de Fomento, mais as funcións
destes son moito máis modestas que as
dun Banco Público e nunca equiparábeis.
Un Banco Público central pode cumprir

CAR.VALLAL

as funcións dun Banco de Fomento e
moitas máis. Ten normalmente as funcións de emisión de moeda e dicemos
normalmente porque este cometido tamén o tiveron encomendado ás veces os
Bancos privados, como por exemplo o
Banco de Barcelona
_ _ _ _ _ _
até o último tércio do
século pasado, mais
os poderes públicos
foron limitando esta
función progresivamente ao Banco
Central, ao mesmo
tempo que os foron
estatalizando ou nacionalizando progresivamente.

que fica reservada "1º Estado español ao
Banco de España. E de importáncia vital
que unha institución netamente galega
poida non só controlar tecnicamente a
marcha dos demais bancos e Caixas de
Aforro senón tamén que teña como finalidad e recuperar o
_ _ _ _ _
aforro dos emigrantes galegas e canalizar o seu investimento no naso país.

'A sua operatividade
será moi limitada e
non responderá ás
esixéncias que ten
Galiza'.

Un Banco Central
exerce tamén as funcións de inspección e
control da Banca privada e das institucións de crédito, vixiando pala sua saúde,
polo cumprimento dos seus obxectivos, e
solucionando os problemas que a sua deficiente xestión puder ocasionar, función

Un Banco Central é
taméri un instrumento da política
económica do goberno nas vertentes
monetária e creditícia. O futuro Banco
de Fomento teria
unhas atribucións nulas no primeiro aspecto e limitadísimas no segundo. De aí
que a sua operatividade será moi limitada
e non responderá as esixéncias que ten
a nosa comunidade, que debe atender a
dotar-se dun auténtico Banco Público ga-

lego ou Banco Nacional de Galiza.
Como alternativa non deixa de ser unha
mini solución e, consecuentemente unha
pseudo-solución, unha ocasión perdida
para afrontar máis decididamente o futuro
deste país. Evoca a opción que se tomou
a respeito da policia autónoma. Por singularizar se de vascos e cataláns, que lograron uns corpos autóctonos con personalidade de seu, aqui optou o governo Fraga
por unha policia totalmente descafeinada
e sen arraigo nengun na própria tradición.
Evoca tamén o confusionismo que se está a dar coas comarcas, que parece que
de momento van ficar como entidades
médio etéreas, sen pers0nalidade xurídica própria. Lembra tamén a amalgama de
institucións que segue a defender o Partido Popular: si as províncias, si aos governos civís, si ás deputacións, en contra
dun critério básico de civís, si ás deputacións, en contra dun critério básico de civís, si ás deputación, en contra dun critério básico de simplicidade e eficácia, que
por outra parte afirman defender.+

DIAS
XOSÉ LOIS

~

•A Fenosa pode
deixar de
subministrar a
Lugo
A compañia eléctrica Unión
Fenosa retirouse do mercado
asturiano e vendeu a
Hidrocantábrico as duas
centrais hidráulicas que posuia
nesas terras. Tamén se desfixo
da participación nesta
compañia e da maior parte da
pequena porcentaxe que tiña
na central nuclear de Trillo.
Fenosa estuda abandoar a sua
presenza en Barras Eléctricas,
empresa que aporta enerxia ao
Norte de Lugo, da que na
acutalidade é accionista pero
que non controla a xestión,
que está en mans de Endesa.
Fenosa consegue, así, maior
liquidez, pero a poténcia
enerxética donoso país, inzado
de encaros eléctricos, aposta
máis pola produción térmica. O
Governo central apoia a
operación e a Xunta non se
manifestou ainda. +

•Trégua na
guerra de
Chiapas
O governo mexicano e o
Exército Zapatista de
Liberación Nacional poderian
chegar a un acorde de paz,
ainda que polo momento só foi
decretada unha trégua. Os
zapatistas teñen como
intermediário nas negociacións
co governo a Manuel Camacho,
Comisionado para a
Reconciliación e a Paz. Os
chiapanacos estiman que as
conversas deberán estar
centradas no cese das
hostilidades, a retirada e
acuartelamento do exército, a
formación dunha comisión
mediadora e a non intervención
dos partidos políticos. Pero en
realidade, os zapatistas buscan
un plano que erradique a
miséria que padecen e a
celebracións de "eleicións
autenticamente libres".+

• HB tamén quer
dialogar
HB monstrou a pasada semana
a sua disposición ao diálogo con
calquer forza política, ainda que
declarou non ter recebido
nengunha oferta por parte do
PSOE, en contra das
afirmacións vertidas nos últimos
días por esta formación. A
coalición abertzale aclarou que
a sua participación en
conversacións con outros
partidos será atendendo á sua
responsabilidade política, "pero
nunca como mensaxeiros de
ninguén". Con esta afirmación
HB quer deixar claro que
corresponde á ETA participar
nas conversas para a
pp.ci,ficación do País.Basca.~
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•Ade9a
denuncia ás
incineradoras e
pede planos de
reciclaxe
A Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Galiza, Adega,
asegurou, mediante un
comunicacdo de prensa, que
as razóns para a Xu nta
apostar pola incineradora de
resíduos de Meirama "radican
máis nos intereses
especulativos das indústrias
incineradoras que, de optarse
por alternativas brancas,
como a reutilización ou a
reciclaxe, verían perigar o seu
negócio". Adega recordou que
non é certo que as
incineradoras non
contaminen, porque emiten
substáncias dañinas
procedentes da combustión.
Os ecoloxistas pediron unha
moratória no plano de
incinerador de resíduos sólidos

e reclamaron, a cámbio, o
ensaio dun plano de
reutilización reciclaxe do lixo. +

•Homenaxea
Moncho
Valcárcel
O Martes 1 de Febreiro, ás oito
do serán , na sala Fonseca da
Coruña, celebrarase unha
homenaxe a Moncho Valcarce,
cura das Encrobas, co gallo co
cabodano da sua marte.
lntervirán Pilar Pallarás, Miguel
Anxo Fernán-Vello, Miguel
Mato e Xúlio Valcárcel;
proxectarase un audiovisual
sobre o cura das Encrobas e
promoverase a asociación
lrmandade Mancho Valcárcel .
Asimesmo apresentarase o
Prémio Mancho Valcárcel, de
carácter simbólico e que
distinguirá a aqueles que se
teñan destacado na "defensa
dos labregos e,
consecuentemente, dos
intereses donoso médio
rural".+

• Pulso entre
felipistas e
guerri,s~s diante
do prox1mo
congreso do
PSOE

• Terceiro grau para
os insubmisos
encarcerados a
pasada semana

O Congreso Federal do
PSOE, que se celebrará
no vindeiro mes de
Marzo, está a facer máis
intensas as tensións no
seo deste partido. As
duas correntes
maioritárias, mália non
estar constituidas como
tales, as lideradas por
Felipe González e por
Alfonso Guerra, manteñen
unha pugna por conseguir
o maior número de
representantes nas
asembleas comarcais que
se están a celebrar,
mentres a única corrente
significativa que está
constituida como tal ,
Izquierda Socialista,
permanece expectante.

Ernesto López Reí e César Martínez Pérez "Goldi", insubmisos que se atopaban
en busca e captura e que ingresaron na
prisión da Coruña a pasada semana, acederon, este día, ao terceiro grau , segundo
informa Merche Vázquez. Ernesto López
Reí deu unha roda de prensa tan pronto
como pasou a estar submetido ao réxime
aberto e lamentou que "certas entidades
colaboren e fagan posíbel que esta situación siga adiante". Ernesto López referíase ao encarceramento dos insubmisos e
a denúncia que fan da sua insubmisión as
institucións nas que foron destinados a facer a prestación social substitutória. "Goldi" tiña que cumprir a PSS no Concello de
Oleiros e, ao non presentarse a realizar o
labor encomendado , foi denunciado por
esta institución. Ernesto López criticou ao
alcalde de Oleiros "que nen sequer enviou un telegrama de solidariedade".

Os guerristas son minoria
na maioria do Estado,
unicamente se impoñen
con claridade en
Extremadura, ainda que a
sua posición é forte en
Andalucia e na Galiza; a
sua extratéxia
fundaméntase en obter
representación suficiente
para evitar quedar
apartados dos órganos de
direción e acadar unha
posición de equilíbrio. Os
felipistas, tamén
denominados como
renovadores, buscan

Alfonso Guerra.

dominar na Executiva
Federal e acusan aos
guerristas de empregar
métodos ilexítimos para
gañar peso, neste sentido
rebelaron que estes
últimos recorriron a afiliar
a novas militantes de
xeito supostamente
irregular en distintas
localidades castellanas.•

O vindeiro día 26 serán xulgados outros
dous obxectores: Pascual Varela Balai
"Pasqui", insubmiso á míli, para o que peden 18 meses de prisión, e Carlos Reí
Muñiz, insubmiso á PSS, para o que o
fiscal solicita dous anos, catro meses e
un día de cárcere.+

• Beiras intervén no
Parlamento europeu
A UE estima que Europa ten unha sobrecapacidade na produción pesqueira
do 40%, segundo contestaron técnicos de Bruxelas a Xosé Manuel Beiras, que interviu nunha audiéncia pública do Parlamento Europeu , interpelando sobre os acordes con Marrocos
e a política pesqueira comun. Beiras
monstrou as suas dúbidas sobre os
critérios de cálculo da sobrecapacidade pesqueira. A respeito dos custes
que para Galiza supoñen as relacións
de favor que a UE mantén con Marrocos, os técnicos recoñeceron que é
caro o esforzo comunitário para compensar a este país. O prezo exprésase en termos pesqueiros, contra os
intereses da Galiza. Sobre esta cuestión, Beiras desdixo as palabras do
eurodeputado socialista Xosé Vázquez Fouz, que considera que o acorde paga a pena porque si é rendíbel
para o conxunto do Estado.+

• Esnaquízase a
República italiana
O presidente da República italiana, Os~ar
Luigi Scalfaro, disolveu o Parlamento italiano o pasado Domingo 16. Ao mesmo
tempo, Scalfaro rexeitou a demisión que
o Luns anterior apresentara o Primeiro
Ministro, Cario Azeglio Ciampi; a gravidade da situación política e económica que
vive o país xustificou o rexeitamento. As
eleicións lexislativas celebraranse o 27
de Marzo. Dous dias despois da convocatória a Democrácia Cristiá, forza central na Primeira República, desaparecía
tras unha escisión. Por unha banda nacía
Partido Popular Italiano, de orientación
centrista, e pola outra o Centro Cristiano
Democrático, máis á direita.
En ltália resoan as voces que reclaman o
nacimento da Segunda República, afogada a Primeira pola corrupción política,
económica e social, xurdida do concurso
da máfia, os Estados Unidos, o Vaticano
e a Democrácia Cristiá. Mais o parto está
a ser difícil: a recomposición política
asusta ás forzas que tradicionalmente
governaron o país. Confórmanse duas alternativas: a Liga Norte e o Partido Democrático da Esquerda. +

GALIZA E M NDO
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pOLÍTICA INSTITUCIONAL
A Xunta está a paralisar, por falta de liquidez, case
completamente os pagamentos das débedas contraídas en
1993 até que se aprobe
o novo orzamento.
Segundo as denúncias
realizadas por
asociacións
empresariais e
estimacións próprias, as
débedas contraídas pala
Administración
autonómica

sobrepasan os 35 mil millóns de pesetas. Os novas presupostos
que veñen de ser aprobados polo Governo autonómico, despois
de moitas dificuldades,
apresentan uns
capítulos de
investimentos
semellantes aos do
período anterior, pero a
maior parte deles xa
están comprometidos en
planos aprobados antes
das eleicións.

Moitas obras somente se comezaron
antes das eleicións, tendo que
continualas co orzamento de 1994.

O orzamento de 1994 apresenta uns capítulos investidores idénticos aos do ano anterior

A Xunta adebeda
máis de 35 mil millóns de pesetas
•A. EIRÉ

A Administración au1onómica
adebeda máis de 35 mil millóns
de pese1as que tiña que facer
efectivos no 1993 a distintas empresas acreedoras. A Consellaria de Ordenación do Território é
a máis morosa cunha débeda
que sobrapasa os 25 mil millóns
de pese1as segundo denúncia
realizada pola Confederación
Nacional da Construción, que tamén puxo de manifesto que os
concellos lles adebedan outros
1o mil millóns de pesetas.
A Consellaria de Sanidade ten
pendentes de pago máis de 7
mil millóns de pesetas, mentres
as débedas das demáis son
moito menores, como tamén o é
a sua capacidade inversora. Segundo publicou o Faro de Vigo
o 12 de Xaneiro, o interventor
xeneral da Xunta reuniuse tres
veces en menos dun mes cos
"controladores de cada departamento", para explicarlles as dificuldades exis1entes para aprovisionalos con fondos suficien1es
que permi1an liquidar as débedas. Na primeira reunión a orde
foi de conxelar 1odos os pagamen1os, ainda que despois se
decidiu ir pagando, segundo
houbese disponíbel, comezando
polas facturas de pouco monta.

Desde a Consellaria de Economia negaron que existise tal orde de paralización , pero distintos departamentos confirmáronlle a A Nosa Terra que "mentres
non libren diñeiro dos novos orzame ntos só podemos facer
fronte ao pago de fac1u ras de
menor cuantía". A xustificación
dada é a mesma esgrimida des-

A Xunta aprobará presumibelmente o próximo 20 de Xaneiro
os orzamentos para 1994, se

As débedas ascenden a uns 400 millóns

Preocupación pola transferéncia
de Xacobeo-93
En médios empresariais existe
preocupación pola transferéncia da sociedade Xacobeo-93 á
nova dirección xeral dependente da Consellaria de Cultura
sen que se liquiden as débedas
contraídas, que ascenden segundo algunhas estimacións da
própria sociedade a uns 400
millóns de pesetas. Segundo
fon1es da sociedade, estánse a
pagar todas estas débedas,
"pois a algunhas empresas hai
que agardar o 1empo que se
estipula como garantia". Tamén
se pon de manifesto que nestes momentos están a atender
as facturas de menor cuantia,

agardando transferéncias da
Consellaria de Economia para
liquidar todas as facturas pendentes. Transferéncias que ten
comprometidas pero que non
chegan.
A sociedade de direito privado,
Xacobeo-93, consti1uiuse precisamente para axilizar os pagamentos, ao non ter que seguir
os trámites da administración
pública. Realizaba con1ratos
con dis1intas empresas pero estes contratos non se están a
cumplir, como puxeron de manifesto alguns dos empresários
que se puxeron en contacto con

esta redacción para mostrar a
sua preocupación, aumentada
polo medo a que se liquide esta
sociedade o que obstaculizaria
que se cobrasen as facturas.
Alguns destes contratos xa venceron no mes de Xuño. Un hosteleiro puña de manifes1o como
lle adebedaban máis de un millóns de pesetas, cando o seu
orzamento anual é tan só de 1O ,
millóns, "sen que se decaten do
que isto significa para min e para a miña família". Na própria sé
da empresa xa se rexistaron
máis dunha escena de tensión
coa intervención dos gardas de
seguridade. •
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Un aumento
do 8,6% para 1994

non xurden máis problemas entre as distintas consellarias.
Despois dun aprazamento de
duas semanas, o 17 de Xaneiro,
nun consello deliberante, deixaron fixados xa as grandes liñas.
Barallaron a cifra de 734.329
millóns de pesetas como o montante total do orzamento, o que
supoñeria un aumento de
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de os concellos: "que Madrid ten
incumpridos compromisos financeiros moi importantes".
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58.338 millóns de pesetas (o
8,65%) a respeito de 1993. Sofren asi unha desaceleración
comparándoo cos orzamentos
de anos anteriores. O conselleiro de Economía, Xosé António
Orza, calificou a canta de gastos do próximo ano de "austera".
Pero as disputas entre as distintas Consellarias, que imposibilitaron ainda a aprobación dos orzamentos, veñen dadas sobre
todo porque case non teñen capacidade de manobra, ao estar
comprome1idos xa a maioria das
partidas. Antes das eleicións autonómicas puxéronse en marcha diversos planos, realizándose o ano pasado só a primeira
fase, con orzamentos cativos.
Estes planos terán o seu máximo investimento neste ano e
posteriores. Tanto o BNG como
o PSOE criticaron xa no seu día
estes planos eleitoralistas. Desde o BNG considérase que "ainda que non se pode criticar que
os planos se realicen ao longo
de vários anos, o que non se
pode é poñelos en marcha só
cunha asignación case simbólica para sair nas fotos poñendo
a primeira pedra". Hai consellarias como a de Cultura con departamentos totalmente paralizados desde hai meses por falta de presuposto. •
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PARLAMENTO EUROPEU

CNG e CG intentan apresentarse aos comícios en coalicións con bascas e cataláns

O BNG concorrerá en solitário
ás eleicións europeas
•A.E.

O Bloque Nacionalista
Galega vaise apresentar
ás eleicións europeas
baixo as suas siglas. Esta
decisión adoptada polo
Consello Nacional do 17
de Xaneiro despexa
calquer dúbida xerada
polos anúncios de Eusko
Alkatasuna e Esquerra
Republicana de Catalunya
sobre unha posíbel
coalición cos nacionalistas
galegas.
O Bloque Nacionalista Galego
anunciou oficialmente que concorrerá baixo ás suas próprias
siglas ás eleicións europeas,
previstas inicialmente para o
próximo mes de Xuño. Considera a frente nacionalista que "baixo esta situación política é a
única alternativa galega que se
apresenta ás eleicións". Segundo explicou a sua voceira, Encarna Otero, trátase de conseguir que Galiza "sexa protagonista, exercendo a soberania
nos acordos internacionais que
actualmente atan as nasas forzas productivas, como a UE,
Maastricht e o GATT".
Consideran imprescindíbel unha
voz galega en Europa para de-

posibilidade de que o BNG concorrese en coalición con Esuko
Alkatasuna e Esquerra Republicana de Catalunya e, mesmo,
co Partido Andalucista, tal como
pretendian estas formacións po1íti cas. O BNG recoñece que
houbo conversas con estas organización (hai que ter en canta
que o PNG, hoxe integrado no
Bloque concorreu con elas nas
últimas eleicións europeas),
pero que, desde un primeiro
momento deixou clara a sua
postura de concorrer en solitário, "pasto que os intereses de
Galiza son específicos e poderi an entrar en confrontación
hoxe cos que defenden algunhas destas organizacións".

tender os intereses dos sectores
máis importantes da nasa economia, nomeadamente o lácteo
e o pesqueiro, acusando á Xunta de facer "deixación total da
defensa dos intereses galegas"
e aos parlamentários do PP e
do PSOE de esquecerse totalmente dos intereses de Galiza
"até o ponto de votar en contra
de proxectos que beneficiarian a
Galiza como ocorreu coa proposición dun deputado portugués
no tema das autovías".
Encarna Otero ratificou as "excelentes espectativas do BNG
para estes comícios", xa que
despois de triplicar o número de
escanos nos pasados comícios
autonómicos, cos votos acadados "teriamos case asegurado
un escano en Bruxelas". Ainda
asi, o BNG vai centrar fundamentalmente esta campaña na
emigración, facendo un chamamento a todos os emigrantes
"militantes e simpatizantes a
que comecen a campaña e se
poñan en contacto coa organización".

Unha forza homologábel
O BNG considera que os presupostos que defende, críticos coa
actual construción europea e os
diversos tratados, son compartidos por outras moitas organización da Unión Europea, "forzas
todas elas en ascenso nos dis-

Xosé Posada foi o primeiro parlamentário nacionalista galego en Bruxelas.
Eleito por Coalición Galega estivo a levar as iniciativas do BNG a Europa.

tintos estados". Neste sen so,
convidada polo grupo parlamentar Arco Iris, unha delegación do
BNG, composto por deputados,
alcaldes e concelleiros, iniciou
un periplo pelas diversas institucións europeas, fundamentalmente o Parlamento de Estrasburgo, para coñecer o seu funcionamento e o xeito que teria
que adoptar o BNG para incidir
nos acordos que se tomen en
Bruxelas.
Coa decisión do Consello Nacional do BNG péchase un capítulo de rumores que incidían na

Segundo fontes do BNG esta
decisión non significa que lle
vaia pechar as portas da sua
candidatura "a posíbeis incorporacións de persoas individuais
ou colectivos".

CNG e CG tentan rexurdir
O Consello Político da Converxéncia Nacionalista Galega
acordou, nunha reunión celebrada o 17 de Xaneiro en Lugo,
manter viva a organización, considerando que hai un espácio
político que non se ve representad o no PP nen no BNG. Do
PSOE opininan que "dado os
enfrontamentos internos non
terá demasiado futuro" . A CNG

¿#

SUBSCREBASE

A

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Remitir a A NOSA TERRA un ha vez coberto en maiúsculas)

No me ................................ Apelidos ................................................................ .
Enderezo ...................................................................Cód. Postal ................... .
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.1.F.................... .
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de:
Galiza/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 conta, os recibos que ao meu nome lle sexan
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra) .
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

A información que paga a pena ter

funcionará agora mediante xestoras locais e provinciais, tentando constituirse en todas as
províncias. Un dos primeiros cometidos destas xestoras é analisar a posibilidade de concorrer
aos comícios europeus e o xeito
de facelo.
Coalición Galega, pala sua
banda, estuda tamén a posibili dade de apresentarse aos comícios europeus na mesma formación que o fixera hai catro anos,
conxuntamente co PNV na coalición Europa de los Pueblos. Ao
encentro celebrado en Madrid o
fin os dias 16 e 17 de Xaneiro,
no que participaron tamén outros partidos como o Partido
Aragonés Rexionalista, asistiron
representantes de CG , ainda
que, segundo un portavoz do
PNV, "non sabemos moi ben se
a título individual ou colectivo ,
pola crise que está a padecer
esta formación". Este mesmo
portavoz afirmou que "loxicamente as condicións non poden
ser as mesmas de hai catro
anos, pois tampouco as son as
dos seus posíbeis integrantes".
Pola sua banda, fontes de Unidade Galega manifestaron que
a decisión das eleicións europeas se tomará despois de celebrar o congreso previsto para
Marzo, no que debaterán a sua
continuación como formación e
as posíbeis alianzas.•

Turismo,
un sector sen crise
MANuELCAO

A crise económica que se vive en España non afecta do mesmo
xeito a todos os sectores. Por exemplo, o sector turístico pode
considerarse pouco afectado e de feito o turismo está a ser a
principal indústria estatal, xeneradora de divisas, gañando cota
de mercado, criando emprego e aportando máis dun 10% do
PIB total con grandes diferéncias entre as CCAA.
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Só residentes ocasionais poderán eximirse do estudo do galego.

O Tribunal Superior estima o recurso contra o decreto de isención

A única medida lexislativa sobre o
galego en catro anos non era legal
•X.C.

A decisión do Tribunal
Superior de Xustiza de
Galicia de estimar os
recursos contra o Decreto
de lsención do galega no
ensino, deixa sen validez
a única medida lexislativa
en matéria lingüística que
se tomou na primeira
lexislatura de Fraga. A
senténcia entende que se
saltou a obrigatoriedade
de consultar o decreto co
Consello Escolar de
Galicia. A decisión do alto
tribunal galega non pode
ser recorrida noutra
instáncia.
A única produción lexislativa do
governo Fraga en matéria de
normalización lingü ística, saldouse cunha forte derrota política. Se xa no seu dia (Maio de
1990) comezaron a acumularse
as protestas, case tres anos
despois o Tribunal Superior deita por terra aquel intento que
sindicatos do ensino e organizacións lingü ísticas calificaron de
paso atrás na normalización.
Os recursos estimados polo tri bunal foran interpostos pala Plataforma do Ensino, formada poi os sindicatos CIG , STEG e
CCOO, e a Mesa pala Normalización Lingüística e máis pala

Asociación de Funcionários. No
seu dia máis de 7.000 ensinantes dos níveis médio e básico e
unha manchea de claustros pronunciáranse contra o Decreto.
Agora a Plataforma felicítase da
decisión "ainda que tardou demasiado" e pronúnciase por un
grande acordo nacional respeito
do idioma. Segundo Xosé Manuel Sarille, presidente da MNL
"non debemos estar entrando e
saindo dos tribunais continuamente, pero sucede que a Xunta non ten claros os critérios que
debe seguir e se hai tres anos
se comprometeron a entregar o
Plan de Normalización do galego no ensino aos sindicatos ,
ainda se está á espera del".
O representante da Confederación de APAS en centros públicos
tamén entande que "a galeguizació do ensino non é cuestión de
decretos senón da vontade deci-

A Xunta quixo
zafarse do
problema emitindo
unha arde que
dificultaba a
tramitación da
isención.

dida dos que están a favor''.

Defensa dos
discapacitados
A Xunta quixo zafarse do problema planteado, emitindo unha arde despois do decreto que dificultaba a tramitación da isención, pero non por iso deixaba
aparcada a posibilidade de que
moitos alumnos puidesen eludir
estudar galega durante catre
anos seguidos. A senténcia do
TXSG considera que a exclusión
de alumnos estaba dabondo regulamentada denantes do decreto 235/90, e fai fincapé, esencialmente, en que se saltou unha fase procedimental clave, como é a consulta ao Consello Escolar: "que tiña que ser preceptivamente consultado na sua elaboración e tal omisión, como infracción do Ordenamento Xurídico, produce a nulidade da disposición impugnada, procedendo
declaralo asi en estimación do
recurso e sen exame das demais alegación forumaldas".

O turismo masivo é unha actividade que aparece recentemente
como consecuéncia da instauración do Estado de Benestar e
do progreso técnico nos transportes. O turismo sempre existiu
pero só para as clases acomodadas non para as clases medias,
era un turismo selectivo relacionado coa saúde, o descanso e a
cultura. Na actualidade, o turismo é unha actividade económica
cuantitativamente importante polo avance da chamada cultura
do ócio e polo aumento da esperanza de vida. Calquer grupos
social fai turismo dun xeito ou doutro aparecendo segmentos na
demanda de servizos turísticos correspondentes normalmente
co poder adquisitivo e cultural eos diversos colectivos. Así a caza do turista rico e o deporte preferido polas empresas debido
ás enormes marxes de benefícios que deixa. Disque o sultán de
Brunei deixoulle aos danos do hotel maltés no que se aloxou unha propina de 50.000 dólares. Eses son clientes e non non os
holligans británicos ou os turistas do Xacobeo.
Normalmente, un país non debería centrarse só no turismo senón tratar de que fose complemento dunha estructura económica máis relacionada coa producción, iso sí, terciarizada. A especialización turística incorpora valores como anarquía social, servilismo, especulación, diñeiro fácil , negócios ilegais, economía
subterránea, etc., que poden contaminar un sistema económico
e político sano. Ademais, a actividade turística non require altas
tecnoloxías e por iso os competidores pode adaptarse e oferecer o mesmo servizo de forma relativamente fácil; a avantaxa
competitiva pode perderse en calquer momento.
O caso de España é ben claro pois en pouco tempo converteuse no lugar de lecer de Europa e xa había indícios de que novos
competidores (Medio Oriente, Magreb, América Latina) podían
facer perigar esta galiña dos ovos de ouro. Afortunadamente
non foi así por un factor que incide decisivamente na demanda
turística: a estabilidade política e social. España saiu moi favorecida por xurdimento das tendéncias integristas nos países africanos, pois supón a súa autoeliminación como competidores tamén das guerras étnico tribais na antiga lugoslávia e, finalmente, da complicada situación social en Florida e América Latina
traducida en asaltos e asasinato de turistas.

1

Que, as veces, as sociedades elixen políticas que perxudican a
outros sen renderlle a eles beneficio algún está máis que comprobado na história recente e pasada da humanidade. Só queda
esperar que no Estado español se manteña esa estabilidade política e social para que ao menos este sector non se vexa azoutado tamén pala crise. As recentes reformas laborais emprendidas polo governo González non agoiran nada bon pois atentan
contra o consenso social fundamental das sociedades democráticas sobre estabilidade e distribución da renda.+

Piñeiro Permuy , defendeu no
seu dia o decreto, argumentando que habia que ter en conta a
xente con discapacidade "nomeadamente auditivas". A preocupación desta Conselleria por regular as excepcionalidades contrasta coas repetidas denúncias
ao incumprimento lexislativo á
hora de impartir duas asignaturas en galega, realidade que
ainda segue senda maioritária
nos níveis médios do ensino. +

TRES ANOS SON MOITOS
En Maio do 90 publicábase o decreto de isención.
Despois de intentar a retirada pola via mobilizadora, os sindicatos recorreron á xudicial. Era Xuño
de 91 e a senténcia 801-1993 ciase a coñecer mediado este mes de Xaneiro. Moito tempo para atallar unha grave irregularidade.

coa que se aprobou a Lei de Normalización Lingüística en 1984 trocouse en disparidade e o
governo mostrouse incapaz de acadar consensos nun terreo que os esixe como condición primeira para avanzar na mellara da situación do
galego.

Lentitude da xustiza, cabezoneria do poder político e auséncia dunha política lingüística homoxénea distraen os esforzos que debian porse para galeguizar o ensino. A unanimidade

A senténcia do TXSG aparece xusto no comezo
da lexislatura e a Xunta non debera pasar por alto
a lición política e o toque de atención que recebe:
ninguén defendia o decreto de isención. +

----------------'España saiu favorecida polo"
xurdimento das tendéncias
integristas nos países africanos'
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Os novas planos de estudos nacen con deficiéncias de infraestrutura e deseño educativo
1
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Os novos planos de estudos recén
aplicados pola Universidade de Santiago
nacen co afán de favorecer aos alumnos.
Pero a falta de información e os problemas

de infraestruturas e de profesorado están a
provocar máis opinións contrárias que
favorábeis entre eles. Doutra parte,
titulacións como Políticas ou Xornalismo,

que naceron no curso académico 1991-92,
seguen sen normalizar a sua situación e
arrastran problemas que naceron co
próprio plano de estudos.
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" • ARANTXA ESTÉVEZ-PAULA CASTRO

Os alumnos de Ciéncias Políticas consideran que a sua faculdade é un caso aparte dentro da
Universidade de Santiago. Se
no primeiro ano de funcionamento tiveron que protagonizar
vários peches para reclamar
tanto espazo como profesorado,
o comezo deste terceiro curso
(1993-94) estivo cheo de inci-

déncias. A facultada estaba en
obras e os estudantes tiveron
que espallarse por outros edifícios do cámpus. Os alumnos de
primeiro curso deron clase na
faculdade de Químicas, os de
segundo en Matemáticas e os
de terceiro en Bioloxia. Non se
puideron respetar os turnos de
mañá e tarde, de xeito que pod ia haber máis de douscentos
alumnos por aula. Até a segun-

da semana de Decembro non
regresaron ao edifício de Graduado Social, onde se imparten
as clases oficialmente, xa que
carecen de instalacións pró prias. Agora alguns profesores
comezan a desenvolver as matérias.
Respecto ás obras na sua faculdade, ninguén sabe cando poden rematar. "O máis surpren-

dente é que coa caréncia de espazo que ternos estexan habili tando un comedor na planta baixa en lugar dunha biblioteca ,
que non ternos", indica a delegada de segundo curso. Para outro
representante de alunas as
obras que se están a levar a cabo "son un modo de contentarnos , de dicernos que isto comeza a marchar ainda que os feítos
non se ven por nengures".

O espazo destinado aos alumnos
de Políticas é mínimo e deficiente.
A cada turno asisten cento cin cuenta alumnos, e as aulas só teñen cabida para 90 prazas. "Todos estes problemas que agora se
fan patentes víñanse arrastrando
desde o primeiro ano. O curso pasado tivemos várias entrevistas no
Reiterado e todo foron promesas.
Ao ver as partidas de presupostos
somos unha das faculdades que

ta

ca
de
a~

d(
ali
ar

Xc
Cé
ta
pr

ás

ne

clusión social'', "a escala pública é
a integración", "a escola é a paz".

Devolver a esperanza
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OESENVOLVIMENTO RURAL
vez aprobada trasladábase á
Xunta de Governo da Universidade e os proxectos viábeis eran
enviados ao Consejo General de
Universidad, quen en última ínstáncía aproba ou rexeita os planos noves. As asignaturas troncais viñan xa marcadas polo Mínistério de Educación, polo que
só restaba difinir cales serian as
obrigatórias, as optativas e as de
libre configuración.
Se ben na definición dos contidos
e no artellamento das matérias a
impartir houbo participación de
profesores de alumnos, o peso
dos primeiros foi superior. Ao decir de Juanjo Solla, membro dos
Comités Abertos de Faculdade,
"o que primou na elaboración dos
planos foi o número de créditos
que correspondia a cada departamento e os intereses particulares
dos profesores".

Cada ano os cursos sofren
variacións que collen aos
alumnos por surpresa. A xente
entérase case ao fínaf da
carreira de cuestións que
deberian quedar ciaras no
comezo. Enriba das
deficiéncias que hai, a
comunicación non existe",
queixase unha vez máis o
delegado de Políticas.+

menos cartos recebimos", comenta o delegado de segundo.
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Os alumnos pensan que o Decano os apoia nas suas reivindicacións "dentro das suas posibilidades". Saben que el permanece no
seu posta J'á forza", xa que quixo
dimitir o pasado curso e non puido, e que ademais , "non mantén
moi boas relacións co Reiterado".

A incógnita dos créditos
s
~.
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"Que son os créditos?", pergúntanse os alumnos que optan por
carreiras cun novo plano de estudos. Non é unha interrogante que
apareza no primeiro ano, é unha
dúbida que acompaña incluso a
alumnos de titulacións con xa tres
anos de vida como Políticas e
Xornalismo.

o
;.

s
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Cando se puxeron en marcha estas novas titulacións nengun representante do Reiterado, acudiu
ás faculdades para explicar os
novas sistemas de avaliación.

ironia un compañéiro seu.
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Despois de dous anos estudando
unha carreira, os alumnos souberon con certeza o que era iso dos
créditos. Cada crédito correspondiase cun número de horas; epara conseguir o título universitário
habia que ter un mínimo de créditos realizados, asi como para pasar do primeiro ao
segundo ciclo.
Os alumnos de
Xornalismo dispoñen de créditos dabondo para obter a
licenciatura, pero
en Políticas teñen
que solicitar matérias noutras carreiras, porque, ao
piar, ao rematar tercei ro, non poden
acceder a cuarto
por falta de horas
lectivas , ou sexa,
créditos.

Para os alumnos resulta inexplicábel que titulacións como Xornalismo, con 320 créditos ou Físicas
con 300 se impartan en catre
anos, mentres que Psicoloxia ou
Filosofia, con 300 e 31 O, respectivamente, duren cinco anos. As
explicacións en torno a este
asunto son distintas. Juanjo Solla,
voceiro dos CAF, considera que
resposta a problemas de financiación da Universidade. Pala contra, Xúlío Rodríguez, Vicerreitor
de Titulacións, explica que se trata dun problema puramente físico. "Hai faculdades que non dispoñen de aulas suficientes para
impartir en catre anos todas as
matérias, por iso o plano se artella en cinco".

Á redución de cursos engádeselle

o problema das prácticas. As asignaturas teñen créditos teóricos e práticos. Hai faculdades,
como Xornalismo,
nas que son impres'En moitas
cindíbeis e impártenocasións
se axeitadamente,
pero neutras non exmudan
perimentais as práticas
son nominais é
os nomes, pero só existen
no papel
da matrícula.
imparten

as matérias
os profe sores
de sempre,
cos mesmos
contidos".

Outra cuestión que
se formula é quen
paga os créditos
que faltan. Os
alumnos de Políticas comentan que no Reitorado
ainda non deron resposta, pero
apuntan a posibilidade de que,
"ademais de pagar a matrícula
de curso completo haberá que
desembolsar máis cartas para as
matérías doutras titulacións necesarias para obter título". A forma de pagamento pasará a ser
por créditos e non por curso
completo. Asi o mesmo curso
académico nunha faculdade con
300 créditos terá un custe de
matrícula menor que neutra con
327, a pesar de ter ambas unha
duración de cinco anos.

Novos planos
para vellas licenciaturas
O proceso de elaboración dos novas planos de estudos nas licenciaturas xa existentes na Universidade de Santiago foi longo e
complicado. Unha comisión formada por profesores e representantes de alumnos elaboraba unha primeira proposta, lago debatida na Xunta de Faculdade. Unha

Maior
especialización

O que si permiten
os novas planos é
unha maior especialización do alumno, que comenza
desde primeíro. Xúlio Rodríguez, o Vicerreitor de Titulacións, destaca
a versatilidade dos novos planos
e o importante papel do estudante na elaboración do currículo. "Até agora o ríxido esquema
de estudos impedía ao alumno
sairse das asignaturas de cada
curso. Agora dispón dun amplo
abano de posibilidades e, segundo as suas preferéncias, poderá especializarse en distintos
campos".
"Envexo aos alumnos de Arte do
novo plano. Eu quera especializarme en arte do século XX e só
teño unha asignatura sobre isto
en quinto. Se pudese empezaría
de novo para estudar arte contemporanea de verdade", di Suso
Fandiño.
Pero nada está feito a gusto de
todos. Estudantes de cursos superiores, espectadores da implantación dos novos planos, sinalan
que "en moitas ocasións cámbian
os nomes, pero imparten as matérias os profesores de sempre,
cos mesmos contidos". •

Trece Concellos galegos e
•
portugueses ensa1an
un
proxecto contra a pobreza
• XOAN CARLOS SILVA/ VERIN

REGAL, Rede Galega de Loita
contra a Pobreza e a Exclusión
Social acordou, coa sua homónima portuguesa, levar adiante un
proxecto Transfronteirizo conxunto ao programa da Unión Europea Pobreza 4. Trece Concellos do Norte de Portugal e do
Sul de Ourense son o lugar onde se desenvolverá este proxecto, de ser aprobado pala Unión
Europea. O vindeiro 26 de Xaneiro elaborarase o texto definitivo na Camara Municipal de Boticas.
Médio ano despois de REGAL
asignar un protocolo de colaboración coa Rede contra a Pobreza
de Portugal, e de traballar conxuntamente, ambas as duas Redes chegaron ao acorde de apresentar un proxecto comun contra
a pobreza na zona rural, do norte
de Portugal e de Ourense, no
marco do programa Europeu Pobreza 4 , que terá unha duración
de algo máis de cinco anos.
O ámbito de aplicación do proxecto comprende, en Ourense,
aos Concellos de Castrelo do
Val, Riós, Vilardevós, Rairiz de
Veiga, Sandiás, Sarreaus, Porqueira, Xinzo de Limia, Trasmirás, Blancos e os municípos

portugueses de Chaves, Montealegre e Boticas.
Até o momento, as comisíóns técnicas de cada unha das areas deseñaron un estudo prévio. Nos
proximos días intercambiaran os
seus proxectos e elaborarán unha
memória que apresentarán á
Unión Europea. A vindeira reunión, da que sairá o proxecto definitivo, celebrarase o dia 26 de
Xaneiro no Município de Boticas.
O programa Pobreza 4, da Unión
Europea ten previsto financiar o
60% das iniciativas das zonas deprimidas economicamente que
sexan apresentados polos estados comunitarios. O 40% restante
deberá ser subvencionado palas
diferentes lnstitucións publicas ou
privadas, estatais, autónomicas
_ou locais.
Xácome Santos Gaioso, represntante de REGAL, asegurou que
"se este proxecto que nestes momentos estamos a elaborar é
aprobado por Europa, veremonos
na abriga de solicitar das institucións subvencións para poder dese xeito financiar o 40% restante".
Este é o primeiro proxecto de loita contra a Pobreza nunha zona
rural e pode afectar a unha povoación de 35.000 habitantes.+
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AREBELIÓN ZAPATISTA

O

estado de Chiapas
fai fronteira con
Guatemala ao outro lado
do río Usumacinta, alí
onde o mapa de
Norteamérica se estreita
e dá paso a
Centroamérica. Esta
rexión pouco ten a ver ca
México desértico, de
casas brancas e
sombreiros que poden
dar sombra a tres
persoas. Os mexicanos
dos western viven a
4.500 quilómetros dos
chiapanecos, algo así
como a distancia que
separa a un ruso
occidental dun galega.

Os indíxenas resisten ás sectas,
aos terratenentes, aos gringos e ao PRI

A necesidade urxente
de sobreviver en Chiapas
Poucos espectáculos
resultan
tan dantescos
como escoitar
na selva
os altofalantes
dun predicador
culpabilizando
a un nena
por mentireiro

• BASILIO CEGARRA

Chiapas foi Guatemala ata o século pasado. En realidade, arreciados en dous estados, perviven importantes núcleos de poboación
dos, chamémoslles, os máis antigos do lugar. En tempos anteriores á catedral de Santiago erguéronse aquí as impresionantes cidades cerimoniais con templos e
pirámides que hoxe atraen ao turista. Xenericamente denomínase
a todos eles como maias, aínda
que non son exactamente os mesmos pois houbo moitas migracións
posteriores. Pero si teñen un tronco cultural e lingüístico común. Os
maias máis próximos enténdense
coma os italianos e os españois,
mentres que aos máis afastados
pásalles como a un romeno e un
portugués, ambos os dous románicos pero máis remotos. Non teñen
medios de comunicación significativos nesas linguas, só pequenos
partes radiofónicos .
As terras altas teñen unha orografía montañosa -Tuxla Gutiérrez e San Cristóbal de las Casas , cidades máis importantes
pero que non pasan dos 60.000
habitantes, superan os 2.000
metros de altitude- e un clima
e paisaxe tropicais . Na vizosa
selva coexisten monos e xaguares, quetzales e iguanas no medio das xigantescas especies
vexetais. Un inmenso laboratorio
que surte de todo a quen o coñece ben. O calor e a humidade
fan posíbel experimentar en
época de precipitacións a estrañ a sensación de suar baixo a
chuvia . Aquí viven as derradei-

r

Nenas lacandonas con problemas de albinismo.

ras comunidades indíxenas que
cazan e practican unha pequena
agricultura de subsistencia. Son
confiados e hospitalarios co viaxei ro, que recorda aquí -se é
occidental- as moitas chaves
que leva a cotío no bolso vendo
que ningunha casa ten sequera
portas.
As axencias turísticas e oficinas
estatais preséntanos coma os últimos maias (imaxínense a Meliá
e á Xunta de Galicia talando dos
veciños de Piorneda de Aneares
como os "últimos celtas").

B. CEGARRA

Funesta actividade
das sectas
A realidade é moi pouco romántica. Ademais da marxinación e
arrecunchamento xeográfico foron pasto da funesta actividade
das sectas evanxélicas norteamericanas, que ás veces raiaron no
xenocidio. Velaí un caso: os lacandóns eran polígamos, pois había case tres mulleres por cada
home. Os predicadores entraron
nos poboados armados de megafonía, cocacolas e a palabra dun
deus máis poderoso ca o deles.

Implantaron a monogamia. As
mulleres "sen praza" (as máis vellas ou menos sas) quedaron
abandonadas e sen recursos. Unidade familiar igual a unidade económica. Mesmo tiveron que deixar
os poboados, que se fixeron máis
pequenos e disparouse a mortalidade feminina. Os matrimonios
arranxáronse entre núcleos familiares cada vez máis pechados e
comezou a decadencia xenética. Por iso
hoxe moitos lacandóns son albinos e
estrábicos . Poucos
espectáculos resultan tan dantescos
como escoitar na
selva os altofalantes
dun predicador culpabilizando publicamente a 25 vatios
de potencia a un
nena por mentireiro
ou a un adulto por
nugallán.

o fenómeno ten bastante máis
peso, constituiron unha valiosa infraestructura para as actividades
da CIA. Recórdese que nese país
o exército , armado e entrenado
polos veciños do norte, é responsábel da morte de 100.000 persoas nos últimos 30 anos.
Pala contra o indíxena sabe que
onde hai un sacerdote católico case sempre hai un amigo. Os chamados teólogos da liberación son
simplemente curas que practican
o amor ao próximo máis necesitado, non ao que máis prebendas
ofrece, que están cos últimos e
non cos primeiros como acorre
noutros casos, e mesmo que a
sua xenerosidade inclúe a propia
vida se fai falta dala. E por todo isto teñen que soportar grandes pres ións dos poderosos, os do seu
propio país e os da sua propia
igrexa. O bispo de San Cristóbal,
estes días no olla do furacán, é
neste senso un digno sucesor do
primeiro bispo da cidade, Bartolomé de las Casas. Desde aquela a
piedade segue senda subversiva.
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A propiedade das terras
A poboación indíxena carece de
terras e vive na ex1rema pobreza,
tanto a que mora nas selvas, co-

Moitas destas sectas mereceron honores e financiación como "embaixadores culturais"
por parte da administración estadounidense. En
Guatemala , onde

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

O intento de cambiar o rumbo da historia
Esperábase o levantamento ou foi
unha sorpresa? Hai dous anos
houbera xa unha grande marcha
a pé deica a capital (2.500 quilómetros) para reivindicar as terras.
Hai tan só dous meses os totziles
de Chamulas invadiran San Cristóbal por un asunto menor, pero
ocuparon unhas horas a cidade.
As comunidades indíxenas levan
décadas esixindo sen éxito seren
escoitados. Ata o de agora o goberno federal adoptou actitudes
de avestruz. Non se quería danar
a imaxe exterior na apertura do
TLC, o mercado común nortea-

De Zapata os indios só lembran
que lle deu terras aos campesiños,
só isa, nada menos que isa.
mericano, nin verse complicados
nunha longa guerra en selvas tan
inaccesíbeis como as vietnamitas.
Salinas de Gortari encabeza un
equipo de tecnócratas que coma
el estudiaron en Harvard , onde
estableceron importantes rela-

cións. A conxuntura política e as
presións internas e externas
aconsellan enfriar a situación e
ter actitudes moderadas.
Os zapatistas esixiron a destitución do goberno, cambios no sistema electoral e outras medidas

que probablemente saiban que
desde Chiapas non poden conquerir. Tamén saben que o tema
central das negociacións, cando
se abran, será o cambio da estructura de propiedade das terras
e nos mecanismos de representatividade pública. Será realmente posíbel que unha comunidade
esmorecente contradiga a historia e arrinque cambios en profundidade aos terratenentes frutaleiros, ao capital que os sostén e
ao estado que favorece estas actividades? Unha vez que se destense o problema e desapareza

dos medios internacionais, serán
capaces os zapatistas de impar
unha reforma agraria radical?
Quen son os zapatistas? En xeral os indios chiapanecos non teñen propiamente ideoloxía. Non
poden tela. Para tela precísase
un mínimo estatus social, un certo control sobre o territorio propio, algunha capacidade de formular propostas económicas, políticas ou culturais. Zapatistas?
Que saben os tetzales, totziles,
chales ou lacandóns daquel Emiliano morto a traición en 1919?
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mo a que habita
poboacións máis
grandes nos claros ou a que realiza intercambios e
traballos residuais
en torno aás cidades dos mestizos.
O indíxena nunca
puido exhibir un título de propiedade
fronte ao alieníxena, entre outras
cousas porque os
títulos expídeos este último. Téñense
investido moitos dó1ar es en Chiapas
desde os anos sesenta. Encoros e regadíos alimentan os
inmensos latifundios
frutaleiros de capital
gringo ou chilango
(do DF capitalino) . A
poboación mestiza
tamén progresou ao redor dos servizos, o comercio, as mellaras nas
pequenas cooperativas tradicionais e o turismo, pero tampouco é
moi alentadora a súa situación.
Velaí un apuntamento: a pesar de
seren semente un 5% da poboación federal , os brancas protagonizan todos os anuncios da televisión. Se a publicidade é un espello
da situación socioeconómica, neste caso vende pero tamén acomplexa. Un pode chegar a mercar

Os indíxenas quedaron marxinados dos novas modelos e arrasados polos terratenentes. lmposíbeis os matrimonios mixtos
e cunha endogamia do 100 por
cen, pásalles coma os servos do
Medievo europeo: constitúen un
estamento pechado do que é imposíbel sair e dentro do cal non
hai máis que miseria. A falta de
equiparación salarial e laboral, a
ausencia de prestacións sociais
significativas e as continuas violacións dos dereitos humanos
son o pan de cada día. E ademais -este é o dato claveconstitúen xa tan só o 35 % da
poboación do estado, polo que
non poden encabezar unha
maioría social. A primeiros de
século había tres indios por cada mestizo. Como será a proporción no 201 O?
un producto pero difícilmente acadará o soño de Michael Jackson.
A cenoura sempre está dous palmos por diante. A poboación mestiza de Chiapas ten un nivel social
medio-baixo e, aínda que racista
cos máis indíxenas, son xentes incomparabelmente máis igualitarias
--pois levan moito dese sangue-que os anglosaxóns do norte. Non
engrosan a guerrilla, mesmo a temen, pero son os primeiros en denunciar as execucións e socorrer
aos rebeldes.

Na foto superior, nun mercado maia. Abaixo, na casa . Á esquerda, infancia totzil.

Tampouco sería xusto equiparar
ao goberno mexicano cos seus
veciños centroamericanos neste
tema. O PRI proclama o seu indixenismo e si é verdade que fai
programas educativos con intención de formar cuadros que tirasen da súa xente . Ninguén volta
-quéixanse amargamente algúns benintencionados priistas- pois non se adaptan ao
progreso, pesa o racismo e un
complexo de séculas. Pero o
PRI tamén é o agora destituído
Ministro de gobernación , antigo
gobernador de Chiapas, que se
fixo portear en angarelas polos
indios ao xeito de Hernán Cortés
na súa toma de posesión e que
reaccionou fronte á insurxencia
ordenando bombardear ao seu
propio pobo e executar sumariamente aos capturados.
Este tipo de políticos tamén favoreceron o acceso ao poder local
dalgunhas elites indias, ás que
corromperon e que son os mesmos aos que agora esixen que
delaten e entreguen aos rebeldes.
Afortunadamente semella que se
vai impor a vía negociadora. •

A poboación
mestiza non
engrosa a guerrilla ,
pero son
os primeiros
en denunciar
as execucións e
socorrrer
aos rebeldes
~---------------~----------,
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gundo a media- sobreviven 3-4;
aos tres anos callen a vasoira
para varreren o portalito e son
frustradas guerrillas latinoameriUnicamente o que se conserva
avoas aos 30, período no que tecanas que agora veñen montar o
vivo na memoria popular: que
ñen tempo de saberen da vida. E
arrincou as terras aos terratenennúmero a Chiapas. Trátase de
tes para as entregar aos campedesviar a orixe do conflicto -a
non se ven moitos anciáns cuarentóns entre eles. Ese comaninxustiza da situación- e dar a
siños pobres. $ó iso. Nada medante portavoz da revolta ten
nos que iso. E o heroe que se
entender que ninguén protestatantos anos coma José Maria Azcelebra na escola, en monumenba alí ata que viñeron eses a
nar. Se non máis. Pode ignorar
tos públicos, en coplas e corriazuzalos.
como funciona un parlamento
dos, na arte, o cinema e a literaeuropeo, que Cervantes escribiu
tura. Poucas máis configuracións
Tamén se alude con certo patero Quixote e que o paramecio é
teórico-ideolóxicas hai.
nalismo de adultos occidentais á
un animal unicelular a xeito de
mocidade dalgúns líderes, coma
pantufla, pero si sabe que preciTrabúcase interesadamente o
ese comandante de 23 anos, que
que presenta aos insurxentes
se ere un novo Fidel Castro. .1 sa urxentemente terras para sobrevivir.+
como filo-maoístas e fuxitivos de
~bonde con sinalar que a esa

,
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Celulosa contra
o Comité Científico
Avelino Senra Varela, integrante do Comité Científico establecido
por convénio entre a Xunta e Empresa Nacional de Celulosas
(Ence), foi insultado por responsábeis da Celulosa de Pontevedra
por denunciar a perigosidade do conxunto Ence-Elnosa. A filial
pontevedresa do INI non quixo comentar esta información que
publica DIARIO

16 DE GALICIA
o 12 de
Xaneiro. "O
catedrático
galegoexplica a
información
datada en
Vigo-está
considerado
como un dos
máis
cualificados
investigadores
do Estado
sobre o cancro
e mantén a
opinión de que
a permanéncia
da celulosa de
Pontevedra é
unha vergoña
Ence-Elnosa produtora de pasta de papel e cloro.
para a Gal iza;
comparou a
sua filial Elnosa, adicada á producción de cloro, cunha cámara de
gas. Avelino Senra coida que a fábrica debería ter pechado hai
ben tempo porque, xunto coa de Huelva, é un dos derradeiros
vestíxios no mundo do branqueo de pasta de papel con cloro.
Asemade eré necesário elaborar unha análise comparativa da
mortandade na localidade do Poio, que recebe os fumes de Ence
Elnosa, coa de algunha povoación semellante. De todos xeitos ,
considerou probada a relación entre os órgano-dorados (dos que,
segundo a Greenpeace a Celulosa verque case 7000 toneladas por
ano) e determinados tipos de cancro. Avelina Senra comezou a
receber insultos e presións cando esixiu dentro do Comité
Científico, establecido polo conselleiro Cuiña, contra-análises
privadas. "Neutra ocasión , cando os científicos facian un percorrido
pola factoría, Senra e o tamén catedrático Manuel Freire,
apartáronse do grupo para ve.r un cano do que saian bafos que os
puxeron a esvaecer. Eles mesmos comunicaron á prensa este
achádego polo que o doctor Serra recebeu un ha carta insultante".•

Minhotos contra atlanticos
A derrota de Branco Morais na Cámara Municipal de Viana foi a
grande surpresa das eleicións no distrito do Minho. NoncIAS DO
MINHo interpreta esta vitória local do PSP como o nacimento dun
eixo Viana-Braga, contraposto ao que defende Gomes desde
Porto. "Todos os partidos -di o comentário editorial- venceram
as elei96es autárquicas, só que uns máis do que outros. Na regiáo
minhota o facto político de fundo, que ficará a marcar este acto
eleitoral, é, sem sombra de dúbidas, a conquista pelo Partido
Socialista da Camara Municipal de Viana. Ao vencer na capital do
distrito vianense, o PS conseguiu dominar um eixo fundamental na
politica de regionaliza9áo: o que liga as cidades de Viana e Braga.
O presidente eleito da autarquia do Porto, Fernando Gomes,
defende urna regionaliza9áo na horizontal , a famigerada Regiáo
Norte, que tenha a cidade invicta como centro. E Gomes tem
grande influencia no PS. Mas tambén é verdade que os socialistas
do distrito de Braga em bloco, assim como muitos do distrito de
Viana, tem um nome diferente para a regiáo. E esse nome é Minho.
Se a sede do governo regional é em Braga, a do parlamento em
Viana ou Guimaráes, a de algumas secretarias regionais aqui ou
ali, isso é urna discussáo posterior. O que importa é que a ideia e
vontade políticas apontam para urna Regiáo Minho. Coma
conquista da autarquia vianense pelo Partido Socialista ficam,
assim, abertas todas as portas para a cria9áo de um bloco minhoto
que defenda políticamente o conceito de Minho como regiáo."•

Matar o Dia das Letras
Chao Rego titula Maquiavelismo na Xunta? un comentário que
publica en La Voz de Galici~ de 18 de Xaneiro. "Esta festa (das
Letras Galegas), acadara unha popularidade tal que a converteu .en
modelo que se poderia aplicar á promoción doutros valores máis
alá do ámbito literario( ... ) Pero, que sucede? Que o Diadas Letras
foi convertido en non lectivo, en vacación. En consecuencia
ferírono de marte, porque o que era unha festa activa, de intensa
participación, que ia moito máis aló do estrictamente académico,
convertérono en festa pasiva, que moitos profesores e alumnos
agradecen pero que está matando o espírito da celebración".•

Q ANDÁCIO DO SÉCULO XX
fermidade. Nese contexto aparecen moitas veces tratamentos alternativos?
lso é moi grave. Hai xente que
irresponsabelmente está xogando coa desesperación das persoas, e din que inventaron un método curativo. Os coñecementos
sobre tratamentos son hoxe limitados, pero os que se usan está
moi contrastados. Hoxe hai moitos medicamentos para as patoloxias asociadas á SIDA porque
se trata dunha infección do sistema inmunolóxico, pero os dirixidos específicamente á enfermidade son basicamente prolongadores e tentan mellorar a calidade de vida do enfermo.

"Hai que investir
sobretodo en
prevención, máxime
cando se trata de
enfermidades
transmisíbeis. O gasto
na Galiza ainda é baixo
e non se comprendeu
ainda que o que gastas
nesa matéria afórralo,
con creces, en
asisténcia". O médico
Xosé Antón Taboada é o
coordenador de
Prevención e Control da
SIDA na Galiza, cargo
no que xa leva cinco
anos. Desde que se
detecta o primeiro caso
na Galiza, no 1984,
téñense documentado
1.080 enfermos da SIDA
e estímanse en 7.000 os
portadores do virus,
case a metade dos
cales serian usuários de
drogas de uso
intravenoso.

Como influe na investigación a
competéncia entre os grandes
laboratórios?
Tristemente neses níveis tamén
existe unha loita de intereses monetári os , porque se move unha
enorme cantidade de diñeiro tanto na investigación como nos tratamentos. Non teño os dados pero podo dicer que semella contraditório, e teno dito a própria Organización Mundial da Saude nalgun manifesto público , que puidendo obter a efectos preventivos
productos baratos (por exemplo
un óvulo espermicida) moitas mulleres, sobretodo en paises con
poucos recursos económicos , se
esteñan infectando.

Investir en prevención
Sendo unha enfermidade onde
o control preventivo é clave para evitar a extensión, que importáncia teñen os enfoques en
saude pública a nível xeral? O
caso de Cuba tense estudado
pola sua peculiaridade.

Fotografias : ANXO IGLESIAS

Xosé Antón Taboada
'A prevención é o mellar remédio contra a SIDA
pero gástanse poucos cartas nela'
• XAN CARBALLA

Despois de que se detectase o
primeiro caso investigado de SIDA pasaron dez anos. Cal é a situación actual de coñecimento
sobre a orixe da enfermidade?
Está demostrado que é unha infección vírica, e ainda que segue
habendo persoas que o dubidan,
asúmese maioritariamente que se
trata dunha infección vírica que
parte da Centroáfrica, con orixe
nalgunha espécie de monos, e
que sen coñecerse ben a via pasou aos humanos. Probabelmente por emigracións mesmo do
tempo da escravitude pasou ao
Caribe e desde ali extendeuse rapidamente porque foi unha zona
moi visitada por homosexuais e
usuários de drogas. Pero toda
esa transmisión foi moi silandeira,
porque cando se documenta o
primeiro caso de SIDA (1981) a
infección xa estaba moi extendi-

da. Desde entón a progresión seguiu, porque é unha infección de
transmisión sexual e historicamente son de mnoi difícil control.
Afastada a cuestión conspirativa
da orixe da enfermidade, o certo
é que hai identificados dous virus
que a provocan. O VIH-1 é o máis
comun no Estado español e comezamos a ter os primeiros casos de VI H-2 aquí na Gal iza.
I

A incidéncia en heterosexuais
ainda que medrou segue sendo
baixa?
A transmisión é máis fácil e de
máis risco cando hai un contacto
sanguíneo elevado (por exemplo
transfusións), pero hoxe este risco
está controlado completamente.
Despois está nos usuários de droga que comparten xeringas que
representan un 64% dos contaxiados no estado e un 70% na Galiza. Por via sexual é posíbel en hetera e homosexuais pero neste úl-

timo caso a incidéncia é maior
porque a mucosa anal é máis débil e a agresividade do coito favorece máis as feridas e o paso da
infección cando non hai protección. Non hai que esquecer que os
líquidos transmisores do virus son
sangue, semen e posíbelmente
leite materno. Calquera deles necesita contacto ben cunha mucosa
moi permeábel ou lesionada. No
caso dos heterosexuais a proporción de contáxio é menor e nese
senso está demostrado que o perigo é maior de infección de home a
muller que viceversa. Epidemioloxicamente a incidéncia é menor, e
no noso entorno estamos nun 9%
de contáxios por esta via, pero aumenta e é o grande risco de evolución da enfermidade no futuro porque pasa á povoación xeral e as
medidas que se poden tomar para
controlala son moi difíceis.

A SIDA só empeza a preocupar cando chega aos paises

desenvolvidos?
Eso é certo. Nalguns paises de
Africa estanse investigando agora
soros arquivados en hospitais
desde os anos 50, nos que xa se
detecta o virus. Aparece en Estados Unidos a primeira investigación porque detectan casos de inmunodepresión que non se explicaban polas razóns habituais (uso
de corticoides, persoas maiores,
procesos de cancro ... ). Os casos
que se investigan por primeira vez
apareceron en persoas xóvenes,
con nível de vida alto e comeza a
alarma. En só dez anos pasouse
de non coñecerse a enfermidade
a ser posibelmente a infección
máis documentada en toda a história da literatura médica.

Xogar coa desesperación
Os tratamentos actuais non curan senón que prolongan a vida
cando xa se manifestou a en-

A tilosofla dos sistemas sanitários
é moi importante e tamén os recursos de que dispoñas. Non podes facer prevención séria en paises onde o investimento anual por
persoa en sanidade é de 300 ou
400 pesetas . Pero si debería facerse máis prevención nos paises
de máis recursos, os do noso en torno. Se saude pública e prevención son os eixos sempre citados
para unha boa política sanitária ao
final quedan nun segundo plano e
prímase sobretodo a asisténcia.
No caso da SIDA isto refléxase
claramente porque falamos dun
dos primeiros problemas de saude
pública no mundo occidental e un
dos máis importantes a nível sanitário. Adicar máis recursos a prevención supón aforrar moito en
asisténcia. No Estado español estí mase en 50.000 millóns de pesetas anuais o gasto para atender a
enfermos da SIDA e 2.000 millóns
na Galiza. En prevención as cifras
non gardan relación, son moi poucos cartas, uns 70 millóns.
O cargo que eu ocupo non é de
designación política e as miñas
opinións son próprias e non se corresponden coas dos rectores da
conselleria. Dito isto considero que
o esforzo preventivo non se corresponde coas magnitude do problema. Mesmo asi hai en marcha
un programa escolar polo que os
rapaces de 13 e 14 anos van recebe r formación específica sobre a
SIDA, e tamén se está repartidno
aos usuários de drogas un paquete preventivo, que se facilita através das farmácias con subvención
da Conselleria. Son programas
básicos de prevención aos que hai
que engadir os programas de información á povoación en xeral.

Esas campañas chegan aos colectivos afectados?
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7.000 persoas portadoras neste
Chegan. O programa dos paquemomento.
tes de material nas farmácias só
recebeu loubanzas dos afectaAnálises ilegais
dos, e a mellar proba do éxito é
que mensualmente adquírense
No número anterior de A Nosa
máis de 20.000 paquetiños. CoTerra recolliamos como se estarreuse a voz moi rapidamente e
ban facendo probas da SIDA en
aos cinco dias xa estaba esgotaanálises de empresa, sen coñedo nas farmácias. Outra cousa é
cemento dos próprios afectados.
que mesmo asi compartan xering as, pero na
medida que é
lsto é o pior
barato e accesíque se pode fabel diminue o
ce r porque diemprego por vá- 'Os usuários de
namita todo o
rios usuários de
estarzo para
droga que
cada xeringa.
vencer a infecA loita
comparten seringas ción.
Que quedaria
contra a S 1DA
por facer en
básase na prerepresentan un
prevención para
vención, pero
dos
chegar a unha
acompañada
situación ideal?
do respeito ás
contaxiados por
persoas, porPenso que haque está deSIDA no Estado e
bia que dirixir
mostrado que o
máis eficaz é o
unha campaña
un
na Galiza'
específica ao
contacto dos
colectivo
de
afectad os co
mariñeiros, que
sistema sanitápalas suas conrio, desde o
d ici óns sociolaborais poden ter
que se lle dan recomendacións e
máis contacto co virus. Habia que
normas de conducta. Esas práctiinsistir na información xeral, socas son ilegais, porque todo acto
bretodo aos adolescentes e ter
médico debe ser consentido, e
en canta sempre aos usuários de
unha analítica do VIH ten que indroga por via parenteral. Hai
formarse previamente a facela
3.500 persoas en Galiza que se
por un médico. Tecnicamente ten
que haber un consentemento ininxectan heroína asiduamente e
20.000 máis ocasionalmente e
formado. Ou sexa que esas práctendo en canta que case a metaticas teñen que ser denunciadas.
de está infectado é un colectiA esperanza
vo básico para
de vida dos
a prevención.
enfermos, declarada a enA prevención
fermidade, meimplica tamén
llorou?
capacidade
Ao
princ1p10
para lexislar
apenas cheganoutros ámbiba ao ano e hotos. Por exemxe xa estamos
plo nos cárcenos 3 e 4 anos
res o uso repedesde que se
tid o de xerindiagnostica, e
gas disparou a
tamén se vai
enfermidade.
alongando o
periodo de incuEn Galiza o dos
bación.
Hai
cárceres ten difí c i I solución
moitos estudos
sobre o desenporque non hai
competéncias. O Ministério de
volvi mento de enfermidade. Un
Xustiza ten un estudo, do que eu
portador pode pasar moitos anos
e mesmo non desenvolver a endiscrepo, que conclue que non se
deben facilitar xeringas aos prefermidade. Son casos que se estudan con atención porque é unha
sos porque poden usalas como
arma. Pero iso ten pouca base
pergunta im~ortante nas hipóteses científicas para conter a enporque haberá menos pero circulan. Nos cárceres facilítaselle aos
fermidade. Durante os anos de incubación o portador non manifespresos lixívia, para desinfectar,
ta nengun indípero seguen
compartíndose
cio e pode non
moitas xeringas
sospeitar que
poda ter o VIH.
e transmitíndose a enfermidaPor que empede. O 45% dos 'En só dez anos
za a patoloxia?
usuários de droHai múltiples
gas por via inrazóns: segunpasouse de non
travenosa son
do o nível incoñecer a
portadores do
munolóxico de
cada quen, das
virus e loxicaenfermidade a ser
condicións de
mente se comvida, de se hai
parten as xerina infección máis
ou non máis
g as a vía sancontactos co viguínea é amáis
documentada
rus, se tes ousegura para o
en toda a literatura tras enfermidacontáxio.
des que afecmédica'.
ten ao sistema
Dos 1 .080 cainmunolóxico ...
sos de SIDA
en determinaacumulados na
das circunstánGaliza desde o
cias empeza a
o ano 1984, en
desenvolverse a enfermidade.
que aparece o primeiro caso en
Como idea a meter na xente está
Pontevedra, o 70% colleron o
VIH por este camiño. O número
que aqueles que sospeiten contactos co virus, deben facer a prode portadores, non enfermos, é
ba e seguir as recomendacións
estimado, porque a comunidade
científica recomenda que non hamédicas, porque ese periodo
asintomático, sen enfermidade,
xa un rexisto deles porque non
aporta dados básicos. Calculapode prolongarse e mesmo axumos que pode haber unhas
dar a canear a enfermidade. +

64°/o

70°/o

80 mil persoas comemoraron o 75 cabodano do
asasinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht
• BEGOÑA MOA/ ALEMAÑA

A vella RDA está morta, pero nas
tumbas dos líderes do Movimento
Espartaquista amoreáronse ordenadamente montes de cravos encarnados e rosas amarelas que
unhas 80 mil persoas deixaron o
día 15 deste mes, 75 cabodano
do seu asasinato en Berlín.
Mellar dita, houbo tamén unha
manifestación organizada polo
Partido Socialista Democrático
(antigo partido comunista da
ROA), acompañada no seu camiño pola policía e na que se lían
grandes pancartas chamando á
resisténcia contra a explotación
capitalista. Tres mil persoas participaron nesta marcha desde a ex

Praza Lenin, hoxe das Nacións
Unidas, até o Cemitério central
berlinés, aqui praticamente desaparecen entre a morea de visitantes espontáneos que silandeiramente deixaban as suas duas flores nas tumbas de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, símbolos da esperanza nunha sociedade mellor.

Oficialmente "fusilados"
Na Alemaña do Oeste a versión
oficial da marte dos dous líderes
dos traballadores sinalou que foron fusilados "para evitar a imposición do comunismo en Alemaña". Así o publicou en 1962 un
boletín ministerial, tentando por
unha banda xustificar a morte e

falseando por outra a realidade
histórica.
Liebknecht e Luxemburgo foron
detidos en Berlín durante a despiadada represión que seguiu á insurrección espartaquista de Xaneiro
de 1919. Ambos estiveron presos
e foron torturados por separado.
Xa meio morta a causa das torturas, Rosa Luxemburgo foi rematada dun tiro por un oficial de cabalaría e o seu corpo botado nun canal
de Berlín, mentres a Karl Liebknecht asasinárono dun tiro na caluga no parque zoolóxico.
Ao seguinte dia, os diários berlineses informaban que el tora morto
mentres intentaba fuxir, e ela "linchada pola moitedume alporizada". •

;

A NOSA YERRA A DIARIO
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanzo
publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo
Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora, convoca:
~

AMPLIACION DE CAPITAL

por valor de 35.000.000 pta.
(a cobrir entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 1994)

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

• Contado:

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

• Mediante cheque emitido a
favor de A NOSA TERRA

• Domiciliación do
Pago até 6 meses

• Mediante ingreso nas
cantas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA

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

GAilCJA O.P.,

Pode recabar máis
información no teléfono (986)
43 38 30 ou ben nas oficinas
de A NOSA TERRA, sitas na
Rua Príncipe 22 babeo, de
Vigo.
Vigo, a 11 de Decembro do 1993.

30-9346-G do BANCO
EXTERIOR O.P. ou

• Prezo de cada acción

40233801 de CAIXA
VIGO O.P. , todas elas de
Vigo, especificando
"Ampliación Capital

5.000 pta. cada, se vostede xa
é accionista.
5.000 pta. máis de prima, se
ainda non o é.

Polo Consello de
Administración
O Presidente

Francisco Carballo

,,
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~~ l~A~A~L_D~E_A~G~L_O~B_A_L~~~~~~~~~~~~~~~·~~~Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Manuel
Torreiglesias corta
a un representante
da Asociación de
Pobres de Santiago:
"Oiga!, que xa nón
estamos no tempo
da lo ita de clases".
O presentador de
Meigas Fora ten
medo ás palabras.
Outros
comentQristas
sinalan que o termo
"ideoloxia" está
pasado de moda e
só catro radicais
andan ainda con
esas causas. Velai
expresións que
tamén corren perigo
de ser proscritas,
por sospeitosas de
esquerdismo:
pensar, cabeza,
libro ...

En Los Angeles

.....,

non existe
transporte urbano,
nen autobuses, nen
trens, nen nada.
Todo é un batifúndio
de autoestradas
edificadas sobre
pilotes de cemento,
asentados, á sua
vez, nunha das
zonas de máis alto
risco sísmico do
mundo: a falla de
San Andrés. Ao
primeiro ringo-rango
as estradas fican
cortadas e a cidade
máis parada que a
aldea de Macando.
Listos estes
californianos.

Federica
Montseny na
lembranza
Eran os anos 70, as pautas do
dictador, que escreberan durante máis de 30 anos unha história
de sangue, xa esaban vacilantes, mais voltaban a tentar ases i ñar de novo. Uns loitadores
antifranquistas, entre eles duas
mulleres, Xenoveva Forest e Lídia Falcón, podían ser executados, no cárcere agardaban a
sua sorte. A solidariedade internacional funcionou, unha vez
máis, en Toulouse, "a vila roxa",
centro do exílio antifranquista na
Europa, realizabase un acto de
apoio con eses homes e mulleres detidos. Nun anfiteatro da
Universidade, perante milleiros
de persoas, a tua voz, xunto coa
de Teresa Rebull reclamaban
de novo a liberdade.
Liberdade, solidariedade e loita
son os termos acaídos para definir a tua vida. Na defensa de
direitos tan fundamentais acepta-ches ser ministra de Sanidade na Frente Popular, no governo de Largo Caballero, no 1936
e asemade, asina-ches leis como a de recoñecimento ao direito ao aborto para todas as mulleres e a liberalización da prostitución.
Xa ves, Federica, a tua vida,
ben longa, rematou sen que,
percorridos xa dezanove anos
desde aquel novembro do 75 en
que morto o "Caudillo" comezou
a transición democrática; trece
desde aquela outra data de outubro do 82 en que o PSOE , ganando as Eleicións abría unha
etapa denominada de "progreso" e que ia mudar a vida das
persoas no Estado español.
Mais as mulleres non deben ter
esa categoría de persoas pois
seguen agardando que unha leí lles permita ter recoñecido o direito a
ser nais cando Federica, atua
leas decidan e
mesmo, na Te- semente de
levisión Galega, liberdade
talando en perfecto castelán, permanece e
un ha presenta- milleiros de
dora de prograll
mas femininos mu eres e
afirma que o fe- homes seguen
minismo está
aapostar pola
superado.

utopiada

Mas Federica, a
tua semente de liberdade,
liberdade per- solidariedade e
manece tras a
tua marte só fí- xustiza.
sica en milleiros
e milleiros de
homes que no
mundo seguen
coidando que vale a pena apostar pala utopia da liberdade, solidariedade e xustiza. •
ENCARNA ÜTERO

(SANTIAGO)

¡DIGNIDADE XERAL!
XosÉ Cm CABIDO

Escoito voces proviñentes de medios sindicais que manifestan
unha preocupación ben comprensible: a dereita económica e
política, ou sexa, os empresarios e o Goberno de Felipe Aznar, minten, manipulan e ameazan unidos para procurar o fracaso da folga do 27.
Os políticos din: a folga non resolve a crise.
Os ricos din: a folga non resolve a crise.
É curioso, calquera diría que están dicindo exactamente o mes-

mo. Só que o discurso dos ricos é máis breve. Porque os ricos
non viven do seu discurso, senón donoso traballo.
Os sindicatos din: o decreto non resolve a crise.
Os beneficios din: os ricos non padecen crise.
Mentres tanto, será fácil que alguén cuestione a existencia da
propia crise. Pero é unha inxenuidade argumentar que os ricos
non a padecen para negala, porque no Capitalismo denomínase crise a un impasse de producción e mercado no que os empresarios manteñen os beneficios --coma sempre- a costa de
baixar os salarios e empeorar as nosas condicións de traballo.
Que agora queren chamarlle flexibilización do mercado laboral, eses cretinos tipo Ramilo.
A folga é un recurso legal e democrático para expresar os tra-

balladores a nosa oposición a unha política económica insolidaria e anti-obreira , a unha desmedida presión empresarial
¡con ánimo de lucro! Porque os empresarios fano todo pola
pasta e non se paran en barras que non sexan americanas.
Pero a folga é, sobre todos, a dignidade da clase obreira. +

Na morte do
irman Daniel
"E quén é o irmán Daniel ise do
que mes estás a talar?" É unha
pergunta que moitísimas persoas se poderian facer perante o
título da miña carta, debida ao
esquecemento (por non dicer
inoráncia), causado íste en
grande medida pola desafortunda despreocupación do tema
pola meirande parte dos meios
de comunicación galegas (que
non todos son Galegas).
Pois ben; o '.'lrmán Daniel" non
é outro que Daniel Rodríguez
Caselao, bo e xeneroso, que se
ben é dabondo coñecido por
moitos de nós, tamén é dabondo descoñecido por unha considerabel masa de homes e mulleres que aínda non saben porqué somos unha autonomía
considerada nacionalidade histórica, é dicir: unha nación.
Pero qué estades a facer? Qué
está a acorrer nos xornais cabeceiros, na televisión, nos demais
meios da terra nasa, que só somos nós os que nos preocupamos de feítos como este? Qué
cierno é o que estades a tentar
facer? Asasinar, enterrar unha
das meirandes memórias do naso povo? É cecais que xa non
interesa, que xa non lles interesa ás "masa" de hoxe? Pois deixádeme dicirvos algo: a Castelao si que lle interesou moito no

seu tempo o loitar cáseque até
o inenarrabel por defendernos a
todos nós , os galegas , e por
conquerir o recoñecemento total
da nosa Terra, a Galiza. Por todos nós chegou incluso a renunciar ao poder morrer no seu
Rianxo natal, téndoo que facer
moi lonxe da sua Pátria, da sua
Galiza. Demasiado para que
agora nós o esquenzamos.
O pasado Venres fixo xa cuanrenta e catro anos do pasamento do irmán Daniel no hospital
do Centro Gale- Ninguén
go de Buenos
Aires e ninguén publicou máis
publicou máis ca un mínimo
ca un mínimo
par de liñas a par de liñas.
unha só columna a modo de
relembro da axenda do día.
Non sexamos nécios, nen hipócritas, que eu sei ben que cada
sete de Xaneiro, na praia de
Rianxo, as estrelas seguen caendo como bagoas ... +

PEDRO F. BARREmo
(VIGO)

Sobre o

Castañazo
A sección Sindical da CIG na
CRTVG acaba de denunciar á

dirección da CRTVG ante a Inspección de Traballo pala contratación de Mqrina Castaño para
o programa Agora, agora.
A Sección Sindical da CIG na
RTVG aclara que, ademais de
constituír unha infracción laboral
do convenio colectivo vixente, a
presencia da xornalista Marina
Castaño nas pantallas da TVG
constitúe un paso máis nos escandaloso proceso de castelanización que o actual equipo directivo está a levar a cabo na
TVG.
A política lingüística dos responsables do medio está clara desde o primeiro
día . Por unha
banda, enchen
a boca con bo- Aemisión
as palabras e
talan da TVG deste
como instru- programa éun
mento de normalización. Por claro
outro lado , a incumprimento
súa política de
feitos evidencia detódolos
como durante
preceptos
os últimos catro
anos a TVG foi legais relativos
vivindo un proáTVG.
ceso de desga1eg u izaci ón radical -tanto en
formas como en contidos- que
a levou a unha presencia hoxe
importante do castelán nas emisións diarias. A emisión de programas íntegramente en castelán é un feito habitual nos últimos tempos. O programa dirixido e presentado por Marina
Castaño é, insistimos, un paso
máis neste proceso.
A Sección Sindical da CIG na
CRTVG esixe a supreslón inmediata do programa Agora ,
agora ou , en todo caso, a modificación da actitude linguística
da súa directora e presentadora. Tamén se denuncia o algo
custo económico de cada un
dos programas; e este feíto resulta particularmente escandaloso cando se está a talar desde os propios ámbitos do poder
relacionado coa C RTVG dunha
situación económica precaria e
dunha débeda e un déficit importantes. Non vemos , pois , a
razón para que se paguen as
cantidades que se pagan por un
programa en castelán , cunha
calidade técnica ínfima nunca
vista na propia TVG. Cremas
que un programa deste tipo, se
a dirección da TVG o considera
necesario, podería ben facelo
calquera dos profesionais da
TVG, e iso abaratarla moitísimo
os custos.
A Sección Sindical da CIG na
CRTVG considera que se debe
producir un cambio radical na
política lingüística da dirección
da CRTVG, empeñada en enche-las pantallas da TVG con
programas en castelán e con
contidos alleos a Galicia e ás
súas xentes, e con protagonistas da segunda fila española,
como son a maioría das convidadas do programa de Marina
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"Basco, tillo da
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Castaño. Todos sabemos que
en Galicia Tamén hai moitas
mulleres coa importancia suficiente como para serén protagonistas dun programa deste
tipo.
A emisión deste programa é un
claro incumplimento de tódolos
preceptos legais relativos á
TVG. Tanto a Lei de Normalización Lingüística, coma a Lei de
Creación da CRTVG, como os
propios da CRTVG son incumpridos coa emisión deste programa. Consecuentemente, instamos ás autoridades responsables a que fagan todo o necesario para evitar que este feito se
siga producindo tanto neste programa como de aquí en diante.
Pedimos tamén que a dirección
da TVG faga públicos os datos
de audiencia do programa, pois
a sociedade galega ten dereito a
coñece-los datos do seu medio
de comunicación.+
ECCIO

Por alusións
(Vid. "Antologia das grafias obscenas" in A Nasa Terra, 5 de
Xaneiro de 1994, páx. 16)
"As modificagóes ortográficas a
que submeti o texto , tendem a
aussiliar a comprenensáo sem
todavia desfigurarem o seu carácter arcáico. Sem isso, poucos portugueses o habían ler.
E falharia entáo urna das minhas principaes ambigóes. Nao
conseguiria vulgarizar a nogáo
exacta do que
foi na realidade
a poesía dos Se unha
a n t e P a s s a - cousa tiña
dos .. ." Son palabras textuais clara, era
de dona Caroli- facer un ha
na Michaelis de
Vasconcelos na edición
' Ad ve rt é ne i a divulgativa.
preliminar '
(páx. XII, vol. 1)
á súa impresionante edición
do Cancioneiro da Ajuda (Halle,
1904). (O portugués da citación
é o da época, dfgoo por se ornea outra vez o listo). Cando as
grafías nh e fh, importadas de
alén dos Pirineos se vulgarizaron en Portugal, a poesía galego-portug u es a estaba xa no
seu apoxeo como manifestación cultural no occidente peninsular.
A ilustre estudiosa, perrnítaseme ilustrar a un necio, non só
escribiu nh e lh onde non o había, pois como é ben sabido estas grafías non son utilizadas
neste códice, senón que realiza
"as modificagóes ortográficas"
que ere necesarias na súa edición; como por outra parte tan,
en maior ou menor medida, dependendo do carácter da edi ción, tódolos editores dos nasos
textos medievais , sen por iso
'violentar impunemente os textos', como di vostede na súa
carta. "Estaba dona Carolina Michaelis menosprezando a capacidade intelectual dos portugueses, como vostede afirma que
eu fago coa dos galegas? Vostede dirá que si. O non saber diferenciar unha edición diplomática, dunha edición crítica ou dunha edición divulgativa, é unha
eiva de difícil solución a estas
alturas (moito me temo que nin
acudindo ós medicas de Madrid,
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correspondencia con seudónimos, seu afectísimo.+

IMPORTA
NANINA SANTOS

Coñezo xente que me "bota en cara" que queira eu facer valer
a importáncia da opresión da muller ou a pelexa pola liberdade sexual perante situacións tan dramáticas como a de Bósnia,
Chiapas, Somália ... ou en tono menor, a crise destas latitudes
que ten levada á convocatória dunha Folga Xeral para o 27-Xaneiro. É claro, dinme, que a importancia "do meu" é secundária de para das devanditas. Ha! resposto ouvindo monótono retrouso " : O ámbito laboral dos homes, e a sua comida e a sua
bebida son o máis do mundo porque o Movimento Obreiro,
Decimonónico, masculino a mais poder, así o pensou e así se
construiu, e acríticamente así o tomou en herdanza o Movimento Sindical dos nosos días.
Así en Chiapas, HOMES, esmagados, esganados, destragados,
alagados sobo peso da misera e da humillación agora coas armas e en armas chamando a atención do mundo. E aquí, HOMES parados ou en precário, campesiños, mariñeiros ..

SINDICAL DA

CIG-CR1VG

ALDEA

Por iso creen estes que "o meu" non é "tan" impo1tante. Porque
para eles, hoxe coma onte, a xente é home, endexamais muller.
E ademais, importa que nos den frío e calor e as cousas que
conforman a vida: afecto, sexo, amores, familia, amizade, estima , recoñecimento, comunicación, medos, angúrias, saúde, enfermidade, morte, creenzas, mitos ... maximamente se nesas relacións haí opresión e, que eu saiba, aínda nínguén decretou a
fin des a hístória. •
non que tanto parece confiar
vostede).
Co meu traballo, que con certeza poderá mellorarse en moitísimos aspectos, se unha causa tiña clara, e dígoo no prólogo ,
era facer unha edición divulgativa, tirar unha serie de textos
practicamente descoñecidos fóra do ámbito erudito (no que
vostede certamente está incluído), e facelos asequibles para
o pobo, que non sabe paleografía nin filosofía para acudir
directamente ós orixinais ou ás
edicións facsímiles; en definitiva, "vulgarizar ... a poesía dos
antepasados'', utilizando as palabras da ilustre filóloga. Sabía
que había algúns que, coma
vostede, non son xente do vulgo, xente normal , do común,
pero eu debía facer unha escolla, e non o dubidei nin un ins-

tante. Pídolle desculpas por non
pór un aviso na capa - "¡¡Olio,
non apto para xente extremadamente lida!!"- que o alertase
na súa alta esfera.
No que respecta ás suas palabras sobre o apoio oficial, a miña edición non leva o carimbo
da Xunta nin de ningunha outra
institución por ningún sitio ¿ou
é que os que soñan con ser
'caga-fantasmas' do Instituto
Camóes xa os ven onde non os
hai?
Por certo, escriba vostede parvo, papoio , paduán, boubexo,
palurdo, boubo, papán, paiolo ,
pailaroco, pasmón, paspán, etc.,
pero non 'tonto', que é un castelanismo, un 'virus letal' nas sáus
propias palabras.
Aínda que non adoito manter

GONZALO

XOSÉ BIEITO

ARlAs FREIXEDO

(editor da Antoloxía de poesía obscena

dos trobadores galega-portugueses).

O descobrimento
da Língua
Comum
Antes de nada agradecer ao
António Garrido o seu trabalho
de investigac;áo interessante sobre o galega-portugués em Extremad u r a.
Agora
bem,
gostaria de matizar algo , nern
Devemos
sequer contestar, pois o se- preocupar·
ñor Garrido náo
nos de
opinou sobre o
que eu espon- integrar essa
ho. Na minha
zona de
opiniáo há que
esforzar-se em Espanha na
recuperar todos
os dialectos e lusofonia.
variantes de
urna língua (os
dialectos galegas, os asturianos, leoneses,
etc. , e como náo, também esses que voce descobriu em Serra de Gata e Olivenza) fundamentalmente de duas formas.
Primeiro, ensinar ao cidadao a
escreber distinto a como fala:
dessa forma descobrirá a sua
língua comum . O segundo é a
testernunha que se deve deixar
do dialecto (a nível da poesia
ou festas locais) pero náo se
deve ir máis aló, ja que suporia
a disgregagáo da língua que ja
tem abond oproblemas. Assim
pois devemos preocupar-nos de
integrar essa zona da Espanha
na lusofonia quanto antes, se
poda perder a nível oral. A unidade faze a torga, e o estado
espanholsave-o.+
jESUS SANCHEZ LoIRA

(CARINHO)

As portas do
parlamento de
Galicia
Escoitabamos con frecuéncia
durante os meses de Xullo até
Outubro unha cuña publicitária
que nos lembraba o feíto de
queo "o PG abre as súas portas ... " .
Dita
apertura debíase á montaxe
dunha exposición escultóri- Agardemos
ca-pictórica titu- que nesta
lada "Galicia
hoxe , Galicia Lexislatura, o
sempre" -cuio señor Nuñez
balance económico e de visis- sexa quen de
tantes supoño manter
terá sido altamente positi- amplamente
vo-. Tal expo- abertas ditas
sición rematou;
espero
que, portas.
nembargantes,
as portas do
PG aínda sigan
abertas a todos
os cidadáns.
Pergúntome: estarían as portas
do PG pechadas á cidadanía e
o pobo antes da inauguración
de tal exposición? Como son

do Celta que
naufraga ante o
Valladolid. Txetxu
Rojo vólvese
indignado e acena
contra os que o
insultan. No remate
do partido, o dono
dunha revista
publicitária
monopoliza a berros
a roda de prensa:
"Rojo insulta ao
viguismo". Os
xornalistas reunidos
fuxiron abraiados.

Kim Basinger
estrea película.
Nunha das
secuéncias, clave
do filme,
derrámaselle o
coche. Na pantalla
distí nguese
claramente o
logotipo: Toyota. O
veículo arranca por
fin, pero aos poucos
metros comeza a
afumegar polo motor,
o que permite ao
malvado facerse ca
control da situación.
Uns minutos máis
tarde o partenaire
de Basinger sóltalle
unha parrafada a un
nena: "Este país
medrou grácias á
indústria
automovilística,
nunca digas que un
coche xaponés é
mellor que un
norteamericano". Se
isa mesmo o dixese
un galego ou un
ruso chamaíianlle
nacionalista radical
ou ultranacionalista.

"España non pode
viver á marxe dos
seus viciños
' europeus", "o
mundo cada vez
está máis
internacional izado",
"os nacionalismos
esquecen que nos
movemos a unha
escala global". Son
tópicos da ideoloxia
que sobrancea.
Para que serve lago

•

o Ministério de
Defensa? De que
defende? Dos
esfameados
marroquinas? Dos
franceses que son
os principais
investidores en
España? De Boris
leltsin? Ou, se cadra
é para defenderse
dos parados, dos
nacionalismos
interiores e dos
insubmisos? •

.
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galego, respóndome: E logo ti ...
aínda non sabes para qué vale
a democrácia?

O certo é que o povo ten bastante esquencida esta institución democrática, a pesares de
soste-la cos seus cartiños. A
nosa participación como cidadáns dunha sociedade democrática implica que non transformemos a Democrácia nun sistema no que cada X anos por X
motivos depositemos X papeletas de determinado sinal político nunha fermosa fuma de cristal. O cidadán pode vivir aillándose da política, pero a política
sempre chegará e precisará
dos cidadáns, e de todos os cidadáns.
Agora, pasadas as festas e as
gaiteiradas, que vai escomenzar o traballo serio e diário da
IV Lexislatura do PG ternos a
obriga moral de interesarnos
polo funcionamento e posibili-

dades de participación cidadá
que oferece a Cámara lexislativa autonómica. As súas señorías son os nasos representantes, de todos nós, independentemente da ideoloxía.
Agardemos tamén que, nesta
lexislatura, o señor Núñez sexa quen de manter amplamente abertas ditas portas. Quizais
incluso nos suprenda e dentro
de pouco, para olvidar a decepción causada pala incapacidade de conquerir un remate
compositivo digno para a fachada principal, decida renovar totalmente as "portas físicas" do PG mediante o cámbio
desa verxa ou cancela (tan polémica como a tarima catedralícia) punzante e desafiante,
amáis de completamente oxidada, que mantén na indiferéncia política á maior parte
dos galegas.
Fagamos votos para que así se-
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xa e que os tillos de Breogán os bos e xenerosos- se acheguen con ledícia a coñecer in situ cómo e ónde os seus representantes están a deseñar a
Galicia do século XXI, cun "Parlamento, hoxe e sempre, coas
portas abertas".+
Xurum SUAREZ RODRIGUEZ

Independéncia
Que español? De que me talas?
Centralismo, cultura allea, represión , ignoráncia, garda civil,
noxo, unificación, cadeas, eles.
Iberia? , si , claro, eu tamén che
vos son meio portugués.
Touros, R. Madrid , rosi-gualda,
calor pehañento, chulería, imperialismo, colonialismo , intransixéncia e a Pantoxa (ademáis
son todos uns histriónicos).

Agora, iso si , península somos
todos, pero cada un co seu.
Aló non hai regueifeiros, nen
gaiteiros , retranca, idiosincrásia
atlántica, lirismo celta , melancolia bretemo sa. Aló a choiva non é arte,
a pedra é mu- Aló a choiva
da. Non hai o
ser dubidoso non é arte, a
aló. Que irnos pedra é muda.
ser españois ,
hom !!, que va!
Tampouco teñen queimada
nen a paisaxe-home-ser (o home é, en tanto a terra o deixa
ser) .

É primavera na Galiza . Cada
flor é unha esperanza: independéncia.

x.A. VEIGA
G. DAFONfE
M.

SEOANE

FUTBOLISTAS
XoAN PIÑEIRo

Sen dúbida , os protagonistas do balompé son uns maníaco
uns perfectos atorrantes só comparable a e es ade tradore
que combinan, cada xomada , a histeria coa equivocación.
Na súa teima esquizoide, os futbolistas conseguiron se-lo umcos cidadáns que, en vez de caer, perden a verticalidade; en lugar de botar unha carreira , avanzan polas chamada po ición
teóricas; desplazan o esférico en vez de darlle unha patada ,
cando actuan, cometen semifallo , procuran invi ibl par d
e fusilan vicegoles entre maulas e protestas varia .

Non pensen que estamos a falar do Celta-Deportivo. Nin moito
menos . Onde aqui se pon balompé, hai que entender política;
onde puntos, poder; onde se fala de compañía de seguros, non
hai amparo posible. Daquela todo cadra p erfectamente e cobra
os eu pleno, o seu máis estarrecedor sentido.•

¡------------------------------------------------,
1-2 - IIlstoria de Galicia, Varios autores.
3A cultura castrexa, Francisco Calo .
4A romaniz.ación de Galicia, Felipe Arias.
6OS irmandiftos, Anselmo López Carreirn
17 - Movemento obreiro na Galiza de anteguerra, D. Pereira (coord .)

Esta seccion está aberta ás informacións, opinións ou críticas
enviadas polos leitores sobre calquer tema, incluidadas fotos ou
deseños.
As colaboracións poderán ser editadas. Prégase que a sua
extensión non exceda das 60 liñas
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Publícanse textos inéditos de Castelao
que segue á espera da sua plena recuperación
No 94 cúmprense os cincuenta anos desde a publicación do Sempre en Caliza
•

>

• XAN CARBALLA
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Causas
da guerra

A Fundación Penzol
através da Editorial
Galaxia deu un novo
paso para coñecer e
reabilitar a figura e a
obra de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, coa
edición dun mangado
de textos que estaban
nos arquivos. Cincuenta
ano de pois da
publicación do seu
empre en Galiza a
figura do pai do
nacionali mo galega
non ten nen o
recoñecimento nen a
difusión que a sua
e ta tura artística e
política merecen e que
as xeneracións máis
xóvene coñecen
fragmentariamente.

Estampas da revolución
feixista na Caliza
A muller que agarda e-un ataude aveira do
Miño esperando que as augas lle leven o
cadavre do seu home.
O suicidio dos que querían fuxir nas bodegas d-un bou e foron sorprendidos.
Benigno Alvarez Rodríguez -o candidato •
comunista de Ourense- morreu de pulmonía na casa onde o tiñan agachado e levaron
o cadavre ao monte. Alí foi atopado polos
falanxistas e ... fusilárono dispois de morto!
A várias mulleres embarazadas fixéronas
abortar antes de matalas, para esvaer escrupos relixiosos.
O abade de Sta. Eufemia de Ourense, cando lle mataron os seus catro sobriños dixo:
"Se esta é a xusticia que se fai en nome da
relixión eu racho a sotana". E rachouna.
Castelao na fotografia do seu pasaporte.

En Noruega só morreu un resistente en armas contra o nazismo,
mais en Oslo a capital, hai un
Museu da Resisténcia, con amplo
desplegue de médios no que se refrexa o orgullo antifascista e a
memória heroica dos eus antepesados. Castelao, unha figura cunha traxectória e unha obra dun
enorme peso específico, leva dezaoito anos (se contamos desde a
marte de Franco) á e pera da sua
verdadeira reabilitación.
Na introducción dos Cadernos de

Castelao (Penzol-Galaxía) dise claramente "esta antoloxia é producto
dun labor iniciado anos atrás por
un grupo interdisciplinar de investigadores: achegamento crítico á
biografía e á obra de Castelao, envolveitas na sacralización e no secretismo". Velai os dous elementos
clave nos que se foi embrollando a
história do galeguismo e en particular a figura de Castelao.
Cando no 1986 se montou a exposición "Castelao" o patrocínio e a

Unha muller atopou o cadavre do seu home e fixo coma quen non-o
coñece, porque estaba alí uns falanxistas. +

.•.................................................................
organización correu da man do
Ministério de Cultura co comisariado de Xosé António Durán. Paneis explicativos e obra inédita
percorreron Galiza itinerantes durante vários meses, pasados os cales non froitificou nengunha iniciativa para acollelos nun lugar
permanente, xermolo para un verdadeiro centro de investigación.
Outra oportunidade perdida.

Na actualidade é a Fundación
Castelao, de carácter privado e
con escaso apoio institucional, a
única que mantén a bandeira ergueita, xunto cunha chea de esforzos esparexidos. O Parlamento e a
Xunta rexeitaron a proposta do
BNG de institucionalizar unha data de Xaneiro (Castelao nace un
dia 30 e morreu un 7 dese mes)
para lle adicar, e no haber só se

pode anotar a edición crítica do
Sempre en Caliza custeada polo
Parlamento.

Unha edición completa
por vir
O traballo que agora publica Galaxia e a Fundación Penzol é unha
proba do moito que queda por facer. Recolle, ordenadas por temas,
as anotacións de Castelao en catro
cadernos, que custodiou durante
anos Rodolfo Prada, e que durmia
nos andeis da Biblioteca Penzol
para uso de investigadores. Durante estes anos foron saindo á luz
alguns deses materiais, fundamentalmente correspondéncia (por
exemplo no volume de A Nasa
Terra, As Cartas de América), pero ainda está por coñecerse a completa correspondéncia de Castelao, que axude a construir o seu
completo perfil político e aclare
cuestión importantes sobre a história do galeguismo.
Pero rnáis alá da aclaración histórica, a edición completa dos traballos de Castelao, as edicións populares da sua obra gráfica (os seus
álbumes de guerra son un monumento ao antifascismo e ao pacifismo), e a popularización através dos
médios audiviosuais da sua figura
non resisten a manipulación. Liberar a Castelao dos museus poirentos e poñelo a disposición dos seus .
cidadáns é unha tarefa pendente.
Os textos que acompañan esta información son tomados deses Cadernos, escritos todos eles en pleno exílio cando o empeño de Castelao, debruzado en esclusiva no
traballo política, procuraba a restauración democrática na Galiza. +

.

.••...........................••••...•.....•...............•..............••....•................•...••......•

De Galicia, dos galegas, da emigración
Un mineiro anarqui ta do We t
Virginia, natural de Celan ova, díxonos antes de comezar o mitin, no ano
1939: "Eiqui non falede de Galiza,
nin de Hespaña nin da Patria, eh?
Porque para nós a "Patria" é o mundo". Eu din a consiña de tocarll no
corazón a todo aquele de terrados,
falando máis ao eu entimentos
que á sua intelixéncia. O anarquista
chorou ... E como eu lle fixera notar
aquela debilidade, él repúxose:
É que, ¡carallo!, falades d-unhas
cousas! ...
Resultou que hai patria e patria galega.

lmaxínome que ao voltar a Ga!iza
(si é que volto), se me desbalsen os
olios de bágoas cando alviste as
Cies e que un estranxeiro intente saber o motivo da miña emoción. "É
porque vexo a miña patria dispois dun longo desterro". O estranxeiro cicais me dixese: "¡Que patriotas son
os hespañoes!" Pero eu n-aquel intre
diríalle que soio penso na patria galega e que a emoción non se desbalsaría en bágoas se vise Cadiz, paño
por caso, en vez de ver a porta marítima de Vigo. ¿Poderia algún hespañol censurar as miñas verbas? ¿Po-

derfa alguén censurar o meu natural
patrioti mo?

Sobre o separatismno
Alguén xa me chamou separatista. I
eu razono así: ¿Hai algún galega
que non se sinta separado de Franco? ¿E non é hoxe Franco o que se
pode chamar Hespaña? Eu propoñeríalle a calisquera galego esta proposición, se fose factible: "Ternos
ocasión de vivir independentes da
He paña de Franco e de reximos dacordo co réxime democrático e
atendendo, naturalmente, a vontade
da maoría". Estou seguro de que ese
galega aceptaría a miña proposición. Pero eu digo máis: "A min separáranme de Hespaña, a min borráranme da lista dos hespañoles e
non somentes me negan dereito a
vivir no meu país senón que alí me
matarían". Entón se eu fon separado
poi-os separadores é natural que me
sinta separatista, a non ser que queira ter o ánimo despreciáble d-un
can. Pol-o tanto eu son separatista
da Hespaña actual.

Non somos partidarios do divórcio e cando un matrimonio non

acertou a entenderse considerámolo
como unha desventura; pero somos
partidarios dunha Ley de divorcio.
Da mesma maneira non somos partidarios do separatismo; pero queremos que a Galiza se lle conceda o
dereito a separarse cando lle conviñer, pois por algo ten soberanía natural.
Os centralistas aceptaban o provincialismo no tempo dos rexionalismos, dispois de acusalos como separatistas. Dispois aceptaron o rexionalismo cando xurdiron os nacionalistas, tendo bo coidado de
acusalos como separatistas. Andan
sempre a moda abolida -a que acaba de pasar. E sempre engaden esta
frase "ben entendido". Mañán
aceptarán o nacionalismo ben entendido.
Nós recoñecemos a realidade hespañola -unha realidade que non
escruie a Portugal porque comprende a península enteira- e debe
plasmarse en forma de Estado plurinacional, o máis forte posible, a
fin de defender a paz antes as nacións que o compoñan e a liberdade
de cada unha d-elas, é decir, a integridade funcional dos orgaos que
lle han de dar orde. Esto é a República Federal.+

······························································(················································

Fotografia da campaña do Estatuto no 1936. Pouco despois o golpe
militar truncou a esperanza dos galegos e moitos fuxiron ao exílio ou
morreron.

·
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DIAS
comunicación social
sometidos á xestión ou
competéncia das
institucións da
Comunidade
Autónoma".

charla proxectarase o
vídeo daquel conflitivo
regreso de Xuño de 1984.

•Prémios
do Facho
A Agrupación Cultural O Facho
deu a coñecer o fallo do seu
Prémio Nacional de Poesía que
recaeu en Alfredo José Ferreiro
Salgueiro, pola obra apresentada
co lema "Visom do Médium",
sendo o accésit para Mário J.
Herrero Valeiro, co lema "Santa
Agueda". O xuri estivo composto
por Miguel Anxo Mato Fondo,
Xulio López Valcárcel e Luis
Manuel Ma<_ras Lopez.+

• Homenaxes a
Castelao
A inibición institucional das
autoridades autonómicas no que
atinxe a homenaxear a Castelao
ten respostas noutras
organizacións. Asi a Fundación
Castelao que anúncia a
preparación dun Epistolário do
político nacionalista posibelmente
no transcurso deste ano, fixo
diversas apresentacións dos
Cadernos de Castelao (ver páxina
19 deste mesmo número de A
Nosa Terra). A organización
Galiza Nova da Terra de
Trasancos (Ferro} e bisbarra)
organizou conferéncias para os
dias 20, 21, 26 e 28 deste mes de
Clódio González Pérez ("Obra
plástica de Castelao"); Pilar
García negro ("O ideário
lingüístico de Castelao"); Manuel
Rei Romeu e Francisco Rodríguez
("O pensamento de Castelao á luz
da sua obra literária e actuazón
política") e Maria Tareixa Navaza
e Manuel López Foxo ("A traída
dos restos mortais"). Nesta última

Pola sua banda o
Concello de Rianxo
organiza diversos actos
que concluen o 30 de
Xaneiro no que se fará
unha declaración
institucional e unha
oferenda floral, acollendo
esa mesma mañá, na
Biblioteca Municipal
unha asamblea xeral da
Fundación Castelao. +
O grupo Leilia.

•Nova
curtametraxe de
García Pinal
O pasado martes apresentouse no
CGAI unha nova curtametraxe de
Alfredo García Pina!, A barbeiria.
A história relata en sete minutos
os extranos acontecementos que
suceden no establecemento de
Don Inocéncio. Está interpretado
por Lois Lemas, Rodrigo Roel e
Xosé Manuel Conde. García Pinal
ten no seu currículo a
curtametraxe Morrer no ma,r e
codirixiu con López Piñeiro Urxa.
O Centro Galega das Artes da
Imaxe está a pasar pontualmente
toda a producción cinematográfica
galega, ficando pendente a
posibilidade de extender a outras
cidades a proxección destes
traballos apenas difundidos. t

•Xa hai
programa do
Intercéltico de
Porto
O Festival lntercéltico de Porto,
que chega á sua quinta edición, vai
extenderse do 24 ao 27 de Marzo
xa ten o seu programa definido. A
representación galega correrá a
cargo das pandereteiras de Leilia

(na foto), que actuan odia 25
xunto aos representantes da
Hungría Márta Sebestyén e
Muzsikás. O programa complétase
do seguinte xeito: Día 24, Amélia
Muge (Portugal), Mac-Talla (con
Alisan Kinnaird, Christine
Primrose, Eilidh MacKenzie,
Arthur Cormack e Blair Douglas.
Escócia). Dia 26, Kristen Nogues
co trio formado por Jacky
Mollard, Patrick Mollard e
Jacques Pellen (Bretaña) e Déanta
(Irlanda) e finalmente na xomada
de clausura do 27 están Toque de
Caixa e Alf s Gang (Portugal) e
Dervish (Irlanda). Na última
xomada vaise celebrar tamén a
comemoración dos 25 anos da
revista Mundo da Canqáo.+

•Marina Castaño
non ten quen a
defenda
As reiteradas declaracións de
Marina Castaño non fan senón
embazar máis a situación do seu
programa na TVG "Agora,
agor<f'. A Mesa de Normalización
Lingüística anunciou o estudo de
medidas legais para a supresión
do programa, fundamentándose
no artigo 16 da lei da CRTVG e
no artigo 18 da Lei de
Normalización Lingüística que
afirma "o galego será a língua
usual nas emisoras de rádio e
televisión e nos demais meios de

Pola sua banda 33
persoas, membros do
Instituto da Língua
Galega, retrucaron as
declaracións de Marina
Castaño no programa
Bule-Bule de Antena 3,
nas que descalificaba á
Mesa e afirmaba que "só
teria en canta o que
digan a Real Académia e
o ILG". Os asinantes din que o
programa da Marina Castaño
"contribúe a aumenta-lo complexo
de autoodio dos galego-falantes, a
consagra-la diglosia na sociedade
galega e, xa que logo, non
colabora no proceso de
normalización lingüística á que
están obrigadas as institucións
próprias de Galicia". Conclúen
afirmando que o programa
conculca a legalidade do artigo 16
das lei de criación da Compañia
de Radio-Televisión de GaJicia. O
escrito está encabezado por
Francisco Femández Reí e entre
os asinantes están Ramón
Lorenzo, Rosario Alvarez Blanco,
Francisco Cidrás, Henrique
Monteagudo, Dolores Vilavedra e
Carme Hermida Gulias. +

• 32 pistas unha
publicación
senlleira
Con máis ou menos atrancos a
revista musical gratuita 32 pistas
chega ao seu número cinco, con
especial atención aos grupos
galegos sen esquecer as
novedades estatais e
intemacionais. A revista enche un
certo valeiro dos diários galegas,
que foron perdendo os
suplementos específicos de
música, e procura ser un xornal
musical especializado fóra do
ámbito dos fanzines.

A revista, de periodicidade mensual,
mistura o galego e o castellano, e
procura adiantar a programación
musical do mes, incluindo
reportaxes e entrevistas, e sección de
crítica, comentáiros de discos,
pasatempos e anúncios gratuitos. Os
interesados poden dirixirse ao
tfno./fax (986) 20-45-22. +

•Fallados os
prémios de
xornalismo
Compostela 93
Os prémios comnvocados polo
Consórcio Compostela 93 foron
fallados o pasado 16 de Xaneiro.
No que atinxe a reportaxes
literário compartiron ex-aquo o
prémio Andrés Campos e Victor L
Villarabid. Campos publicou o
traballo "Compostela, un lugar bajo
las estrellas" na revi ta Paisajes
desde el tren e Villarabid publicou
vário reportaxes obre o Camiño
de Santiago no diário El progreso.
Ambo e dous con eguiron
500.000 pesetas en metálico.
Outorgáronse catro prémio
finalistas de 25.000 pesetas cada
un, que foron para César Varela
polo traballo "Libredón"
publicado en A Nosa Terra·
Claudia Diemar por "Instantes de
elevación" no periódico alemán
Reise; Celso Loureiro por vários
traballos publicados en "Foro
Sponsor" e Isabela Muñoz e
Montserrat de Villanueva pola
reportaxe "Soño de Peregrinos"
publicado en Te/va.
No apartado gráfico resultou
premiado Xurxo Lobato polo
traballo publicado en Ronda
Ibéria dotado con 1 millón de
pesetas. O Compostela 93 de
audiovisuais, dotado con 2,5
millóns, foi para Alexandre
Cribeiro polo documental sobre
Santiago dentro da série Camiño
de Estrelas. O apartado de
programas radiofónicos foi
declarado deserto. •
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Leituras
Complexa e sinxela, En salvaxe
compaña articúlase arredor dun
conxunto de capítulos que moitas
veces -separadamente- poden
parecer relatos autónomos, contos
ou mesmo lendas. Mais non; esa
presunta autonomía de toda unha
série de capítulos non existe. A
estrutura profunda do texto
permite ler
certo capítu- A prosa,
1os como se ás veces
gozasen de
feiticeira
autonomía
dentro da no- cando non
ve la, pero a atormentada,
falta dun só de Manuel
deles deixaríRivas
aa trenca.

A escrita
da pena de
asa de corvo
En salvaxe

compaña
de M. Rivas
Desde 1989, cada dous anos, como curnprindo un rito, Manolo
Rivas dá o prelo unha obra narrativa. Deixando de lado Todo ben,
este é, o seu terceiro libro narrativo, a sua egunda novela: En salvaxe compaña<ll. Unha nova entrega que é unha viraxe na sua obra.
Non unha volta de 180 graus pero
que pode e debe marcar un novo
rumo na literatura do escritor coruñés.
En salvaxe compaña é un texto
(unha novela) na que o autor, nótase, puxo os fígados. Deu moito
do que tiña dentro -nós pensamos, que ainda pode dar máis- e

Virginia Wanlf

tara óIaro

Primeira
versión
de Virginia

Woolf
Na Biblioteca de
traducións de Sotelo

mistura os

non fixo, case, concesións ao leitor (aos seus leitores, sobretodo)
sen por iso complicar o texto máis
do necesário. A novela comeza
con certas vacilacións e un pouco
de escuridade até o ponto de que o
leitor que non venza a resisténcia

das primeiras páxinas conservará
unha impresión de torpeza ou de
simplismo. Torpeza e/ou simplismo que se varrerá e tornarase entusiasmo a medida que avance a
leitura dun deses libros que non
ceibas até acabalo.

canta de libros
Blanco tivo acollida
a primeira versión
dunha obra desta
escritora inglesa
en galego.
De Cara ó faro que
foi traducida por
Manuela Palacios e
Xavier Castro,
dixo Pierre
Bourdieu "pódese
ler como unha
metáfora das
relacións entre os
sexos. Excluídas dos xogos
do poder, as mulleres
e tán preparadas para
participar nos mesmos por
intennédio dos homes
que a posúen: a
socialización diferencial
prepara aos homes para
amar os xogos do poder, e
á mullere , para amar ao
home que participan
nele ".•

Todo
GarcíaBodaño
Espiral Maior
axuntou mm só
volume toda a obra
lírica de Salvador
García Bodaño: Ao
pé de cada hora,
Tempo de
Compostela, As
palabras e os dias e
Poema.s de anwr a Xulia,
reúnense neste libro
prologado por Basilio
Losada. "Ternos aquí a
obra de trinta anos, cáseque
a metade da vida dun
home. Pero, por baixo
destes poemas, latexan uns
azos, unhas emocións,
unhas lembranzas, e

sombras
amadas e perdidas. ( ... )
Encontramos o mistério, do
que sae todo, mesmo a
poesia, que é
fundamentalmente
mistério. E encontramos a
Salvador Garcia-Bodaño,
esculcador do mistério
dunha cidade insólita".•

As cromáticas
lampreas de
Baldomero
Moreiras
Hai xa uns anos que o crítico da
arte Kevin Power falaba das poucas ganas que os artistas Pirineus
para abaixo tiñan de titular as
suas obras, de facer asi referencia
nelas aos problemas sociais, cousa que si sucede na Alemaña ou
nos Estados Unidos, por dar só
dous exemplos, e onde as referéncias aos problemas médio ambientais, ao racismo ou á Sida
son unha constante nas obras de
moitos artistas.
Tanto é así a cousa que hai tempo
unha xoven pintora galega comen-

A história, derradeiros
nos primeiros saberes
capítulos, pode parecer populares e
ameazada po- a cultura de
lo ridículo até masas.
o momento en
que o leitor
dase conta
de que o autor pédelle que o siga
através dun mundo en que realidade e soño, verdade e mentira,
amor e ódio, alegria e dor, cotidianeidade e máxia, danse a man.
As situacións máis insólitas teñen
un ton de verdade. O imaxinário
galego, e o imaxinário do autor,
convocan os lugares e as orixes.
A história mistúrase coa ficción.
Cada un dos protagonistas (don
Xil, Matacáns, Spiderman, Rosa,
Misia, Cholo, Simón, Toimil,
etc.) arrinca á sua antiga terra
destellos de memória, pegadas de
dor e de exilios.
A prosa, xenerosa, ás veces feiticeira cando non atormentda, de
Manolo Rivas mestura os derradeiros saberes populares e a cultura de masas, amalgama aqui e
acolá os medos e as alegrías que
se penetran e se rexeitan entre si
e forman como un concentrado
do universo galego. As diferentes
cores estilísticas que se dan na
novela, obedecen a unha lóxica
de búsqueda dunha orde segreda
da desorde: o conto e o provérbio
eterno, o lirismo e a prosa didáctica, o relato histórico e a evocación familiar, o discurso racional
e o delírio máxico, camiñan xuntos, interrelaciónanse, inflúense:

tábame, despois de visitar
a bienal de
Kas sel
na
Alemaña, que
ficara enormemente sorprendida da
cantidade de
referéncias
que ali habia
nas artes plástica ás diversas problemáticas sociais.

Semella
como que
aquios
artistas
vivisen
pechados
no seu
estudio
a onde non
chegan
os berros
nena
problemática
da rua.

Semella como que aquí
os artistas vivisen pechados no seu
estudio a onde non chegan os berros nen a problemática da rua.
Non é o caso de Baldomero Moreiras que neses dias de vento e
chuvia invernal colga as suas lonas pintadas, no desolado e frio
monte compostelán de San Mar-

forman a orde segreda da desorde. A orde oculta do caso organizado polo home.
A cada paso nótase a angústia do
autor ao ver ese mundo no que se
vai En salvaxe compaña a piques
de desaparecer baixo a arrogáncia
do mundo moderno, do credo
modernista, máis ben, sob o poder engaiolante da cidade. Un
mundo onde a cotidianeidade
mesturábase coas forzas telúricas
e simbólicas. Un mundo que crea
Manolo Rivas. Quer dicer, o autor sabe que a ficción nunca esgotará a realidade e por iso impón maxistralmente este ponto de
vista (non sei se a man tenta ou
non, en todo caso a meio do seu
texto narrativo): non existe história inverosímil mentres sexa contada pola necesidade de opór aos
furores do mundo a forza da inocéncia. Forza da inocéncia personificada na novela por multitude
de personaxes: Rosa, Spiderman,
Simón mesmo Misia e en certos
momentos don Xil, e toda a selvaxe compaña.
Con esta novela, Manolo Rivas
chega ao seu ponto máis alto até
hoxe. Non só pola criación e recriación da linguaxe, polo brillante humor e a profunda ironia
que deitan moitas das páxinas,
nen pola mestria que amosa en
capítulos máis ou menos experimentais (o XXVIlI, reconversión
da técnica monólogo interior a
terceira persoa narrativa), senón
porque expón claramente (e de
forma literária, que é o que aqui
interesa) aquelo que atravesa a
sua obra literária. Quer dicer, a
obra de Manolo Rivas ven ser algo asi como a exposición das dificuldades da Galíza para se situar entre o soño das tradicións e
a realidade da modernidade. Sen
esquecer que na presente, tras do
inirismo, dase un combate entre a
supervivéncia e a morte que aparece sob diversas máscaras e aspectos. A morte, que é vencedora. Mais sempre existe a escrita
da pena de asa de corvo para conxurar o desespero. E a insuportábel lixeireza de escreber. +
XGG

(1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1993. 178 páx.

cos ao abeiro da Fundación Sotelo Blanco.
Son cadro cunha clara referéncia
temática: a destrucción da nosa natureza. Poderiamos falar de que o
artista trata de facer unha denúncia
publica da destrucción dos rios, da
queima dos montes ou do abandono do agro e, con iso, dunha forma
de vida e, tamén, dunha forma
própria de crear. Mais Baldomero
Moreiras quer chamar a esta mostra co nome de "Paralelismos".
A través da pintura quer obrigar ao
espectador, que esta contemplando
os seus cadros, a facer unha reflexión, un paralelismo entre como
están as cousas e como debían de
estar, entre corno o vemos nós e
como poden ver outros. É, tamén,
un canto a diversidade, ao respecto
e ao amor polos outros nestes tempos de uniformidade.
O artista pinta aos seres máis dé(Pasa á páxina seguinte)
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biles da natureza, pinta volvoretas ·
que teñen nomes e apelidos, volvoretas que voa sobre os poucos
campos de pan que aínda poden
quedar na aldea ourensana de Golpellas, que é onde agora vive o
pintor. O artista pinta lampreas,
ese peixe primitivo e exquisito
que habita aínda en alguns dos nasos rios. Con isa quer facer un
"paralelismo" entre os povos irmáns que viven a un e o outro lado da raia que forman o ria Miño.
Para facer esta chamada de atención sobre a nosa natureza ameazada Baldomero Moreiras colle
unhas lonas con fondo negro e sobre el vai deitando con pulso rexo

cores máis vivas para crear formas, vai suprimindo zonas do negro ata chegar a crear unha obra
cun característico toque persoal
onde se conxugan regularmente
abstracción coa figuración. "A cor
sobre o negro -di o pintor- dá
unha tensión e unha felicidade que
non a dá sobre o branca".
Facer denúncia e despois lucrarse
non entra na filosofía vital de Baldomero Moreira, por iso o artista
ten por norma facer doazón da sua
obra a diferentes institucións ou
entes que se preocupan ou están
relacionados con do que ten denunciado na sua pintura.•
M. VILAR

Berlanga con A. Matas na rodaxe de "La escopeta nacional". En Todos a la cárcel a ironla converteuse en aborrlmento.

Coia ruidosos, convencidos e pioneiros
do rock como linguaxe de combate, cunha
clara conexión basca.
O chamado rock radical basca fixo estragos no incipiente rock
radical galega.

Agora como
quinteto
teñen un
toque máis
thrash.

Bravio
da terra

Tiveron que pasar unha chea de anos para
veren publicado o seu
primeiro Lp, que saiu
á luz o ano pasado.
Disco que ademais
supuxo en certa medida unha reactivación do grupo. Máis concertos. E nesa liña están a seguir.

Son máis de sete anos de história
os que avalisan o nome Desvirgheitors como unha lenda nos carreiros do punk e o rock galegas.
Unha longa andaina salferida de
cámbios na formación da banda,
atitudes militantes e outras de pura anédota.

Unha das suas últimas actuacións
foi no Iguana Clube de Vigo, onde apareceron coa serenidade dos
veteranos de moitas campañas.
Agora como quinteto, con duas
guitarras cunha presenza moi metálica, teñen un toque máis thrash,
máis en consonáncia con novas
tendéncias das músicas duras. Renovarse ou esmorecer, pero no
fundo segue a eséncia do mesmo
grupo.•

Os Desvirgheitors naceron en

XURXOVAZ

Desvirgheitors

Berlanga
no final?
Todos
ao cárcere
Narrar unha história desde unha
composición coral e colectiva, a
crítica social, o emprego da farsa
como dardo acusador dos modos
burgueses e a via do humor como
facha inspirador do seu universo
criador: velaí as regras do xogo
amasadas por Luís García Berlanga
(1921) desde "Benvido Mis ter
Marshall". Cuarenta e un anos despois desa obra maestra, o mundo do
realizador valenciano segue a transitar por eses mesmos vieiras tan
indisolubelmentre vencellados á
sua galería particular de actores e
personaxes que máis de un ten denominado "o circo de Berlanga". É
toda unha densa, fecunda e frutífera
nómina de intérpretes, os mellares
no oficio, que case se dirixen sós e
que moldean os tipos máis variopintos e arquetípicos da sociedade
que o autor de "O verdugo" gasta
de viviseccionar de xeito corrosivo
e cruel. Pero isto, que foi evidente
no pasado semella, hoxe unha caricatura de dificil dixestión.
Certamente Todos ao cárcere, que
ten un esquema e unha estrutura
narrativa case idéntica a "A Escopeta Nacional" (o que ali era unha
cacería agora é un cárcere) refléctanse as teimas do autor e o seu es-

realizador fai auga por todas parte .
pírito burlón e
Quedan lonxe o tempos de "Plácilibertário. Son E nada
do" ou "Calabuig" e a fórmula Beros " tics" da serve o
langa parece aquí e tancada para
España
da esforzo dos
sempre, tal como "Mauro e cristransición os actores, nen
tiáns", a sua anterior película, xa
que Berlanga
demostrara hai alguns anos. Quizá
pretende retra- que estes
, o talento do realizador, que ten no
tar e onde os sexan
seu haber algunhas das mellares
trapicheos xa mestres no
películas da história do cinema esnon se fan en seu traballo.
pañol, teña xa tocado fondo; talvez
cacerías con
o seu discurso estexa esgotado e o
marqués paga- A fita fai
seu universo criador sexa xa un cado, senón nas auga por
dáver, quizá Berlanga estexa vacio
cadeas onde se todas
por dentro e non teña xa nada que
reunen o arripartes.
dicer ou se cadra, tamén, xa non lle
bism o, a cointerese a ninguén o que poda dirrupción, o trácer. Porén, esta sequia criadora non
fico de inmíngua o seu valor como cineasta.
fluéncias e a carreira por situarse
Outros grandes viviron tarnén modentro do "establecimento". Os
mentos semeUantes de reiteración e
modos do franquismo e do tardoesterilidade: Fellini, Visconti, Bergfranquismo que olláramos en "A
man, Antonioni, formaron parte deEscopeta" e en "Patrimonio Naciosa nómina. Pero, quen deixaria de
nal", son agora sustituidos polos
ollar algun dos seus novas traba"novas métodos dos tempos prellos? quen rexeítaria poñerse diante
sentes": o empresário buscón, o
dunha pantalla para percorrer os
animador cultural sen escrúpulos e
seus mundos? Só a de aparición fíhipócrita, o banqueiro señorito e
sica dalgun deles nos impede concorrupto, o director de prisión enatemplar o seu cine, o seu novo cine.
morado dun travestí que se deixa
sobornar, o ministro do govemo
Razóns como estas deberian contrique sofre os rigores da cadea no
buir a que o bo afeizoado e o
seu próprio corpo ... Berlanga arrecinéfilos militantes non deixen pamete con todos e contra todos, e nesar por alto unha película de Bersa operación de Kamikaze non se
Janga, ainda que, como no ca o que
decata de cubrirse as costas, favorenos ocupa, o resultado non poda er
cendo asi unha última leitura do filoutro que a condena, condena espeme que o achega a un discurso recialmente dolorosa por tratarse do
accionário, e o que ao mellar podetraballo dun cineasta que foi quen
rla ser un guión lido con risas, non
de gravar na retina de moito algun
remata por funcionar. De nada serve o esforzo dos actores, nen que
dos título que conforman parte da
nasa cultura cinematográfica.•
estes sexan mestres no seu traballo.
O filme non é quen de camiñar con
CELSO X. LOPEZ PAZOS
fluidez e o esquema tradicional do
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Francisco Rei Balbis, un galega antifascista en Cuba
No 1945 dirixiu o destacamento Henrique Líster
•X.C.

O escritor Manuel
Zebral trouxo de Cuba
unha carta aberta de
Francisco Rei Belbis,
Mancho, un home da
guerrilla antifascista
galega que vive desde
o ano 1964 en Cuba. A
biografia de Mancho é
a da mocidade tronzada
polo golpe militar de
1936, que reacciona en
defensa da República.
A referéncia máis
cumprida á sua vida
deuna el mesmo nunha
longa entrevista que lle
fixo Xosé N eira Vilas e
que está publicada no
libro Guerrilleiros.

(

azos. A Internacional, cancións
populares galegas e o Hino Galega, de pé, ainda que aquelo de
"que din os rumorosos" a nós decíanos pouco daquela. O seu contido, o texto, a letra non nos enchia, era insuficiente para os guerrilleiros, pero cantabámolo por
ser un símbolo que durante a República moitos de nós deprendéramos a levar connosco.

O cuestionário de Neira Vilas é
prolixo. Acostumado ao xomalismo, o escritor galego, tantos anos
en Cuba e agora residente en Galiza, descrebe da man do Moncho o
dia a día dos guerrilleiros e o Rei
Belbis resume, cando lle pergunta
sobre as infiltracións, as motivacións que levaban á xente ao monte. "A maioria das nosas incorporacións viña dada por enlaces

queimados e presos políticos que
quedaran libres. Estes non atopaban traballo e ademais estaban en
constante perigo. Por exemplo, o
. meu caso: condenáronme a morte;
logo, a pena quedouse en trinta
anos, pero cando sain da cadea dixéronme sen voltas: "se reincides,
morte segura". E aquelo era certo;
naqueles anos do franquismo tiraban a dar. Polo tanto, o camiño do

monte era o que ia quedando. E
era tamén o que collian alguns labregos probes, cansos de aturar
abusos de toda erase".
En Cuba Rei Balbis incorporouse ao ensino, e hoxe desde ali
chama aos seus compatriotas galegos a non perder de vista o pasado e a solidarizarse co povo
cubano.+

CARTA DO GUERRILLEIRO MONCHO AOS MOZOS GALEGOS
FRANCISCO

Mozo gal ego! Querido paisano!

( ... ) Son Galego de pura cepa e vivin sempre
moi orgulloso por iso. Cousas da vida: aqui
dinme o Galego e na Galiza o Cubano. Ese é o
prezo da emigración. Amo profundamente a
miña terra, a miña Pátria. O senso do meu patriotismo atopeino expresado nun poema do
Heroi Nacional de Cuba, José Martí, que expreO Moncho naceu en Cersaba,
" ... o
vo, na Mariña luguesa, o
amor Mai á
19 de Marzo de 1917.
Pátria non é o
Con só dezasete anos paramor ridículo á
ticipaba, co seu irmán Beterra que tripan
nigno, nas loitas sindicais.
as nosas planCando o golpe militar intas, é o ódio
corpórase aos camións da
invencíbel a
CNT-FAI que van á Coquena oprime,
ruña en defensa da Repúé o rencor eterblica. Mobilizado polos
no a quen a
militares pásase, xa na
ataca".
Asi
frente, ao bando legal.
quero eu a GaRematada a guerra regreliza, asi a quesa a Sada e despois de esría cando sentar incomunicado en prido un mozo
sión sete meses é condeadecidin 1anzardo a morte. Ingresa, en
me á loita.
1941 no mesmo cárcere,
Anos difíceis
no Partido Com un is ta
foron aqueles.
Conmutada a pena pola
Algo se escrede trinta anos sae no 45
beu, pero pouda prisióne dirixe a agruco e non sempación ' Henrique Lfster" Francisco Rei.
pre agromou a
despois da morte e caídas
verdade. A miña primeira mensaxe é esta: hai
sucesivas de Marrofer e Manuel
que salvar a história, hai que tirarlle o barolo,
Ponte. No 1951 sae de Galiza para
hai que resgatar a verdade. Un povo que perde
Franza onde vive vário ano , marchando para Cuba coa ua filia en
1964. A entreví ta de Neira Vila
percorre toda e ta andaina e re gata a figura do Franci co Reí Balbi
para a no a hi tória. (Guerrilleiros.
Edició do Ca tro, 199 l)

Recebia a guerrilla todo o apoio
doPC?

REI 8ALBIS

a sua história pérdese a si mesmo, deixa de ser,
é asimilado, perece. Moitos xóvenes coma vós
atopábanse nas guerrillas. Mozos con ilusións,
con nais, noivas. Estudos truncados, sonos desfeitos pola metralla, vidas segadas. Esa é unha
chaga que apesar dos anos ainda non pechei, e
coido que nengun dos daquela loita e quedamos
vivos tampouco, e é profunda a tristura que
causa o siléncio que rodea o nome dos caídos.
"Honrar, honrar" di José Marti, e perdoádeme
que vol va acudir a el, mais, indubidabelmente o
seu pensamento é tan universal, que é raro atopar un aspecto da vida sobre o que non teña reflexionado. Iso é xustamente o que precisamos,
tirar á lus o nome e a sinxela história daqueles
herois que combatiron e cairon na loita, coa
ollada posta no futuro e o corazón na Pátria
asoballada. Acaso non lles debemos iso? Ou
mellor, non é algo que nos debemos a nós mesmos? Non andaríamos máis firmes, máis tranquilos máis orgullosos, se cumprísemos con
ese elemental deber? Estou certo que si. E por
se fose pouco, a vida fíxome vir a parar a un
país onde a Revolución trunfou e ninguén quedou esquencido, ben ao contrário: foise ao resgate da História, ao respeito e á homenaxe dos
que cairon no camiño á vitória.

portante o direito a unha vida digna. Pergúntovos: podo eu dar as costas nestes momentos difíceis a este povo? Seria consecuente coa miña vida, cos meus princípios, se pensando máis no
meu próprio beneficio que na dignidade do home abandoase o barco no médio da tempestade?
Xamais me pasou pola mente, e menos agora. É
nos momentos difíceis que se coñecen os amigos
e eu teño unha débeda eterna con esta amiga que
é a Revolución Cubana, o povo cubano. Este povo, mistura de galego e africano, que por tras da
sua ledícia oculta unha firmeza envexábel, un
temple pouco comun, unha perseveréncia e unha
dureza que o fixeron pasar as máis duras probas,
e farano vencer esta difícil etapa que esta atravesando, non teño dúbidas.

Xa vou cumprir os 77 anos, e deles levo 20 nesta
terra que me acolleu coma un filio. Nada me pediu e en troques todo mo deu. Eu, home sinxelo,
puiden facerme un profisional aqui. A miña filia
puido facer a Universidade como calquer mozo
cubano, os meus netos teñen garantido o pan, a
educación, a atención médica e o que máis im-

Cada vez que o brazo solidário dos meus compatriotas se extende por enriba do océano, énchome de fachenda. E eu, irmáns, que estou
aqui, cóbado con cóbado cos cubanos, coma
miles de galegos que viven nesta illa, dígovos:
non cae en saco roto a solidariedade que despregades. AquL valórase, agradécese, e non se
sabe canto, cada aceno amistoso, e máis vindo
da Galiza, que está unida a Cuba por lazos de
sangue. Quen non ten algun familiar emigrado
acó? Quen non ten un avó, un tio que descansa
nestas terras? Axudade a Cuba compatriotas!
Acudo a Marti outravolta "Quen se erga hoxe
por Cuba, érguese para todos os tempos".
Glória eterna aos caídos! Viva a Pátria galega!
Viva a solidariedade entre os nosos povos! •
A Habana (Cuba). 19 de Decembro de 1993

A literatura con voz de muller. Úrsula Heinze acaba de recibir
o Premio "Blanco Amor" polo súa última novela. Dende a madurez, coa ambición das
súas mellores páxinas, na tensión donoso tempo, debruzada sobre situacións límite.

Soe dicir e que a roupa uxa lávase na casa, e eu fun empre un militante di ciplinado. Pero agora e tou convencido, ante unha nova
óptica, un novo estilo, que moita
veces é saudábel para todos sacar
á rua certa roupa luxada. Por derriba de todo está a verdade histórica, e esta verdade é que non tivemos a axuda necesária, prometida; unha axuda e un empuxe que
estivesen acordes coa nosa forza
potencial. Podo afirmalo porque o
vivin. Polo menos unha vez ao
mes, no tempo que eu comandei a
IV Agrupación, recebíamos un en1ace, que supoño que viña da
Franza. Traguíanos orientacións e
levaba información de como andaban as cousas no monte. E eu
vía que a axuda ia a menos.( ... )

NA MESAM COLECCIÓN

CULPABLE DE ASASINATO

Cantábades algunha vez?
Home claro. Non a calquera hora
ou en calquer lugar, e tampouco
en voz moi alta, pero si cantabamos colectivamente. Cancións patrióticas, de loita, para darnos

Úrsula Heinze
Premio Blanco Amor 1993

XERAIS

~"
~~

TALEGO
Xosé Ballesteros
Premio García Barros 1993

EN SALVAXE COMPAÑA
Manuel Rivas
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Rodrigo Romaní
'É un erro incorporar sons alleos sen coñecer a fundo a música autóctona'
máis, á marxe de calquera apelativo, incluída a Galiza. Mesmo hai
curiosidades coma o Pórtico da
Igrexa de S. Martiño en Noia-do
século quince- que ten duas harpas, unha delas de características
semellantes á que se usaban nos
paises considerados célticos. Non
podemos facer unha reivindicación
do seu uso, xa que os vestfxios do
instrumento desaparecen precisamente nesa época, no século quince, comeza a usarse no que podemos considerar música clásica.

• XOÁN M. ESTÉVEZ

No xermolar e posterior
consolidación do
fenómeno folk galego a
presenza da harpa é
unha constante á que
cada volta máis
xóvenes intérpretes se
van sumando na
procura do seu son
suxerente, atractivo e
engaiolante. No
contexto europeu
ocidental, a harpa está
relacionada co folclore
daqueles países que
nalgun período da sua
história receberon unha
forte influéncia da
civilización dos
chamados povos celtas.
Rodrigo Romaní, a máis
· de harpista en
Milladoiro, exerce
como docente
impartindo clases a
outros músicos. A
meados do presente
mes participou na
segunda edición dos
Encontros de Harpa
Céltica, co-organizados
por distintas
institucións públicas,
entre elas a
Universidade Popular
de Vigo, que se ven
distinguindo dun tempo
a esta parte polo impulso
que lle está a dar a
todo este mundo que
se desenvolve a carón
da música tradicional.
"Nestes Encontros tentamos divulgar a realidade da harpa céltica
en Europa. Volvéuse a poñer de
moda este instrumento, se é que
algunha vez o estivo, a partir dos
anos sesenta; este rexurdir debeuse á sua ligazón á música tradicional dos países europeus, ainda
que máis tarde fose utilizado en
outros cometidos. Acaba collendo
vínculos coa música tradicional,
pero actualmente non se pode dicer que estivera permanente arraigado, e menos na Galiza. Desta
xeira o máis coñecido é Alain Stivell, porque se vinculou con outros instrumentos, co mundo do
rock ... pero hai un movemento
máis amplo sobre este instrumento; maxino que porque a sonoridade é moi especial, remite a outros ambientes, é moi versátil para provocar diferentes sentimentos, para que a xente pense e maxine cousas, para a relaxación, é
asequíbel para os músicos ... dánse
unha serie de componentes que
facilitan a súa aceitación.

Daquela pódese dicer que o uso
do instrumento estivo secularmente ligado a Irlanda?
En Europa pen o que i; o irlandeses on o único que con ervan
a mú ica que e tocaba coa harpa,
conseran a técnica, e me mo en toda a mitoloxia da Nazón irlandesa
e tá empre pre ente o in trurnento, na moeda , no e cudo ...

Influéncia irlande a
E iso non conleva un perigo, que
comeza a ser latente en alguns
músicos f olk gal egos, de imitar
un son irlandés, en detrimento
dunha sonoridade autóctona?

ANXO IGLESIAS

"Por outra banda a harpa céltica
resulta doada para tocar música
tradicional galega. Daquela, non
se debe procurar unha suposta recuperación do instrumento na Galiza -entre nós é unha invención
relativamente recente-, pero
operativamente si que lle vai ben
ao noso repertório tradicional, e
de feito a función que viñemos
desenvolvendo Emilio Cao ou eu
en Milladoiro foi precisamente
esa de vinculalo á nosa música
tradicional. Tamén oferece unhas
posibilidades cara á música de
vangarda, e neste sentido o seu
uso está extendido tanto por Europa como polos Estados Unidos,
concretamente en California está
collendo moito pulo. Tentamos incluir tamén neste Encontro un tipo
de harpa que non é céltica, e descende directamente da harpa barroca española, que vén sendo a
harpa latinoamericana.

En qué se diferencia a harpa
céltica da clásica? Pode un mes-

'Non se debe procurar a recuperación
da harpa céltica na Galiza,
pero operativamente vaille ben
ao naso repertório tradicional"
mo instrumentista simultanear
co mesmo grau de virtuosidade
ambas especialidades, nomeadamente a respeito das diferentes
sensibidades implícitas en cada
estilo musical?
Tendo en canta o ·nível ao que se
desenvolveu a harpa clásica, esixe
unha dedicación exclusiva se queres acadar un grau de virtuosismo
considerábel, especialmente logo
do pulo que colleu co impresionismo francés. Non creo que sexa
compatíbel ser un virtuoso na harpa clásica e ao mesmo na céltica.
Na harpa céltica hai moitas esco-

las, hai xente que o considera un
instrumento completamente afastado da especialidade clásica; hai
xente que considera prévia a céltica á clásica cara a súa aprendizaxe ... A céltica está inspirada nas
últimas harpas tradicionais que
quedaron na Europa Occidental,
nomeadamente en Irlanda. O último encontro de harpistas deuse en
Belfast no ano 1. 792; desde entón
desapareceu totalmente. Lóxicamente, a vangarda na recuperación
do instrumento comezóu na própia
Irlanda, para estenderse logo a
Bretaña, Escócia, etc .. en todos
eses países tocóuse a harpa, sen

É certo que ucede ne te momento; a todo no preocupa, xa que
ademáis mesmo podes sentirte
culpábel da situación. Non falaria
de influéncia perniciosa porque
non me parece a expresión máis
atinada, pero non é positiva esa
pegada, no senso de que, se houbera unha canteira de músico de
base tradicional galega moi sólida,
que paseniñamente foran incorporando influéncias de fóra, e taría
ben; pero acontece que e e mú icos primeiro, por cue tión de moda ou éxito de outro grupo , importan e e padrón directamente
en pasar ante pola mú ica tradicional galega pura que é ben diferente á mú ica irlande a, a pe are
dalgun elemento comun . Cando un está imbuído da mú ica autóctona, pode uportar influéncia
de outros tipo de mú ica, pero
cando e pa a dun meío urbano ,
de conectado da Galiza eterna , e
decánta e pola incorporación de
sons irlande e e e cace e , aí e tá o grande erro que ameaza a
con ervación da no a própia persoalidade. Persoalmente utilizo o
harpa introducindo nela, non a
música irlande a senón a mú ica
galega, tento respeitar a ornamentación e a técnica de expre ión ;
facer coma unha sorte de trasmutación de outro instrumento como
pode ser a gaita galega.

Ao fío destes comentários, algunha vez ocorreuselle matinar
sobre o mimetismo que, mesmo
desde posicionamentos nacionalistas, adoitan adoptar certos artístas suposta111ente defensores
do autóctono. E dicer, a miudo
practícanse os mesmos vícios
que se combaten, verbo da standarización da cultura?
Explícase en función dun colonialismo cultural evidente, penso que
é a única forma de decilo. Galiza,
xa no medioevo foi un País dependente, que estivo asimilado ao
Reino de Asturias, máis tarde o de
León... Actualmente loitamos
contra do poderío dos meios de
comunicación, que ven sendo imposíbel de superar; impón padróns
de todo tipo, musicais, de conduc-
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'A xente ma1or
.
ainda leva
dentro iso que
alguns chaman
duende e outros
feeling,
sentimento,
~ en definitiva"

ta ... e eses meios non son autóctonos, non son galegos; impoñen
productos que se van construindo
sobre a destrucción sistemática do
que hai debaixo, máis que asimilar destrúuen. Neste contexto, a
tua própria cultura é apresentada
como algo vello, desfasado, morto, e que ten a ver cos paletos e
ignorantes, en contradicción co
que se considera a actualidade, o
progreso, a evolución ... é unha visión absolutamente errónea.

O segredo
da música tradicional
Nesta coxuntura como asume o
éxito de Milladoiro?.
Milladoiro conecta moi ben en directo con moitas clases de público, entre ele a xente maior; quen
tivo retivo, e a xente maior ainda
leva dentro i o que alguns chaman
duende, outrosfeeling, sentimento
en definitiva. Logo o segredo é
ese, a facilidade para atraer ao público potencial da música tradicional galega; non ten nomes de pezas, nen de arranxos, é algo que
está flotando sempre, por iso resulta difícil de explicar.

Os afeizoados que desde a butaca seguimos o percorrido dos
dedos do instrumentista polas
cordas do harpa observamos a
dificuldade que conleva emitir
ese son tan engaiolante.
A diferéncia doutros instrumentos, a harpa é moi agradecida;
cando comezas a tocar, axiñas
atopas recompensa. Progresivamente, váise facendo máis complicado; é un instrumento molesto,
porque un engancha as unllas, roza, pero non creo que sexa de especial dificuldade.

Cándo observo en directo que
vostede de cando en vez produce uns rasgeos no instrumento
máis ou menos espectaculares,
estáse facendo unha concesión
á galeria?
No directo, cando acadas un mínimo de domínio do instrumento,
permíteste certas licéncias. N ós
concesións á galería facemos, non
hai nengun grupo que non as faga;
se ves que nun momento determinado á xente váille ben unha detenninada peza, tócala e non pasa
nada.; pero en calquer caso, son
atitudes que non se saen da liña
concreta do grupo.

Falando de instrumentos de corda, ula a cítola, que hai tempo
que non a usa tanto, cando menos en público?
A cítola é un instrumento moi antigo, identificado coa música renacentista e medieval. Pero hai toda
unha série de instrumentos, como a
ocarina, que en si mesmos non son
nada, non teñen unha identidade,
pero que combinados dan unha riqueza de timbres que nengun sintetizador poderá nunca imitar, é unha
riqueza que cómpre aproveitar; hai
instrumentos de pouca importáncia

..........................•..........•........................•........
'Falar da música
~
dos celtas
é unha solene parvada'
Ultimamente parece rexurdir
o fenómeno céltico. Editase un
di co antolóxico titulado preci amente Celtas; con esta etiqueta recláma e a presenza
dalgun grupo galego en festivais de fóra da Galiza ... ?
Pen o que actualmente referir e
á mú ica do celta é unha olemne parbada. O celta on unha civilización que de aparece
na Galiza coa chegada do romano , 1ogo viñeron o uevo , o
vi igodo ... e i o deixa un poso,
pero moi filtrado
ao longo dos séculas; non pintamos nada falando agora da música celta. Inventouse esa história
para distinguir a
música duns paises atlánticos,
que nalgun momento da sua histó ria ti veron a
ver coa civilización celta. Parece
que como etiqueta vende comercialmente. Acabo
de escoitar un
disco de Celtas
Cortos, que está
ben para adolescentes, é música

lixeira , pero eu non me paro a
prestarlle atención, como non intere o polo Chin-Chin 8ombón
ou eu que ei... . O apelido celta
é confuso e alguén se eré que
vai escoitar a Milladoiro coma
mú ica celta, e pode confundirse
con Celtas Cortos.

O concerto que compartiron o
pasado verán cos Chieftains e
Alan Stivell ten algo a ver con
esa dinámica?
Cecáis fose unha despedida.
Esa programación fixémola
nós, Milladoiro,
porque nos apetecía; tentamos
recoñecer os ancestros. Cando
un fai iso é coma un saudo e
un adeus, amáis
dunha homaxe a
esas duas institucións, pero actualmente estamos noutra cousa, xa non nos
inflúen ese tipo
de formas musicais. Foi en certo modo a despedida simbólica da figura do
pai.+

'O apelido celta

é confuso.
Se alguén ere
que vai escoitar

que poden resultar sorprendentes,
doadamente combinados.

ces, que apenas quedan cantando no noso idioma?

A música cantada

Aquel disco ao que se refire foi unha cousa puntual, un encárrego do
que fiquei satisfeito; de cando en
vez escóitoo, e gosto del, tendo en
conta o momento en que foi editado. Por outra banda eu canto mal
música tradicional, tería que aprender se quixera facélo ben. Estou
demasiado mediatizado polo que
aprendin na miña infáncia, que foron os Chalchaleros e demais cousas que se escoitaban por aquel entón. Actualmente penso que están
máis próximas á música tradicional
as voces dos gaiteiros de Milladoiro que a miña própria . Nas actuacións en directo cantamos pero moi
pouco, e non ten maior importáncia; penso que se quedará na música en directo, que un está contento
e canta, e góstalle moito á xente.

Os que sabemos das suas boas
dotes coma cantante, lamentamos que a sua non sexa unha
voz recuperada no deserto de
cantautores galegos. Recentemente comentabamos con Nani
García verbo do disco que vostede artellou con el, sobre poemas de Rosalía cantados por
Dolores Plata. Por outra banda,
nos concertos de Milladoiro convidan a cantar a Pilocha. Por último comentar que se dí por aí
que a influéncia negativa do
grupo na música galega é que
creou continuidade de formacións folk, en detrimento de vo-

'Hoxe loitamos
contra o poder
dos meios de
comunicación,
que impón
padróns de todo
tipo, musicais,
de conduta ... "

Non queremos desaproveitar a
ocasión de falar con vostede para informarnos de Milladoiro,
verbo da gravación da obra
magna lacobus Magnus.
Gravamos a parte orquestral en
Londres, coa English Chamber
Orquestra (E.CH.O.), dirixida por
Maximino Zumalave; agora ternos
pendente o resto da gravación no
noso próprio estudo; é un proceso
complicado e estamos moi ilusionados coa obra porque hai composicións de practicamente todos os

•.................................................................

compoñentes do grupo.

Houbo algún motivo especial na
eleición da E. Ch. O. e do estudo
de gravación, Abbey Road?
Hai unha razón importante que é a
calidade da orquestra, e a E.ChO ..
tocan moi ben, fan as gravacións
moi rápido, teñen moito oficio e soan moi ben; eso é unha garantía nas
nosas condicións, que non dispuñamos dun mes de estudo en Abbey
Road. Pola sua banda, a Orquestra
asumiu a obra, logo de pasar un
control de calidade, condición prévia para que eles participen na gravación . Tes que enviar a partitura
meses antes para que eles a sometan á consideración. Non é só coller
os cartos e enviarllos aló. O estudo
non o procuramos nós, suxeríunolo
a E.Ch., e foi unha casualidade ver
o estudo onde gravaron os Beatles.

A respeito do son global do grupo, resulta dificultoso no aspecto tímbrico un instrumento como a harpa, nomeadamente a
carón de outros sons tan potentes como por exemplo as gaitas?
É un lío, conleva unha amplificación moi complexa Cando un toca
só ou con outro harpista non se dán
esaª complicacións tírnbricas. Para
a mestura da harpa con outros instrumentos hai que recurrir á electrificación, e resulta dificultoso que
soe ben nesas condicións. •

Vicente Risco
Arredor de Nós
18 ESTIJDOS SOBRE O INTELECTIJAL SOBRANCEIRO DO GRn>O NÓS

+ Carlos Casares
+ Manuel María
+ Xosé Mª de Castro Erroteta
+ Manuel Forcadela
+ Antón Risco
+ Francisco Carballo
+Antón Capelán
+ X. Manuel Martínez Oca
+ Claudia Rodríguez Fer
+ Basilio Losada Castro
+ Francisco Sampedro
+ Carlos P Martínez Pereiro
+ Manuel Outeiriño
+ Carlos López Bernárdez
+ Xosé M. Millán Otero
+ César C. Morám Fraga
+ Ramiro Ponte
+ X. R. Freixeiro Mato

Milladoiro

como música
celta pode
confundirse
con Celtas
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O trinque

Convocatórias
Acollida
de nenos saharauis
A Asociación Galega de Amigos do
Sabara (AGAS) promove doutravolta,
tras o éxito da campaña do verán de
1993, a acollida de nenas e nenas saharauis en réxime de vacacións por famílias galegas no verán de 1994. Para
participar na campaña hai que remesar
unha nota á AGAS (Isaac Peral, 127ºU. 36201 Vigo. Teléfono (986) 22
12 47) co nome do responsábel, enderezo habitual, enderezo do verán, teléfonos, número filias e a idade; amais
de especificar calquer preferéncia sobre o periodo (30, 45, 60 dias, Xullo,
Agosto, etc) de acollida. Ao mesmo
tempo a AGAS está a promover unha
campaña de pediatria cos nenos dos
campamentos de refuxiados do Sahara, na que precisan colaboración para
mercar os medicamentos da próxima
entrega que cae no mes de Abril. Pódese axudar ingresando na conta da
AGAS, 927-0 de Caixavigo, ou ben
enviando material sanitário ao local da
AGAS: leites maternizados, protovit,
glucodulco, xiringas de insulina, manzanilla, algodón, gasa e esparadrapo.

Vídeo
para afeccionados.

b

Ateneo Ferrolán convoca un concurso de vídeo para afeccionados, dentro do seu certame F eitura. 1maxe 94 a
celebrar en Febreiro de 1994. A participación está aberta a todas ás persoas
non profesionais do vídeo nunha única
categoria de temática libre na que non
se aceitarán obras apresentadas a calquer edición anterior do Certame. As
obras, non roáis de duas por persoa,
han ir en galego e en soporte VHS,
cunha duración máxima da 20 minutos
por vídeo . Para acceder ao prémio,
único de 50.000 pta., hai que mandar
as filas antes do Sábado 19 de Febreiro, ao Ateneo Ferrolán (R/Magdalena
202, l Q. O Ferrol). Os gastos de envio
e devolución corren a cargo do participante e o Ateneo resérvase o direito de
reproducir as obras escolleitas, no certame Feitura . lmaxe 94 amais de quedar en propriedade da obra gañadora.
Fica estabelecido un prazo máximo de
trinta dias ao cabo do Certame para recoller as filas, de non facer tal pasarán
a propriedade do Ateneo. Maior información no Ateneo: (981) 35 79 70.

Prémio
de Narración Curta
do Concello de Marin
O Concello de Marin convoca o 111
Prémio de Narración Curta Concello
de Marin co gallo do Día das Letras.
Poden concurrir ao certame todos os
que o desexen cun único traballo de
tema libre, orixinal e inédito, dunha
extensión limitada entre os 5 e 10 fó lios, mecanografados a dobre espazo e
por unha soa face. Para participar hai
que apresentar os textos, antes do 29
de Abril de 1994, por triplicado sen o
nome do autor, acompañados dunha
plica, na que se indique na parte exterior un lema que figurará tamén na primeira folla da obra. No interior da plica virá o nome do autor, o enderezo e
o teléfone. A remesión farase á Comisión de Cultura Concello de Marin,
nun sobre que indique "para o III Prérnio de Narración Curta Concello de

Marin". As bases especifican que a
concesión do prémio, 125.000 pta.,
non implicará a perda dos dereitos do
autor e abrigan o compromiso de asisténcia a Marin para recoller o prémio
nos actos que se celebrarán o Dia das
Letras. Maior información na Casa do
Concello de Marin: teléfono (986) 88
03 00, fax 88 20 13.

Prémio de narrativa
Cidade de Lugo
Poden concorrer todos os que o desexen, con un ou vários libros de narracións ou cantos inéditos, a unha única
categoría dotada con 2.500.000 pta.
As obras mecanografadas a dobre espazo por unha soa face, con cinco cópias en follas tamaño fólio ou similar,
mandaranse por correio, sen remite e
baixo lema ou seudónimo, ao Concello de Lugo. Patronato de Cultura. Rua
Quiroga Ballesteros s/n. 27001 Lugo.
O sobre ten que indicar "Prémio de
Narrativa Cidade de Lugo" e conter
unha plica pechada baixo o mesmo lema ou seudónimo, có enderezo, nome
e teléfono do autor no interior. O prazo de admisión remata o 5 de Marzo,
ás 13,30 h., e o fallo do xurado darase
a coñecer o dia 21 de Maio. A obra
premiada non devengará dereitos de
autor na sua primeira edición, 3.000
exernplares, e será publicada polo
Concello de Lugo. As obras non premiadas devolveranse aos autores que o
soliciten no prazo de dous meses desde o dia do fallo. Os orixinais que non
sexan reclamados serán destruidos.
Cada autor estará abrigado a suscribir
cantos documentos sexan necesários
para que a edición da sua obra sexa
inscrita no Rexistro de Propriedade Intelectual e, se fose necesário, da Propriedade Industrial do Estado español,
como asimesmo nos correspondentes
rexistos estranxeiros.

Prémio de narracións
breves A. Machado
Convocado pola Fundación dos Ferrocarriles Españois. Poden participar cantos autores o desexen, con unha
ou máis obras orixinais, que garden relación có ferrocarril e veñan escritas
en galega, catalán, euskera ou castellano. A extensión máxima dos traballos
é de dez fólios ou DIN A4 mecanografados a dobre espazo por unha soa tace (cun total máximo de 320 liñas). Os
textos remitiranse por triplicado, antes
do 28 de Febreiro de 1994, acompañados de nome, apelidos e enderezo do
autor (no caso de enviar a obra baixo
seudónimo seria necesária a correspondente plica cos dados persoais) á
Fundación dos Ferrocarriles Españois
(Estación Delicias. Pº de las Delicias,
61. 28045 Madrid), indicando no sobre XVlll Prémio Antonio Machado.
A Fundación designará un Comité de
Leitura prévio para a escolma de dez
narracións finalistas. O Xurado emitirá
o seu fallo inapálabel sobre as dez narracións e outorgará un primeiro prérnio de 1.000.000 pta., un segundo de
400.000 pta. e 50.000 pta. a cada un
dos restantes escolleitos (todos os prémios están suxeitos a lexislación tributária) . Todos os finalistas que residan
no Estado español poderán asistir,
xunto cun acompañante, á entrega de
prémios xa que a Fundación farase cárrego dos gastos de viaxe e pausada.

As 1O narracións finalistas integrarán
un libro que será editado libremente
pola Fundación. Calquer dúbida ha ser
atendida no teléfono da Fundación:
(91) 527 79 94.

Certame de Narrativa
Breve Infantil Ólisbos
A Asociación Xuvenil Ólisbos convoca un certame de narrativa breve infantil
para traballos inéditos de non máis de
cinco fólios a dobre espazo. Os orixinais han ser entregados, antes do 15 de
Febreiro, nun sobre que inclua o titulo
do relato e o nome, enderezo e teléfono
do autor na conserxeria da Facultade de
Filoloxia de Santiago. No sobre debe
quedar indicado Revista Olisbos. Certame de Literatura Infantil. O xurado do
certame estará composto por alunas de
5º, 6º e 7º de EXB de distintos colexios
de Santiago, que elixirán un gañador e
máis un finalista. O prémio consistirá na
publicación do traballo na revista Olisbos e nun Olisboleiro. Maior información na Asociación Olisbos. Facultade
de Filoloxia. Burgo das Nacións s/n.
15.705 Santiago de Compostela. Teléfono (981) 57 53 40, extensión 512.

II Concurso
de Baile Galego
A Asociación cultural e Recreativa
C.P. Chan-Leirado convoca o seu II
concurso de Baile Galega que terá lugar
o 17 de Maio de 1994 no Colexio Público Chan Leirado. Poden participar neste
concurso todos os grupos de baile das
zonas do Condado e do Paranta que leñan como mínimo catro parellas e traxes galegas en calquera das suas variantes. O concurso está dotado 1Oprémios:
1º prémio 100.000 pta., 2º 50.000 pta.,
3º 25.000 pta., 4º e 5º prémios 10.000
pta., e do 6º ao 10º prémios 5.000 pta.
cada un. A inscrición pódese facer até o
15 de Marzo de 1994, nun impreso especial, no Coléxio de Leirado (Leirado
s/n. Salvaterra do Miño. 36357 Pontevedra). Para maior información chamar
ao teléfono (986) 65 75 37 de 9,30 a 13
h. e de 15 a 17 h., de Luns a Venres.

Concurso
de vídeo escolar

Discos
Para todos é o título do
novo traballo editado polo
cantante Chico Buarque.
Doce cancións inéditas,
menos duas, nas que se fai

acompañar por Gal Costa e
António Carlos Jobim, o
Brasileiro, o pai de toda a
música popular do Brasil.
Máis unha grande obra
dun grande artista.•

Anúncios de .balde
• Aluganse cuartos en Camélias (Vigo). Só rapazas, direito a cociña. Prezo
25 .000 pta. individual, compartida
20.000 pta. Perguntar por Mari Carmen no (986) 42 14 54.
• Reporteiro ceibe, universitário galega em Madrid, oferécese como articulista e/ou fotógrafo para publicacións galegas. Várias especialidades.
Teléfono (91) 429 67 07.
• Son un emigrante de 38 anos e gostaria manter correspondéncia amistosa
con muller de arredor de 30 anos que
goste de ler, pasear, da natureza, etc.
Podes escribirme á Caixa Postal 1131.
08080 Barcelona. Eloi Fonseca.
• A Associac;:om da Língua Artábria,
da Terra de Trasancos, organiza um
curso de Iíngua que se ministrará aos
Sábados, do 22 de Janeiro até o 24 de
Marc;:o, de 11 a 12 da manhá. O curso
é de matrícula gratuíta e celebrará-se
no Edificio Municipal de Usos Múltiplos da cidade do Ferrol.
• Profesores titulados en filoloxia oferecen clases e traducións de bretón,
francés, galés, inglés e chinés, ao galega e ao castellano. Nativos da Grande Bretaña e da Bretaña. Interesados
entrar en contacto con Isabel e Neal.
R/Algália de Abaixo, 20-2º Santiago.
Teléfono (981) 56 07 69.
•Véndese revista Nós. Perfecto estado.
30.000 pta. Teléfono (986) 31 36 88.
• Véndese F ord Fiesta 1.1, en perfecto estado. 125.000 pta. Chamar ao
(986) 22 67 48, ao meiodia ou á noite.

A Consellaria de Educación e Ordenación Universitária convoca a segunda edición do Concurso Galego de Viíeo Escolar. Poden participar todos
aqueles alunos que, tras formar unha
equipa, e coa colaboración de un ou de
vários profesores, estexan matriculados
en calquer centro de ensino non universitário da Galiza. Só serán admitidos a
concurso os vídeos realizados en língua
galega, en calquer dos sistemas de vídeo
(VHS, HI8, U-Matic, Betacam, etc).
Non poderán exceder os 20 min. de duración, haberán tratar sobre calquer das
matérias do currículo escolar. Para participar hai que mandar os videos, antes
do 6 de Maio de 1994, ao Centro de Recursos Didácticos. Rua Yáñez Rebolo,
31. 27004 Lugo. Os prémios do concurso divídense en dous primeiros de
150.000 pta, dol!s segundos de 75.000
pta. e dous terceiros de 25.000 pta. Un
primeiro, un segundo e máis un terceiro
prémio serán para centros de EXB e os
restantes para centros de BUP, ESO ou
FP. Os organizadores resérvanse o direito de dispar dos traballos apresentados para o seu posterior uso didáctico.+

• Cursos de iniciación ao idioma
ruso , na Asociación Máximo Gorki
de Vigo, en colaboración coa Universidade Estatal de San Petersburgo e
coa Escala Oficial de Idiomas de Vigo. Matriculas e información no (986)
22 44 57, de l 1 a 13 e de 17 a 21 h.
Asociación Máximo Gorki: R/Mar-

Yellow Pixoliñas e
Respect

Celada Quartet, tras o que actuará o
conxunto folk Treixadura. O Sábado
22, no cenário da Rua Aneares de Lugo.

• Casa de reposo La Levada ofrecevos pausada individual ou en grupo a
prezos especiais para descansar no entorno natural. Alimentación vexetariana e comodidade en ambiente rústico.
Teléfono (986) 66 64 13 (Crecente).
• Aulas de língua e literatura galega
ou española, latin, francés, portugués e História, mestre licenciado.
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfonos
(981) 20 1170e20 23 51.
• Desexo inter-cámbiar correspondéncia, revistas, tarxetas postais, selos
e almanaques de peto. Dirixirse a: Encarnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3.134. Habana 3-10300.

quésdeValadares 14, l º. Vigo .
• Bicis pola Paz distribue artesanias
maias dentro do comercio solidário,
bolsas, pulseiras, carteiras... co fin de
financiar o envio de bicicletas a proxectos de cooperación. Envíos contrarrembolso. Pedidos ao Apartado 35.
Chantada (Lugo).
• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co ensino: librarias, editoriais ... Teléfono
(908) 98 21 48. A Coruña.
• Son un namorado das pezas de barro
usadas e merco olas, xarras, botixos ... Chamar ao (982) 17 04 13.
• Se queres discos ou fitas do LP
Romper el cascarón do grupo de rock
alicantino Badana, pódocho con e guir asi como outro material, adesivos, prensa, cartazes e información .
Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua
da Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Mesia.
• Universitário de 21 anos oferécese
para taballar polas tardes na Coruña
ou perto. Calquer tipo de traballo.
Chamar ao (98 L) 67 06 46, perguntar
por Manolo.
• Véndese colección de moedas antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel, no (981) 38 20 96.
• Compro disco-casette ou unha gravación do LD que fixeron Clunia Jazz
e Dores Plata. Tfno. 981/83.06.77.
Perguntade por Xabier.
• Busco exemplar do libro Contruccións Populares Galegas de Begoña
Bas López. Chamar a Miguel Tostón no
telf. (972) 20 38 34, de 8 a 15 h. Girona.
• Véndense patins profisionais novos. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profe or nativo. E cocés
con experiéncia. Empréga e método
comunicativo. Todos os nfveis. Teléfono (986) 22 81 59.
• Grande oferta de disco e ca ette .
Perguntar por Evéncio Baño , no (9 8)
21 05 85.
•Títeres & Gualtrapas. Organización
de repre entación teatrai e de monicreques. Fabricación e manexo de títeres. Fabricación e de eño de ve tuário ,
decorados, teatríllo ,... Campo ición e
adaptación de obra teatrai . Compo icións e gravacións musicais. Interesado
entrar en contacto con Mauro Muñoz
Martínez, no Taller (986) 22 77 11. •

Música
Orquestra Sinfónica
da Galiza
O Xoves 27 no Pazo de Congresos da
Coruña e o Venres 28 no Auditório da
Gal iza en Santiago. Interpretan un programa composto por pezas de Honegger, Poulenc e Dvorak:, baixo a dirección de Gabriel Chmura e coa solista
Ursula Düetschler no clave.

Orquestra Sinfónica
Nacional de Lituania
O dia 28 no Centro Cultural Caixavigo.
Có director Octav Calleya e máis o
violinista Lenuta Ciulei, interpretarán
obra de Berlioz, Paganini e Sibelius.

Orquestra de Cad~qués
O 24 de Xaneiro no Pazo de Congresos da Coruña. Interpretarán un pro-

grama composto por pezas de Kodalty,
Ibert, Ravel e Bizet. Dirixe Neville
Marriner para o que conta có solista
Jaime Martín na flauta.

Pimentel Trio
Marcos Teira na guitarra e Pedro Nieva na percusión acompañan a Xesus
Pimentel na apresentación do seu novo
disco Guitarra flamenca. Nunha segunda parte do concerto intervirá El Kiki,
un cantaor de Lugo. O Venres 21, ás 1O
da noite, na NASA de Santiago.

Bloody Mary
Maria González Costas, a voz solista
da Orquestra da TVG, e Enma Pino,
pianista da banda de Rhythm & Blues
Bombeiros Voluntários, compoñen Bloody Mary. Actuan o Sábado 22, ás 11,30
da noite, no Café Liceum do Porriño.

O pub Planta Baixa de Vigo artella
dous concertos con entrada de balde
para esta semana. O Venres 21 actua
o grupo Yellow Pixoliñas e o Sábado
2, Respect. Os dous ás 10,30 da noite. Os Yellow son rock de Monforte
enlatado no seu disco Galician People speaks galego, que non tiveran
ocasión de presentar pola cos.t a e andan xa na preparación dun novo disco. Os Respect son unha banda de
so ul con xeito, boas versións e sentidos temas próprios.

Clube Clavicémbalo
de Lugo
O Clube Clavicémbalo de Lugo organiza o concerto do grupo de jazz Angel

Dr. Explosion

Dr. Explosion
O grupo de Xixón Dr. Explosion, na liña do máis primitivo Rhythm & Blues
de Chuck Berry, actua en La Iguana de
Vigo o Sábado 22, ás 12 da noite.
A entrada vai a 600 pta. Escomenzaron sendo un grupo de cepa sesenteira beat, e xa andaran de xira
pala Gal iza noutras ocasións.

Orquestra
Sinfónica
Checa
A Orquestra Sinfónica Checa, dirixida por Gerd Albrecht, en concerto o Xoves 20, ás 9 da noite,
no Auditório da Galiza (Santiago); o Venres 21 no C.C. Caixavigo; e o día 24, no Pazo de
Congresos ·da Coruña.•

axenda
Cinema -

Luís Romero

Pazo de Bendaña

Acuarelas e óleos, até o 31 de Xaneiro
na Estación RENFE de Vigo.

Duas monstras Rehabilitación do Casco histórico de Santiago e roáis Redescubrir América Latina, un achegamento ao continente americano artellado por Intermón e encadrado no proxecto Santiago, camiño de solidaridade.

Pinturas, até o 11 de Febreiro, na Galería Bacelos de Vigo (R/Luis Taboada 11).

O proceso abstracto.
Artistas galegas
1950-1979

Viola, eséncia profunda
O Venres 21 a sala de exposicións do
Centro Cultural Caixavigo, inagura
unha monstra antolóxica de Manuel
Viola que comprende 60 obras do período 1950-1986.

O CGAI artella un ciclo de cinema de
terror que se proxecta do 24 ao 31 de
Xaneiro, ás 20,15 h., no local do CGAI
(R/Durán Loriga 1O. A Coruña). O ciclo comprende os seguintes filmes: A
pantasma da ópera de Rupert Julian
(EUA 1925), para o dia 24; A parada
dos monstros de Tod Browning (EUA
1932), o Marte 25 ; O incríbel home
minguante de Jack Arnold (EUA
1957), o Mércore 26; A noite do cazador de Charles Laughton (EVA 1954),
para o Xove 27; e Drácula de Francis
Ford Coppola (EUA 1992), que pasan
o dia 28 e 31 . O prezo da se ión vai a
150 pta., 100 pta. con Carné Xove.

Tra o cri tal
Dirixida por Agustí Villaronga en 1985.
Pásana o Mércores 26, ás 8,30 da noite,
no auditório do Concello de Vigo. Encadrada na programación do Cine clube Lumiere-Vigo. Entrada 300 pta.

Cine clube Pontevedra
O Cine clube Pontevedra escolleu o
filme Doce Emma, querida Bobe de
István Szabo, para o proxectar o Luns
24, ás 9 da noite, no Teatro Principal.
Tamén no programa do Cine clube
Pontevedra Encrucillada de ódios de
Edward Dmytryk, o Mércores 26, ás 9
da noite, na sala de CajamadricL •

Victeo
V Festival de Vídeo
Cidade de Vigo

Un percorrido pota pintura abstracta
galega no periodo 1950-1979. Até o
30 de Xaneiro, no Auditório de Galiza
(Santiago).

Compostela
na arte galega
A Deputación de Pontevedra e a Fundación Caixagalicia, patrocinan a
monstra Compostela na arte galega
que ocupa o Edificio Sarmiento do
Museu de Pontevedra.

Seminario
de Estudos Galegas
A monstra artellada co gallo do 70
Aniversário do Seminário de Estudos
Galegas, na Casa do Coxo de Rianxo
a partir do 21 de Xaneiro. A apresentación da exposición ten lugar, o dia
21 á 8 do serán, no Cuartel Vello de
Rianxo, da man de Isaac Díaz Pardo
e máis Xose Luis Axeitos.

Alexanco

Pavillón de feiras
de Ourense
Eva Carrera expón no Rincón dos
Artistas de Vigo.

IAGO LUCA

en visores e cascos sensíbeis que trasladan a un espazo irreal de tres dimensións. Tamén nesta monstra hologramas,
vídeos, e outros trebellos. O prezo da
entrada vai a 400 pta. e pódense probar
cascos ou visores por 150 ou 350 pta.

Prémio de pintura
Xosé Malvar

As salas municipais do Museu do Povo Galego (Santiago), reunen até o 27
de Febreiro unha escolrna da obra de
José Luis Alexanco, ao longo dos úl timos 17 anos. Aberto de Luns a Sábado de 10 a 13 e de 16 a 20 h. Domingos pechado.

Obra dos 20 artistas escolleitos para o 1
Prémio de Pintura para novos valores
Xosé Malvar no Pazo de Fonseca (Santiago). O primeiro prémio foi para Xurxo Martiño e os dous accesits foron para María Covadonga Valdés Aguirre
e máis Amparo Arredondo Viqueira.

Eva Carrera

Concurso Internacional
de Minigravado
Cidade de Ourense

Expón as suas pinturas, até o 14 de Febreiro, no Rincón dos Artistas (Marqués de Valadares 35. Vigo).

Realidade virtual
A Casa das Artes de Vigo acolle, até o
30 de Xaneiro, unha monstra sobre relidade virtual que comprende desde xogos
de computador até os últimos avances

Unha escolma dos gravados apresentados ao concurso no Ateneo de Ferrol.

áscar Sueiro
Amosa os seus óleos no local da Asociación de Artistas da Coruña.

Luís Romero na Sala de exposicións da Rente en Vigo.

A Administración
galega
na encrucillada
A Xunta de Persoal dos Servícios
Centrais da Xunta da Galiza, artella
unha mesa redonda para o Xoves 20,
ás 5 do serán, no salón de actos da
Consellaria da Presidéncia (San Caetano ), coa presenza de Xosé Luis Barreiro Rivas, Carlos Mella Villar,
Caetano Díaz e Enrique GómezReino. A charla leva por título A Ad-

Ruth Vareta Rodr1guez expón os seus
pasteis e acuarelas, até o 30 de Xaneiro,
(de 9 a 13,30 e de 17 a 19,30 h. de
Luns a Venres) na Sala Hispano 20
(Alférez Provisional 3 e 5)
de Santiago.

27

turas baixo o título Figuras do tempo e
da vida, até o 30 da Xaneiro (de 10 a
14 e de 16 a 20 h., festivos de 10 a 14
h.), na Casa da Galiza en Madrid.

Natalia P. García
Expón a sua obra, baseada no collage
e técnicas mistas, até o 24 de Xaneiro,
na Sala de Arte Caixavigo.

Visión aguda e
vertixinosa da Galiza
O traballo de Xesus Campos foi xuntado e seleccionado na monstra X esus
Campos. Unha. visión aguda e vertixinosa da Caliza, ex posta no Mu se u Carlos Maside de Sada.

Malena Baqueiro
Pintura expresionista, até o 27 de
Xaneiro, na G á le ria Sargadelos
de Vigo.

Santiago Montes
Pintura abstracta, até o 24 de Xaneiro, na Nueva sala de exposiciones
Caixavigo.

Antiga
Guatemala
A última monstra do proxecto Património 2001 que
patrocinan UNESCO e
máis a Fundación La
Caixa. Koldo Chamorro,
asesorado por Vítor Sandoval, fai un percorrido fotográfico polas ruinas da
Antiga Guatemala. Fundada
polos colonos españois en
1524 e abandoada por mor
dos seísmos e inundacións
que sufriu decote nos séculos XVI, XVII e XVIII. Exposta na Casa das Artes de
Vigo até o 30 de Xaneiro.

Un intre para a arte
Obra de Lugris, Vadillo, Sucasas,
Abelenda, Argüelles, Elena Gago,
Eva LLorens, R. Corredoira, Alfonso Costa e Gutiérrez de la Concha, entroutros, na galeria Arte Terán
da Coruña.

Rosa Lorenzo Iglesias
Amosa as suas pinturas, até o 31 de
Xaneiro, no Café Odeón de Vigo.

Figuras do tempo e
da vida
Angel Hernansaez expón as suas pin-

Xosé Carlos Barros na Galeria Bacelos en Vigo.

A Guerra civil
O colectivo Vacunache-lo teu carneiro? artella unha monstra fotográfica
sobre a guerra civil española. Aberta
até meiados de Febreiro, no Bar Parrús
(Arévalo, 18) da Coruña.

Miguel Ángel Biazzi
Amosa a sua obra na galeria Citania
de Santiago.

Correa Corredoira
Debuxos de Correa Corredoira, até o
21 de Xaneiro, no Liceo da Pobra do
Caramiñal.

Paralelismos
Pintura de Baldomero Moreiras na
Fundación Sotelo Blanco de Santiago.

Pinturas neomíticas
De Xosé Paz Antón no Café Liceum
do Porriño. •

Publicacións

Actividades
O Venres 21, ás 8,30 da noite, na Galería Sargadelos de Ourense (Habana
20), apresentase o poemário Arianrod
de Xabier Cordal. Participan no acto
Vítor Cámpio, profesor de literatura
no Instituto As Lagoas e autor de O ar
que nos leva, Manolo Zabal, profesor
de literatura no Instituto As Lagoas e
colaborador da revista Trebo, Carme
Lorenzo, profesora de literatura, e Calís Pato, escritor.

O Museu Municipal de Ourense expón
os proxectos apresentados para o Pavillón de feiras e exposición de Ourense.

Acuarelas e pasteis
Páxinas coordenadas por

A quinta edición do Festival de Vídeo Cidade de Vigo conta cunha e colma de 58 fitas que serán proxectada ao público, en ver ión orixinal e
con traducción imultánea, de 6 a 1O
da noite a partir do 22 de Xaneiro, no
auditório do Centro Cultural Caixavigo. Tam én no fe tival pero fóra de
concur o escolmas de vídeos do Canadá, de Art OM TV (Califórnia)
un monográfico obre a obra de Marce! Odembach da di tribuidora alemá
235 Media, c traballo d arti ta dane e , polaco , france e e bra ileiro . Pechan a programación proxección matinai do e pazo Video e TV
dirixida a aluno de en ino médio.
A TVG dedica un programa de 15
minuto ante do peche da emi ión
adicado ao encontro, durante o quince día que dura o Fe ti val.•

Arianrod
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Exposicións

Xosé Carlos Barros

Semana de terror

ANOSA TERBA

ministración galega na encrucillada
e tentará analisar os recursos, responsabeis e fins perseguidos da Xunta da
Gal iza.

O Deportivo e
o seu reto de futuro
O presidente do Clube Deportivo da
Coruña, Augusto César Lendoiro,
pronúncia a conferéncia O Deportivo e
o seu reto de futuro, o Xoves 20 de
Xaneiro, ás 8 do serán, na Casa da Galiza en Madrid.

Xadrez rápido
A Asociación Máximo Gorki e maila Federación Galega de Xadrez,
artellan un torneo de xadrez rápido,
a 13 voltas segundo o sistema suizo,
único na Galiza, para o Venres 4 de
Febreiro ás 6 do serán, no Club Mayeusis (Serafin Avendaño 2. Vigo).
As prazas son limitadas e a inscrición custa 500 pta. Máis información
de 11 a 13 e de 17 a 21 h., no (986)
22 44 57.•

Teatro

DO brillante

Escorial

No seu artigo A derradeira lección do
Mestre, José Luis Calle fai una sembranza, tinxida de afectividade, do grande gaiteiro que foi en vida Ricardo Portela, de quen salienta que "a sua autoritas forxouse na loita contra a aldraxe á
gaita ou ao gaiteiro". Actualmente algo
cambiaron as cousas á vista deste primeiro número da revista Do brillante,
Voceiro da Asociación de Gaiteiros Galegos, na que se insire o mentado comentário. Completan a publicación diversas colaboracións, nas que se inclue
unha temática que non sempre ten a ver
en exclusiva co estrito mundo do instrumento que a motiva.

O Teatro da Danza de Madrid, apresenta Escorial de Miguel de Chelderode, o Domingo 23, ás 8 do serán, no
C.C. Caixavigo.

Desde a sua faciana docente, Tíano
Labraña esboza unha proposta pedagóxica no artigo A música popular no curriculum escolar, no que avoga por unha educación non encorsetada: a música
debe oferecérselle áos nenos e nenas coma unha realidade vital, natural e espontánea, e non coma exclusiva información cultural. Xoan R. Silvar, do gru-

po Raparigos escrebe senllas biografías de
dous gaiteiros: Constantino Bellón e
Carlos Vázquez Cabrera. Nun comentário sen asinar do II Festival de Gaiteiros, celebrado en Lugo no ano 1.992,
laméntase que a calidade dos a1tistas
mídese máis polo seu prezo e polo seu
prestíxio -marketing-, que pola própria valia artística. Comentário atinado
neste mundo do folklore, que ás veces
parece unha expresión artística marxinal, dada a sua escasa presenza nos
meios de comunicación. As coplas do
Sir Xosé Lois, cabe supor que adicadas
ao sr. Foxo, son uns graciosos versos
escritos por Manolo "Pipas".
A revista consta de dezaoito páxinas, que se quedan curtas, máxime se
ternos en conta que a sua periodicidade prevista é trimestral. Está co-dirixida por Xosé M. Fernández Costas e
Carlos L. Peixoto Losada.•

Fantasias eróticas de
onte e de hoxe
A NASA de Santiago propón unha Ultranoite especial de variedaG~s cos artistas máis atrevidos da noite compostelá. Francés, choiva dourada, bico negro e pingüino ... O Sábado 22, ás l 1
da noite, en San Lourenzo 51-53.

Leóncio e Helena
O CDG adapta a comédia satírica de
George Büchner Leóncio e Helena, baixo a dirección de Anxeles Acuña e con
Xosé Manuel Oliveira Pico, Xan Cejudo, Serxio Pazos, Susana Dans e Sabela
Lago nos papeis principais. De xira pota
Galiza, actuan no Auditório Municipal
de Narón, do 22 ao 25, as sesións comezan ás 9 da noite. +
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Declarábase impresionada do traballo das mulleres galegas

Unha visita
da Federica Montseny á Galiza
••

• DIONISIO PEREIRA

A

máis coñecida militante da CNT
e a primeira muller en ocupar un
cargo de ministro no Estado español, ven
de morrer aos 88 anos de idade. Lonxe
de notas necrolóxicas ao uso e de buscar
inexistentes paralelismos coa actual composición do Governo, gostaría de perpetuar a sua memoria recuperando o roteiro
das suas andainas por estas terras.

afervoado amante do mundo feminino.
Primeiro foi a paisaxe: os remuíños do
mar do Orzán coruñés; os miles de regatos do val de Bárcia, convertido no verán,
polo arte dos cantos de Sendón, nunha
inmensa maceta de flores; o siléncio das
noites de pedra, choiva e incenso da
Compostela levítica...

A anarquista catalana recalou por vez primeira na Galiza a comezos do mes de
Decembro de 1935. Despois de dezaoito
horas de viaxe nun vagón de terceira da
liña Madrid-Coruña, Federica arribou á
herculina Estación do Norte para encabezar unha xira de propaganda por todo o
território galego, e presidir o Congreso
que a "Confederación Regional Galaica"
da CNT tiña previsto realizar en Ourense.
A papeleta non era doada; a CRG atravesaba un momento delicado, esgazada
pala represión que seguiu ao fracaso da
Revolución de Asturias e as liortas fratricidas da militáncia. Precisamente Federica, comprometida coa concepción máis
radical do anarcosindicalismo, tiña moitos
detractores por estes pagos logo da encirrada campaña do seu pai, Federico Urales, contra dos elementos moderados entre os que destacaba o que fora secretario da CRG, José Villaverde.
Mália as tensións, os atrancos das autoridades, e o boicot do resto das organizacións proletárias nalgunhas localidades,
a xira foi un éxito: a Montseny falou con
Despois veu o descobrimento da expancheos a rebentar no Cine "Cuatro Camisividade dos galegas, do emprego da
nos" e no Teatro Resalía Castro na Coru- . ·súa língua nos mitins e nas conversas:
ña, no Teatro Alfonsetti de Betanzos, no
"Salimos para El Ferro! a toda marcha ...
Voy al lado del chófer, un gallego tamJoffre ferrolán, na Casa do Pavo de Oubién galleguista, de semblante reposado
rense, no centro das sociedades obreiras
y seguro pulso ... Detrás de mi, los comsito na compostelana Rúa da Conga, e
en diversos locais de Corcubión, Carbapañeros cantan, ríen, hablan en gallego,
llo, Cariño e Lugo. Posteriormente, a susal cual ya se va acostumbrando mi oido.
pensión de actos públicos motivada pala
Empiezo a conocerles y a darme cuenta
de sus caracteres, de la mezcla de agucaída do Governo Chapaprieta, impediu
a celebración de diversos mitins previstos
deza, de honhomía, de firmeza y de puena província de Pontevedra e mantívoa
rilidad atractiva que hay en el fondo del tivarada vários dias na Coruña.
po galaico". E o de "también galleguista"
trouxo cola: Federica decatouse do agariGaliza deixou unha forte pegada en Femo da povoación á súa terra, sentimento
aoque non escapaban aqueles militantes
derica, como o testemuñan os catre artiobreiros. E Claro Sendón, que foi introgas que, baixo o rótulo de "Impresiones
de un viaje por Galicia", escrebeu para o
ductor de Pondal, Rosalía e Curros na bisemanário anarquista barcelonés "La Reblioteca da Montseny, empregou na covista Blanca"(*). E abofé que atopou no
rrespondéncia que mantiñan esa expreanarquista muradán Claro José Sendón,
sión, en rexoubeiro agasallo pola sagacia un guia apaixonado do seu país e un
dade da súa amiga.

Impresión da muller traballadora
O que máis impresionou á futura ministra
de Sanidade foi a realidade da muller traballadora na Galiza. Nos seus percorridos, acompañada de Sendón e os membros do Comité da CRG, tivo ocasión de
apreciar a dureza da sua condición: nas
praias de Cariño, carrexando peixe coa
auga enriba da cintura; no peirao de Noia
descargando froita; polas terras de Soneira, facendo camiños; nos lavadoiros das
minas de wolfram de Lousarme, pañando
mineral ou empuxando vagonetas ... Tamén tomou nota da sua marxinación na
cuestión social. No mitin de Betanzos, a
inasisténcia feminina serviulle para aguilloar á concorréncia e comprender que
"en Galicia, la mujer, que trabaja tanto como el hombre, está relegada a la vida del
hogar por las preocupaciónes ambientes
y la actitud masculina". Pero no acto organizado, "solo para mujeres", polas cigarreiras coruñesas no popular Cine "Cuatro
Caminos", albiscou así mesmo o seu espertar nas fábricas e a súa preséncia nos
sindicatos. E ainda tivo ocasión de compartir estrado con Sebastiana Vitales, do
grupo anarquista coruñés "Vanguardia
Femenina", todo un símbolo da muller activa, militante, con preocupacións feministas, que comezaba a facerse notar nas cidades galegas ... A fin de cantas, Federica
levou gravada a imaxe das mulleres cubertas por negras panolas en plena faena. E, até a Guerra Civil, Claro Sendón
alimentou a sua lembranza con algunha
postal na que se destacaba a preséncia
das mulleres no traballo.
Federica Montseny voltou alá polo 1979
ou 1980 para participar nun mitin organizado pela Federación Local coruñesa da
CNT, co gallo do 1º de Maio. En condicións moi diferentes as da sua anterior visita e con 75 anos cumpridos, foi quen
de engaiolar aos asistentes, mesmo aos
que non participabamos da sua ideoloxía, coa ardentia e claridade da sua oratória. Mais no paraíso consumista da década dos 80 non houbo lugar para idealistas e menos se formaban parte da terceira idade. Federica morreu en Toulouse; disque ao seu enterron asistiron a actual ministra de Sanidade e o alcalde de
Barcelona, o socialista Pasqual Maragall.
Semella que alguns recuperan a memória dos rebeldes cando xa están indefensos e baixo terra. •
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Confusión
• XOSÉ A. GACIÑO

N

inguén dubida que vivimos
tempos de confusión. En realidade, confusión houbo en todos os tempos; a diferencia debe estar na velocidade coa que se transmite a confusión
nesta era da aldea global. Na velocidade das comunicacións, que nos permite
saber case ao momento o que sucede
en calquer lugar do mundo.
Por exemplo, sabemos perfectamente
cómo traballan e producen, qué pouco
cobran e canto se resignan neses países asiáticos do Pacífico, convertidos no
modelo da productividade do novo século. Sebémolo perfectamente, entre outras causas, porque os comunicadores
do sistema nos recordan constantemente que, para competir con ese modelo,
hai que estar disposto a renunciar aos
niveis salariais e as prestacións sociais
conquistadas nos países considerados
até agora desenvolvidos, sobre todo
despois de que a caída do presunto co. munismo soviético deixou o campo totalmente libre á ideoloxía do mercado puro
e duro.
Desconcértame sen embargo , a idea de
que as comunicacións non parecen circular nas dúas direccións, que a aldea
global debe ser causa exclusiva de occidentais e, especialmente, de ricos, porque os traballadores asiáticos non parecen saber nada dos salarios e dos direitos socia is que lles marcan a diferencia
dos paises ricos. Polo menos, non
transcende a existencia de conflictos e
tensións laborais graves neses xigantes
da productividade barata.
E desconcertánte tamén que o internacionalismo, patrimonio do proletariado
revolucionario nos albores deste século,
se teña convertido, cando empezamos a
despedir este mesmo século, en eficaz
instrumento da manipulación dos grandes empresarios, das chamadas multinacionais, que teñen xa desbordados
mesmo os límites dos Estados burgueses, para colocar e cambiar as súas inversións e o seus postos de traballo nos
países que máis lles conveña en cada
momento.
Mentres, os empresarios de aquí tratan
de convertirnos a todos en sumisos estajanovistas do Lonxano Oriente. E os
proletarios -concepto devaluado que
apenas se usa- non tñen forza para levar alí a chama da solidariedade internacional. O peor e que eles os grandes
de aquí e de alí- van seguir gañando
por moito tempo.+

(*) La Revista Blanca, Barcelona, Nº. 363 a
366, do 3 ao 24 de Xaneiro de 1936

VoLVER AO REGO

UN AUMENTrO DE

CAMPIONAJO
EBICAMEL
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago
Telf. e Fax: 981 - 58 95 34

E

,unha folga para que serve?
E a pergunta retórica que se
tan algunhas persoas. Retórica porque o que en verdade queren dicer é:
facer folga non serve para nada.
Poderíase voltar a cuestión do revés:
serve de algo calar? Estar quietos?
Aguantar como se non pasase nada?
Renunciaron algunha vez os non folguistas, os cépticos, aos benefícios
conseguidos grácias aos que deron a
cara?

