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O 99°/o da povoación entende o galega pero só a
metade dos rapaces sai da escala falándoo e
escrebéndoo correctamente

O estado

do galego
Un estudo do Centro de Investigaciones Sociológicas confirma que a
totalidade da povoación coñece o galega, pero no ensino a Xunta
continua unha política de mergullamento no castellano que non
capacita dabondo á metade do alunado. Incapaz de conseguir
resultados, a Xunta prefire ocultar os dados e instrumentalizar
politicamente a investigación lingüística coa criación do Centro
Ramón Piñeiro

O incidente do Cason está a salvar
Alúmina, confirma o director de lnespal
O presiqente do Grupo lnespal,
Javier Alvarez Vara, afirmou
que os 12.000 mil millóns de pesetas "que percibirá moi pronto"
pala indenización do asunto do
Casón mellorarán sustancialmente o balanza do grupo. Outra das medidas que anunciou
para paliar as perdas foi a redu-

ción da produción para que aumente o prezo do alumíni6 a nível mundial. O recentemente
nomeado presidente confirma
agora as teses mantidas por A
Nasa Terra desde o mesmo momento de paralisación de Alúmina-Alumínio: era beneficioso para a empresa.
(Páx. 7)

O naval perde máis postos de traballo
que Suzuki, din os traballadores vigueses
Aproximadamente 1.200 traballadores dos estaleiros de Vigo ocuparon a Casa Consistorial desta
cidade e os seus arredores desde as 11 da mañá do Martes 22
até ás duas da tarde do dia se-

guinte, nunha mobilización que
comezaran os 426 traballadores
de Vulcano, aos que se sumaron, tal e como acordaran previamente, os de Freire, Santodomingo e Barreras.
(Páx. 18)

Representantes da península analisan en
Lisboa a alternativa a Maastricht
O foro "Que Europa Após-Maastricht?" puxo de relevo en Lisboa a existéncia de propostas
para construir unha Europa

máis democrática, _xusta e pacifista que a deseñada no Tratado
da Unión Europea asinado en
Febreiro do 92.
(Páx. 16-17)

~

LUIS SEOANE:
VIDA E OBRA
Helena González Fernández
A biografía, a obra de creación, as
.
iniciativas editoriaís e
periodísticas, as polémicas sobre o
galeguísmo e sobre a arte. Un
estudio completo sobre o escritor
homenaxeado este ano no
Día das Letras Galegas.

ANXO IGLESIAS

~~~- O

ESTADO DO GALEGO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máis da metade -dos nenos e ne~as· galegas.rer:11atan o--EX·B s,en·capacitación
.
.
axeitada ~h.'- galego

A norm.alizaCión lingüística promovida
pola Xunta fracasa e intenta .ocultar os
dados centralizándoos no Ramón Piñeiro
.

.

XAN CA~BALLA-HORÁCIO VIXANDE-FRANCISCO CARBALLO

A coincidéncia da publicación
dun informe sobre a situación
das línguas do Centro de Investigaciones Sociológicas (ver páxina 5) e o informe-=soporte para
o Cons~llo Escolar de Galicia,
que analisa a situación do sistema educativo en Galicia, tira á
luz· a distáncia entre á situación
. soeiolóxicado -noso· idioma e os
pacatos résultados dunha política lingüística que non conquire
.. nen sequer os resultados mínt~
mos que -pro.clama: conseguir
__ ·ünha. capacitación parttári~ en
galega e en éspañol ao_-final do
~iclo, educatiVO;
\.
, , · _ _.
Con efeito os dadqs máis recent~s sobre a sit1:.1aciól} da língua na
e:tscola estári ·-recollipós por Xosé
Ftui)aJ no seu tra,ballo"'As línguas
_no: $istema educativo de Galiza",
_ editªc!9 po!o ICE da_Universidade .
de -Baréeloíia. Rubal, que dirixia a·_
:c:tesélparecid~. por falla de S<?pc;>r. te· ecohómicó, División .de Bilin- · gÜ1smo c;lo. ICÉ de Santiago afü.· .. _.:·méfque- o domínio ao finalizar a
·:·: r;~a do ~alego é para· entenaer
dun ~6% ·en g8,lego e un 96% en
castella'.no; ·para fa/a/o, en galega
un 50% e en castellano un 80% e
para escrebelo un 43% e un 81%
en castellano.

Mergullados no castellano

mil adicados a
política lingüística
son de uso
discrecional -e sen
. controt
parl~rryentário.

ridade obrigatórlª sen sa_b~r fa.lar o· galega e o fra.caso alfabetizap.or paralelo que ·se xenera en
· refaci_ó!l a e"sa líng1:1a parecen
indicadores claro~ de ineficácia
e -cfisfl:lncionalidade do sistema,
,cando menos desde o ponto de
::: vista da "única meta legalmente
e·xplicitada".
.
·

Dese xeito é doado que unha
grande parte de rapaces galegas pasen polo sistema escolar
sen receber en galega máis aue
a própria asignatura (só se detectan casos de irregularidade a

,...----~---------------------,

Extensión do ensino en galego por titularidade e hábitat
de ~mpraz:c:imen~ do centro en EXB e Preescolar
Horas

o

Titularidade
Pública Privada

Hábitat do Centro
Rural Semi-urbano Urbano

14

33

9

<1/2
>1/2

64
22

51

/o

80

64
3
20

0

Rubal fai unha valoración destes dados, "os logros atribuíbeis
á acción do sistema deben ser
mellorados. As -altas taxas de
alumnos que fir:ializan a escala-

Asi como a polémica artificial sobre o catalán (afectaba a 68
alumnos sobre 800 .000 escolarizados) acadou grandes espácios
nos meios de comunicación non
sucede o mesmo no que toca á
situación do galega. Os escolares galegas viven completamente asulagados no castellano, sen
protección legal de nengun tipo.
A situación varia segundo o nível
do ensino, a zona onde se vai á
escala, etc .. pero sobretodo poi a
vontade de mestres e profesores
pra ir dando volta ao leme da
normalización lingüística.

16
65

Global

29

18

68

62

40

23

3

20

30

39

31

N=8.800

Horas <1 /2 = Menos da metade da xornada escolar
>1/2 = Metade ou a maior parte da xornada escolar
O N neste caso fai referéncia ao número de grupos-clas~

Salvar diferéncias e centrarse na normalizacióri
O proceso de normalización do galega arrinca
historicamente do século XIX e ten como impulsores
exclusivos durante décadas ás forzas nacionalistas .
herdeiras lídimas daqueJ suceso fundador do
Rexurdimento literário. Despois da paréntese brutal
dunha ditadura militar de cuarenta anos a recuperación
· da normalidade democrática trouxo o Estatuto de
- Autonomia e no 1984 a Lei de Normalización Lingüística
(LNL). A bandeira azul e branca cabria nesa altura todo
o território e o cento por cento da povoación asumia
tamén como própria offciálmente ·a língua galega.
Ese poder político autonór11ico néj.cia dunha fonda
vontade popular que séculas de proscripción ríon
puideran silenciar e viusé na abriga de recoñecer a
oficialidade do galega. Contra o critério xeral dos
sociolingüístas, anunciouse que o governo debia
promover un modelo de bilingüísmo equilibrado e nese
camiño se lexislou: cito anos despois de aprobada a
LNL os obxectivos fixados nela non se albiscan no
horizonte e mesmo se constata un grave estancamento
particularmente no ensino.
A política de xestos do governo Fraga íspese con toda

crudeza neste terreo, que teodo logrado pola presión de
universitários. A incapacidade de admitir a mínima
base unha adecuada financiación (a débeda lingüistica
heterodóxia na sua política lingüística, que define por
supón até dez mil millóns de pesetas en seis anos), non é elevación todo un proxecto de futuro para Galiza,
púxose de manifesto co nacemento do Ramón~Piñeiro,
capaz de apresentar indicadores de mellara e avance. En
troques de elevar o rango de Política Lingüística -unha
verdadeira alfándega pala que terá que pasar calquer
das razóns que dan carta de natureza ao governo
investigación oficial sobre o galega.
autonómico- o Presidente da Xunta mantivo para a
A nova divisória estabelecida por Manuel Fraga coloca
galería a apariéncia de que a acción do seu governo en
na necesidade de redefinir a posición das forzas a pral
matéria de língua carecía de conflitividade ignorando a pé
da normalizc.ción real do galego. Ou a claudicación
feito que a metade dos. rapaces acaban o ensino básico ·
· seguindo o modelo Regue'iro, que de anunciar que con
sen saber talar ou ler.correctamente na sua língua.
Fraga chega a apocalipse para Galiza pasou a
xestionar a sua política, ou limar diferéncias e facer
Todos os avances conseguidos nesta matéria nestes
unha frente comun a pral do avance do galega:
últimos anos proveñen de iniciativas promovidas desde
a base e só nalgunhas ocasións cicateiramente
financiadas pola Xunta. Pésie a esa realidade o governo Alén das diferéncias sobre aspectos do modelo lingüístico
normativo, importantes pero non centrais, a situación
autonómico ven de aprobar uns orzamentos que ocultan
actual reclama un estarzo de integración e de suma de
sospeitosamente o destino concreto dunha terceira
forzas a pral dunha nova política lingüística que gañe
parte dos 3.000 milións previstos para normalización do
espácios de uso e prestíxio para o galega. A esa obra de
galega. A marores ten aberto unha importante fenda ao
normalización é á que desde a Xunta de Galicia se lle
criar un organismo de investigación directamente
están pondo chatas, como dicia o Castelao no seu
controiado desde o governo da Xunta, que será
debuxo famoso. ~
financiado cunha xenerosidade nunca vista e que ten
ANOSA TERRA
provocado unha fonda controvérsia en médios

NESTA SEMANA
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Língua veicular na ~atéria principal imp.a rtida
polo profesorado de BUP, COU E FP
Língua veicular da matéria principal

%

En castellano
En galega con texto en galega
En galega sen libro de texto
En galega con texto en castellano
Outra resposta

63

N (profesores)

este respeito nalguns centros
privados concertados) 1 incumpríndose moitas veces os mínimos legais sobre as áreas que
deben ser impartidas só en galego (Sociais no ciclo médio ou
duas matérias a elexir en BUP e
COU sobre catre predeterminadas). O estudo de Rubal fala de
que 4/5 partes dos grupos-clase
están a receber o ensino só ou
maioritariamente en castellano e
só unha quinta parte receberia o
ensino veiculado só ou predominantemente en galega. Asi como
esta última situación, claramente
excepcional, é especialmente vixiada para "evitar discriminacións do castellano" a inversa,
habitual e maioritária, canta coa
vista gorda da Administración
que non habilita nen dota de forza política ás inspeccións.

9,5
11
9,5
7

2404

altas cantidades sustraidas a
control parlamentário prévio. Este xeito de ocultamento, próprio
desde hai anos do organismo
que preside Manuel Regueiro,
exténdese aos dados sobre normalización , que non son facilitados publicamente.
A criación dun centro de investigacións específicas, dirixido instrumentalmente polo conselleiro
de Educación , perseguiria segundo as denúncias maioritárias

dos Departamentos de Filoloxia
Galega das tres universid'ades
galegas, a un intento de politizar
a investigación e impedir a difusión de dados qúe puxeran en
cuestión a "paz lingüística" pregoada desde a administración. ·
O papel que desde agora corresponde ao Instituto da Língua, ás distintas seccións da
Real Académia, ou aos Departamentos de Filoloxia Galega da
Universidade q•.ieda en suspenso, afogados nalguns casos por
unha financiación de miséria e
sometidos á discontinuidade
das dotacións de bolseiros,
mentres o Ramón Piñeiro, que
dirixe un Constantino Garcia
omnipresente manexa cartas a
eito e decide desde ese poder
económico o que vale e o que
non . Falta por coñecer, de entre
os organismos ofidais, o do único criado por iniciativa directa
do próprio Ramón Piñeiro: o _
Consello da Cultura Galega.+

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

O Ramón Piñeiro nace coa oposición da
Universidade e contratacións i.rregulares

A Xunta tenta controlar
directamente toda-a
investigación lingüística
O nacimento do Centro de lnvestigacións Lingüísticas e Literárias Ramón Piñeiro (GIL),
dotado en diferentes partidas
da Conselleria de Educación
con perto de mil millóns de pesetas ten provocado o pronunciamento unánime, público ou
en voz baixa, de todos os organismos universitários e entidades relacionados coa língua.

do restrinxidamente. Un caso
único de dupla versión na história da normalización.
O último pronunciamento público contra o CIL foi dirixido
directamente ao presidente da
Xunta por seis membros do
Departamento de Filoloxia Galega da Universidade de Vigo
(Camino Noia, Xosé Henrique
Costas , Santiago Esteban, Xosé Maria Gómez Clemente,
Tiago Vid al e Gonzalo ·Consten la). Afirman . os asinantes
que este organismo "supón
unha duplicación de esforzos
e gastos ou unha anulación
dos centros de investigación
existentes" e tamén que o nom eamento do coordenador
científico [Constantino Garcia]
polo Con~elleiro supón convertir aquel cargo no de "coordenadpr comisário".

A crítica principal atinxe á dependéncia política que o organigrama consagra, tendo á

Politizar a investigación

Contratación
de famf(iares

O presuposto da Conselleria de
Educación adicado a Política
Lingüística ronda os 3.000 millóns de pesetas, mil dos cales
constan nas partidas orzamentárias como previstos para
"campañas de normalización lingüística", senda unha das máis

O comité de empresa do persoal laboral da Xunta denuncio u a irregular contratación
- dun documentalista, un auxiliar de gt avación e un ordenanza-conductor para o Ra'- món Piñeito. Segundo 'o Comi~é para ·o posto de d9cumentalista· contábase cun irmán de
Víctor Cabrera Sti.nchez, xefe
do Servício de Xestión, Asesoramento e Coordinación Lingüística e para o de auxiliar de
gravación cunha iilla do director ·xeral de Estruturas e Desenvolvimento Rural, Ánxel Ligero Fraile de Tejada.
!:

Catro de cada
cinco rapaces
receben exclusiva
ou maioritariamente
o ensino en
castellano.
PEPE CARREIRO

·o
frente como coordenador a
Constantino Garcia. A inauguración do Ramón Piñeiro prodúcese coincidindo tamén coa
desaparición práctica da División de Bilingüísmo do Instituto de Ciéncias da Educación.
Deste xeito, pola escaseza da
financiación, as Universidades
acaban perdendo todo o peso
nas investigacións sobre o galega que quedarían monopolizadas en organismos
controlados executivamente polo poder
político.
A División de Bilinguismo do ICE fixera
un estudo en 1989,
publicado en 1992 ,
que puxo de manifesto qu.e a Xunta fora incapaz en dez anos de
autonomia e oito de
. Lei de Normalización
de facer cumprir a legalidade mínima no
.ensino. Nun intento de
1 minimizar aquela análise a Dirección de Política Lingüística chegou a editar fanado
gravemente o estudo
do ICE, que posteriormente foi reimpreso
íntegro, pero circulan-

Comité informa qué estas
persoas xa viñan facendo
eses traballos no Ramón Piñeiro sen contrato nen seguridade social e agora tratariase
de regular esta situación de
facto. Peden a anulación do
proceso de dotación de prazas, a depuración de responsabilidades e o cese de Piñairo Permuy, como máxima autoridade do Centro de lnvestigacións Ramón Piñeiro. +

1
Constantino García.
________________________________________________
J1

O nacimento dun diário e a des-regulación de axudas ao uso, navidades de 1994

A presenza do galego
en rádio, prensa e televisión non acada o 6%
O Correo Galega é a primeira
árbore que as empresas privadas de comunicación plantan no
terreo ermo dos diários. O xornal, que inaugura a edición en
galego de diários é unha inflexión na atidude dos titulares dos
meios, progresivamente distantes do galego desde o final do
Franquismo. Con todo, este diário está polo de agora arbitráriamente excluido pola Xunta das
axudas institucionais que a Lei
de Normalización prevé para os
meios íntegramente feitos en
galega. Outro tanto pásalle ao
semanário A Nosa Terra.
O diário é o pé que fallaba no
galego impreso despois que o
consenso político da pre-autonomia abrira as portas á institución
de senllas emisoras de rádio e
televisión públicas en galego.
Como iniciativas da Administración encamiñadas a fomentar o
uso da língua galega nos meios,
tanto a Rádio como a Televisión ·
autonómicas ficaron sen imitadores. Pior ainda, alguns grupos
privados de presión, representa-

dos en empresas de comunicación (nomeadamente La Voz de
Galicia) procuraron criar opinión
contra as emisoras públicas en
galego alcumándoas de competéncia desleal. Ao mesmo tempo, pechaban o camiño á constitución dunha editora nacional,
de propriedade pública.
No seu traballo sobre_o uso da
língua na comunicación (Informe
da Comunicación), Elena Goyanes Vilar explica que desde
1977 a 1988 o galego fara unha
língua anecdótica nos meios escritos, con porcentaxes sobre o
total que non chegan no mellor
dos casos ao 3 por cento. A sua
vez, da análise da escrita galeguizada nos xornais, dedúcese
que só unha parte cativa corresponde á información dacordo
cun prexuício diglósico que reserva o galego para as colaboracións literárias ao tempo que lle
nega o espazo da información.

galega ainda está no primeiro
curso de básica da normalización
lingüística. A meirande parte das
publicaciór:is que se editan en galega ilustran a fracción específica
da prensa cultural nunha asignación diglósica de usos, como ten
criticado Marcos Valcárcel. En
xeral, talar de prensa en galega
segue a ser sinónimo de revistas
e publicadóns diversas, na sua
maioria de periodicidade ·non regular e non profisionalizadas
agás moi contadas excepcións.

Desde a chegada
de Fraga o galega
·reduciuse nun 25°/o
nos meios públicos

Durante a sua activa campaña
para acadar as presidéncia da
Asemblea de Rexíóns da Europa (ARE), o actual presidente
da Xunta tivo que aturar situa-

Ainda que a aparición de O Correo Galega rifa o horizonte inamovíbel da oferta da escrita, monol íng ü e en esp~ñol, a prensa

cións embarazosas ao ser públicamente interrogado polo apoio
do seu Governo á normalización
lingüística. Fraga aseguraba defender o galego pero non tiña
realizacións que apresentar. Endebén, durante a sua presidéncia o uso do galega nos meios
de comunicación reducírase.
Despois de experimentar unha
grande derrota nas eleccións da
ARE, Fraga anunciou o investimento dunha débeda histórica
do Estado para a asinatura pendente da normalización linguistica. Pero xusto nos comezos desta renovada campaña de normalización, a Xunta deixou sen axudas ás publicacións periódicas
totalmente escritas en galega. A
medida non só vai contra a retórica presidencial sobre a autoidentíficación senón que conculca a Lei de Normalización Lingüística no seu artigo 19, que
preve o apoio material e económico "aos meios de comunicación que empreguen o galega
dun xeito habitual e progresivo".
A invasión da televisión privada

non fai outra cousa que consolidar o monolingüismo en español
do meio e reducir proporcionalmente a pegada da TVG. Na dirección da Compañia, Fraga coloca a Villot, un home da sua
confianza que monda no quepode o compromiso normalizador
do meio. Dunha parte, incita a
presenza de talantes non galegos, norma de dirección consagrada no programa de Marina
Castaño, feito desde Madrid;
doutra, defende a difusión de pe1ícu las en español , sen dobrar
nen subtitular, baixo pretextos de
peculiaridades de acentos e feituras. Na realidade, tanto a TVG
como a RTG están a entregar
diáriamente ao Español máis do
30 por cento que reclamaran os
fraguistas cando a sua fundación.
Este é o panorama no meio do
recoñecemento universal de que
máis dun 99 por cento da povoación comprende perfectamente o
galega talado (Dados do CIS publicad os en Marzo de 1994) e
que as atitudes da povoación
da Galiza fronte á sua lingua son
sumamente positivas.•

Os centros escolares relixiosos non se axustan aos mínimos legais de uso do galega

A lgrexa ·utiliza o castellano con prática exclusividade
Para unha análise da inculturación da lgrexa no idioma próprio
de Galiza cómpre ter en canta o
seguinte: primeiro, a dependéneia cultural da lgrexa galega como institución é tal que conc~icio
na todos as suas decisións. E unha lgrexa que desde o s. XVI ac~
tua como apéndice da española.
Segundo, os poderes eclesiásticos están submisos aos sectores
sociais castelanizados: as vellas
clases médias urbanas e os seus
lacaios rurais. A obstrucción deste sector á galeguización é obsesiva e persistente. Calquera crego de pouca personalidade cede
ante as suas esixéncias. E terceiro, a lgrexa galega clerical · está
en declive numérico e na inseguridade económica; razón demais
para a sua submisión aos poderes políticos dos que espera altas
subvencións. Cada vez é menos
determinante no proceso global
do país.
O último estúdio sobre O idioma
da lgrexa en Galicia é de Daniel
López, 1989. A sua atención estivo centrada nos párrocos, nos
seminaristas e nos centros de ensino da. lgrexa. Os abades que
optan polo galego como idioma
normal da litúrxia e da vida parroquial, en porcentaxes, son por
diócese Santiago (19,4%) , Ourense (34, 1 %), Mondoñedo
(35,1%), Lugo (36,1%), Tui
(11,7%) e Astorga (16,7%). A pral
do uso bilíngüe con predomínio
do galega amosanse: Santiago
(32,8%), Ourense (26,8%) , Mondoñedo (29,9%), Lugo (25,2%),
Tui (20%) e Astorga (11, 1%)
A esa opción teórica corresponde unha praxe menor. A celebración e·specífica da litúrxia é a misa: o 70 % celebrábanse daquela en castelán.

Os seminaristas

teporas. Ainda que
o número de seminaristas actual, de
seguer asi, daría
un clero moi inferior- numéricamente, o seu papel na
futura igrex~ pode
modificar a ·situación actual. A rea1id ad e numérica
dos seminaristas
maiores (preparación e teoloxía) é
estábel
desde
1987 (ver cadro).

A diferéncia dos -anos do franquismo, estes seminaristas proceden do rural só nun 38 %, porcentaxe que tende a diminuir. A
sua opción polo galego, como
normal na litúrxia e vida parroquial ou polo modelo bilíngüe é:
En galega só: Santiago
(18,9%), Ourense (35,4%), Mondoñedo (57,1%), Lugo (_100%) e
Tui (75%). En bilíngüe Santiago
(40,5%), Ourense (56,3%), Mondoñedo (14,3%) e Tui (16,7%).

A opción dos seminaristas parece depender en alto grao da dirección do seminário; naqueles
anos as de Santiago e Ourense
eran as máis conservadoras de
Galiza. Hoxe, posíbelmente, teríamos máis uniformidade nas respostas, en todo caso moi prome-
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Lugo
Tui

;·
9
22

17
16

25
37

A estabilidade ven
da compensación .
dun crecemento
leve xeral ao descenso ourensán.
Ainda asi Galiza
está por enriba da
média española
en número de seminaristas con
relación ªº número de habitantes da diócese, exactamente entre o pasto 15 de Lugo e o 37 de
Santiago na lista das 67 dióceses españolas.
O comportamento dos centros
de ensino da lgrexa, exceptuados. os seminários, dan unha
imaxe mais negativa. Son cen-

Matérias que se imparten en galego aparte da língua nos
coléxios relixiosos (en%)
'
Declaración do director

Socia is
Matemáticas
Naturais
Relixión
Tecnoloxía

Declaración do profesorado
de galego

EXB

Ensino Medio

EXB

Ensino Medio

57
3.9

21.7

41
3.9
3.9

4.3
13
8 .6
4 .3

5.1
2.6

30.4
17.4
4.3
17.4

1.3
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tros dirixidos por
ordes relixiosas.
Os dirixentes son,
en mais da metade dos casos, nacidos fóra de Galiza (ver cadro).

van aparecendo:
das misas Misal, rituais; pero queda tanto
celébranse en
por andar que
predomina o escastellano e.o
tancam.ento e
non a mutación.
aumento da
En resumo, a
Algunha variante
litúrxia en galega lgrexa galega
se ten introducido
non veicula a insó se observa
con posterioridaculturación como
d e ao inquérito
colectivo; son as
en Ourense
de Daniel López.
minorias da liña
Unha, o aumento
de lrimia e alde litúrxia en gaguns sectores
lega na diócese
que se distánde Ourense desde que a rexe
cian da rotina e da dependéncia
Mns. Diéguez. Atestiguan isto as
de sectores sociais cautivos de
ideoloxias poi íticas españolizansuscripcións á folla semanal O
Badal que edita un equipo de Vites. E os bispos tampouco son
os dinamizadores deste procego a cargo de Sept e a penetraso, mais ben son retardatários a
ción lenta do canto en galego en
parróquias ainda sen a misa na
excepción de Mns. Diéguez, por
nosa língua.
máis que algunhas veces utilicen fórmulas de alento como
Outra, os materiais litúrx1cos
disfraz da sua praxe contrária. •

O 70°/o
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O 83º/o ere que o seu coñecimento deberia ser obrigatório pero só o 23°/o prefire o ensino en galega

O 99o/o da povoación entende o galego,

segundo un informe do CIS
O informe recén saido do prelo
do Centro de Investigaciones Sociológicas confirma a persisténcia
da diglósia, coa escala e a administración como núcleos máis
castellanizadores e unha clara
distáncia entre as capacidades e
os desexos da povoación e a realidade da política lingüística.
Un 99% dos habitantes de Galiza entenden o galego, o que bota por terra todas as teorías sobre posíbeis discriminacións cara o castellano. Tan alto degrau

de coñecimento non se repite en
nengunha outra comunidade do
Estado español con idioma próp rio (ver cadro). Ademais un
91 % da mesma povoación considérase con capacidade para
falalo. De todos os entrevistados
un 56% tala o galega e teno como a sua língua principal, un
29% tala galego pero non principalmente e un 10% entande galega pero non o tala. As porcentaxes residuais son dun 1% para
os que non entanden galega e
un 2% para os que cumpren o

Só un 26% de galegas prefiren o castellano coma língua de relación coas AdmiA. IGLESIAS
nistracións públicas.

ideal do bilíngüe perfeito que utiliza ambas línguas por igual.

Outras porcentaxes de grande
significado son que o 83% dos
perguntados consideran que toda persoa que traballe en Galiza
debería, cando menos, entender
o galega, mesmo que non o tale
e un 77% considera que debe
esixirse ese coñecimento para
ser funcionário. Unha porcentaxe semellante (82%) pensa que
os servizos públicos (Iberia,
Renf.e, etc ... ) deberían tamén
usar o galega. O paradoxo con _
estas cifras, que pon de manifesto o carácter diglósico lonxe
de calquer equilíbrio en canto a
consideración social, prodúcese
ante a pergunta de que língua
desexa nos impresos oficiais: un
47% di preferir o castellano e sobretodo na escola, que pon de
manifesto a incapacidade do poder político de prestixiar a língua
e facer entender que o galego é
válido para todos os usos e que
a escala en todas as comunidades se manifesta como principal
veículo de imposición lingüística
do castellano.
Con efeito, só un 23% dos perg untados maniféstanse .a prol
dun ensino en galego co castellana como asrgnatura obrigatória (17%) ou vpluntária (6%),
mentres que apesar ·de dez
anos de autonomía un 26% considera que o ensino debe ser en
castellano co galega voluntário
e un 37% co galega como asignatura obrigatória.

O peso da escola
na castellanización
No caso dos perguntados que
manifestaron que na infáncia na
casa só se falaba o galega, a
média de idade de contacto co
castellano é de 7,38 anos (Cataluña: 6,84; País Basco,
13,44%). O meio de aprendizaxe do castellano foi no 71 % dos
casos a escala, o 10% a família
e porcentaxes menores os amigos, a rua ou o traballo.

Nivel de coñecimento da língua da comunidade
Catalán<1l

Galega

Euskera<1 >

41
24

20

22

32
26
30
10

4

1

Entende, fala, le e escrebe
Entende, fala e le
Entende e fala
Entende
Non entende

9

6

5

15
53

(1) O informe do CIS discrimina para o catalán o território de Cataluña,
Valéncia e llles Baleares, e no de Euskadi para o País Basco e Nafarroa. Os
dados aqui incluídos son de Cataluña e País Basca exclusivamente.

Que idioma utiliza decote nas seguintes situacións? (en%)
Castellano

Gal ego

Os dous

31
41
50

67
56
47

2
1

72

20

57

40

52
47
72
37

45
50
24
56

Cos que viven na sua casa
Ao ir de compras
Cando contesta ao teléfono
Escrebendo unha carta a un amigo
que coñece o galega
Cando pergunta algo na
rua a un descoñecido
Cando pergunta algo a
un guarda urbano
Cando vai ao banco
Tomando notas para si mesmo
No traballo, no lugar de .estudos

2

Língua das relacións persoais dos capaces de falar en galego
Galega
Língua principal dos bilíngües
Falaba/fala co pai en
Falaba/fala coa ilai en
Fala coa parella en
Fala cos tillos en
Fala cos amigos en

63
69
70
61
29
58

Castellano Indistintamente

33
23
23

2
5
5

19

12
21
16

26
25

Língua en que se debería impartir o ensino obrigatório
Cataluña
Castellano e a língua da
Comunidade como voluntár1a
7
Castellano e á lí ngüa da
Comunidade como obrigatória
20
Na língua da Comunidade e o
castellano asignatura obrigatória
54
Na da Comunidade e o castellano
como voluntária
8

No caso dos entrevistados nos
que a sua infáncia se desenvolveu na casa só en castellano a
idade de contacto co galega foi
aos 12,23 anos e aprenderon o
galego na família (33%), na escala (26%) ; na rua (14%) e porcentaxes menores en meios de
comunicación , cursos ou no
traballo.
En canto a usos sociais, no inquérito do GIS estabelécese un

Galiza

País Basca

26

26

37

30

17

18

6

uso moito máis ríxido dunha
única língua en situacións non
íntimas que cando se retire ao
que se utiliza nas relacións persoais, cos fillos ou coa parella.
(ver cadros).
O informe está realizado con
681 entrevistas, cun erro da
mostra dun 3,83% e un 1,035 de
coeficiente de ponderación. As
entrevistas realizáronse entre o
16 e o 26 de Abril de 1993. •

A informatización do Tribunal Superior fíxose en castellano e
menos do 25% das senténcias están en galego
En Setembro de 1990, Daniel
García Ramos, no número 107
da revista Grial, emprazaba ao
Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia a emprender un labor
normalizador caracterizado pola
"asunción polo T.S. e por todos
os demais organismos xudiciais
do uso normal do idioma galega
nas relacións e nas actuacións
xudiciais"_
A posta en marcha do Tribunal
Superior de Xustiza e a eufória
que provocou a sua criazón ,
motivaron que na máxima maxistratura galega se rexistase
certo avance no uso da nosa
língua. Mais, segundo o avogado Xoaquin Monteagudo (secretário da Asociación de Funcionários pola Normalización Lingüística) , xa se está a producir

puramente testemuñal", indica
Monteagudo.

un retroceso. "A informatización
non incorporou o galega e agora
o noso idioma está a perder releváncia neste tribunal", di Monteagudo. Menos de un cuarto
das senténcias do alto tribunal
están en galega.

O uso do galega é máis comun
nos xulgados de Vigo e Ponteved ra. En Compostela tamén
hai algun caso isolado.

En toda Galiza apenas dez maxistrados utilizan o idioma galega para dictar senténcias. Aind a que é maior o número de
fiscais e xuíces que se pasan
ao galega cando o encausado
emprega este idioma; de todos
xeitos, nas suas conclusións,
no informe final cu nas senténcias , o habitual é o castellano
ainda que o que estexa a ser
xulgado tale en galega. "O que
sucedeu foi que se reduciu o
grao de belixeráncia, xa non se
rexeita o seu uso, ainda que é

"Eu teño unha impresión pesimista -di Xoaquin Monteagudo- hai un cámbio de atitude,
pero con esta xeneración de
xuristas non hai que facer".
Ademais das causas sociais
que operaron tradicionalmente
contra o noso idioma, no caso
do colectivo de profisionais da
Xustiza, o prexuízo coa língua
é maior, en parte debido a
cuestións culturais e en parte á
educación recebida nas faculdades de Direito. Así, son numerosos os casos de persoas

progresistas, coñecidas pola
militáncia lingüística, que utilizan o español dentro do xulgado. "Esas persoas a miúdo escúdanse nos clientes para non
falar en galega, pero isto resulta falso, pois igual sucede ces
avogados dos sindicatos, que
nas vis1as talan sempre en español , mália os sindicatos non
teren esta opción".
Outra das xustificacións que os
membros do sistema xudicial
dan para explicar as suas reticéncias á normalización é a
"distorsión que produciría nun
sistema xudicial xa sobrecargado de traballo que vería acusada a sua lentitude para facilitar
traducións, etc."
Para Monteagudo un cámbio só

cabe cando nas faculdades de
Direito haxa un compromiso real
de introdución do idioma, mais
non é posíbel operalo cos profisionais da actualidade.
O papel que pode xogar a Administración Autonómica na normalización do idioma na xustiza
non é irrelevante. A Xunta dispón de máis de cen avogados e
persóase en dez ou doce xuízos
diários. Para o secretário da
Asociación de Funcionários pola
Normalización, .Xoaquin Monteagudo, a utilización do idioma por
parte dos letrados autonómicos
provocaría non só un cámbio de
atitude na xudicatura, senón que
obrigaria a que, por razóns de tipo operativo, mudasen os costumes lingü ísticos do aparato xudicial e dos seus paladins. •

DIAS
XOSE LOIS

•Avión de Aviaco
accidentado
en Vigo
sen causar vítimas

Un DC 9 de Aviaco
estrelouse na mañá do Luns
21 no Aeroporto de Vigo
cando pretendia aterrar. Na
Durante o debate dos presupostos, celemanobra de aproximación _
brado o Mércores 23 , o Presidente do
produciuse ·un fallo e o
Parlamento decidiu aplicar serveramente
aparato tomou terra antes
o Regulamento que con grande polémide chegar á pista, por esta
razón perdeu un tren de
ca tora aprobado a finais da pasada leaterraxe e esbarou pola
-xislatura. Grácias a esta postura en poupista até se deter e se
co máis de unha hora foron debatidas e
incenciar. Nengun dos
rexeitadas 11 O emendas da oposición,
pasaxeiros resultou n:iorto,
que non pudo facer uso do direito de répero rexistráronse 20
feridos, entre os que estaba plica final , contra un acorde prévio da
Mesa. Ante a atitude de Vitorino Núñez,
o Secretário Xeral das
os deputados da oposición abandonaron
Comisiones Obreras,
a sala durante unha hora e Beiras dixo
Antonio Gutiérrez. A rápida
actuación dos bombeiros
que o pleno era "como os das Cortes
evitou que explotase o
franquistas , só para dicer amen". +
aparato, que ia carregado
de combustíbel. •

• O policia que
matou a Rosa
Diz, procesado
por homicidio
Sagrário Herrera, titular do
Xulgado número 1 de Vilagarcia,
dictou un auto de procesamento
por homicídio contra o policia
adscrito á Xunta Xosé António
Otero, por matar a Rosa Diz no
pasado Outono na Praza de
Abastos de Vilagarcia. A mesma
xuíza decretou unha fianza de
dez millóns para garantir o
pqgamento das
re$ponsabilidades pecuniárias
nas que pudera incurrir. Contodo,
o policia continuará en liperdade
en tanto non se celebra o xuízo.
No caso de ser condenado, o
incriminado teria que pasar en
prisión entre 12 e 20 anos.+

• Autorizada
a construCión
da represa
Gr.an Suarna
O Ministério de Obras Públicas e
a Confederación Hidrográfica do
Norte autorizaron ás empresas
Electra del Viesgo e
Hidroeléctrica del Cantábrico a
construción do encaro sobre o rio
Návia nos concellos de lbias, na
província de Oviedo, e Návia de
Suarna e A Fonsagrada en Lugo.
A obra costará case 5. 000
millóns de pesetas e as
autoridades rexeitaron as·232
aíegacións apresentadas desde
1985, data na que se coñeceu o
proxecto e comezou a oposición
á sua construción.+

•XI Asemblea
anual
dos CAF

estes o fallo dun recurso contra
o expedente de regulación de
emprego apresentado pola
empresa.+

• Encerro dos
traballadores de·
Santa Bárbara
para evitar o
peche da factoria
coruñesa
Os 296 traballadores da fábrica
de armas da Coruña, Santa

Os dias 25 e 26 de Marzo,
celébrase no Mosteiro de
Poio a XI Asemblea anual
dos Comités Abertos de
Faculdade, que nesta
ocasión ten por lema "Un
ano máis, adiante". No
decurso da reunión, na que
participarán estudantes das
tres universidades galegas,
debaterase a ponéncia "No
final do milénio", á que foron
apresentadas máis de meio
cento de emendas. •

Bárbara, pecharonse durante 24
horas no interior da factoria para
pedir da. administración -a
empresa pertence ao Instituto
Nacional de Industria- a
apertura do diálogo que evite o
pretendido peche da fa9toria da
Courña, dentro dun plano de
redución de emprego e
eliminación de centros de
traballo. Pqr outra banda, a
administración autonómica,
antes de reclamar a sua
continuidae, expresou, por boca
de Xoán Fernández, conselleiro
de lndústria, que a planta
poderia servir para a produción
privada.•

•O PSOE pasa
a depender
doBNG
en Ourense
O BNG apoiará en cuestións
pontuais a equipa de
governo do PSOE en
Ourense, despois de que o
alcalde Veiga Pombo fixese
un chamamento para
contribuir á governabilidade
ao dimitir o concelleiro de
Urbanismo Xosé Luis
Iglesias e de producirse
distensions no seo do
próprio grupo socialista. O
BNG afirma que "non
podedemos permitir que
unha crise interna do PSOE,
se traduza nunha situación
que deban de pagar todos
os cidadans".

• A manifestación
contra o encoro
do Barbantiño
convértese nun
acto contra as
minicentrais

O BNG apoiará só aquelas
propostas "nas que
participemos previamente
na sua elaboración",
abordando principalmente a
política de personal e
inversora, aspectos que xa
viñeron denunciando
durante esta lexislatura.

Meio milleiro de persoas acudiron
á manifestación convocada pola
Asemblea de Grupos Ecoloxistas
e Naturalistas da Galiza en
contra da construción dun encoró
no rio Barbantiño, en Ourense,
celebrada a meib dia do pasado
Domingo 20 nas imediacións do
lugar onde será construida a
represa. O acto convertiuse nun
encentro contra as minicentrias,
que afectarán especialmente a
Ourense, logó que está previsto á
instalación de 72. +

O chamamento socialista
producese pouco tempo
despois de que Francisco
Vázquez , lider do sector no
que está integrado Veiga
Pombo , afirmase que non
queria saber nada de
acordos cos
nacionalistas.•

z

•Peche dos
traballadores de
M egasa contra a
regulación de
emprego
O peche dos traballadores de
Megasa no Concello de
Vilagarcia e na Delegación da
Consellaria de Relacións
Laborais produciuse para esixir

•PSOE e BNG
acusan ao PP
de facer do
Parlamento unhas
· Cortes franquistas

g • Morreu Álvaro
55
w

• Só hai probas contra un tércio
dos encausa dos na O peracit»n Nécora
O tenente fiscal da Audiéncia Nacional, Javier Zaragora, só ten probas
suficientes para intentar a declaraciónd e culpabilidade de un tércio dos
encausados no sumário pala Operación Nécora. As declaracións de
Portavales e as suas contradicións, ademais do proceso de recolleita
de probas, deixan á acusación pública sen armas para contrarrestar a
ofensiva dos avogados defensores, cuxa estratéxia é máis coerente.+

del Portillo
O prelado P,residente do
Opus Dei, Alvaro del Portillo
y Dí ez de Sollano, faleceu o
Mércores 23 en Roma, onde
residía. Alvarez del Portillo
foi o sucesor de Escrivá de
Balaguer áfrente do Opus
Dei e conseguiu baixo o seu
mandado a concesión da
prelatura persoal para a
Obra e a béatificación do
seu fundador.•

• IV Congreso
do Sindicato Labrego
Galego
O Sábado 26, no Auditório de Galiza, en
Compostela, celebrarase o IV Congreso
do SLG sob o lema "Labrando o Futuro" e
cunha ponéncia sindical que analisa a situación da agricultura neste momento e a
crise que está a provocar a Política Agrária Comun, "que leva á destrución económica, ecolóxica e social do agro e da Galiza". A organización conta que asistirán
uns mil delegados.+

• A direita mantén
a maioria nas
cantonais francesas
O bloca conservador que governa a Franza fíxose co 44,59% dos votos na primeira
volta das eleicións cantonais, celebrada o
pasado Domingo 20. A esquerda rexistou
unha importante recuperación e conseguiu o 41 .07% dos sufráxios. Os ecoloxistas tiveron o 3,48% e a Frente Nacional o
9,67%. A abstención foi do 39,62 por cento. O 27 celebrarase a segunda volta, e
daquela resultarán substituidos os 2.028
deputados provinciais do 1988. +

• Seis detidos pola
Garda Civil
en Nafarroa
denúncian torturas
Seis mozos navarros, entre os que estaba o Presidente do Consello da Xuventud e desta Comunidade Autónoma , de nunciaron torturas despois de ser
detidos a pasada semana acusados de
colaborar coa Eta. Os detidos foron postes en liberdade, pero o Presidente do
Consello da Xuventude atópase en mal
estado a resultas do trato recebido. O
Delegado do G,overno en Nafarroa asegurou que dimitiria no caso de comprobarse a vericidade da denúncia. +

• Acusan a Parada
de entorpecer
investigacións
policiais
A Xunta de Xuíces de Vigo denunciou a
prática do governador Civil de Pontevedra,
Xurxo Parada, de entorpecer as investigacións xudiciais meiante a filtracións de informacións sumaríais á prensa. Ante a denúncia, a Comisión Permanente do
Consello Xeral do Poder Xudicial acordou
dirixirse ao Ministério do Interior para facerlle chegar a correspondente denúncia. +

GAL IZA
CRISE ECONÓMICA
la "contribuirá ao estabelecimento de mellares prezos no
mercado internacional". Ainda
que recoñeceu que haberá traslado de traballadores da planta
luguesa para A Coruña, evitando entrar en detalles, . afirmou
que "San Cibrán, como planta
máis eficiente, non verá alterada
a sua factur~ción".

O presidente do Grupo 1.nespal, Javier Álvarez
Vara, afirmou que ~s 12.000 mil millóns de
pesetas "que p~rceberá moi pronto" pala
indemnización do asunto do Cason mellorarán
substancialmente o balanza do grupo .. Outra
das medidas que ánunciou para paliar as
perdas foi a r~dución da produción para que
aumente o prez.o do alumínio a níve!
mundial. O recentemente nomeado
presidente confirma agora as teses
mantidas por A Nosa Terra desde o mesmo
momento de paralisación de AlúminaAlumínio: era beneficioso para a empresa.

O peche, ún negócio
para lnespal
Informa·
CÍÓ() pu·
blicada
por
ANosa
Terra o 30
de Decembro de 1988

O novo preside.nte confirma as teses mantidas.por·
A Nosa Terra desde o mo~1lento do paro . d_e ·Alúmin~~~lu!l)Inio

Segundo anúnciabamos á semana seguinte ao suceso, "o 14
de Decembro, un dia antes de
que a empresa anunciase a paralisación das cubas, lnespal,
cancelou o contrato de · 25-· mil
toneladas de _é;!Í_uryiínio qu~ debían de ser expoftadas ao Xapón. Desde a firma d9 qontrato, .
comezos do' ano de- 1987 é.
. doutros de·· 3.5 ·mil ·toneladas
máis", relatábamos no último
número .dese ·ano,. "o dólar depreciouse nun 16% e o alumínio
-nun 20%. O cese da produción
produción de lnespar: Segundo
poderia supoñer un aforro de ·1o
o seu.pr-eside_nte,..con ,~sta redumil millóns de -pesetas". O 6 de
- ción, é~.e~e~a .pública· ~sp~ño-_ Outubro de 1-988 publicabamos
un estudo realizado polo· comité
de empresa no que se demostraba que lnespal se beneficiara
grandemente ca· paro do San
Cibrán, ainda que non recibise
os 12.000 millóns de indeniza9ión que tiñan previsto. ·

Os 12.000 millóns dO Casan
salv~_rán a situación de lnespal
~

..

~-

p

-

-

•A. EIRÉ

O xulgado do civil número 8 de
Madrid dictou o pasado mes de
Febreiro a execución provisional
dunha senténcia condenatória
contra dez aseguradoras polos
danos e prexuízos derivados da
paralisación en ·1987 da factoria
de San Cibrán . O recentemente
nomeaqo presidente de lnespal,
Javier Alvarez Vara, que visitou
ao Conselleiro de lndústria o 15
de Marzo, afirmou que "tentarán
cobrar as indenizacións o antes
posíbel", e que agardan que "a ·
cantidade se aproxime ás nosas
esixéncias". Os 12.000 millóns
de pesetas que agardan cobrar,
"mellorarán sensibelmente o balanza de lnespal".

se -producirá grácias ·a reducir a
produción nas factorias da :Coruña e Avilés a un 50%, equiva-

lente a 37 mirtoneladas·.
O recorte representa -ó ·10% d~
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A Nosa -Terra sostivo .desde ·un
primeiro momento que o paro
de San Cibrán entraba dentro
dunha estratéxia empresarial
tendente .a aumentar .o prezo
do alúniinio que· estaba a baixar por aqueles ·días. no mercado de Londres e como a empresa canadiana, Alean, matriz"
de lnespal, xa realizara na sua
planta de Toronto a mesma
operación de parar as cubas
uns meses aotes. ·

Javier Álvarez tamén puxo de
manifesto na sua visita á Xunta
que nos últimos tres anos produciuse unha recuperación nos
prezos do alumínio, cifrada nun
25%. Ao seu xuízo, "a situación
en anos anteriores foi moi ma e
as perdas de 1994 serán mellares". Pero estas perspectivas
non serán tan pesimistas como
en anos anteriores "sempre
que se consolid~n os recortes
de produción". Alvarez Vara,
que se apresentou unicamente
"como un xestor" afirmou que a
mellara da conta de resultados

Consello de Administración.
Presidente : Francisco Carballo. Vlcepresldente:Xaquin Acosta
Consellelro Delegado: Xosé Fernández Puga.
Secretérlo: Manuel Veiga. Vogals: Francisco Torrente, Cesáreo
Sánchez, Xosé M' Dobarro, Xosé M• Salgado e Carlos Xohán
Dlaz.

Desde o mesmo momento da
paralisación das cubas electrolíticas da factoria de San Cibrán,
desaloxada 'pelós obreiros ao introducir na fábrica os bidóns do
Cason, A Nosa Terra, sostivo
que esa paralisación supoñia un
grande negócio ·para a empresa,
e non un desastre como teimaban apresentar, perguntándonos querí fóra o responsábel de
toda a operación que rematou
co desaloxo da fábrica.

Álvarez Vara pon de manifesto
agora que, ante a baixa do alumínio van empregar a mesma
estratéxia empresarial, pero,
nesta ocasión, non de xeito traumático. Tamén coincide a redución de produción qÚe van realizar, coas toneladas que deixaron de exportar daquela. Ademais, segundo as palabras do
presidente de lnespal, San Cibrán reducirá plantilla, pero non
facturación con esta medida.•
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Ao histórico acto asistiron perta de mil persoas

A CIG afirma no seu congreso consti UI
que quer se converter no maior sindi ce
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A Cooperativa de Armadores de
Vigo, o BNG e o sindicato CIGMar calificaron moi negativamente
os acordes pes·queiros suscritos
entre España e Noruega, cara a
entrada deste último páis na UE.
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A patronal viguesa sinalou que as
cuotas de pesca obtidas no acorde "foron pobres e os resultados
políticos concretos nengúns". Segundo os armadores "España
perdeu unha oportunidade de ouro para se recuperar das feridas
económicas abertas na pesqueiria do bacallau".
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Os membros da nova central agardan que a unificación dé un forte pulo ao sindicalismo nacionalista nos vindeiros meses.

"Ternos que calificar de éxito noruego estas negociacións -afirmou nun comunicado a CIG-Marna medida en que non cederon
nengunha cuota de pesca do bacallau nas suas augas e manteñen un periodo transitório de integración por tres anos para o seu
sector pesqueiro". "Tres anos, engade a CIG, que lle van permitir
-copar os mercados do bacallau.
Mentres a .nasa ,frota estará pendente de 7.000 TM que se teñen
que negociar con terceiros paises
alleos á UE.

'Nen Madrid,
nen Bruxelas
teñen en conta á Xunta'
O deputado do BNG, Francisco
Trigo, pediu un pronunciamento
do Parlamento galego sobre este
tema e unha clarificación da postura da Xunta, pasto que "mentres o Conselleiro criticou a negociación o Presidente Fraga afirmou que o resultado da mesma
non tora mao".
Trigo indicou tamén que "o governo central voltou a utilizar os intereses galegas como moeda de
troco ante a Unión Europea". "Os
negociadores españois, engadiu
o deputado do BNG, ceden en
cuestións pesqueiras que afectan
a Galiza a cámbio de benefícios
para outros sectores doutras comunidades".
As demais forzas representadas
no Parlamento Galega evitaron
até agora pronunciarse. Para
máis información ver número anterior de A Nosa Terra.•

E

• MANUEL VEIGA

O congreso constituinte da
Confederación lntersindica/
Galega tivo lugar sen
apenas surpresas. Máis de
oitocentas persoas, entre
delegados
e convidados,
,
•f
congregaronse no
Auditório-de Santiago o
pasado dia 19 e
aplaudiron, postas en pé, a
aperta histórica entre
Fernando Acuña e Manuel
Mera, anteriores
responsábeis da CXTG e
INTG, respeitivamente.
Acuña será a partir de
agora o secretário xeral da
CIG e Mera o secretário
confedera!.

sentación exterior. Fernando
Acuña, situado na primeira bancada da presidéncia do Congreso, érguese, dalle a man a Manuel Mera e aprétanse nun demorado abrazo. A sá estoupa en
aplausos. Un formigueo sube pala pel de moitos dos presentes.
Só unha cámara fotográfica, a do
reporteiro de A Nosa Terra, e un-

ha filmadora de televisión rexistran este momento histórico do
sindicalismo nacionalista.
Atrás quedan 22 anos de loita,
sementada de non poucos enfrentamentos internos, desde o
máis grave, o que deu lugar á
ruptura da INTG en 1985, á incidéncia do próprio dia anterior,

A. IGLESIAS

cando unha roda de prensa de
Marijé Diaz , responsábel do Sin dicato da Administración da
CXTG, serviu para anunciar por
surpresa a ruptura dos acordes
de fusión co seu homólogo da
INTG. A maioria dos delegados
entéranse no próprio salón de
congresos ao ler a prensa . A
maior parte dos meios de comu -

De esquerda a direita, Xan Carballo, ex secretário xeral da INTG e membro da nova executiva da CIG, M. Mera e Fernando Acufla.
A. IGLESIAS

Víñase de realizar a votación da
única lista presentada á nova
Executiva Nacional. O moderador anúncia o resultado: 489 votos a pral da candidatura, 11 en
contra e 26 abstencións. Quedan
eleitos os 14 membros do máximo organismo da Confederación
lntersindical Galega, xunto co secretário confedera!, Manuel Mera
e máis o secretário xeral, Fernando Acuña. No salón do Auditório compostelán están presentes , ademais dos delegados, os
convidados e unha nutrida repre-
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id i cato de Galiza
nicación fan perguntas tocantes
a este problema.
Fernando Acuña califica o feito
de "lamentabel", pero móstrase
tan sereo como a maioria dos
presentes. "Todos os que estivemos alí -afirma dous dias
despois do congreso-:- demos
proba de ter aprendido algo: a
distinción entre o que é fundamental e o que é secundário. O
primordial era a unidade, o que
ven agora é a resolución de mil
problemas, non por importantes
alguns , que non se poidan resolver talando".

Non é momento
para risas

.ESIAS
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Na antesá do auditório, no grande salón, apenas hai polémicas
ou corros. Percébese acougo nas
expresións, convel)cimento, pero
non entusiasmo. E a dificultade
para chegar a acordos nalgunhas
ramas das duas centrais a que
resta ilusión a alguns dos presentes? "Non , resposta Fernando
Acuña. No principal , non s~ trata
dunha cuestión interna. E que
neste momento resulta difícil que
algo provoque ilusión nos traballadores. Os afiliados poden saber que esta fusión vainas facilitar, se cadra, quedar por riba de
CCOO en número de delegados
nas próximas eleicións sindicais.
Pero iso non resolve o seu pan.
A situación económica e laboral é
crítica. Non se pode pedir alegria
neste momento".
Como nunha premonición do que
ia ser está resposta do novo secretário xeral, un delegado situado na traseira do congreso comenta: "Eu total, para o que che
me queda aquil Vanme botar da
empresa". As palabras soan corrosivas como un ácido no meio
daquel acto constituinte e case
festivo. "A impoténcia está aí, en
moita xente", recoñece Acuña .
"É difícil superar iso, pero non ternos outro camiño que organizarnos e loitar".
Deciao Manuel Mera na roda
de prensa de pola mañá. "Quizai s a palabra non é a máis
axeitada, pero irnos levantarnos
en armas, irnos mobilizarnos até
onde faga falta, para que isto
millore, para que non sigamos a
perder dereitos laborais". "A
unión da CXTG e máis da INTG
facilita as causas, engade Mera,
non é n mesmo traballar con
dous carpos divididos que cun
só carpo organizado".

Moito ainda por facer
O Programa, xunto cos Obxetivos e Estatutos, foi repartido
aos congresistas, nun folleto xa
impreso, a primeira hora da mañá, o que produce algun surriso
entre os xornalistas. "Este, verdade que non é un congreso de_
debates, senón un acto constitu i nte e habia que facelo así
-comenta Manuel Mera. Non
estamos a facer unha absorción , nen un acorde menor, senón a unidade de duas centrais
implantadas e de grande tamaño , o que precisa de moitos
acordes prévios, de moitos elementos a ensarillar e o traballo
máis denso ainda está por vir.
T emos vários locais en cada cidade, hai que trasladar á xente,
acomodar a máis de 150 persoas aos novos pastos, iso dá lugar a unha enxurrada de pequenos pro~lemas".

O sindicalismo
nacionalista
comeza a ser
recoñecido nos
foros internacionais

Só tres mulleres
na direción
Na sá , uns setecentos delegados , no 80% varóns. Na tribuna
só tres mulleres. Pero a CIG tamén é sensibel á crítica feminista que abrolla nos últimos anos.
No seu programa e no epígrafe
correspondente aos obxectivos
pódese ler: "Impulsar a participación das mulleres ( .. .) e pularmos de modo especial polo seu
papel dirixente nas organizacións sindicais". "Póñeno no papel, pero na prática ... Claro que
é un paso. Agora polo menos
podémoslle recordar o escrito",
comenta unha das delegadas
presentes. A CIG canta con notábel representación na conserva e neutros ramos, onde a muller é maioria, pero os sindicalistas responsábeis adoitan a seren homes.

Cuba si, ianquis non
M.S., camareiro duns vintecinco
anos que atende a cafetería do
Auditório, quere saber a qu,e hora rematará o congreso. "E que
sabes, ante saimos ás duas da
mañá e hoxe entramos ás oito e
ternos família. Xa que sodes
dun sindicato ... " A realidade non
hai que ir buscala, está alí mesmo, completando, como un anel
ao dedo, o artigo primeiro dos
Estatutos da nova CIG que talan
dun vello eslogan: "Por unha
Galiza plenamente soberana e
sen explotación".

As intervencións das delegacións convidadas engástanse
aos poucos. Algunhas son longas e retóricas, os delegados tómano con paciéncia. Duas son
especialmente aplaudidas: a do
representante da CGTP portuguesa e a da Central de Traballadores de Cuba. Esta última inza a grande sá de fervor revolucionário. "Saiban -di José Luis
Villamil- que en Cuba terán unha man amiga, saiban que en
Cuba haberá socialismo, hoxe

mañá e sempre". Villamil remata, como non podia ser menos,
citando a Marti: "A pobreza pasa, a honra dos homes mantense". Un veterano do sindicato
bótalle retranca en voz baixa:
"lsto éche o de sempre e ás veces non cadra moito coa prática
diária". Mágoa, con todo, que
os convidados que veñen de Rú- ~
sia ou en representación da
maioritária CGT francesa non
aproveiten as suas intervencións
para contar algo da situación laboral dos seus respeitivos paises, ben de actualidade nestes
días. Seria unha boa ocasión
para expoñerllela aos seus compañei ros traballadores, sen a
mediatización habitual dos
meios de comunicación. Pero os
intervintes tenden á soflama e
ao tópico, como é costume neste tipo de actos.
Con todo, hai alegria neste sentido. O sindicalismo nacionalista
comeza a ser recoñecido nos foros internacionais, en colectivos
como a Confederación Europea
de Sindicatos, a Federación Sindical Mundial, a Confederación
Mundial do Traballo, a Confederación Latinoamericana de Traballadores ou a Organización Internacional do Traballo, organismo este
último dependente das Nacións
Unidas. Todos eles enviaron delegacións ao congreso, ·ainda que
nun caso non puido chegar por
problemas burocráticos. Tamén
centrais como a belga, a francesa,
a portuguesa ou a rusa envían representantes do máximo nivel.
Están igualmente presentes, como é natural, as bascas ELA-STV
e LAB, CCOO, UGT e as centrais
catalá e canária. Tamén son visíbeis na clausura as representacións de UG e do BNG, esta última organización representada por
tres dos seus deputados.

As negociacións
"
de pesca con Noruega
MANuELCAO

1

O conflito aberto pola entrada de l';Joruega na UE afecta de modo
directo á Galiza, en particular nos temas pesqueiros. Os resultados
do acorde están ,senda valorados de xeito dispar poi as organización do sector, polos grupos políticos e polos respectivos governos. As negociacións sobre pesca na UE seguen o modelo clásico
dos grupos de intereses que buscan as mellares condicións para
si, facendo valer as suas p,asicións de domínio na mesa de negociacións. O comportarñento dos grupos de intereses baséase en
tratar de acadar os seus obxectivos co menor custo posíbel. Dise
que a UE é un ílJercado, indicando que priman -os intereses económico~. sobre os~políticos e que é unha realidade pésie aos intentos
de emascarar o proceso da~ negociacións b.aixo aspectos de tipo
_moral. Nos casos de sectores interviaos, submetidos a controles
tanto pala via da oferta como
da demanda, os aspectos polí- - - - - - - - - ticos gañan terreo respeito aos
estrictamente económicos.

'Para Galiza
trátase
dun sector
estratéxico,
para España
un sector máis
entre outros".

Serenos primeiros
Entre 1989 e 1993 as duas centrais que agora forman a CIG incrementaron en conxunto o seu
número de afiliados nun 66,3%.
"Aspiramos a converternos na
central máis representativa de
Galiza despois das próximas
eleicións sindicais", comenta
Fernando Acuña. Non é un pouco optimista? "Pode, pero por
que non irnos logralo?".
Na sua alocución final ao congreso o novo secretário xeral
ten unha mención de lembranza
para tres secretários anteriores:
Lois Rios, Francisco G. Montes
e Xan Carballo. Tamén son
aprobadas, por aclamación, cin. co resolucións: a pral dos insubmisos, solicitando o traslado
dos presos independentistas a
Galiza, contra o bloqueo a Cuba, en solidariedade cos traballad ores de Santana-Motor de
Xaén e en apoio dos emprega- 1
dos de Megasa, pechados no :
concello de Vilagarcia.
:
Pasan das nove, os camareiros e
conserxes fitan para as portas da
sá que se abren para deixar paso á riada de sindicalistas. "Ainda
menos mal", comenta un deles.+

ANXO IGLESIAS
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Os grupos de intereses tratan
de acadar os seus obxectivos
tratando de pedir para os
membros máis flebes, tratando
de facerse invisíbeis, dando
información selectiva e sesgada ao seu favor e, na toma de
é
decisións, non dubidan en
comportarse estratexicamente
buscando o intercámbio de
apoios sen restriccións de
nengun tipo. Tal comporta-·
mento explica o feito de que
ninguén queira aparecer como
gañador claro nos acordos políticos ou económicos. Asi, en
Noruega e en España os governos están satisfeitos, as. organizacións profisionais acusan ao governo de ceder demasiado e os
grupos políticos modulan o seu aopoio segundo a maior .~u menor
proximidade ao governo respectivo e aos grupos de pres1on sectoriais. Naturalmente, o proceso de negociación desenrólase nun
marco básico e cunh-as restriccións obxectivas que todos aceitan e
recoñecen, tendo en conta que os grupos do desacorde serian tales que proporcionarian unha solución pior para todos como pon de
manifesto o dilema do prisioneiro.
Dita isto, desde Galiza non podemos valorar positivamente o acorde de pesca con Noruega debido á importáncia que para a economia galega ten o sector pesqueiro e os custos enormes que as
condicións da integración na CEE lle supuxeron no ano 1986. Contado, nótase unha mellara evidente na percepción que dos problemas da pesca ten o governo español, consecuéncia lóxica dunha
superior organización produtiva, comercial e tecnolóxica que facilita
a constitución como grupo de intereses pasando de grupo case "latente" a grupo activo. En anos pasados, seria impensábel que o
governo español mostrase tal interese pola pesca tanto pola sua
própria incompeténcia como pala falta de coesión no próprio sector. O sector pesqueiro é un caso claro no cal a unidade política
negociadora resulta crucial para modificar os resultados finais da
mesma. Para Galiza trátase dun sector estratéxico e vital no que
ademais ten unha avantaxe competitiva evidente, mentres que para España é un sector máis entre outros de segunda arde, polo
que a forma de encarar o proceso negociador será moi distinta. O
que nun caso é unha "conditio sine qua non" no outro seria simples
moeda de cámbio, intercámbio dun sector por outro . • -
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A federación g~_lega s-eguiu a perder p~só no pa~ido ·

Os vazquistas gañCi_dQre~ en Maélrid
•A.EIRÉ

Os militantes galegas do
PSOE desprazáronse a
Madrid con dous claros
obxectivos. O primeiro .
dirimir a supremacia na
sua federación con
vistas ao congreso
nacional a cerebrar en
Maio. Asegunda
conseguir máis forza na
Executiva Federal para
asi, dician, "pode(
defender mellar os
intereses de Galiza". Na
primeira puxa saiu
gañador o sector
aliñeado ao cárón de
Francisco Vázquez. Na
segunda sairon
perdedores todos ao
degradar a posición de
Abel Caballero ..
O Congreso do PSOE galega a
celebrar os dias 14 e 14 de
Maio en Compostela xa está
meio encarrilado'. lmpuxérase o
sector guerr·ista e Francisco

.

'

'

-

-

~

-

Pacto Guerra-

Vázquez terá que ·l iderar o parti_
d 0 máis .
non queira. Os bandos enfrontados dentro do PSOE galega ·
sabian que o resultado final do congreso
na Galiza ia depender, case en -exClusiva, de que sector lograse incluir a un do's
seus membros na
Executiva. A fracción
maioritária, encabezada por Francísco
Vázquez, foi quen de
presionar para que
continuase Abel Caballero no máximo órgano do PSOE.

~onzález _

Pero despois do pacto efectuado en Madrid entre Guerra e
González, os guerristas galegas non poden ser contraditórios. Asi, · alguns
~ membros deste- s.e ctor, xa manifest~ron
que están dispostos
a ~ntegrar' aos renovadores na executiva
galega, sen que sexa
negociábel o cargo
de secretário xeral e
de organización. Os
fieis de Paco Vázquez t.entan chegar
Sabedor da importán.xa a un acordo co
cia de estar na Exemaior número de
cutiva para o desenpersoas antes do
lace do congreso gapróprio congreso, delego, Carlos Príncipe
mandándolle á xente
e os seus, tentaron
de Carlos Príncipe
impedir que .calquer
que "aceiten que nós
membro galega estisomos maioritários".
vese presente na Vazquistas e renovadores están obrigados a -un pacto á forza
A eleción de comproExecutiva socialista. para non verse desprazados polo BNG. -·
misários que xa coAntes xa tiñan fracasado os reza, como lles tiña p'rometido
mezou o 22 de Marzo en Vigo
novadores no intento de constiNarcís Serra. Agora no·ri pode- · ~ó é valida para desputar o poran agardar nenguo apoio de
der, pois
ponéncia marco _xa
tuirse , por. delegación , nos reJóra na sua loita intestina.
está consensuada.
presentantes do partido na Gali-

a

·¡_
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O Partido Socialista Obreiro.
guvemamental. Un esquerdis(desatada polos-múltiples renomo xenérico, todo _hai que diciEspañol consumou no set.J 3-3
vadores) Gue·rra conserva na
Congreso a ruptura coa es- . lo, pois non hai documento no
executiva os resortes do partido,
o poder dentro da- organización
querda. Máis do 90% dos seus
que . real_izase unha proposta
para ·cando perdan as eleicións.
congresistas avalaron a políti-- alternativa .- á actual poHtica.
ca neoliberal que ven realizan'
do o Governo. En palabras do
O pacto entre Felipe e Guerra
Os renovadores ostentan os
ministro Solbes: "eliminou as
estriba en que González podepastos que lles permiten a cacontradicións que habia sobre
rá governar tranquilo esta le- , pacidade de transmitir ideas,
a política ·económica". Pero. xislatura; sen temor a que máis
para que estas non choquen
non só isa, senón que Raimón
de trinta parlamentários do seu
coas do Execútivo. Guerra apaObiols puxo tamén .de manifesgrupo pudesen vota~ en contra· rece··cara fóra como vencedor,
to ·que este congreso "adaptou· das pror:;>ostas· guv.ernamentais
cb beneprácito de-cFelipe pora ·POiítica para poder chegar. acomo lle ocotreu .a Thatcher na · -qüe estes anos o que tentóu o
acordos co PNV e CiU" ..
-Gran Bretaña. Tamén evitará
PSbE foi -preparar a sua pró·- que os guerristas se _unan aos
pria transición para cando teña
·· : Esa foi a gran victória de Felisindicatos e formen unha trenque abandonar o poder se'n por
. { ·pe González. e dos · distintos . te COniUn ;
iso abandonar a sua política
. grupos de-renovadores que caneolib~ral. O resto son guerras
saron ·a ponéncia política, coa
A retirada de Fenpe
para colocarse para a sucesión
política que están a impor dese -medo a perder os previléxios
de a Moncloa. Felipe poderá
Rematados estes tres anos de
de moitos que·se acobillarori a
realizar tranquilamente a sua
lexislatura, Felipe retirarase, o
carón do PSOE durante todos
política económica e de pactos
PS.DE'· pérderá as eleicións . · estes anos. Fronte a estes,
coa. dereita estes tres anos. _ .Ghegqü a ho_ra de Guerra. A
Guerra xogou a s1.rn baza, a
Guerra perdeu o seu discursó ·s_ua granee victória estriba en
·ameaza de ruptura que signifiesquerdista e apoiou a ~olítica · qu_~.: fr.ónte á_b~talla sucesória
caria o aca~ouse para Felipe.+
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Pero se os guerristas gañaron a
sua particular batalla galega,
perderon peso na executiva.
Ambos sectores plantearon o
congreso estatal resaltando a
importáncia de que a federación
galega tivese peso dentro do
partido , pois desta circunstáncia
ia depender moito a política doo
Governo. De ser asi , Galiza saiu
mal parada de novo. Mentres federacións como a catalana, a de
Euskadi e sobre todo a valenciana sairon reforzados (por estes
territórios xa está programado o
AVE ) o representante galega ,
Abel Caballero , perdia capacidade executiva no máximo organo
socialista, senda relegado simples vocal. A preséncia de Mariló Cabaleiro, xunto a Paco Vázquez no comité Federal hai que
interpretala como un fungueirazo
a Príncipe máis que como un milloramento de posición s.•

PRONÓSTICO RESERVADO

r---- -------------,-------------~ ,-~-:- ~--~--~.----------~--.--~-,----------------¡

O. PSOE c'onsumou a . rupt"ra coa esquerd.a .

Por outra banda, como afirmaba
un dirixente integra<;ior, · os dous
sectores terán que darse conta
de que seguindo divididos o
PSOE non vai quedar nen sequer como partido bisagra na
Galiza, dentro do bipartidismo
· . PP-BNG, polo que o acordo faise imprescindíbel".

M.V.
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Non aprobaron enmendas sobre a reforma laboral, deron un apoio
explicito á política económica, ninguén cuestionou o actual reparto
europeo (que nos governos de Alemaña, Fráncia, Reino Unido e Di, namarca si está a debate), pero, por séptima vez, desde o 27 Congreso celebrado en 1976, cantaron a Internacional , puño erguido.

-

O 75% dos congresistas son funcionários do partido ou representantes institucionais. O 80% ingresou no PSOE despois de 1982, ou
seña desde que o partido está no poder. Claro que a veteranía non é
garante de honestidade, como proba que un dos militantes máis an tigos do PSOE de Galiza sexa o ex-alcalde de Vigo, Manuel Soto.

Á marte de Franco , o PSOE non superaba en Madrid os douscentos
militantes. En comparación, o PCE contaba con vários milleiros. Poucos lembran o caso Flick, a empresa aíemana, vinculada á socialdemocrácia daquel país, que sufragou con marcos o "éxito espectacu lar" dos socialistas renovadores de González (xa daquela se chamaban asi) frente ao PSOE histórico, ao PSP de Tierno e ao PCE. Al guén definiu hai tempo ao PSOE cun cáustico Made in Germany.
O PSOE non traicionou nengun idear Cumpriu o seu papel, como o
Partido Socialista.Italiano de Craxi. E o froito dun modelo de política
·e uropea, nacida ao abeiro da Guerra Fria e que aqui se implantou
no fin da ditadura. Craxi é coñecido hoxe como o político máis corrupto de ltália. Pero, non é certo, tan corrupto coma el é Berlusconi .
Tamén o será Aznar cando governe. A corrupción é unha razón de
Estado, iso si, reservada.+
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RELACIÓNS DIPLOMÁTICAS

Fraga só recebeu na Arxentina trato de ilustre visitante

Menem prometeu a ratificación
do acordo pesqueiro pésie á ·
oposieión do Partido Radical

O paro non cesa
nos Estados Unidos

estoicamente, e en siléncio, os embates frag uistas contra Felipe
González e o PSOE. .
ó diplomático recebeu
a Fraga no aeroporto
e acompañouno na
case totalidade de actos públicos onde participou o presidente da
Xunta, quen conseguiu incomodar á xente da embaixada con
expresións como: "En
España a corrupción
nunca tivo o volume
que ten agora, nos últimos estertores da
época socialista"; "Son
socialistas ambíguos e
contraditórios. Eles
criaron o paro e é curioso, porque chegaron ao poder no 1982
dicindo que loitarian
contra o paro".

• PATRICIA GRINBERG/
BUENOS AIRES

Durante unha
maratónica visita
á Arxentina, con
dúcias de
discursos
protocolários,
inauguracións de
exposicións e
duas conferéncias
de prensa, Fraga
cansou de gabar
a Menem e
acusar ao PSOE
de
"desindustrializar
o país". A visita
concluiu coa
promesa de
Menem de que se
axilizaria a
tramitación do
acordo pesquei ro
coa Unión
Europea.

De todos os xeitos, o
apampado persoal da
embaixada tivo un alívio: Fraga non recebe,
Menem recebe a Fraga na residéncia oficial de Olivos. T. ORMUNDO
como se temía, tratamento de xefe de Estado e protocolarmente foi simFraga chegou á Arxentina coa
b erania" e"por favorecer a deseu tradicional áurea de "eterno
predación de espécies ictícolas"
plesmente un "ilustre visitante".
líder da direita española" -como o
definiu o diário La Nación- pero
O influinte diário Clarin destacou
Coa diáspora
que "Galiza, ten a sua indústria
desta volta quixo enfatizar o seu
Durante a sua visita, Fraga
pesqueira coa auga ao pescozo
perfil galega e lembrou nunha
mantivo unha dúcia de encone é a principal interessada en
multitudinária cea ces seus comtros con centros galegas, pero
que os barcos da Comunidade
patriotas que "aqui atópase tasen dúbida foi a cea con tres mil
mén un núcleo importante da miEuropea, onde abundan os de
paisanos que viven na Arxentiorixe galega, poidan faenar nesña família que, coma vós, tivo que
na, ·no polideportivo do Centro
tes lares. Aos industriais nacioemigrar naquela difícil etapa da
Galego de Buenos Aires, o máis
nais, con boa parte da frota ennasa história e integrouse nestas
importante. Ali reafirmouse na
ferruxándose no Sul, este acorsociedades e paises que vos revontade de continuar co plan de
ceberon ces brazos abertos".
de failles torcer o bico. O secreaxudas sociais aos sectores
tário de área, Felipe Solá, limiAcompañado por 67 empresámáis necesitados e afirmou que
touse a aconsellalos:: "fagan
entre 1990 e 1993 emigrantes e
rios galegas, Fraga preocupoulobby, asi Cavallo tíralles algo".
se especialmente por facer cocentros galega~ de arxentinas
ñecer o interese de Galiza na ráreceberon máis de 720 millóns
Fraga negou, en conferéncia de
pida ratificación, por parte do
por parte da Xunta.
prensa, ter solicitado a Menem
parlamento arxentino, do acorde
o aumento do cupo de pesca
Fraga asinou un ·convénio entre
pesqueiro coa Unión Europea. O
asignado a Galiza dentro do
acorde foi aprobado polo Senaa Xunta e o Centro Galega de
convénio e asegurou que só endo pero falta o visto bon da CáBuenos Aires, polo cal se cria
fatizou a importáncia da sua raunha Fundación que rexerá os
mara de Deputados, que deberá
tificación. Segundo o acorde
debater a cuestión a fins deste
destinos do futuro (actualmente
asinado coa UE, a Galiza coen construción) Coléxio Galegomes. Como o partido peronista
rrespóndelle máis da cuarta parArxentino "co fin de contribuir ao
canta con maioria nesta cámara,
te do total de capturas permitiMenem prometeu a Fraga a ráacrecentamento do proceso de
das nas augas do Atlántico Sul.
pida aprobación do acorde,
conformación e conservación
cuestionado polo dirixente da
dunha identidade galego-arxenPaus a Felipe González
Unión Cívica Radical (á que pertina a meio dunha educación biO embaixador na Arxentina, Ratence Alfonsin). Federico Storacultural modélica para servir aos
fael Pastor Ridruejo, soportou
ni, por ser "violatório á nosa soarxentinos de estirpe galega".+

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

Pediu a liberdade para dous presos
políticos de orixe galega

Sobre a sua entrevista con Gallego Fernández, Fraga limitouse a calificala de "cortesia". Os
xornalistas arxentinos insistiron
en lle perguntar se mantiña unha amistade con Fidel Castro
mais o presidente da Xunta esquivou a cuestión, "é unha relación institucional, natural,
igual que a que manteño cos
presidentes dos outros paises.
Eu fixen todo o posíbel por
aconsellalo [a Castro] no senso de que rematou o momento
da polaridade entre Rusia e os
Estados Unidos e que habia

que facer unha evolución rapidamente". Mesmo así Fraga
deixou entrever o seu respeito
ao governo de La Habana ao
sinalar que "a situación alá é
un asunto de cubanos''.
En canto á sua xestión en favor de dous dos presos coñecidos como "da Tablada", Fraga non quixo revelar á prensa
o contido das duas cartas que
entregou a Menem, en favor
do sacerdote Antonio Pugjané
e o xoven Pablo Ramos, dous
dos militantes do Movimento

Todos por la Patria (MTP) que
realizara aquela acción. Os
fracasados guerrilleiros levan
cinco anos presos (o crego
nen sequer participou do asalto e apresentouse espontanea mente á xustiza como dirixente do MTP), mentres o xeneral Videla (que encabezou o
sanguiñento golpe de estado
de 1976) non só goza de libertade senón que nunha recente
cea de militares reclamou unha espécie de indemnización
por "ter salvado o país do comunismo".+
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O paro está a baixar nos Estados Unidos pero nGn por iso deixa
de ter gravidade. "Ainda que se criaron 217.000 empregos
durante o mes pasado -explica o semanário NEWSWEEK do 14 de
Marzo- ternos cito millóns de parados e outros 17 millóns poden
ingresar nas listas do desemprego durante 1994. A pesar de
que o paro baixou até un 6,5 por cento, segundo o ministério
norteamericano de Traballo, moitos dos que están á espera dun
choio poden l~var un chasco grande porque a restruturación
cambiou o mercado de traballo. Agora o emprego é moito máis
especializado, a demanda é moito máis cauta e selectiva e a
oferta é menor. Foron as plantas de menos de 500 traballadores
as que xeraron dous tércios dos novas empregos durante o final
dos 80, segundo un estudo de Steven Davis, economista da
universidade de Chicago. As novas ofertas de emprego no
sector de servizos están moi dispersas e atopalas é un traballo
máis duro que o traballo en si mesmo''.+

Xornalistas contra Cavaco
António Matos, presidente do Sindicato dos Jornalistas de
Portugal, asegura no semanário TAL QuAL de 11 de Marzo que
quer ver a Cavaco Silva sentado no banco dos acusados. O
primeiro ministro portugués dixo na inauguración da Escala
Superior de Comunicación Social que é falso o 95 por cento do ·
que os jornais escreben del. "O Sindicato, como era a sua
obriga<;;:ao, exigiu urna de duas coisas: que o primeiro-ministro
retirasse essas afirmai;;:oes ou que as provasse. Olímpico,
Cavaco manteve-se quedo e mudo, e provavelmente satisfeito
por ter dita o que disse e· ainda por ter acrescentado que
dedicaba apenas escasos dez minutos diários a leitura dos
desacreditados jornais portugueses. O tempo suficiente para
detectar tantas mentiras. As palabras do doutor Cavaco foram
difamatórias e atentaram contra a dignidade pessoal e
profisional dos jornalistas portugueses. Ternos consciéncia de
que este processo nao vai ser fácil, mas tuda faremos para que
a justii;;:a funcione em Portugal e no nosso país nao haja
cidadaos de ·primeira e de segunda". Para o presidente do
Sindicato, os profísionáis vivem no surrealismo: "os jornalistas
estam sempre a ser acusados de tudo e sentam-se com
frequencia excessiva no banco dos réus, verificándose que em
95 por cento dos casos tem. sido absolvidos; em contrapartida,
os políticos podem dizer e fazer o que querem e raramente sao
chamados á tribunal".+

Un bipartidismo pernicioso
O FARo DE VIGO non quer que o panorama eleitoral galega fique
nun bipartidismo BNG-PP, segundo ·explica nun comentário
eleitoral publicado o 22 Marzo. O diário vigués abandoa a sua
tradicional defensa do bipartidismo operativo e expresa o seu
temor de que na xeografia do voto non haxa máis província para
o PSOE. "Con ser pobres os resultados electorais, os socialistas
son o segundo partido máis votado. Non se pode estreitar ainda
máis o marco
político desta
Autonomía,
onde hai un
partido, o PP,
claramente .
hexemónico;
outro en franco
crecemento, o
BNG, e xa
desaparece ron
das institucións
outras f orzas
estatais e
nacionalistas.
Se fronte á
atomización
das opcións
electorais, que
atrancan a
governación,
considérase
convinte a
clarificación,
non o é menos
que os
EL MUNDO
cidadáns
requiren á hora
do voto de tres ou máis partidos que ensanchen o arco para que
non fique reducido á disxuntiva de direitas e esquerdas,
estatalistas e nacionalistas. En definitiva, que a cidadania non se
vexa reducida a votar entre PP e BNG, xa que a sociedade
galega é plural abando". O editorial di que os renovadores non
queren aos guerristas, por consideralos trasnoitados, como
representantes da Galiza no PSOE e que o país non pode aturar
esta división.+

ENSINO PÚBLICO

Manifestacións en toda Galiza esixindo a paralisación do deterioro do ensino público

A redución á metade no orzamento
pon aos institutos en pé de guerra
tos non chegaron a bon porto,
xa que o PP votou no Parlamento contra calquer alteración.

•H.V.

O ánimo negociador co
que os directores de
institutos enceitaron as
reunións co Director Xeral
de Ensino Meio para
aumentar os seus
presupostos, non atopou
resposta na
administración, que antes
de incrementar as partidas
para este conceito,
reduciu a máis da metade
o inestimento en gastos
de material. As protestas
celebradas en toda Galiza
os dias 22 e 23 son o
comezo das mobilizacións
para reclamar das máis
altas autoridades un
cámbio de posición e a
dignificación do ensino
público.
Os directores dos institutos estaban dispostos a renunciar á sua
reivindicación dun aumento do
25% en catro anos para gastos
de funcionamento -conxelados
desde hai tres anos- a cámbio
do compromiso do Director Xeral, Xerardo Muñoz, de estabelecer un aumento dun 15% para
este ano. Pero cando o acordo
era case firme, os directores de
instituto descobriron que os gastos en obras e material ian ser
recortados en máis da metade.
Oeste xeito, para o exercício actual, a Administración autonómica presupostaba mil millóns menos que o ano anterior.
Ao descobrir esta rebaixa, os directores de institutos plantaron

Drásticas reducións na
escola pública
Os institutos da Galiza receben
2.000 pesetas menos por aluno
que os do resto do Estado. Mentres iso é asi, a Xunta aumenta a
subvención aos centros de ensino privado, mesmo en tramos
que non son de educación obrigatória. Na educación especial
privada o inremento foi do 10%
no 93, no F.P. privado aumentaron as partidas públicas nun
50,6% e no ensino infantil privado o crecimento foi do 31%.

Os peches celebrados os dias 22 e 23 de Marzo paralisaron as actividades educativas.

as negociacións. A
solicitude de reforzar
o plantel de conserxes e de transferir
aos institutos para
do orzamento das
Delegacións Provinci ai s para obras e
material non chegaron a ser debatidas.

O i~c,reme~to de subvencións á
escala privada no 94 foi de
do 120°/o respeito ao 93.

Xosé Antón Dobarro, Director
do Instituto das Fontiñas, en
Compostela, calificou de regresivos os orzamentos para o ensino público medio e denunciou
"o deterioro do mantenimento
dos centros", solicitando "a pa-

ralisación do devandito deterioro
para mellorar a calidade do ensino público e impedir que se
ve~a en inferioridade de condicións a respeito do privado".
Os alunos, país, sindicatos e
profesores de todo o ensino
meio da Galiza protagonizaron

manifestacións, concrentracións e peches durante os dias
máis
22 e 23 de Marzo
para demandar unha
modificación na situación actual. "O Director Xeral di que,
cos presupostos
aprobados, el nada pode facer
para destinar máis cartos ao ensino público. Daquela nós ternos
que forzar que haxa un_cámbio
de atitude a máis alto nível", dixo
Xosé Antón Dobarro. Nembargantes, os intentos do PSOE e
do BNG, a instáncias dos directores, de modificar os orzamen-

"Desde hai tempo vimos asistindo a unha drástica redución dos
orzamentos dedicados ao ensino público e pela contra os diñeiros públicos aumentan ano
tras ano no sector privado", denúnciaban recentemente os Comités Abertos de Estudantes e o
Sindicato de Estudantes. A CIG
tamén facia denúncias públicas
e adiantaba, nas concentración
do 22, que protagonizou, que o
incremento de subvencións á
privada no 94 foi de máis do
120% respeito ao 93.
O debate do financiamento do
ensino público e o seu desvío
para o privado está no fundo da
cuestión. A denúncia repetida
de transferéncia de cartas coincide coa posición política da
Xunta de lexislar e presupostar
a prol do privado: unha situación que se reproduce neutros
lugares de Europa , como na
Franza, onde as manifestacións
a favor da dignidade da escola
pública mobilizaron a milleiros
de cidadáns. •

ANOVA CONSTRUCIÓN DE EUROPA

O NACIONALISMO: UNHA ALTERNATIVA EUROPEA
ANSELMO LoPEZ

A construcción do "Estado Moderno" (que
con certas transformacións é o que hoxe
aturamos) supuxo a suxeición de moitas
nacións europeas por parte das clases
dominantes das que puideron concluír o
seu proxecto estatal e polo tanto, a fin de
contas, dunhas nacións por outras -xa
que o proxecto político "de clase" pasou
a constituírse como proxecto político "nacional"-, e isto deu lugar á aparición dun
"problema nacional" perenne desde entón (século XVI) na historia de Europa.
Desde ese mesmo inicio provocou fenómenos de violencia cando nas nacións
sometidas emerxían sectores sociais disconformes con tan inxusto reparto, do
que son boa mostra os conflictos de
Flandes, Cataluña ou Portugal contra
Castela durante o século XVI l.
Sen embargo a partir do XIX o desenrolo
da Revolución Industrial lle imprimiu un
maior pulo a todos os grupos nacionais
burgueses e o "problema" xeralizouse como ingrediente da ideoloxía revolucionaria romántica, chegando unhas veces a
abertos conflictos políticos e militares
(Grecia, Irlanda, Polonia) e permanecendo outras, máis tímido e larvado, baixo
unha apariencia cultural: este foi o caso
de Galicia. Xa nunca a partir de entón
deixaría de ser unha cuestión crucial na

historia europea, . se ben na actualidade
adquire unha relevancia especial, porque
se manifesta como o síntoma do fracaso
dos sistemas estatalistas, incapaces de
aseguraren o benestar, a solidariedade e
a paz na propia Europa.
Lonxe de ser consecuencia da caída dos
reximes do "socialismo real", a eclosión
continental do nacionalismo atectou
a ambos sistemas e - - - - - o feíto de que o fixera con tanta vitalidade nos países do
Leste obedece precisamente a que os
Estados plurinacionais que alí entraron en crise (URSS,
lugoslavia ou Checoslovaquia) estaban moito menos
asentados como
"Estados Modernos", centralizadores (por efecto da
súa forte refeudalización desde o s. XVI)
e a que, sen lugar a ningunha dúbida, o
sistema socialista permitiu e animou un
alto nivel de manifestación (cultural e política) das diversas nacións.

CARREIRA

Pero en Europa occidental o tema é
igualmente importante e desde logo máis
vello. Se nesta etapa non redundou aínda na independencia das nacións sometidas non é porque non se sentise a necesidade diso, senon precisamente polo
férreo control e a violencia asimiladora
dos vellos Estados, que manteñen íntegro o seu papel asoballador e uniformizador: en calquera
deles resultarían
- - - - polo de agora impensables p~ocesos
semellantes ós que
permitiron a aparición pública de Eslovaquia, Lituania,
etc. ou inclusive ds
Eslovenia.

'Lonxe de ser
consecuencia da caída
dos reximes do
socialismo real, a
eclosión continental do
nacionalismo afectou a
ambos sistemas'.

Frente a este tipo
de Estado depredador que dominou a
Historia durante os
últimos quiñentos
anos unha única opción se revela capaz de superar o violento capítulo do Im perialismo, que tanta brutalidade e inxustiza ten xerado: o nacionalismo. E nada
teñen que ven con el as terxiversacións
que o pretendan equiparar con outros te-

nómenos que se definen en campos semánticos propios: fascismos, racismos ou
exclusivismos de calquera caste, algúns
dos cales son absolutamente contradictorios con el, e outros tristes acompañantes
provocados pala opresión.
O nacionalismo constitúe unha alternativa progresista capaz de darlle a volta á
longa páxina da Historia en que as sociedades europeas só eran capaces de medrar a costa dos demais e enfrentadas
entre sí. O desenrolo técnico-material e
cultural dos nasos días permite pensar
neutro tipo de relacións e é o nacionalismo o que semella ofrecer unha articulación de tal natureza. Están nela de máis
os instrumentos inservibles do pasado.
A Europa unida só se pode perfilar como
unha Europa das Nacións, que recolla o
seu sentido orixinario de convivencia libre
e plural, proceso de integración ó que
tanto ten contribuído Galicia como meta
dun Camiño no que se atoparon aportes
ben dispares.
Unha Europa constituída pala unión de
pobos soberanos.
Doutra forma non será posible ou non será a que queremos.•
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Se queres un periódico en galega, independente dos
grupos de presión e se o queres xa:

.
.
.
a1te propr1etar10
.

-

.

/

de A NOSA TERRA

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:
"Ampliación Capital Social
Promocións Culturais Galegas S.A.
4/1994", e nome, enderezo e NIF de
quenofai

CONTADO:

•

Mediante cheque emitido a favor de
A

OSA TERRA

• Mediante ingreso nas cantas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GAIJCIA O.P.,
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.,
todas elas de Vigo especificando

DOMICILIACION DO PAGO ATÉ

6 MESES

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

PREzo DE CADA ACCION: 5.000 PfA.

_Se vostede xa é accionista pode comprar
· un número de accións menor ou iguarao,
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pta.
Se supera esta cantidade debe aboar unha
prima de 5.000 por cada acción. Os novos
accionistas pagarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha será de 10.000 pta.

Agora está
na tua man
.
~
BSCRICJÓN
ENVIE ESTE BOLETIN DE SU

d cobro que serán
..... ... os documentos. e
.. ...... . pta.
aforro Nº ...... ·.. ·........ .. .. .... ··.. .. .....
.. mensalidades de ·.. · .... · ··
Sr Director.
, n1·n~a conta corrente/de
. , s da seguinte forma ........ ..
·
,.1
. .rvan atend er con cargo a I . d compra uc
.. ... .. .. . accion
S A en conce1to e
. desta data se s1
. , ns Culturais Galegas . .
'
Rógolle que a partir
or Promoc10
d
apresenta os P
···· ·····

.... Apelidos ····· ····· ······ ········· ···· ··· ···· ··

TITULAR DA coNTA

Nome ................ .
······ ···

......................... .. .. ... N.l.F ... ... .. ...................... -.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.. .
··········· ·· ··· ··

···· ····· ··

······ ······· ···

Enderezo ······················ L~·~~Údade .. -············ ··; ···-_· ········ .. .. .................. .
C.p ..... ···· ·· ··· ····· ····· ·· ··· ··
················ Prov1n~_1a ··· ······· ··· ··· ·······
···········

·····.. ··

Teléfono .......... ..... .... .... .. ..

····· ···· ...

Profes1on · ·· · .. · ·· ·· .. ·
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INQUÉRITO AOS LEITORES
non é preciso poñer o nome.
A LIÑA EDITORIAL

PERFIL DO LEITOR
IDADE
O Menos de 25
o De 25 a 35
o De 35 a 50
o Máis de 50

COA SUA LIÑA EDITORIAL ESTOU
O Sempre de acorde

o

NIVEL DE ESTUDOS
O Primários ·
-.
o Médios
O Superfores·

SEXO
O Muller
O Home
PRO FISIÓN
Agricultor
O Mariñeiro
O Traballador autónomo
O Obreiro fndustrial
O Empregado de servizos
O Pequeno empres.ário
O Ensinante
o Funcionário non ensinante
O Profisional liberal

O Estudante

o Parado
o· ...........

LUGAR DE RESIDÉNCIA
O Rural
ó Vila
O Cidade

o

. ADEMAIS DE MIN,
-LEN O PERIÓDICO
O Unha persoa
o Duas
· G Tres
o Catre
O Máis de catro

Case sempre de ~cardo
O Poucas veces de acorde
O De acordo nalg1,ms temas
COIDO QUE;: A SUA LIÑA EDITORIAL DEBERIA
O Informar de todo

o
o

Informar de, todo, peró desde un ponto de vista nacionalista
Ser máis nacionalista
O Ser nacionalista, per:o non tan radical
o Ser naCionalista, pero non tan de esquerda

o ................... .
· NAS ÚLTIMAS ELEICIÓNS VOTEI A
o · pp
O PSOE
o · sNG

o ·uG
O EU

PERIODICIDADE
MERCO O PERIÓDIQP
Sempre
Case sempre
As veces
O Son suscriptor

o
o
o

A DISTRIBUCIÓN

·

GOSTARIA DE QUE FOSE__DIÁRIO

o

O Si

O
O
O
O

o

Non

-

A SAÍDA DUAS VECES A SEMANA
·Paréceme ben como etapa intermédia
O Debe seguir senda semªnal e mellorar

o

Chega tarde ao quiosque
En moitos quiosques non o hai
É correcta, en xeral
Ás veces chégame tarde a subscrición
Case sempre me chega tarde a subscrición

O CONTIDO
GOSTARIA DE QÜE A NOSA TERRA TIVESE
O Sucesos

o
o

Máis artigos de opinión
Máis artigas de deportes
O Máis información local
o Páxinas de servícios

o ................ .
o ................. .
O ESTILO PARÉCEME .
o Moi denso
O Pouco claro
O Pouco rigoroso
o Os artigas son moi longos
O Está ben en xeral

OQUE MENOS
o As páxinas de entrada
O A inform·ación política
o A información referida a Galiza
o A internacional
O A cuJtura
O Os artigos de opinión
o As entrevistas
o ····..; ···· ..

o

a
NOS ÚLTIMOS ANOS
Mellorou
Empiorou
O Está igual

o
o

HABITUALMENTE LEO
O Case todo
O Só o que me interesa
O Só o merco porque está en galega

CREO QÚE É SÉRIO E CON CREDIBILIDADE
.o Non
O Si
O Non sempre
O QUE MAIS M.E PRESTA É
O O·informe de entrada

O As entrevistas
o A información de Galiza
O A información internacional
O A cultura
O Os artigas de opinión

o ...... ........ ..
o ............ .. .

MELLOROU EN

o ....... ....... .
o ................
o ............... .

A PROMOCIÓN

o

O Deberia anunciarse en televisión
O Deberíanse facer campañas entre os posíbeis

EMPIOROU EN

leitores
Deberíase promocionar a subsorición
O Debería anuneiarse en valados qu similar

o
o
o
o

............. ..
............. ..
.............. .
............. :..

PARA LER DISPOÑO DE
O Moito tempo
O Pouco
O Regular

q

A PROPRIEDADE

o

Paréceme ben que teña moitos accionistas
O Deberíase suprimir o limite do 4% de máximo
de accións
o Estq._u disposto a mercar accións ~
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LATINOAMÉRICA AFERVER

A extrema direita gañadora só cumpriu un 25°/o dos Acordes de-Paz

A esquerda salv~doreña consegue ·pasar
á ségunda volta
· .~ .
hai dous anos no castelo Mexicano de Chapultepec.-estanse a ,
cumprir nun 25%. Foron· supr.imidos dous carpos especialmente represivos: a Guat:di.a
Nacional e a Policia-de Hacienda, pero no novo corpo de policia criado participan non poucos membros das antigas forzas de seguridade.

•MANUEL VEIGA

A esquerda salvadoreña
conseguiu o seu obxectivo:
pasar á segunda volta
eleitoral. Armando
Calderón, candidato da
direita extrema, que daba
por conseguida a maioria ·
absoluta, ficou a un ponto
da mesma. Os comícios
estiveron adubiados de non
poucas irregularidades:
máis de 70 mil persoas,
das zonas antes ocupadas
pala guerrilla non puderon
votar. Simultaneamente
celebráronse eleicións
lexislativas e municipais.
Rubén Zamora, o candidato da
esquerda, obtivo o 26% dos votos. A Democrácia Cristiana
quedou en terceiro lugar co 16%
e pode que deixe liberdade de
voto para esta segunda volta.
Zamora ten a fasquia dun socialdemócrata ocidental, o candidato á vicepresidéncia pola Converxéncia Oemocrática-FMLN é
Francisco Lima, un empresário e
xurista, pero no Salvador nen iso
é garantía. Abonda con ser xesuita ou dirixente veciñal para
ser asesinado impunemente .
A esquerda ven mostrando até
agora unha gran responsabilidade para manter o proceso de
paz, mália as provocacións continuadas da dereita. "Nada hai piar
que continuar cunha guerra que
produciu 70.000 martes en doce
anos", comenta un dirixente da
FMLN . Pero dentro da FMLN existen fortes divisións (ver número anterior de A Nósa Terra).
A situación no cuarto país máis
pobre de Latinoamérica é un polvorín. Mália que o governo afirma
que o crecemento económico foi
do 5% en 1993, isto non redunda
na mellara das condicións de vida: o 70% da povoación vive en
condicións de miséria case absoluta, o paro e subemprego afecta
ao 57% da povoación activa, o
71 % das persoas son ainda
analfabetas absolutas ou só ati-

O proceso de transferéncia de
terras a ex-combatentes e p.ovo:
adores de zonas conflictivas durante a guerra avanza lentamente. Quedan por transferir o .
85% das propriepades contempladas polos Acordos de Paz.
Maurício Chsivez, membro do
Consello Nacional da FMLN, ·
non dubida en afirmar, ainda .
asi, que os "acordos iniciaron a
máis importante reforma ·política
da his~ória do Salvador·~ .
Chávez engade que o Estado
salvadoreño "carece ainda de lexitimidade debido ao seu carác• tL+,;t;<1 ,
-· ter. profundamente corrupto. To-- - HECTOR ZAMPAGUOÑE • _: des os .sectores d~éónfian , das- Despois de sesenta anos de-ditadura militar o 71ofo da povoación segue 1f~er ·analfa~ta . .
· · -...: -:· ·- · -,:' -·institucións públicas'1: A proposta
nana escreber o seu nome. Ouauga están contaminadas. É o
?nos de ditatj_uras militares.
económica -da FMLN enfatiza a
necesidade de estimular ·o su..Xitros datos non mellaran a situacadro básico dun país que sumento de novas sectores· econóción : as mulleres están excluidas
pera os seis millóns de habitanlncumprimento dos
micos, incorporando _a9 desendo desenvolvimento, só se contes, mália ás riadas de emigraacordes -de paz
volvemento aos sectOres p_opulaservan o 2% dos boscos orixición fundamentalmente aos Esnários e o 80% das fontes de
0 s acordos de paz asinados
res tradicionalmente excluidos".•
tados Uni_dos, ~espois ~e 60
r---------------------------------:-~--:-~-~- ~ --~---~--~~---------------------------------------------1

A direita resístese·· a gardar·o--l:oitelo .
.

Hai agora dez anos que unha
muller acusada de colaborar
coa guerrilla foi secuestrada por
un batallón militar. Lago de torturada e violada repetidas veces os militares non conseguí-ron nengunha confesión. En realidade decatáronse de que nada tiña que ver coa FMLN. Enton deCidiron abandoala nunha
estrada, médio marta. Pero a
muller conseguiu recuperarse e
comentou os abusos aos que
tora sometida. Os xefes militares incomodáronse moito polo
escandalo e decidiron que a
partir daquela a todos os detidos, unha vez interrogados, lle
seria curtada a cabeza, fosen
ou non guerrilleiros. Esta anéc-

¡
1

dota contouna un comandante
Armando Calderón Sol, exdirixentes de Arena alcumaban :
da ~MLN : que visitou ~aliza. ~n.. . ·alcalde"dt;i·-capital·San Sa~va- . de "corwnis-tas-"- e. .proferiari .t
· 1992, atendendó._9_ cón~ite dos ....aor ,_ _e ca(ldidato_·pr~si~eñCia~ ·.··ame~a~--q,9n~r~)<Or~alis1as~ ex- . t .'.·.
Comités de Sólidéiríedade con . dé Arerta -.· a forza dereltista _ · tranxeiros que n·unha- roda dé- 1, América Latina (COSAL). Coque -logrou o 49% dos votos - . prensa se atr~veron a pergun- •.
ñecia o feíto porque el tora anna primeira volta destes co- · tarlle aos vencedores polos Es- ·
tes oficial do exército. Ainda ha-· mícios, apareceu durante .a
cadróns da Morte.
xe non pode regresar ao Salvacampaña ·rodeado de militaA forza ' de Calderon e de moidor porque é unha d.as persoas
res,. recof)ecidos como memtos miÍitares sé parece·ter ace.imáis odiadas polos Esdadróns bros dos mencionados Escatad o a situación ,· en grande
da Morte.
· dróns-.'
parte convencida pplas pre- .
sións exteriores. A administraEstes Escadróns seguen acA teima anticomunista de Aretuando no Salvador, mália cis · na estivo 'pre-sente en toda a
ción Clinton non parece disposta a pagar os 9.000 millóns de
acordes de paz e por riba mes- . campaña, ainda que os candidatos da Converxéncia Demomo do proceso eleitoral. Desde
pesetas anuais que lle custaba
Xaneiro de 1992 foron asesinacrática-FMLN preferiron non . anualmente a Norteamérica o
mantenimento no poder da dedos 37 membros, alguns deles
darse por enteirados para evidirixentes, da FMLN, xa conreita, incluidos os gastos de
tar un estoupido violento. Na
guerra.+
vertida en partido político legal.
noite do pasado Martes, vários

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

pRIVATIZACIÓNS NA ARXENTINA

A venda de Aeiolíneas Argentinas ci Iberia

aumenta as perclas da compañia
•PATRICIA GRINBERG/BUENOS AIRES

O acordo asinado esta semana
entre o Governo arxentino e a
compañia española Iberia -que
acadou o control do 85% da privatizada Aerolíneas Argentinasprovocou fortes críticas da oposición, que acusou ao peronismo no poder dunha "nova claudicación no marco da sua política de liquidación 'das empresas
estatais".
Co acorde asinado polo Governo de Carlos Menem, a empresa española alzarase co 85%
das accións da liña de bandeira

arxentina, nun negócio que Iberia non poderia ter concretado
nen sequer no paradiso das políticas libarais, os Estados Unidos, onde as firmas estranxeiras só poden facerse co 25%
das aeroliñas locais. Pero na
Arxentina de Menem todo é posíbel, tendo en canta que o presidente arxentino xa anunciou a
privatización de "todos os aeroportos. do -país e até os camposantos".

Arxentina perdeu cartos
na operación
Mentres a prensa española ce-

labraba o acordo opinando que
Iberia "elimina asi unha das
maiores incertidumes financei-

Aerolíneas perdeu
en Febrei ro 12
millóns de dólares
e en Marzo poderia
perder outros 15.
,'

ras dos últimos anos", na-Arxentina, o principal partido da oposición, a Unión Cívica Radical,
condenouna duramente. A forza
política do ex presidente Raul
Alfonsin declarou que "é unha
nova claudicación do Governo,
que se somete á presión do grupo Iberia e renúncia a unha
enorme suma de cartas, pois
entrega as accións á corporación española sen recebir nengunha contraprestación a cámbio, asinando, simplesmente, a
garantía de ser unha liña aérea
de bandeira".
O deputado radical Rodolfo Te-

rragno considerou, pola sua
banda, que "Aerolíneas non foi
privatizada, senón biestatizada,
xa que hoxe está nas mans de
dous governos e as causas
arránxanse entre Menem e
González sobre a base de critérios políticos que nada- teñen
que ver coa realidade".
O deputado recordou que Aerolíneas "perdeu en Febreiro 12
millóns de dólares e pode chagar a perder outros 15 en Marzo, o que proba que a empresa
é hoxe moito máis ineficiente
que cando era xestionada polo
Governo arxentino". •

ACONSTRUCIÓN EUROPEA
O Foro de Lisboa califica o Tratado de despótico e regresivo

Os opositores a Maastricht califican
******************************************

l

igualamento no progreso e a elevación da idade mínima para o
ingreso no mercado de traballo
entre outras medidas .

de

Os avances na construcción europea deben basearse, a xuício
do parlamentario europeu de HB
Karmelo Landa, na ampla participación da cidadania e dos pavos
europeus, que deberán debater
e decidir as orientacións, os ritmos e os avances desa construcción . "Europa debe erguerse
sobre bases profundamente democráticas e unha delas é sen
dúbida o recoñecemento do direito de autodeterminación dos
pavos que garanta a liberdade, a
igualdade e a cooperación . O
respeito pola realidade plurinacional europea é a base dunha
Europa democrática" . Landa
coincide con outro ponentes de
Portugal , Catalunya, Astúries e
Galiza en que non pode existir
unha Europa xusta e progresista
sen que cesen as exclusións de
parte da sua cidadania. Este
princípio complétase coa idea
dunha Europa futura non pechada sobre si mesma, coma un bloca económico militar e político
fronte ou contra alguén . "A política externa e as relacións económicas externas nec-esitan dunha
restructuración radical e deben
estar orientadas no senso da cooperación entre os povos e non
da opresión e o militarismo".
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Aspecto da mesa presidencial do Forum.

• G. LUCA DE TENA

A superestrutura do Tratado de
Maastricht é anti-democrática e
despótica, políticamente supón
un regreso a antes da Revolución
francesa e quen está a pagar a
sua aplicación son as clases traballadores. Estas son algunhas
concidéncias dos sindicalistas,
parlamentários, políticos e intelectuais da Galiza, Portugal, Cataluña, Euskadi e Astúries que se
xuntaron en Lisboa para discutir
as consecuéncias do tratado da
Unión Europea e estudar estratéxias comuns contra as consecuéncias da sua aplicación.

Maastricht contra Europa
Xosé Manuel Beiras, portavoz
parlamentar do BNG, recusou na
exposición final do foro de Lisboa
a identificación da crítica a Maastricht coa dunha posición marxinal ou contrária a Europa. "No
mesmo momento en que se estaba celebrando o refrendo de Dinamarca, a opinión pública alemá
manifestábase maioritáriamente
contra a conversion do ECU en

'Maastricht fai cair
os custos de todo o
proceso de unión
europea sobre a
clase operária e as
clases traballadoras
non asalariadas, en
especial os
labregos'.

moeda comun europea. MaasNa análise de Carlos Marques,
trich fai cair os custes de todo o
secretário da UDP, a política social da UE "non é decididamente a
proceso de unión europea sobre
Cincenta do Novo príncipe político
a clase operária e as clases trabal l adoras non asalariadas, en
armado en Maastricht porque nesespecial os labregos. Os custes · ta história moderna do Maquiaveson para a periféria, para as ecolo do mercado único, o Príncipe
n o mi as menos desenvolvidas.
quer roubar até o zapatiño do traPolo tanto, as cidadanias quepaballador". No centro da propagandecen reduplicadamente as duas
da da construcción social da UE
consecuéncias son as clases traestá o Fundó Social (FSE). "Seballadoras dos páises periféricos.
gundo a Comisión
-dixo MarE como é unha Europa dos Estaques-, durante o periodo 1989dos que non atende as nacións
93 o FSE atribuiu case 21 mil minen as nomea, ali onde hai nallóns de ECUS de que se beneficións sen Estado é onde máis se
ciaran 17 millóns de persoas.
padece o Tratado. É imposíbel
Mais citando o Libro Verde da Comisión, un resentemento crecente
estar a pral da Europa se se está
a pral de Maastricht."
das persoas excluidas da partici-

pación na riqueza e oportunidades aumenta o risco de desesperaren e apresentaren comportamentos incontrolados como a violéncia e as drogas".
O representante da UDP pergúntase se será posíbel unha carta
magna europea dos direitos sociais para a transición do século
e aboga pala reducción do horário de traballo na proporción do
desemprego estrutural, pola reforma do sistema de imposto para o finanzamento da protección
social con máis cargas para o
rendemento das empresas e titulares, a promoción social da natal id ad e, un calendário para o

Desde arriba
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Para Xosé Manuel Beiras, Mastricht é unha estratéxia de política económica deseñada polos
centros de poder do grande capital financeiro e definida sectorialmente palas grandes corporacións transnacionais nos diversos ramos. "Non se trata pois
dunha estratéxia elaborada de
abaixo arriba por integracións
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Conclusións ·do foro Que Europa após-Maastricht

As desigualdades inzan a Unión Europea
O deseño da Unión Europea non
se pode concebir en parámetros
monetaristas e economicistas,
coma unha disputa por obter novas mercados ou a expansión
das áreas de influéncia no ordenamento económico e político
mundial. Así define o comunicado
final do congreso Que Europa
após-Maastricht?, organizado po.:
la UDP en Lisboa, o seu modelo
continental baseado nas nacións.
No texto de conclusións abógase por unha Europa construida
sobre o conxunto e suma das
identidades nacionais e do respeito á pluralidade económica,
cultural e lingüística. O documento define como pedra angular da arquitectura europea "o recoñecemento do direito á autodeterminación para todas as nacións sen Estado e a dotación
de mecanismos e garantías de
participación política".

No texto sinálanse tamén as contransferéncias de tecnoloxias ,
dicións dunha política económica
produccións e servizos e a protección do meio ambiente".
alternativa á que define o tratado
de Maastricht. "A
criación dun esOs representanpazo comun ten
tes políticos reuque tomar como
nidos en Lisboa
ponto de partida
coincidiron en siForum esixe
a libre confluénnalar que a UE
planos de
"está a ser imcia de vontades
políticas en torno
posta sen ouvir
desenvolvimento aos
a critérios socidadáns, liciais que garanmitando
a sobenacionais
tan a criación de
ran ia das naemprego, á. proarticulados sobre cións, delineando
tección social e
autoritáriamente
unha nova
o mantemento
e concentraciodo poder adquináriamente polítidivisión europea
sitivo; os planes
cas económicas
de desenvolveante-sociais, en
do traballo'
mento nacionais
ruptura coa soliarticulados sobre
dariedade".
unha nova división europea do traballo; a interA necesidade dos europeus ser
nacionalización con base na
solidários coas outras nacións
igualdade e reciprocidade nas
do mundo é outro dos aspectos

'O

salientados na xuntanza. "A UE
aparécenos e impónsenos erizada de muros , por dentro e por fóra, contra os outros povos e contra os próprios cidadáns euro peus". A Europa "ten que tomar
conciéncia das suas responsabi lidades na terríbel situación que
atravesan os pavos do Sul, e en
vez de cavar ainda máis o foxo
da miséria e erguer muros de
xenofóbia e racismo, ten de establecer lazos amigos e solidários e disperse a pagar a sua débeda inconmensurábel".
A resolución final define a Europa
de Maastricht como a dos monopólios, "a Europa concentracionária onde fenece a alegria e a criatividade e onde se afoga a solidariedade; a Europa con opresión
nacional, traballo infantil, desemprego galopante, desregulación
das relacións de traballo, miséria
crecente e marxinación". •
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dos deseños de política económica axeitados á realidade de base
e á problemática xenuida das
economias dos 12, senon dun
deseño desde arriba, elaborado
polos centros dunha trama que
trascende e interpenetra as fronteiras e os poderes políticos dos
diversos Estados. Un deseño ao
que os Estados terán que axustarse, séxalles doado ou non". O
tratado impón unha política letal
para o desenvolvemento endóxeno dos diversos pavos europeus.
Referindose ao proceso de mutilación da economia galega, Beiras referiuse ao naval e a gandeiria: "o problema dos dous non radicaba nos seus níveis de produtividade ou nos seus degraos de
produtividade. Mentres en plena
crise (reconversión desmanteladora) o Governo español coa excusa de acatar directrices europeas negábase a subvencionar o
conxunto por riba do vinte por
cento da produción, no Estado
francés, as subvencións chegaban ao cincuenta por cento". No
tocante ao sector gandeiro, unha
explotación agrária galega recebe vinte veces menos subvención ca unha holandesa, moito
máis moderna e capitalizada.
"Oeste xeito -conclue Beiras- o
Tratado condea a Galiza e a toda
a Europa periférica, como a denominara Dudley Seers, ao confinamento na dependéncia e No
subdesenvolvemento económico .
En suma, nunca tan descaradamente reaccionário se amasara o
poder político da CE como no tratado da unión europea en Maastricht, no seu deseño monetarista
da política económica comun e
no soberbo desprezo dos intereses e direitos máis elementais
dos traballadores, as clases populares e os povos máis desfavorecidos".
Ao termo de dous dias de debate,
Karmelo Landa resumiu que comenzaba a se manifestar unha
fronte crítica contra Maastricht ao
mesmo tempo que agramaban
ideas críticas de alternativa no terreo teórico e prático. "Con todo
realismo comezamos a ser unha
referéncia múltiple e plural. Ternos clara conciéncia de que a
principal aportación deberá producirse desde candansua nacionalidade". +
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! 'Para os traballadores cataláns non é un bon tratado;
A representación catalana
no Forum de Lisboa foi
escasa pois a maioria dos
partidos están a favor do
tratado de Maastricht. Un
dos presentes foi o
economista e sindicalista
da Confederación General
do Trabal/o de Catalunya
(CGT), Jordi Crivillé i
Rives. Crivillé é militante
da Esquerra Republicana
de Catalunya e foi membro
dos seus órganos de
dirección.
Cales son os argumentos que
levan a opoñerse a Maastricht
a un nacionalista catalán como vostede?
O feito de ser catalán non condiciona a cuestión social. Hai quen
pensa que Catalunya é un país
rico e que, polo tanto, debia de
estar de acorde con Maastricht.
En Catalunya hai obreiros e un
paro que está a medrar proporcionalmente máis rápido porque
ten un sector industrial moi importante pero moi féble. Polo
tanto a miña oposición a Maastricht prodúcese polo feíto de ser
de esquerdas, non por ser nacionalista catalán. Un nacionalista
de esquerdas ten que antepoñer

os problemas sociais aos
nacionais posto que a concién cia de clase debe de
ser internacional, como tamén o é o capitalismo.

Vostede sostén que unha
das causas de que Maastricht teña tanto retraso é
que se apuraron moito a
poñelo en marcha ...

Pero Esquerra Republicana, o seu partido, mantén
unha postura diferente a
respeito de Maastricht ...

Foron de presa porque preveían a caída do comunismo
e, polo tanto, tiñan que criar
unhas estruturas que puidesen tomar o poder absoluto
no mundo. Támén era o momento no que os políticos
dos estados estábanse enfrontando con sérios problemas económicos e Maastricht dáballes a posibilidade
de eludir responsabilidades.
Agora teñen o escudo, e
cando non son capaces de
resolver algo dinque o asunto decídase en Bruxelas.
Bruxelas está lonxe, incluso
democráticamente, para poder influir nesa instáncia. Estábase a preparar un cámbio
importantísimo no mundo. O
grande capital tiña uns proxectos
e, polo tanto, actua sobre as estruturas políticas para condicionar as leis (comprando aos políticos se fose preciso) por exemplo a libre circulación do capital.
Esta foi a primeira lei que se fixo
a nível mundial. Así comezaron
a trasladar indústrias e intereses, a pral daqueles que non xeran beneficios pero si que os administran.+

Esquerra Republicana está
claramente a pral de Maastricht. Votou favoravelmente
por este acordo no Parlament de Catalunya. A causa desta postura radica en
que a cúpula do partido non
é de esquerdas , ainda que
o nome do partido sexa o
de Esquerra. Nestes momentos está a priorizar os
problemas da língua, os
problemas da história pois,
para eles, eses· campos serian os que forman principalmente unha nación: a nación
catalana. Para min son os cidadáns da nación.

Catalunya como nación, ao non·
ser tan periférica, por exemplo
como Galiza, poderia sair beneficiada con Maastricht?
Non hai nengunha nación da periféria que poda estar beneficiada polo .tratado de Maastricht. O
capitalismo vai en contra das na-

'Europa debe
erguerse sobre
bases
profundamente
democráticas e
unha delas é o
recoñecimento do
direito de
autodeterminación'

cións. Maastrich rematará, incluso, acabando co poder dos estados. O que non logrou o anarquismo, a destrución do Estado,
lograraG o capitalismo monopolista, Maastricht. Estes acordos
beneficiarán ainda menos a
aqueles estados e nacións que
non poden competir con xornais
de miséria e non teñen capacidade económica para competir
tecnolóxicamente, como sucede
coa maioria das nosas nacións.

1
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10me, secretário xeral da VDP
'Comezamos a andar o vieira da alternativa europea'
forzas marxinais. Como ve
a aplicación do Tratado en
Portugal?

Mário Tomé foi o
presidente do Forum,
como Secretário Xeral
da Uniao Democrática
Popular (UDP), forza
política patrocinadora
do encentro. Tomé,
ademáis de deputado
en Lisboa é unha das
personalidades
políticas máis
coñecidas de Portugal.
Cal foi a razón que levou á
UDP a patrocinar este Forum?
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¡ Jordi Crivillé i Rrives, representante d~ ERC

A necesidade de atapar uns
camiños alternativos á Europa de Maastricht, xuntamente coas forzas progresistas de Europa, nomeadamente das nacións da península Ibérica. Unha alternativa a unha Europa non democrática, que non ten en canta
nen os intereses dos povos nen
das persoas e que basea todo
no domínio do gran capital monopolista. Ternos que atapar unha alternativa ante ese frontd

imperialista que se está a construir no mundo.

Téntase dar a idea de que a
oposición a Maastricht só de
da naquelas nacións da Europa sen Estado e por parte de

Tense traducido nunha liquidación violenta das estruturas económicas e sociais do
naso país. Os fondos europeus que nos outorgan non
teñen servido para desenvolver a nasa economia e as
condicións sociais do naso
povo . Moi ao contrário, teñen traido unha miséria que
non se via hai algun tempo,
pero que agora está a aparecer. Significan amais o
desmantelamento práctico
da constitución .que saiu do
25 de Abril, sobre todo no
que respeita aos direitos
dos traballadores. A presión
dos grandes monopólios
pon en circulación que esta
constitución tan progresista
é pouco prática. Hoxe o capital portugués , mesmo os
grandes empresários, están nas
mans do grande capital trasnacional. Pero se o povo loita, se
enfronta esta situación, buscará
unha solución porque non hai
rua sen saida. Neste Forum o
que estamos é á percura de pór

as bases ideolóxicas para esa
saida. Pero esa saida non podemos atopala nós, os portugueses, sós. Europa é unha realidade nas estruturas capitalistas, e
nós ternos que responder desde
a Europa que sempre existiu.
Desde a prespectiva dos pavos,
da democrácia e da participación
en pé de igualdade; da satisfación dos intereses dos cidadáns
e das nacións.

Este Forum foi o primeiro no
que se deu unha posta en comun sistemática na que participan várias forzas políticas e
diversos especialistas. Que
significado político pode ter
cara o futuro?
Nunca en Portugal houbera un
Forum tan importante no que se
xuntaron organizacións e persoas
tan diversas para discutir sobre a
construción de Europa. Para nos
é unha grande satisfación ter patrocinado este encontro. Ademais, as conclusións son pasos
moi positivos para definir os camiños comuns e atopar alternativas
conxuntas. Comezamos a andar
xuntos un vieira que será a alternativa europea a Maastricht. •
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CRISE INDUSTRIAL
A ocupación do concello de
Vigo prolongouse d~rante
vlntecatro horas.

A~~oXimad~mente
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..·
1.200
traballadores dos es_taleiros~ de-Vigo 
ocüparon ~ Cgsa Consistpdal pestá·
cidaoe e os .seus arredores desde ª~· .- 11 da mañá _:de rylartes·2-2~- ~té ás
duas da tarde-do dia seguinte, 1Jurih~
mobilizadón que comezaran
42~ ·_
trablladores ·de Vulcano~ aos qúe(se
sumaron, tal _e 'Como :qcordaiari
. ·· · _previamente_
, :· os.de Fréire,
~- S-aritodomingo .e Bar~eras~·-A_ reivindicac.ión .é a recu_peración_ :Qo ·
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Moito SUzuki, pero do -naval ninguén.se acorda'
.

•H.V.
Ainda que non houbo incidentes,
os traballadores do naval xa
anunciaron que comezarán unha
campaña de mobilización, a celebrar todos os MarJes e Xoves,
para demandar, tanto das autoridades centrais como -da Xunta,
medidas que supoñan a efeitiva
recuperación 9este sector, afectado por unha Jaita de -carga de.
traballo, que se desplaza a outras comunidades autónomas.
"Toda a atenci9n está_posta na
Suzuki", di António Sangabriel,
presidente. do Comité de E;mpresa de Vulcano_. ,"Q naval tiña
en Vigo 5.000 traballad_ores continua a. dicer- e agora estamos en . mil e pico. Desd~ 1980
Ga.iza foi a Comunidade Autónoma -que perd~u ·máis traballadores, e ninguén di iso. Veñen a
pola Galiz_a~'. A reflexión de .Sangabriel alude ao feíto pe· que en
Suzuki e~tán en xogo . dous mil
pastos de traballo, pero ten a
atención de todo o Estado.
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, Durante- -o !f>eG.hEL-no.·inte~ior do ·;
Concello, que até as düas dá
madrugada era protagonizado
por 50 persoas, mentres o resto
agardaba fara a apertura das
porta, que se produciu a esa
. hora, os repr_
esentantes sindicais
- dos traballador~s mantiveron
unha entrevista co alcalde da cidade, ·Carlos Pr.íncipe, e acorda,.
ron a celebración doutra. para o
Xoves 24 ás ci_nco_da tarde, r:ies-.
te segundo encontro part_icjparán
os empresár:ios d9s e.stalei~O$~

.

.

.

.

.

...

.

:úédíto·s pai:a _a mesma por con- ___
- siderar qüe 'tiai moitos ris-cos.
"Que é mellar, perder uns millóns ou manter á xente no paro,
coa sangria que supón e os cus- tes para o Esta~fo?" pergúntase
Sangabr.iel.. .

· qúe- ambas admfrii_stracións ·tedo INI: Tras fracasar unha ope. ñen a obriga de refrotar este
ración especulativa que pretendía o. seu peche e a venda dos
seQtor. . "Xoán F.ernández di, di,
pero nµnca í ai riada, non salva . seus t~reps__ un_ha vez recalifica- _
nengunha.:empr.9sa,·· aqui ñon. se _· dos -parar construción de vi ven das, a posibilidade de pasar ao
fai nada", di Sangabriel, que en_gade: "outras com1,.midades atra- .sector público galega -aparece
en para elas- máis .contratos 9e .no horizonte, mais non con iso
A pr_eten$ión .do Estado de produción, que nos~ qu-it-a_n a se garante a sua viabilidade, xa
transferir-a crise do naval á Xun- · nós,-- por.que -eles _far) trampas, ._ que esta dependeria tamén de
manter e ampliar os contratos
. ta motivou. á -resposta de todos
nós ternos que. facer: -o mesmo ~
de construción de buques. . os sectores sociais da Galiza.
Que fan os bas.c os? Desd-e
, Neste s~ntido, o BNG-afin:nou , exencións f.iscais a subvencións
Ante unha situación de crise xe· por Ot.Jtras vias".' Ao igual que no
ralizada, os traballadores decidicaso basco, en Alemaña a inter'
vención das autoripades fede- - ron comezar unha etapa reivindiResponsabilidade d$
·. ,
·: .· . .. _
rais, contra as normas da UE ,
cativa que se iniciou coa ocupaXunta e do Estado
.. -=_ _ Esta e·n. xogo o,mantivo en pé un naval que
ción do Concello de Vigo: "A inagora, e grácias a esa política,
tención era facer unha mobiliza"A l)ÓS non nos- corresponde - 1 na a' . d.~a R'a· e
buscar unha carJeira de pedí- :
V t ·
1
pode ser competitivo.
ción chamativa e contundente -di
o presidente do Comité de Vulcados, esa é i¿nhafesponsapili_da_- ~ 1 irnos ser moi _·
de do Governó central, da Xunta
-- - · - - ---- A sitaación de Vulcano, Santo- · no-, e irnos ser moi contumaces,
domingo e Freire é delicada,
con accións de forza. Xa desde
.e máis c;tos empresários"' indica
contundentes_
, por
afirman os sindicatos, o seu peagora pedimos perdón á cidada· .Sangabriél. Proba da renúnci¡;t ai:·
i'so
p_
e
dl.m
-OS
.
·
·
perdo'
n
.pul ar polo sector por parte 'de
che está próximo se non hai innia viguesa, pero está en xogo a
tervención e novas carteiras de
supervivéncia do naval na Ria,
.-Madrid é hótícia de que ó Goá cidadania~ que
pedidos. No cáso de Barreras a
algo que dá de comer a moitos
verno central paralisa unha opeten que ·entender a·. . incognita sobre o futuro é gran- galegas, e pode que nalgun mo-ración para contratar a constru.:
ción de 75 barcos para o Carne- ,·
de. Trátase dun estaleiro públimento a nasa atitude sexa molesrun porque 'non quer avalar ~s : nasa ati~~de'.
co pertencente á División ~aval
ta. Teñen que entendelo". •
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' TENSIÓNS NORTE-SUL

Os americanos despregarán armas atómicas en Corea do Sul poñendo á península en nível crítico

Corea do Norte acusa aos Estados Unidos
de querer acabar co seu Estado
•B. LAXE

Os Estados Unidos anunciaron
que despregarán misiles atómicos en· Corea do Sul e que reanudarán as manobras militares
Team Sprit 94, simulacro de invasión do Norte, poñendo como
pretexto que a RepÜblica Popular de Corea (RPDC) non deixou inspecionar axeitadamente
as suas instalacións po·r membros da Organización Internacional para a Enerxia Atómica
(OIEA). Pola sua banda a
RPDC , considera que a inspeción é un mero pretexto para
suprimir este Estado antes da
reunificación nacional.

Un portavoz da República Popular de Corea en Madrid declarou
a A Nasa Terra que os Estados
Unidos e a OIEA ''terxiversaron
intencionadamente os resultados da inspeción das instalacións nucleares norcoreanas
como pretexto para que os
EE.UU. podan abandonar as
conversas coa RPDC, pois o
que pretende é isolar e suprimir
o naso Estado utilizando com
palanca o asunto nuclear e as
conversas bilaterais".
A presión da cidadania coreana
para lograr a reunificación nacional é cada volta maior, pero
cada vez que se dan pasos nes-

te vieiro, xurden problemas por
parte do Governo de Corea do
Sul ou polos próprios Estados
Unidos. Ultimamente o pretexto
do EEUU, foi o da posibilidade
de que a RPDC estivese a
construir a bomba atómica.
Unha resolución do Organismo
Internacional para a Enerxia
Atómica (OIEA), asegura que a
última inspeción ás instalacións
nucleares norcoreanas, realizada entre o 1 e o 15 de Marzo, foi
"altamente insatisfactória", xa
que non se permitiu o acceso a
todos os lugares sospeitosos,
entre eles o de Yongbyon.
Pola sua banda o Governo de

N

Pyongyang afirma nunha declaración do Portavoz do Ministério
de Asuntos Exteriores que a
OIEA "dispón dos elementos suficientes para determinar que a
RPDC non ten intención de fabricar armas nucleares, debendo de
agardar ás mostras que trae a
misión da OIEA". Segundo este
portavoz "aseguróuselle sinceiramente todas as condicións para
realizar a investigación sobre os
sete lugares declarados". Afirman
tamén que fixeron varios contáctos de delegados co ·Sul e presentamos "os meios concretos e
medidas racionais para o intercámbio de enviados especiais
entre ambas partes de Corea".
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A RPDC acusa aos EEUU de
non cumprir nengun dos pontos
dos acordos aes que chegaron
o 25 de Febreiro en Nova lorque: cese dos exercicios militares, reanudación do contacto de
delegados expertos para o intercámbio de enviados especiais do nível supremo entre o
Norte e o Sul, realización da
inspeción por parte da OIEA e
comezo o 21 de Marzo da terceira parte das con.versas entre
a RPDC e os EEUU en Xenebra. Nesta data foi cando precisamente os EEUU puxeron tacha ás inspeccións nucleares
polo que quedaron suprimidas
as conver~as _ +
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NACIONALISMOS NO BERCE DO CAPITALISMO
De esquerda a direita
Ricardo Romero, Sonia Rivera, Sanovia Muhammed,
Félix Rosa e Bill Simmo·ns.

Representan catro movimentos
de liberación nacional no
Estados Unidos: índios, novo
africanos, mexicanos e
portorriqueños. Ainda que non
funcionan coordenadamente,
entre eles vense máis
semellantes que cos brancas
anglosaxóns. Todos teñen unha
reivindicación comun: direitos
territoriais e control político e a
loita pala liberación dos seus
presos políticos.

ANXO IGLESIAS

Negros, chicanos, portorricanos e índios polo direito á

autodete~minación

e o território próprio

As minorias nacionais reclaman para si
o control dos EEUU
•H. VIXANDE

Sonia Rivera, representante do
Movimento de Liberación Nacional Portorricano , expón unha
postura que comparten os demais: "os catro nos considerarnos
membros de países colonizados
dentro dos Estados Unidos .
Aparte está do impacto colonial
padecido polos nosos pavos nos
últimos 502 anos, que significou
un xenocídio. Como resultado
dunha situación colonial hai resisténcia por parte dos pavos. E como tal , dentro dos Estados Unidos, nos cárceres hai prisioneiros
de guerra e hoxe en dia enfrontan cond icións de tortura e de
maltrato dentro das prisións. Estados Unidos denúncia as violacións de direitos humanos en ou~ros países, pero non mira cara
as nosas nacións. Todo loitador
contra o imperialismo, que combate a prol da independéncia e a
liberdade do seu povo que é
arrestado é un prisioneiro político. Dentro dun movimento de liberación nacional , segundo as
leis internacionais e o convénio
de Xenebra, formula que calquer
país que está colonizado pode
usar calquer meio que estime
preciso para se defender. Orabén, as nasas organizacións son
de educación , de concienciación
do povo através de programas
educativos, de actividades culturais e políticas, dirixidos a todos
os sectores da colectividade".

minacións das nacións índias",
afirma Bill Simmons, do Movimento dos Indios Americanos ,
que recorda que a sua situación
é de desemprego e de discriminación en todos os campos políticos, económicos e sociais. E, daquela, que os índios reclaman
para si o control sobre grande
parte dos Estados Unidos para
se rexer segundo os seus costum es ancentrais , un feito, que,

asegura, é negado polo sistema.
"A maioria dos nosos cartas é
manexado polo governo. Nós
queremos un sistema próprio, rexido palas nasas tradicións".

Liberación nacional e
loita de clases
Os Estados Unidos ten asinado
371 tratados cos índios, pero
Bill Simmons recorda que "sem-

pre serviron para os brancossairen beneficiados.".
"O recoñecimento dos direitos
nacionais dos nasos pavos -indica Soniá Rivera- significa o
derrube do que se coñece como
os Estados Unidos, porque o
que ese país representa é o xenocídio e a acaparación de território através da usurpación aos
indíxenas e a esclavitude. Ade-

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

Nova Africa e a unificación de México
As reinvindicacións territoriais
dos mexicanos e da povoación
negra, que se reclama como
novo africana, céntranse nos
Estados do Sul máis o Oeste.
"Basicamente tacemos un chamamento para a unificación da
nosa pátria mexicana. Os Estados Unidos declararon a guerra
contra México en 1844, rematou no 48 e roubaron sete estades: Califórnia, Texas, Arizona,
Novo México, Colorado, Nevada e Utah. Pola perda das nasa
terras nós somos pobres hoxe,
non ternos acceso aos nasos
recursos naturais. É daquela
que pensamos que debemos
lanzar unha loita, que non vai
ser pacífica, para reclamar as
nasas terras. Ao fin , hai 20 millóns de mexicanos entre os Estados .Unidos e 14 millóns que
di o Governo que somos ilegais.
Ao Sul da frontelra imposta hai
90 millóns máis. Agora a cuestión esencial é criar conciéncia
nacional, que somos mexicanos , que o noso território do
Norte está ocupado polos Estados Unidos. O mesmo sucede
coa indíxenas na áreas na que
vivimos nós. Sempre . a nasa
postura fbi que estes teñen o direito á soberanía, e nós ternos
máis en comun con eles que en
contra. O resto sqn asuntos internos.1 estamos a pensar nun-

ha conferéncia a várias bandas
para facer acordes novas", asegura Ricardo Romero, do Movimento de Liberación Nacional
Mexicano, representante dos
chicanos.
"Estados Unidos precisa ter o
control sobre todo o território
para manter o seu sistema
económico e materialista", explica Bill Simmons. A seguridade nacional é outro dos pontos
claves para a situacjón colonial
interior cos índios. A admin.istración intervén nas reservas
índias pola sua riqueza en recursos naturais".

mes é instaurar a Republica de
Nova Africa: Alabama, · Georgia, Mississíppi , Carolina do
Sul e Luisiana. Esa é historicamente a terra da xente nosa
que morreu a maris da policia,
do Ku Klux Klan .. . Nós queremos un sistema para ser libres.
Até agora non ternos os mesmos direitos civis que os brancas. Queremos liberdade e independéncia para controlar o
noso destino'', afirma Sanovfa
Muhammad, da Organización
do Povo Novo· Africano.

"Ternos tres posibilidades -eng~de-: unha integrarnos cos
brancas amer-icanos, ainda que
"Os eu'ropeus trouxéronnos da
non nos recoñecen, dous retorAfrica, fornas vendidos, e quenar a Africa, pero é algo non
damos aquí . Nós o qúe quererealista, e tres ser independentes no noso próprio país . Só
hai unha via para ser libres en
América, a independéncia".
Sanovia Muhammad discute a
"A xente ve aos · índios norte· imaxe que dan nos Estados
americanos como os das pelíciuUnidos algunhas celebridades
las, non sabe que loitan polo de'do seu· povo, por canto son moi
senvolvimento económico e soegros e
poucos os que di~frutan. de sicial do seu povo, e para o reco- ·
tuacións desafogadas e, en toñecimentó da sua relixión , dos
mexicanos
do caso, non teñen poder políseus costumes e da sua econotico nen económico. "Nós somia. É unha forma de vida tan
reclaman a
mas uns cidadáns de segunda
importante como as outras. Queb
·
b·
clase, non ternos control sobre
remos control sobre o noso s!steso erarna so re o os bancos , as instituticións, o
ma educativo. A nasa situación
Su 1 e o Oeste dos governo ... Non tern os pode r.
non foi tan mala até estes últimos
Esa xente é unha minoria que
anos. Loitamos polos direitos huEEUU' .
ascendeu, _a maioria sofre". •
~
.
.
..
'
.
manos, polo direito á· autodeter... _,
L---------------------------~-----------------------------------------------

'N

mais non só está a cuestión da
·liberación nacional,· tamén estamos a talar a loita de clases.
Buscamos nacións igualitárÍas,
non opresivas con nengun ser
humano, non queremos gavear
para explotar a outros".
"A maioria do pavo norte-americano non participa no sistema político, menos dun 50% vota nas eleicións -di Bill Simmons. Nós podemos ser comunitários ... " "Os novo
africanos non queremos controlar
aes n<:>rte-americanos, non queremos esclavizalos", di Sanovia.
"Nós queremos a reunificación de
México e criar un Estado socialista. Calquer persoa que pode viver
co socialismo pode participar connosco", engade Ricardo Romero,'
mentres Sanovia maniféstase no
mesmo sentido.

Presos políticos
A situación dos presos políticos
negros é similar á que suportan
os índios e os portorricanos. Nos
tres casos a política de dispersión utilíase para aillalos e as
torturas ·.son denunciadas de cote por parte dos que as padecen. Mais os negros teñen o problema erigadido da criminalización da que como pavo ·son obxecto. Asi , o tratamento policial e
xudicial recebido é pior que os
brancas , "cando é unha siutación derivada da penúria económica que padecemos", di Sanovia, que porta no peito duas chapas con sendas fotos , unha ·delas de Malcolm X e outra de· Assaka Shakur, unha militante dos
noves africanos detida e encar cerada acusada de matar a un
policía e de ser dirixente dun
movimento de loita armada, que
foi liberada por un comando de
correlixionários e que agora disfruta de asilo político en Cuba.
No caso dos mexicanos, estes
non recoñecen presos políticos
-próprios.+
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González) _

O Celta e a
movida
futbolística
O Celta e a actual movida futboística de Vigo, as características
heteroxéneas do xeito de ser vigués, o uso que dun certo viguismo/celtismo se fai como recurso de búsqueda de indentidade e o celtismo de "hoxe" como
prolongación substitutória da fenecida "movida" de antano ... velai algunha das ideas-forza bara1ladas por Pucheiro nun artigo
publicado en ANT da semana
pasada baixo o título "Da movida
á Copa". Partía o xornalista dunha premisa: as institucións locais, o Concello sobretodo , e un
certo sector soCial que fora quen
lle dera impulso á "movida" anos
atrás, están moi
'
interesados en
converter esa
"febre de Do- Ámarxedo
mingo á tarde"
(menos alta ; éxito
sen dúbida, da deportivista
que se advirte
na outra cidade non parece
galega
con
'I'
equipa en pri- que os ce t1cos
"m eira división) necesitasen
nunha coartada
ceibadora que exercício
distraía as frus- nengun de
tracións ben visíbeis dunha ci- mímese
dade en c;rise.
Trátase nesta
ocasión, segun.
do -Pucheiro, de que o espectáculo futbolístico deixe bulir as
arelas, as pai>sóns e tamén as ·
frustracións. E unha sorte de
"aggiornamento" do vello esquema de "panem et circum" inventado na antiga Roma. Porén, estando matizadamente de acorde
coa reflexión ·do xornalista, al:gunh¡:¡s das suas opinións, vertidas desde o plano meramente
deportivo, merecen algunhas valoracións ben distintas.
1

Con M_a nolita
Besteiro chegaron a
Muxia un fato de
mulleres do PP.
Receberon a
representantes de
várias asociacións.
Unha das que
acompañaban á
Conselleira gardaba
ainda o xorne da
Sección Feminina e
nisto que se dirixe a
unha concelleira,
tamén popular, da
localidade e dille:
"Estas non son do
PP, pero poden
recebela igual". Para
que logo digan que
hai discriminación
niso das subvencións.

Piñeiro Permuy,
Conselleiro de
Educación, está a
receber as·aguilloadas
dos sindicatos, dos
escolares, dos pais ...
Acabará sendo
famoso. Pouco
agradecido é o
traballo de servir ao
Opus. Nen sequer
Portomeñe se leva
ben con el.

Andan a darse de
labazadas os xornais
madrileños e agora
tamén os seus
intelectuais. Cela,
Muñoz Melina e
Umbral escreben
coma camioneiros da
Puerta de Toledo.
Claro que como é a
metrópole, todo se
perdoa.

Afirma Pucheiro que "a chegada
esta tempada da equipa do Celta á final da Copa e unha espécie de 'arroutada' futbolística impulsada polo mimetismo, sempre presente , de equipararse á
Coruña". Aqui conviria pontualizar. Calquer dicionário; o de Xerais por exemplo, define miméti-·
ca como a "disposición dunha
persoa a mudar de opinión, de
comportamento, costumes, maneiras, etc ... , imitando as atitudes doutras" . . Un achegamento
non moi especializado, superficial e lixf?iro á história do Celta
paria en cuarentena o emprego
do calificativo mimético. Os cidadáns do Vigo de finc;tis do século
pasado vian, con frecuéncia, como dos barcos ingleses que fondeaban na Ria, baixabari a diário uns señores e pegarlle patadas a un balón nas vellas praias .
desaparecidas hoxe da beira da ·
cidade. Se como din Huelva foi a
primeira en coñecer na Península a nova moda deportiva, parece que Vigo estivo a piques de
roubarlle tal honor (... )
Non parece que os célticos necesitasen exercício nengun de
mímese desesperada; máxime
cando ainda apesar do auxe coruñés destes dous últimos anos,
segue a ser o Celta quen mellar
representa ao futbol galega.
Ainda hoxe nas casas dos emigrantes galegas ou nas dos
seus filias ou netos , na Arxentina, Brasil e Uruguai, non é difícil
atapar· xunto a un póster do Boca ou do River, do Palmeiras ou

NATUREZA MORTA
XOSÉ CID CABIDO

Se baixas ata Cascais, onde por certo asegura Garzón que se teñen producido reunións de altura entre mafiosos colombianos
e narcotraficantes galegos en 1989, atoparás un buraco na costa
chamado A Boca do Inferno, que quizais che faga lembrar polo
seu tamaño e presencia rotunda os buracos producidos pola
corrupción no entorno político' de Felipe González. AH rompe
o Atlántico sen caste ningunha de miramentos, cun xorne desacostumado para os habitantes das nosas rías. Pero tamén ó redor dese lugar turísticamente rendible, onde calquera pode caer na tentación de lle mandar unha fotos, hai, como non, unha
indiscreta acumulación de lixo.
Se volves de Sintra, logo de botar os folgos e media tarde en
subir ó Castelo dos Mouros para te deixar impactar pola beleza
das terras do fuciño portugués -outrora señoriais e aínda concentradas en riqueza arquitectónica-, e vas en dirección a Lisboa --esa cidade que xa non se pode permitir Portugal- pola
costa , non penses que o mar é verde claro e transparente como
quixeras, porque esa cor ten a causa nos desaugues irre ponsables e ricos en química nociva. Mais ó pé dos verquidos atoparás a un home pescando, tranquilamente.
Chegas aquí e les: Bosque autóctono ameazado, vertidos incontrolados en Mougá , alcaldes socialistas avogan polo medio ambiente pontevedrés (insólito), o goberno español recoñece que
o requentamento terrestre é un feito: no 2050 haberá un 30%
menos de humidade e 3 graos máis de temperatura.
Que inxenuo, pensas, aquel portugués que non paraba de che
repetir: ¡Me encanta España!+

do Santos, do Vasco da Gama
ou ·do Botafogo, do Nacional de
Montevideo ou do Peñarol , outro máis vello e descolorido do
Celta, a equipa que na sua própria denominación e na -sua camiseta leva a lembranza e a
morriña do país.

foi a cidade a capital de verán
do Estado. En Vigo, pola contra,
as paixóns polos de afora foron
sempre barcelonistas e isa ten,
a njnguén se lle escapa, outros
matices. Moitos lembran ainda
aquela anédota dun xogador
"oriundo" que no aeroporto de
Madrid, cando foi perguntado de
Non se trata, repito, nen de
onde era a sua procedéncia gacomparar nen de medir, pero
lega, respostou cheo de razón:
non convén esquecer que até _ "eu son do Celta de Vigo". Certo
hai duas tempadas a equipa das
que a gloriosa andaina deporti"maiorias" coruñesas era o Real
vista fai que en Alemaña, Suíza,
Madrid, e Riazor era, xunto ca
Franza, Inglaterra ou Bélxica se
Sardinero, un segundo Santiago
teñan aberto, recentemente, unBernabeu, pala cantidade de
ha boa chea de peñas de seguibandeiras brancas que ali ondedores. Pero na Galiza, ainda é o
aban os Domingos: causa lóxiCeltiña quen leva a palma.
ca, por outr.a banda, se se pensa que durante várias decadas
Xa de vello lémbrome eu de

"arroutadas" celestes. Foron
arroutadas as que levaron. máis
de unha vez, a pór sillas no vello Marcador, ali, naquel espazo
inútil ocupado por unha cancha
de hoquei nunca habitada. Daquela non había Pavillón nas
Travesas, nen pantalla xigante,
nen existia Leri. Pero a xente tiña "arroutadas" (...)

É na Copa onde xurden as surpresas, moi semellante a cando
o Betis gañou unha final( ... )

Aqui si hai "febre de Domingo á
tarde", porque cada Domingo, á
tarde, o éxito é un paso máis
cara a tazaña final. E non a do
Celta, porque esa febre domingueira busca só afastarse da
promoción ou do descenso de
categoría.
Paren, si é certo que a febre
celtista existe, foi só neses Mércores, cando a equipa andaba a
camiñar pala surpresa da calificación copeira. Quen levou ao
Celta á final foi o azar, a casualidade, sempre presente nesa
competición. Polo tanto esa
chamada arroutada é só pasaxeira, e o que vai permanecer
sera a angúria para evitar a baixada aos infernos dos últimos
lugares da táboa. E por que non
haberia de existir paixón, ainda
que sexa momentánea? Palmiro
Togliatti tamén a tiña dabondo,
cado desde o seu ex' lio de Moscova, perguntaba todos os Domingos como quedara o Torino
na competición ligueira italiana:
"a vecchia signara" dos Agnelli
non lle merecía interese.•
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A "surpresa" do Celta é a que
provocou esa lexítima "arroutada". Desde lago, o que non é
surpresa é que a equipa que ten
o cuarto ou quinto presuposto
máis millonário da categoría, que
ten unha dos tres mellares planteis de primeira e que dispón de
xogadores de moi alto nível, gañe o campionato. Neste caso "a
paixón" non pode ser "criativa
momentánea", como Pucheiro
afirma da do Celta, senón que
ten que ser constante, permanente, provocando expectativas
ao carón dunha grande equipa e
dun Presidente con intereses e
desexos, quiza extradeportivos.

CEI.SO

\RA,
CON fANfO
t>I~-"~ &Ar"\E '"

(

A eleición de
Carlos Mella
Como galega que son estou
preocupado polos problemas
que a entrada do Estado español na Comunidade Europea lle
está a causará Galiza.
Este escrito fágoo ao ver que o
periódico A Nosa Terra lanza a
notícia de que o BNG apresenta
como candidato a Carlos Mella
en cabeza de lista as eleicións
Europeas.
Non quera estenderme pero si
mínimamente explicarme, había
tempo xa que viña seguindo as
declaracións e artigas que o señor Mella publicaba, e pala miña
parte perguntábame como un
home deste temple que defende
á galiza en todos os aspectos e
principalmente no tema económico non exerce activamente na
política do naso país, pero ao fin
alégrame da decisión do señor
Mella, como do acerto da postura tomada polo Consello Nacional do BNG.

ac
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NANINA SANTOS

Un bon dia deste apacíbel Marin e xa ben entrados nos escu ros da noite, un cheira a
chamusco brotaba das lousas
do fedorento Lameiriña. Ao
outro dia intéirome do acontecido pala prensa e un, como
cidadán dun teórico estado de
direito e defensor dos valores
democráticos non pode quedar impasíbel ente o sucedido
por máis que o siléncio e a
complicidade fosen totais.

Que os efeitos benéficos do feminismo non se fan sentir ainda
en toda a parte é perogrullada. Ternos andado moito, é certo,
mais tamén falta tanto que non é de estrañar que, ás veces, teñamos desesperanza.
No eido da teoria moitas disciplinas e moita da xente investigadora vai integrando a dimensión de sexo e de xénero nas análises e no seu xeito de mirar con novos ollos "á cousa" antes mirada, vendo novas luces, aspectos diferentes e surprendentes
dimensións dos obxectos estudados asi como as novas percepcións do obxecto estudante, investigante, analisante.
Non é, endemal, xeralizadc:i. Dous exemplos desde ángulos distintos:
No "Manual Básico de Economía en Galego" folletos de La Voz
de Galicia, aparece a "división internacional do traballo" (páx.
137, folleto n. 2 8), porén non a tamén importante "división sexual do traballo".

Pois má noite para a democrácia. Esa fumarada, que ninguén explicou nen parece que
queiran contar, saiu da beira e
dun local chamado comisaria.
O cidadán Pascual Méndez
quedou chamuscado nunha
porcentaxe do 80%, sendo
nas suas extremidades inferiores case dun 93%.

1

No cademo de A Nosa Terra, A Nosa cultura nº 14 adicado a
e tudar vida e obra de Vicente Risco, de 18 sinaturas, nen unha
pluma ó de mullere nengunha das ideas dun dos pais do nacionalismo gal go verbo das mulleres.

O feito é asi recollido nos xornais: Cidadán queimado a lo
bonzo. Seguidamente apostillaban: delincuente habitual, drogadicto, etc. Dous dias máis
tarde faleceu sen máis nunha
clínica de Vigo, procedéndose
seguidamente a depositalo na
Raña coa benzón de todos os
anxeliños habidos e por haber.
Que ben! Ao final como ··era
drogadicto e botando man do
refroneiro popular, "morto
o can acabouParaminque
se a rábia".

Co tempo, e coa loita feminista, tamén isto irá mudando. É de lei.+
Ánimo galegas, ainda ternos
oportunidades de que a nasa
voz se faga sentir nese parlamento europeu que ainda está
incompleto, faltan
moitos
máis, pero tamén faltamos Habiatempo
nós, ánimo labregos e mari- que viña
ñeiros e todos seguindoas
demais ,
os
adiante coas declaracións do
vasas deman- señor Mella e
das e tañamos
confianza no perguntábame
señor Mella e corno un home
ao final veremos como as que defende á
nasas razóns GaJizanon
rematarán conexercena
vencendo.

polHica

Pala miña parte non dubido
de que este
home sabrá expoñer con claridad e e transparéncia que os
acordes que o poder central es-

pañol asinou coa Comunidade
Europea poñen en degrado o
desenvolvimento da economia
da nación galega e que os temas que nos incumben a nós teñen que ser tratados por nós e
nón por aqueles que, como ti
mesmo dis, solucionaban os
problemas nas cafetarias de
Bruxelas.

Pascúal
Méñdez
morreu por
neglixéncia na
custódia, e isto
éoqueteñen
que explicar.

A partir daqui
só algunhas
voces peden
explicacións
producíndose
un acto de repulsa cheo de
intensidade e
conotacións
bastante elecuentes do
que aquela
má noite presuntamente pudo
acontecer. Marin aparece pintado cun eslógan agresivo e
duro: Pascual asasinado, Xustiza! Pola contra ninguén sabe
nen contesta e ao final o fiscal,
a sua família e o governador
publicamente din que a culpa
foi do defunto, que aparte de
agredir aos axentes, tivo a valentia de queimarse coma se
un palleiro de erva seca se tratase. Pero que parvo pode
crer semellante trola?

Por último dicerche que non esquezas dicer nese Parlamento
Europeu que galiza tamén é europea, que xa o eramos antes ·e
que non estamos contra Europa,
todo o contrário sempre que esta teña en consideración as minorias nacionais, a diversidade
de culturas e moi en particular o
tema das línguas minoritárias,
en suma que os galegas queremos unha Europa Solidária-solidária con maiúscula, e non unha
Europa de Mercaderes tamén
con maiúscula. •
XosÉ DOMINGUEZ
AilsCHWIL SUIZA

HERMO
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Caso Pascual
.M éndez: Marte ·
ou asesinato?

RESISTÉNCIAS

A ·L DEA

Eu teño claro que actuacións
individuais non poden enzoufar a todo un corpo de ''teórica
seguridade", pero tamen teño
claro que por tapadeira corporativista non se poda dar unha
versión transparente e obxectiva dun feito luctuoso e grave.
Se este drogadicto, ou delincuente como apostillaron fose
asasinado pola ETA seguramente seria nomeado tillo predilecto. Haberia cámaras televisivas, manifestacións multitudinárias, o comisário dirixiria
a operación xaula e o gover-

Que se Suzuki, que
se o concello de
Linares, que se as
mulleres dos
traballadores, que se
as nais, que se os
xaponeses. O caso é
que están todo o dia
na televisión. Seguro
que o merecen. Mais
ninguén deu un peso
cando lle partiron o
espiñazo industrial a
Ferrol, ninguén menta
ao naval galega, nen
aos traballadores de
Mar, aes de GEA, aos
de Megasa ... Nunca a
televisión de Madrid
se dá por inteirada
das mobilizacións
contra da cuota
láctea. E, por riba, os
meios de
comunicación de .
Galiza réxense polo
baremo da capital. O
despiporre!

partindo morto por doqueira.
Para min que Pascual Méndez
morreu por neglixéncia na custódia, e isto é o que teñen que
explicar. Por que o deixan pasar á cela cun mecheiro cando
é abriga quitarlle esta e outras
pertenzas? Por que lle quitaron
o anel, a cadea e non o mecheiro? Onde teñen o anel e a
cadea? Onde estaba o policía
custodiante? Non cheiraba ao
chamusco? Son perguntas tan
elemehtais que un como cidadán non tiña que crerse que
outro se queimase cun mecheiro por própria vontade e cun
grau dun 80% sen dar un só
berro que se pudese escoitar.
Pero se a versión das fontes
p9liciais e os seus xefes (comisário, governador, etc.) son
pouco claras, nada transparentes e pouco críbeis, quizá
sexa pior a resposta e nulas
as actuacións e explicacións
dos homes e mulleres que din
estar por riba do ben e do mal
e que ao fin clarexan o inclarexábel. Se a xustiza di que case está baixo mínimos e saturada, do caso Pascual, do cal
xa pasaron uns cantos meses,
ainda non dixeron nada. Se- '
greda sumarial? Ou enterramento do segredo?
A verdade é que dos casos do
xulgado de Marin e dos seus
responsábeis moi pouco se
pode esperar pois malamente
resolven xuízos de faltas con
senténcias aberrantes. Canto
máis un caso deste calibre,
onde todos os resortes habidos e por haber estan debidamente amortiguados.

Ás veces é ben

Tristemente témonos que inteirar da merda que hai en certos
carpos cando aparecen casos
como o de Nigrán e seren as
vítimas un empresário e a sua
família. Boa diferéncfa que hai
co caso Pascual ou Rosa Diz,
que eran un delincuente e drogadicto e a outra unha peixeira.
En canto á sociedade marinense e aos seus movimentos sociais, dicer que teñen unha débeda con eles mesmos e o seu
siléncio. Non é o meu ánimo
polemizar, porque ainda se está
a tempo de rectificar, para ·que
este feíto coma outros que se
podan dar nas mesmas circunstáncias non pasen inadvertidos
sen unha claridade· meridiana.
Pido public~mente qu~ asociación como Rexurdir, Erguete e
partidos como PSOE, PP, UG,
etc., expresen publicartlente,
como é o seu deber, a sua opinión e se sumen á petición de
esclarecimento dos feítos e de
responsabilidade.
Do contrário a marte de Pascual pasaría á história de Marin
e da democrácia coma ·un feito
comparábel a aqueles que se
daban no franquismo e nos
que a sociedade calaba, pero
coa diferéncia de que daquela
chamábanlle rojos e agora drogadictos, delincuentes ... •

XAN
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"Se non sai Acuña

MAR.IN

;------------------------------------------------,
FE DE ERROS

:

O nome do funcionário da ONU asasinado en Chile non era
Félix Seria, como se indicaba na páxina 7 do número anterior,
senón Carmelo Seria.

1
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difícil explicarlle á
xente nova como era
a prensa no
franquismo. Grácias á
Asociación da Prensa
de Vigo xa non é
problema. Veñen de
editar unha
publicación,
denominada La Hoja
de los Periodistas,
cuspida daqueles
periódicos que se
facian nos anos 40,
50, 60 e 70. Todo
fotos de cregos e
militares, abrigos .
pardos, artigas da
caverna, anúncios de
suborno ... Debian
facer unha edición
para as escalas, se
non fose porque
asustaria aos nenas.
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agora mesmo
marchamos todos",
"ainda por riba de que
estamos aqui", "pero,
vamos a ver, este
retraso é unha falta
de seriedade", son
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voces dalguns .dos
xornalistas que
asisten ao congreso
da CIG. Os
profisionais de hoxe
teñen pouco tempo,
moito choio e unhas
condicións laborais
inferiores ás dos anos
20. Confunden o
inimigo: en vez de
queixarse de Acuña,
deberían apontarse".
ao sindicato.

Spielberg ven de
receber unha
manchea de oscars
por unha película
sobre os xudeus. A
maiores da sua
calidade, o tema da
represión nazi contra
os discípulos de
Abraham foi tratado,
con esta, riuns tres
mil e pico filmes. O
que non é raro,
sabendo que a
maioria das
produtoras de
H.ollywood están en
mas dos xudeus
(agora algunhas
tamén son
propriedade dos
xaponeses). Alguén
ha lembrar algun dia
de que os nazis
eliminaron a 800.000
comunistas do seu
país antes de
comezar a guerra, a
26 millóns de
soviéticos, a milleiros
de xitanos, de
católicos, de simples
cidadáns, despois de
anexionar Silésia,
Boém·ia, os
Sudetes ... +
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Bonecos
Hai algo de artificial, tal vez de
sofisticado, nos carteis do Congreso da C.l.G.; pode qwe eu
non sexa quen de expresalo con
palabras, máis síntoo: os rapaces da foto están demasiado
sans, excesivamente limpos nen nódoas, nen enrugas na fae
ou cabelos brancos qu~ reflictan
preocupacións, tampouco . hai
rasto de cansanzo- para seren
obre iros.
Non sei ben por que, pero lémbranme de cando o meu pai,
senda eu cativo, contábame
que no Estaleiro onde traballaba os obreiros usaban cascos
azuis, mentres os administrativos e enxeñeiros levábqnnos
brancas; debe ser este recordo,
sum.ac:;!o ás súas pulcritudes ate semellan ser de plástico-,
o que me leva
a pe.nsar que
os homes _da
foto non poden . Hai no seu
ser obreiros;
hai no seu ace- . aceno ún non
no un non sei sei ben que
que de ben pagos, de· seguri- de ben
dade, de con- pagados
fianza no futu·
ro, de viveren
nun mundo sen
decretazos ou ,
peches patronais.

ELÍPTICOS
XOAN PIÑEIRO

Asieran os suxeitos das oracións gramaticais cando non aparecian. Ou estaban implícitos pero non se vian. E tamén o voto, a
presa libre, a toponimia; na sintaxe da História bátanse de falta
tódas as elipses que no cinema de acción mesmo se agradecen.
Agora ahondan os orzamentos elípticos, as elipses ideolóxicas,
os desempregados elípticos e as elipses governamentais . Na
elíptica <leste presente intransitivo de gramática parda e azorrada , a pouco que se afonde, até se fan elipses das crises e a conci~ndas. Por non faltar, mesmo ternos, na sintaxe oficial, un
presidente elíptico, unha venerábel elipse de homes de Estado
en idade de xubilación, arrastando polos autoinformativos a súa
xerontolóxica
vocación de birrete e Cone Sul.
·
--0 ·elíptico está polo Guaranai -di, por exemplo, un voceiro

do suxeito con média risa frouxa-: Seica fixo un recado e lle
deron Grande Orde de Autoidentificación Araucana.

a

-E iso como se come: - pregunta o predicado que nesta sintaxe

nunca vai o carón do sexeito e conxuga, teimudo, o verbo comer
sempre con segtlndas, en futuro imperfeito as máis das veces.

E aí o voceiro cala ·e xa non fai gramática. Se aquilo fose cinema, nese ponto cadrarfa un fundido a negro. Porque, por un
momento, estivo a piques de dicer que a Autoidentificación tamén era elíptica.•

Feira do Viña de Chantada, "La
Voz de su Amo" na sua novena
Ao mellar estas reflexións non
edición apresenta ao director de
interesar:i a ninguén, ou si?
A Nosa Terra cun coitelo na man
Quen sabe ... En todo, ou a com- · e de ponta enripañía de publicidade !3ncarrega- . ba, ollando cara
da dos carteis marcoulle un gol
o señor Vítor
aos da C.l.G., ou na C.l.G., teVázquez Porto- Descoñécese
ñen unha sección sindical de
meñe, Consebonecos, cousa que por certo
lleiro de Cultura, se lle quere
dubido.+
cunha ollada ofertar unha
metade pícara e
MARIO PARDO PÉREZ
un chisco ca- proba dos
VIGO
chonda.
chourizos ou

Este home un oito de Marzo
de 1989 encheu de sangue a
aldeiña de Surribas. As forzas
de arde pública despois de
pescudar non toparon a arma
homicida.

Seria o del ou simplesmente
un trasunto do ameazalo pola
seu espirito?
Descoñécese falta de
se lle quere subvencións
ofertar unha pro-= cara A uosa
ba dos chouri"
zas, ou simples- Terra.
mente améazalo
por falta de subvencións cara A Nasa Terra.

Sorpresón. O Domingo 13 de
Marzo, segunda xornada da XI 1

Travellíng da foto. Ao seu carón
topas ao alcalde chantadino, en

O coitelo de

Paulina

1

plan pasaba por aquí. Otília descolorida. Vítor, no seu papel. Regal, metendo o fuciño coma
sempre. Medela, ollando o coitelo que manilla Alfonso Eiré. Molinero Semovilla, apresentando as
cargas do cargo. Longa vida a
John Van Schilt. O fotógrafo que
plasmou a instantánea para a
história.+
MANuEL V AZQUEZ DIÉGUEZ
CHANTADA

Camiño do
deserto
A atitude frente aos traballos
de concentración parcelária
desde distintas institucións, en
especial do concello de Chantada, semella voltar aos tempos do antigo réxime cando en
nome do "progreso'.' e o "de.senvolvimento" se desecaban
lagoas como a da Límia ou-

rensá, perdéndeose un dos
humedais máis importantes de
Europa. A concentración parcelária iniciada nunha parróquia chantadina coa felicitación e beneprácito dos nasos
governantes está a servir como o vieira que vai trocar en
poucos anos toda a riqueza
paisaxística e acolóxica deste
entorno o carón da serra do
Faro e que pode iniciar un camiño cara o deserto.
Desde o Parlamento Europeu,
desde numerosas asociacións,
grupos políticos etc., etc. estase
a denunciar por toda Galiza os
traballos de concentración parcelária feitos sen nengunha avaliación de impacto ambiental ou
paisaxístico. En
troques os "progresistas "
chantadinos A
non ven mellar
aposta de futu- concentración
ro para o agro parcelária vai
comarcal que
reivindicar pro- trocar a
postas anquilo- riqueza
sadas no pasado e que apos- paisaxística e
tan por un de- ecolóxica
senvolvimento
agrícola agresi- deste entorno.
vo co entorno,
que vai desde o
abuso dos ferti1izant es, pesticidas e mediciñas até o caso do
fomento da concentración parcelária que quer esnaquizar as
poucas árbores que quedan no
país.
As talas xeralizadas, abertura
de pistas indiscriminadas, o nulo
respeito por un património histórico-artístico que se pode ver
afectado é cada dia mais palpábel no entorno onde se están a
desenvolver os traballos da concentración .
Mentres tanto o naso concello,
para festexalo, creo que vai pór
en prática a luminária idea do
seu flamante concelleiro de urbanismo, consistente en arrancar as poucas árbores da Rua
Xoán XXIII facendo desaparecer
o pequeno pulmón e oásis dunha vila cada dia mais afogada
polos edifícios, construcións, estradas, etc., etc.•
AN:xo MOURE
CHANTADA
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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ª.Orq\}estra -de CánÍara de S_tlittgart

Maximino Zumalave
'Ternos tres conservatórios pero con profesor_ado pouco formado para o .níyel superior'
pero a rniña clase era un pouco
dispersa, nomeadamente por
mor da xente que descobriu a
música tarde: amas de casa desocupadas, (dígoo no senso positivo),- xente que xa educara os fillos, e nunha determinada altura
prantéxase ir ó. conservatório a
entreterse, ... É unha rnágoa usar
todo para todos e on ter estruturas diferenciadas.

• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ

Falamos con Maximino
Zumalave no Auditorio
de Galicia, en
Compostela, en pleno
desenrolo das VIII
Xornadas de Música
Contemporánea, horas
antes de que dirixira á
Orquesta Sinfónica de
Galícia, nun concerto
con obras de
Stravin ky, amái de
dou xove autore
gal go Paulino
P r iro e Xavier de Paz.
A Maximino Zumalave
agárdanno en Londres,
onde tiña previsto
dirixir outro concerto
que compartirán o Coro
do Principado de
Asturias e a English
Chamber Orquestra.
Idéntica cidade e
Orquestra reclamaron
recentemente a súa
batuta durante a
gravación da suite
orquestral Iacobus
Magnus, de Milladoiro
grupo do que o noso
director confesa ser
admirador.
Na cidade de Santiago comezóu
Maximino Zumalave os seus primeiro e tudo musicais: Angel
Brage e Mariano Pérez foron o
eu profe ore . En Madrid foi
alumno da pre tixio a pianista
Ro a Sabater. Na Universidade
compo telá Ucéncia e en Biolóxica , e funda o Coro Univer itário
de Santiago, que dirixíu durante
vário anos. Como pianista forma
duo coa violini ta Laura Quintillán. De de 1.986 reside habitualmente na cidade alemana de
Stuttgart, onde dirixe a Orquestra
de Cámara. De de ali proxecta a
sua carreira a Europa, rendo dirixido igualmente formacións corais e orque trais coma o Bach
Co/legium, os English Baroque
Solists, o Coro da Filharmónica
de Praga ...

Cánto houbo de necesidade e
cánto de vocación na sua saída
da Galiza?
Son un dos directores habituais da
Orquestra de Cámara de Stuttgart.
A respeito da educación musical
pódese falar desde diferentes frentes. A necesidade de marchar pode ser mot,ivada por un desexo de
aprender causas que non se contemplan aquí, non só na Galiza senón no Estado Español .en xeral.
De todas formas, ainda que a xente poidese estudar moito máis do
que as posibilidades do País permiten, e o dia que dispoñamos
dun ensino musical consolidado,
penso que seguirá sendo preciso
sair para ver de contrastar, de coñecer outras posibilidades . Isto

Fálenos dos eompositores galegos actuais, nomeadamente de
Xoán Viaño, prematuramente
finado, do que tén dirixido algunha composición?

pódese ver mellor nun país cunha
tradición musical consolidada que
en outro país no que sempre se está a comezar. De todos modos,
ainda que a miña formación en
Alemaña foi importante, cheguei
ali logo de pa ar polo Conservatório en Madrid.
Per oalmente pen o que o ensino
vai mellorando. Teño esperanza
na xente que pula con moita ilusión. Pola contra, perdo optimismo cando observo as estrutura ;
por exemplo, na GaJiza ternos tres
con ervatório superiores, pero en
cámbio ternos pouco profesorado
verdadeiramente formado para
impartir un ensino a nível superior. Preocúpame a falla de experiéncia artística, o oficio, ben sexa

no intre de sair a un cenário, de
compoñer ou de investigar. É importante que un profesor comunique a súa experéncia como músico dando clases.

Deduzo das suas palabras que
hai músicos, hai conservatórios,
pero non hai dinámica musical.
.Ainda non a hai. As circunstáncias, de momento, non axudan
moito. Dáse unha mistura entre o
alumnado; estuda música quen
anceia ser profesional e q uen
quer simplesmente desenrolar a
sua sensibilidade. Pola miña experiéncia de cinco anos no Conservatorio de Santiago, podo dicer.que gardo moi bo recordo da
xente que coñecín nese tempo,

A Xoán coñecino no ano 1979,
cando eu comezaba a dirixir o
Coro Universitario, do que el foi
un dos primeiros cantores. Estivo na miña clase de piano, en
Santiago; pero a el máis que o
instrumento en concreto, interesáballe o aspecto global da música.
Recordo o dia no que houberon
de pular por el -para que mostrase
as composicións que facia, porque non se atrevía a facelopor timidez. Recén rematada a sua carreira de História do Arte, arelaba
quedar en Santiago, e xurdiu a
sua posibilidade no. Coro Cantigas e Agarimos, que andaban á
procura dun director, e eu propúxeno. Algo sorprendénté, para os
que identificamos a Xoán coma
composüor de vangarda, vélo dirixindo un coro ·que representa a
faciana de conservación e investigación do folklore. Por outra banda, fíx.ose un disco coa Orquestra
de Cámara de Stuttgart, subvencionado polo Concello de Santiago, no que se inclúen composicións de Gaos, Graba, Quiroga e
o própio Viaño. Nesta gravación
dáse a particularidade de que canta en galega o coro Gachinger
Kantorá de Stuttgart. Peto voltan:do a x;. Viaño, no mundo musical valÜFanse as suas composicións. Recordo que o enxeñeiro
de son que gravou este disco decíame que a sua era a obra. con
máis persoalidade das rexistadas
nesta gravación.

O futuro da Sinfónica
A realidade dunha "Orquesta
Sinfónica de Galicia" supón a
posibilidade de que vostede traballe máis· no seu País?

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

'Milladoiro rompe o tópico
de que a música galega é triste'
Cómo xurdíu a sua colaboración na gravación de "Milladoiro" coa English Chamber
Orchestra?
Desde había moitos anos eu tiña
moito interese en traballar con
Milladoiro. Por unha banda, teño
amizade con algun dos componentes do grupo, nomeadamente
Rodrigo Romaní, que mesmo
cantou algunha vez no Collegium
Compostellanum. Admiro ao
grupo e teño unha sana envexa
deles; posuen unha boa formación técnica e <loada preparación
musical, e teñen unha grande fa-

cilidade para conectar co público,
variado entre si, xa que gostan a
estudantes, traballadores, dependen tes de comercio, intelectuais ... a comunicación que logran entre cenário e audiéncia, ás
veces é impresionante; téñoos escoitado en Alemaña, en concerto,
· e sempre con grande éxito, con
comunicación coa xente que gosta da música popular pero que
non coñecía a música galega.
Coa particularidade de que eles
desfixeron o tópico de que a música da Galiza é triste, de que estamos sempre chorando, que o
gaiteiro está mal tratado, págase-

lle unhas tazas de viño e xa toca.
Tendemos a deixamos levar pola
idea de que a nosa música ten a
ver coa morriña, a emigración ... é
unha parte da realidade, pero tamén ternos un componente ledo,
de música que convida a vivir a
vida. Por exemplo, nas corais dáse no repertorio un noventa por
cento aproximadamente de música triste e o resto de música leda,
e con Milladoiro invírtense os
termos. Hai temas, coma o Alalá
das Mariñas, que cando o tocan
en concerto. salienta precisamente por minoritario no conxunto da
actuación•
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De feito estóu vindo con fecuencia a dirixir. A Orquestra centra a
sua atividade na cidade da Coruña, xa que é onde se fináncia.
Pouco a pouco váise espallando a
sua dinámica a outras vilas e cidades. No mes de Xaneiro fixemos
uns concertos pedagóxicos; dirixin fragmentos da Sinfonía Pastoral de Beethoven, que me servir'on
para expricarlle ós rapaces cómo
se orquestra, e estaban moi atentos; durante catro días fixemos un
total de oito sesións, e pasaron por
elas un total de catorce mil xoves.
Entristéceme escoitar que unha
orquestra está só para dar concertos; debe estar disponíbel para o
que se queira dela.

Recentemente estivo formando
parte dun xurado que examinóu
a futuros posíbeis músicos da
Sinfónica de Galicia?
Quixera salientar a parte positiva
destas probas. Cada vez hai máis
xente estudando, aprendendo, e
de feito levamos algunhas sorpresas a respeito de persoas ben dotadas que precisan de seren ben
dirixidas; cada persoa é un caso
diferente. Por outra banda, é mágoa que se considere como grande mérito dos conservatorios o
feito de teren matriculados milleiros de alumnos. Eu preocupariame máis dos músicos formados
que saen. É m'áis importante contabilizar cantos alumnos remataron os seus estUdos.

Qué i~portáncia tén actualme·nte a sua experiéncia á frente do
Coro Universitário de Santiago?
O Coro foi moi importante para
mirr e en xeral para calquet IJlÚSico, xa que supón exercitar co primeiro instrumento que se coñece,
a v9z. Eu comezei na Escolanía
da Catedral de Santiago, que xa
non existe, e ínáis tarde artellei o
Collegium Compostellanum·. Precisamente, ·o concerto máis emotivo foi un que ·fixemos en h_omaxe ao deval).dito Xoán. Viaño;
celebrouse unhá semana antes do
seu pasamento, coa antiga Orquestra da Coruña. Foi unha boa
ocasión' para comprobar · que a
música une ás persoas. Celebrámolo na Coricatedral do Ferro] era a súa cidade-, e únha vez no
cenário todos os músicos e cantores, unha das componentes do coro trouxo -unha maceta con froles
brancas, que colocou no espazo
que ocuparía ·Xoán se estivese
presente.

· Do Coro Universitario de Santiago recórdase nomeadamente
un concerto no que cantaron poemas de Rosalía.

.
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Foi lamentábel non poder estrear a
composición musicada por Enrique Macías, xa que as súas características sobrepasaban as posibilidades do próprio Coro. Si estivo
representado outro compositor galego, Roxélio Groba, amáis de
Bernaola, Garcí~ Abril, Tomás
Marco, etc .. Foi o derradeiro concerto que dirixín co Coro Universitário, e a idea partíu da Universidade; Antonio Iglesias, director de
Música en Compostela, fixo os
contactos.•
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DIAS
duas películas A lista de
Schindler e Parque Xurásico . O
madrileño Fernando Trueba e a
sua Be lle Epoque receberon o
chisco de ollo para un cine
europeu prácticamente
laminado nos últimos acordos
do GATT, nos que a última
hora salvouse da puntilla.

pon de rnanifesto a contraditória
lista de agrupacións
consideradas no censo de
entidades culturais,
repetidamente criticado polo
asociacionismo clásico .

•Interés galés en
coproducir
audiovisual con
Galiza

y

Finalizou en Cardiff (Gales) a
segunda sesión do EA VE-Arte
Atlántico, un serninário de
formación de productores
executivos, auspiciado pala UE e
que tivera a sua prirneira sesión en
Xaneiro pasado na sede do CGAI
na Coruña. Dos vinteciaco
productores participantes nas
sesións, sete deles eran galegas e
estabelecéronse contactos coas
tres televisións que traballan ri.o
País de Gales (HTV, BBC-Gales e
S4C). A cadea S4C, coñecida por
coproducir a película M edd Wynn
nominada para o Oscar-94,
manifestou interese en facer
coproducións con Galiza. As
próximas sesións do EAVE-Arco
Atlántico hanse celebrar en
Bretaña e Portugal.+ .

•Cultura
considera aos
Adventistas
como asociación
cultural
No último listado de asociacións
subvencionadas pola Conselleria
de Cultura encóntrase a Igrexa
Adventista do Séptimo Dia, o que

A Igrexa Adventista é unha
secta fundarnentalista
estadounidense de tipo
milenarista e non está
recoñecida polo World Council
of Churches, órgano ecuménico
dos protestantes. O aspecto
máis exitoso da sua história foi a
popularización do "Breakfast
cereals and snack foods",
segundo unha fórmula de J.H.
Kellog, limitada en princípio ao
balneário confesional deste
médico e despois industrializada
con grande éxito pola sua irmá.
No Estado español, e na Galiza,
actua corno "Igrexa Adventista do
Séptimo Día" asi denominada
pola obsesión do descanso no
sábado. Palas peculiaridades da
sua fé, obsesionada pola dieta
natural e pola saude, atópanse
moitos profisionais da saude entre
os seus aderentes. O seu pastor na
Coruña é Manuel Garrido,
coñecido médico internista.+

•Homenaxe a
Avilés de
Tararnancos
Co gallo do segundo aniversário
da morte do poeta e escritor
Antón Avilés de Taramancos
realízanse en N oia unha série de
actos que culminarán o 16 de
Abril próximo. Abríronse coa ·
colocación dunha placa na Casa
da Cultura de Noia, que desde
agora leva o orne do poeta
curnprindo cun acorde plenário
municipal. Ese mesmo dia (martes
22 de Marzo), abriuse unha
exposición de manuscritos,

Avilés de Taramancos.

ilustrados polo próprio Avilés da
sua derradeira obra "Ultima
fuxida a Harar", concluindo a
x ornada cun recital de poetas da
comarca: Ana Romani, Maria
Xosé Canitrot, Manolo Nimo,
Xosé Cairo, Martin Veiga, Paco
Souto, Xesus Santos e Manuel
te ira.
O venres 25 haberá un concerto
homenaxe dos alumnos do
conservatório de música noiés. O
8 de Abril actuarán as sopranos
Mercedes Hemández Mariño e
Concepción Rodríguez Fariña,
acompañadas ao piano por
X.Manuel V arela Louro e
finalizai:á a homenaxe o 16 de
Abril coa clausura da exposición,
unha charla de Anxo Tarrio e un
recital de poemas de Avilés de
Taramancos musicados por
Prudéncio Romo.•

A lista de Schindler gañou sete
estatuiñas (mellor películas,
guión adapatado, partitura,
montaxe, dirección artística,
fotografia e director) ·e Parque
Xurásico tres (son, efectos
visuais e efectos de son).
Filadelfia levou dous .(Tom
Hanks, mellor actor e Bruce
Springsteen mellar canción). e O
piano tres (Jane Campion, rnellor
guión orixinal; Holly Hunter
mellor actriz e Anna Paquin,
actriz secundária). O resto dos
galardóns foron para Tornmy Lee
Jones (secundário en O fuxitivo),
vestiário para A idade da
inocéncia; maquilaxe para Mrs.
Doubtfire; The wrong trousers
(corto de debuxos animados);
Black rider (cortometraxe de
acción en vivo e I ama promise ...
(documental longametraxe). +

• Pechou o Gran
Teatro de Lugo

•Os Oscarfan
un guiño a
Europa

Ainda penden te de xuizo palas
reclamacións dos oito
traballadores (un total de 25
rnillóns peden como
indemnización), o Gran Teatro de
Lugo pechou as suas portas apesar
de todos os pronunciamentos
políticos ao seu favor. Os
traballadores despedidos, aos que
non lles foi comunicado
previamente o cerre, demandaron
solución á sua situación.

A noite dos Osear non tivo
sorpresa de nengun tipo. Spielberg
gañou dez dos galardóns coas suas

O desaloxo foi paso prévio,
pendente da resolución dun último
~ontencioso xudicial, para a

construcción dun edificio de
vivendas e un centro comercial,
contra todas as iniciativas de
utilizar as instalacións como
auditório cultural unha vez
remodelado. +

•Nova proposta
de honoris
causa para
Filgueira
O claustro de Xeografia e História
da Universidade de Santiago
acordou prapor o nomeamento de
Xosé Filgueira Valverde como
Doctor Honoris Cau a nunha
se ión que se adoptou por maioria
de 53 claustraís, 13 en contra e 7
abstencións.
Unha anterior proposta <leste
nomeamento pola Faculdade de
Filoloxia desa mesma
Universidade foi rexeirada na
votación prévia. •

•A mellara do
Museu Masso
Despois dunha longa
reivindicación popular,
conseguiuse alvar en Bueu o
Museu Masso. que agora o
Conselleiro de Cultura anúncia
que se poderia reconverter nun
grande Museu Naval de Galicia.
O proxecto deberá ter en conta
que desde haí algun tempo e tá en
construcción o Mu eu do Mar
cun proxecto arquitectónico de
Aldo Rossi, en terreo de AlcabreBouzas, tamén con financiamento
da Xunta.
A idea para Bueu incluiría a
ampliación das actuais
instalacións, uníndoas co parque
público e estabelecendo un anexo
tamén ao ar libre.+

Pintores cubanos que expoñen en Vigo e Compostela

Tamayo e Ruano
'A Revolución non pode mimar como antes aos artistas'
• SANTIAGO VELOSO

Israel .Tamayo Zamora
e Berto Luís Ruano son
dous artistas plásticos
de Santiago de Cuba.
Atópanse en Galiza
desde o pasado 21 de
Xaneiro e están a
. desenvolver actividades
de promoción artística,
impartindo cursos e
expoñendo a sua obra
en diversos lugares do
noso país,
nomeadamente o café
De Catro a catro, en
Vigo, e alguns pubs ·da
zona vella de
Compostela.
Unha actividade frenética nestes
poucos dias, en contraste co ritmo de actividade pausado e
tranquilo característico dos cubanos. A que se debe?
RUANO: O problema é que ternos
que aproveitar ao máximo a nosa
estadía aqui, pois non podemos

prolongala moito máis debido
a que tanto eu como o meu
compañeiro Tamayo diriximos
dous talleres artísticos. Eu, o
Centro de Artes "El Batey",
no Concello de Mella, e Tamayo o Taller Cultural "Luís
Díaz". de Santiago de Cuba.
Adernais, no meu caso, son represen tan te eleito do Poder
Popular da província de Santiago de Cuba.

pre unha grande capacidade de
decisión própria. Iniciativas
como esta xa se están dando
desde hai alguns anos. O que
pasa é que agora mesmo, nós
somos conscientes que a Revolución non pode seguir mimándonos corno antes.

Podemos falar dun momemto de auxe da plástica cubana oeste momento, paradoxicamente coincidindo coa escasez de meios para a realización da obra artística?

Cal é o obxectivo das exposici óns que estades levando

nas diversas vilas e cidades
de Galiza?
RUANO: O problema é que até
agora, os artístas tan só tíñamos que criar e despreocuparnos do posterior proceso seguido pola obra artística .
Existían uns cauces de comercialización e un labor de promoción e, a cámbio, o govemo pagaba un salário e facilitaba os materiais necesários. Agora mesmo
iso mantense igual, pero o Estado
xa non ten os recursos para facili tarnos os mesmos materiais. De aí
esta iniciativa nosa, de intentar
buscar nós mesmos os recursos e
non ser unha carga máis para o
Estado, que neste momento ten

que afrontar necesidades máis
iminentes.

Parece que moitas cousas están
mudando en Cuba, polo menos
no terreo artístico, a unha grande velocidade. Iniciativas como
a vosa, eran antes posíbeis?
TAMA YO: Os artístas ti vemos sem-

TAMA YO: Efectivamente, hai
un nível moi alto agora mesmo
na plástica cubana, pero grácias ao desenvolvemento que
tivemos culturalmente, grácias
á atención que lle adicou a Revolución ao traballo cultural,
ao traballo educacional, é que
o estamos disfrutando nestes
últimos anos. Pero insisto, foi un
traballo que durante moitísi mos
anos, desde o mesmo triunfo da
Revolución, foise cultivando unha
grande semente e agora estamos
recollendo os seus frutos. Proba
diso é que no campo das artes en
xeral, fálase ben da música cubana
en todo o mundo, fálase ben do
ballet cubano en todo o mundo, fá-

la e ben da pintura cubana e .. . i o
non é unha ca ualidade!

Da anterior exposición colectiva
que colgástedes na Galeria Sargadelos de Vigo, escribiu X.L.
Méndez Ferrín: " ... A violéncia
do lmpério imponlle aos cubanos, ademais de restricións materiais, restricións de alimentos
para o espíritu..." De que forma
pode verse afectada a vosa criación coas dificuldades que está a
sofrer Cuba oeste momento?
RUANO: Afortunadamente a criación
non depende do alimento material,
pasa por riba das difuldades, crécese
e medra. Pode ser que incluso, agora
mesmo, con todos os atrancos, se estexan a facer os mellares traballos,
mesmo con poucos meios.
T AMA YO: Precisamente para tratar
de paliar estas dificuldades e poder ter un mínimo de materiais cos
que traballar, estamos organizando estas exposicións por toda Galiza. Nestes días, irnos manter
simltaneamente duas mostras, unha en Vigo, e outra en Compostela, nos pubs da zona vella. Desde
este meio, quixera agradecer publicamente toda a solidaridade que
estarnos recebendo dos galegos. +
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Leituras
interesante prólogo de Vicente Risco, que é tamén o autor das ilustracións que inzan o volume. E o texto de Otero que é: un libro de viaxes, unha guia, o diário dunha viaxe, ou mellor, dunha peregrinaxe?
Algo de todo
isto e algo diferente.

Viaxar con
Otero
Pedrayo
Pelerinaxes 1

De direita a esquerda e de riba a baixo, Pancho Pita, Andrés Miragaia, párroco de San André de Teixido, Ben-Cho-Shey, Otero, Pedrayo, Risco e o médico de Cariño diante da porta do Santuário de Santo André de Teixido.

Para o

Neste libro, escritor o
Otero explica importante
a viaxe que,
acompañado non é o que
de Vicente lles
Risco e Ben- acontece
Cho-Sey, fixo,
aos
a pé, desde
peregrinos
Ourense até
San Andrés de
Teixido. Saíron da capital
das Burgas o 4 do mes de Santiago
e chegaron a San Andrés o día 10,
ainda que hai unha xomada suplementária. Otero narra, xa que logo,
o que Hes aconteceu durante esas
xornadas. Pero para o escritor o
importante non é o que lles aconte-

A finais do pasado ano, Ediciós do
Castro tirou do prelo a edición facsímil de Pelerinaxes 1 de Ramón
Otero Pedrayo, que vira lume en
1929 sob a chancela da Editorial
Nós. O facsímil leva mili.a "Nota a
esta edición" asinada por Marta
González, onde se incorre no erro
de pensar que a viaxe narrada no libro tivo lugar o mesmo ano de impresión do volume ("Xa no ano
1926, tres anos antes dista pelerinaxe a San Andrés ... ", p. VI). A viaxe, a peregrinaxe foi no mes de Xullo de 1927. Un erro parbo, debido,
talvez, a un despiste da prologuista.
O texto oterián está precedido dun

conta de libros
Galíza
e Portugal
O último número publicado
do Grial inclue como traballo
central unha longa entrevista
co escritor Femando A si
Pacheco, autor dunha novela
sobre a emigración galega ao
país viciño, Trabalhos e
paixóes de Benito Prado,
galego da província de
Ourense. A maiores hai
traballos de Itamar EvenZohar (A función da
literatura na creación das
nacións de Europa); José
Luis Cardero (Xogos de amor
e de morte en Os vellos non
deben de namorarse; ):
Miquel Strubell
(Planificación e
normalización lingüística. A
experiéncia de Catalwia),
AmeJja Valcárcel (Ramón

Piñeiro desde a ética) e
Alberto Valin (A Galicia de
alén mar e a sua
participación na
francmasoneria americana.
O caso cubano).•

Técnicas
e trebellos
Xerais ven de iniciar con catro
título a chamada Biblioteca

Compás, libros
exquisitamente ilustrados con
debuxos e gráficos sobre
temas que a todos atraen:
barcos, avións, inventos e
transportes. A idea inicial dun
editor escocés, David Salariya,
ilustrador de libros que no
1989 montou a sua própria
editora na que estes libros
teñen a sua própria carta de
identidade. Divulgación
científica e técnica que entra
polos olios. •

desde o periodo da Galicia
romana, o reíno suevo, o
periodo altomedieval, a era de
Compostela e a da Baixa
Idade Média. O autor, que
prepara un traballo sobre a
represión de 1936 en Lousame
e Noia, tiña publicado
anteriormente unha Didáctica
da Prehistória de Galicia. •

Historia antiga e
medieval

Co título para a colección de
A illa verde, Espiral Maior,
dirixida por Miguel Anxo
Femán Vello, publica unha
nova liña de libros en
pequeno formato e prezo
único (500 pesetas), ailicadas
a poesía galega inédita,
traducións ao galego con
texto bilíngue de poetas
universais e pequenos ensaios

A editora Toxosoutos, é
responsábel da edición de
Didáctica da história antiga
e medieval de Galicia de
Xerardo Agrafoxo, unha
aproximación pensada para o
ensino secundário. Aborda

1

en prosa sobre poesía. Os tres
primeiros títulos son
Memorial de eXI1io de
Maxirumo Cacheiro,
Luceiros fuxidíos de Manuel
Vidal Villaverde e Giacomo
Joyce de James Joyce.+

Poesia a baixo
prezo

Quince itinerarios para camiñar pala montaña.
Con mapas, esquemas, fotografías e recomendacións.

NA MESN\A COLECCIÓN

AS MONTAÑAS DE GALICIA
Enrique Vélez Barrio
Mg Carmen Pereiro

XERAIS

~"
~~

ROTAS POLA SERRA DO BARBANZA
Xulio Gutiérrez Roger
(Coordinador)

COÑECE AS NOSAS ÁRBORES
Xulio Astor Camino - Xosé Luls
Iglesias - Isabel Martín Fragueiro

ce a eles, aos peregrinos, desde o
ponto de vista persoal. O importante é o que ve, as sensacións que lle
produce a natureza, os seres, os obxectos que encontra(n) no seu decorrer. Otero intenta, desde o momento en que inícia a peregrinaxe,
desprenderse de todo intelectualismo e escapar ao xeógrafo que vive
nel. Por sorte non o consigue. Por
sorte, dicemos, xa que se asi fose,
se acadase esa fuxida, quizá non
fosen escritas as mellares páxinas
deste volume, que son unha conxugación dos seus saberes xeográficos, da sua imensa cultura e, curiosamente?, do seu estilo desleixado.
Quen dicer, Otero non busca o adxectivo definidos, definitivo, a da
frase. Quere, simplemente, en lugar de descreber o obxecto --casa,
lugar, persoa, montaña, etc.- dar,
comunicar a impresión que este lle
produce; intenta apreixar algo máis
do que ven os ollos. Daí, talvez,
esa comunicación coa terra, ese falarlle de ti a montañas, a cousas, a
riqs, a lugares: "Mais ben te vexo,
patronciño Novelle, malino e gracioso, gatiño dos montes sempre
agatuñando pol-os tellados pra locir as tuas orellas. Non sei como te
compás pra vélo todo, pra escudriñar o que pasa na conca do Ribeiro
(... ) Saúde, circo do hourizonte dos
· chaos, e do Carballiño, do Sta.
Agueda, da Rábeda e dos Castros
de Trelle (... )Inda nos veremos algún tempo, hourizontes garimosos
de Trasalba" (p. 19-20).
Nun primeiro momento, a impresión que produce o texto oterián é
de deificación de todo canto ven
os seus ollos, mais cedo abrolla
unha fina ironía e un subtil sentido do humor: ''Gaseosas, escalas,
axuntamento = civilización" é un
divertido capítulo onde a "filosofía da gaseosa" que enuncia Otero
pódese aplicar a outras bebidas,
máis en moda boxe: "A gaseosa
bébese de pé, sempre por non beber outra cousa, pol-a vergonza ou
a mala sona do viño. É un líquido
casto, de serán de domingo prós
abstémeos que saen a facer ouservacións sociolóxicas" (p. 23).
A medida que van pasando ás páxinas, o escritor vai adentrándonos
no roáis profundo dos lugares polos que deixan as pegadas os tres
"peregrinos", e, á vez, no máis profundo de si próprios. Hai, tamén,
notas gastronómicas, cheas de
amor polo que se come, cando se
come ben, e de ironía cando a comida non presta: "Latas vellas de
sardiñas fartas de estar de manifesto na tenda, as lonxas d'un xamón
rudimentario alapeadas poi-a santén hastra lembrar os restos de pergameo salvados do incendio da Bibrioteca d' Alexandría" (p. 54). É
neste libro onde aparece o poema
--o máis coñecido de Otero-- ao
xamón. (Por certo, para· cando a
edición, prometida hai anos, dos
poemas oteriáns?) Tamén se poden
ler con muito proveito, para coñecer as ideas de Otero sobre a vila
galega, as páxinas deidcadas a
Monterroso. E para saber do seu
sentido do humor, aquelas nas que
fala das maneiras de comer de Risco e Ben-Cho-Sey: Nas diferentes
xornadas desta peregrinaxe, irnos
atravesando Galiza de sul a norte
da man de Otero. Unha Galiza sentida, apresentada a base de impresións e pouca información "turística". En certos momentos, as páxinas convértense en verdadeiros poemas en prosa. Outras veces as frases son curtas, como querendo
apreixar o movimento das cousas e
dos seres. Noutros momentos, as
(Pasa á páxina seguinte)
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Pelerinaxes I non é un libro de viaxes no sentido -turístico do termo.
Non é tampouco unha viaxe como
iniciación. É un afervoada peregrinaxe, tal.como indica o título -que
supomos mui pensado por Otero. A
peregrinaxe a un lugar .. da Galiza
através da súa xeografia, das súas
xentes e.do. seu ·espírito. Ou do es- -pírito da Galiza tal e coma Otero
pensaba que era. Unha cultura celta
mesturada co cristianismo. Un espírito ao que a parte grega da cultura ·
mediterránea apaga as suas eséncias máis profundas. (J!aí da impcr
sibilidade de clasicismo en Otero).
Os estudosos d_e Otero dixeron.
que Pelerinaxes /, tal como indica
o título, era o primeiro libro -dunha
série que queda escreber o trasalvés. Non foi posíbel. Anos máis
tarde daria ao prelo o seu segundo
libro de "viaxes", P.or os vieiros
da saudade V, do que esperamos
unha rápida· reedición. En ambos
os dous libros, Otero, usando as
suas palabras, prefire, a descreber,
"teimar fixar a emozón d 'horas,
de cousas, de lembranzas, e .d'impresións" (p. 214).
Como sempry, ler a Otero é .unha
aventura (definindo aventura como ·
Caries Riba: viaxer aos límites dun
mesmo). Unha aventura porque se
non somos capaces de sentir coma
el, de viaxar coma el, de fundirnos
coma el coa ' natureia e os seres,
nunca chegaremos a0s nosqs límites. Ler a Otero continua a ser un
desafio que se fai o leitor a si . prÓ:pio: ou .se esquece d~ análise, do .
extrañamento perante o qu~ está a
ler, ou, quizá, nunca cornpr.eµqeremos o escritqr: de Trasalva; +..

XGG

O

perfec;tamente acadables mesmo
pará unba idade escol4f temprana.
· O vocabulario, ricaz, ben traballado e preciso, ppde ter grandes pcr
sibilidades de explotación didáctica multidisciplinar no eido escolar.

blico en principio infantil.

(Ven da páxina anterior)

reflexións personais sobre temas
caraos ao escritor aparecen: directamente ou de esguello.

•,
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gait~ü;o

nQ-o_u tro
lado do:.esp_~llo
O último premio Merlín é o máis
logrado libro de Bemardino Graña
dos cinco que ten publicado dende
o ano 90 e pensados para un pú-

Música
.galega poia
Orquestr~· de .·
.Cámara
-'.d e _Stuttgart

O gaiteiro e o rato Pérez vainos
levar, ó longo de dezaoito capítu..,
los, dende a cidade á aldea na búsqueda da Arcadia feliz e ecolóxica
que afoparemos xa contaminada
pola pasm.onería televisiva q4e ten
O unive~so panteoecolóxico da no~
acabado coa tradición oral eñtre os
vela vai as ·veces mais aló da tradi, poucos vellos. qu~. s9n os · únicos _ ,ción fan~ásticit g<ilega para~ se acer~.
. habitantes da _aldéa, póis a ·xen_te . car ás tendencias, hoxe tan d~ monova marcbara
.
· · da no mundo occidental, angloamericanas da narrativa v~rde inspitras a cultura
do pelotazo.
radas nas lendas e no mundo máxi0 .uníver_s o
. co dos indios'.norteamericanos.
Se vostedes, -cun pouco de sorte,
Somentes cu~ panteo·conseguen do Concello de SantiaEstá claro que a _novela. c~mq un
vello emigrango -Relacións Públicas-:- este
todo é dende a súa adicator.ia estate contelro, cos ecolóxico
disco. gravado con obras de cqm'nos a .amosar parte de esa ·arca clos
seus libros, cos ·da novela
positores galegos, estarán en posecontos que é a memoria dq auto~,
seus sonos ('. vai máis aló ,
sión dunha auténtica xoia discomais o _xéito de .facelo é.o que .lle
co seu amor á da tradición
gráfica, imprescindíbel para a vavai dat ó libr.o esa fo_rte do~e de
terra, a nosa
loraci én da nosa música con
orixinalidade narrativa.
·
parella vive fantástica
·maiúsculas, xa que estamos a falar
case ·que feliz. galega para. ·
de compesitores galegos clásicos,
PerIT.J.ítame o autor ·dúas anotaque na sua prática totalidade recose -ac~rcar
cións. Primeira: na miña opinión ó
Na ~egunda ás .
llen no seo do seu sinfonismo as
· rato fáltalle, quizais, unha maior
parte do libro,
inevitábeis referéncias estilísticas
definición coma personaxe. See gracias a un- tendencias
<leste país bretemoso, nalgun caso
gunda: no capítulo ~os lobos, aính as copas de da narrat_iva
cun pouso fol_d a que o autor acada un excelente
augardente de verde
clórico que
clímax .de tensión, ~stes person;:iherbas.,
os ·
· traspasa o·pró:- Editado
xes resultan excesivamente duros
.simpático Silpio folclore,
'no con~exto da obra, sendo máis
vino e Hi-Hi
.·
posuidor en polo
propios dun ecoloxismo "heavy"
viven un feixe de aventuras que os
definitiva dun- Concello
·en plan Jack London que do ecolevan dend~ beira .ci,a ~orte ó
ha ~xpresivi- -- compostelán
loxismo "country-folk" do resto
mundo d_~s fada~ cuf}, f~~\,f~l.iz ~e
darle. sonora
ociemos · ,
do
libro
de
Bemardino
Graña.
volta ó útero d.a nai t.erra dende ·
própia, por . P
..
onde Bemardino pode voltalos a
máis homolo-·· .deducir
A edición, coidada con agarimo e
· sacaren en calquera intre. ·
gábel que· re- que está
. un sobresaínte "cum laudem" para
s~lte ~oas m_ú~- --espfillaclo
Mª Fe Qu~sada polo seu extraorAo libro non-lle falt~ ningún do~.
s1cas.
xeradas ,- p' raticatn.e nt__e
'elementos constitutivos dunha boa · . ·dinario ·traballo" .de .ilustración. Li:.
noutros tertibro
de
-obrigatoria
lectura·
para
tonovel¡t-. A tr~a está pei:fectaineq. _tórios máis ou por todo 9.. ¡
te fiada e, a sec,uenciación da. mes- . das as . idades ~ • .
menos prox1- mundo:- -.. ·
ma mantén un ritmo narrativo.
O gaiteiro e o rato Pérez, Bemardino Graña . mos xe_ogr.áfi~.. · Rarodo:xiéapecable:: As .estructuEas si~tácticas;
Ed. Xerais, Colección Merlín, Febreiro 1994.
Camente.
·
:. ·• .:_,
.- . .,
.
. ·:. - _' . m~nte no11 :- e morfolóxicas, aínda que sen concesións á simploneiría,
resuitan·.
XOSÉMéD~CASTROEitROTETA'·- Músf~a ~G'lÍle- -:e§(á "-~'
·- .
...
'
. .
.·
....
.
.. ga tffµJ ase a - ·distribuido ~

adxunt~ ao dis·c o; verbo d~s distintos ah.tcires e o bias. Tendg ,en · ·
conta que o compositor 'mais ·:a ntigo, Manuel de Qujróga, foi na:do no ano 1892, e o· ináis novo;
Xoán Viaño, naceu no J.960, ,finando. prematui:amente a comezos da pr,e sente década, podemos
valorar .a gravación como de a:u.:..
tores conteprpor~neos, ainda que'.
sen sairse en néngun caso da es'-.
tética clásica.
O curioso do CD é que foi editado
polo Concello compostelán o pasado ano, suponse que co gallo da
celebración xtzcobea, e serviu de
agasallo a diversos persoeiros que
visitaron a capital galega ao longo
do ano xubilar, co cal podemos
deducir que está espallado praticamente por todo o mundo. Paradoxicamente non está distribuído no
noso país.+
XOÁN M. ESTÉVEZ
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-· kiV:~~~r~~? : .íi0}~0sQ_ · ·~ ·:__
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-_.E stridente
~-~ impecábel

P;

· questr:a ·de Cá- . pa1~ · . "' -..
_
mara __?e_Stutt- '
gart, coa ·cofa-·
·
· boraéign 1ninha das Obras do coro
Giichinger Kr,mtoreí da n,iesma ci·
aaa~j1e?1~;~ aitfünao, ~m?a~ for- -·
maci..0ns o· -gaiego Maximmo Zumala:ye: ti. <l.~sco in_cia~· obr~s de - :
Andrés Gaus ·-lmpresz'ón noctur~
na para corda-, Manuel de QuíEnrique Mateu de Villavicencio
roga --Concerto para violín e oré un músico canario a quen o
quesira de corda-.._ Roxélio Grodiversos camiños da música
ba -Intres Boleses, Cantigas de
-nunca me11or dito-- levaron a
Mar- e Xoán A. Viaño -Nubes
diversas paraxes xeográficas, enbrancas para corda.
tre elas a cidade de Santiago, onde estudou música de cámara, no
O crítico español Enrique Franseo dos cursos Música en Comco é autor dos respectivos copostela. Outras matérias obxecto
mentários, inseridos no folleto
de atención na sua formación
musical foron: son analóxico e
dixital, novas grafías musicais,
dirección de orquestra...

"Jaque Mateu de
Villavicencio·
Suite para una
corte ilustrada

Un cumprido currículum para
acompañar a cantantes pop, fundar o holding "Investigaciones y
Explotaciones Artísticas" --Grupo
Inexart- e... compor a banda sonora do Ballet "Suite para una corte ilustrada'', da que se nutren as
composicións do presente disco.

CARLOS MELLA ,
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Maxinamos que se trata dun ballet
moderno, xa que nestes temas o
seu autor, De Víllavicencio, amósase coma un brillante instrumentista; di;>mina á perfeizón as cordas
_da sua guitarra eléctrica, até o
ponto de recordarnos inevitabelmente ao mítico Jimi Hendrix. Un
tema está adicado a Janis Joplin,
outro a Camarón de la Isla ... E.
Mateu supera brillantemente as
complicadas viravoltas polas que
discorre a sua música.+
X.M.E.
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estudos de acordeón, composición, harmonía, piano e solfeo.
Como bon músico de jazz, ten colaborado en cantidade de experiéncias a carón de artistas de variadas tendéncias. Igualmente
compuxo e prodúciu música para
campañas publicitárias, videos de
promoción industrial, sintonías ...

jazz
de cámara
Tomás San Miguel
e Jorge Pardo:
Vida en
catedrales
Que mellar ocasión para reivindicar actualmente o jazz europeu
que e te disco! Ba co de nacimento, Tomá S. Miguel foi adquirindo ao longo do seus c uarenta e
un anos de idade unha ólida formación mu ical, froito dos seus

O seu proxecto máis novidoso,
que se anúncia de iminente aparición, é a composición Lezao, baseada na tradición basca, que contará
co son autóctono da txalaparta.
Vida. en catedrales é un disco que
desafiará aos que agarden de tal título unha Obra de contido monacal. Está gravada, iso si, en distintos templos, debido á boa condición acústica das igrexas que serviron de marco resoante a esta música, que se ben responde aos parámetros do jazz, desenrólase neste
caso en clave de concerto. Porque
o do jazz europeu, mália non ser
descoberto aínda polos expertos en
marketing musical como reclamo
publicitário, é unha realidade, unha
forma de expresión, cos seus representantes sobranceiros -K. Jarrer,
A. Pinho Vargas-, músicos máis

Ciclo de Alain
Tanner na TVE 2

Moi pouco nome souberon er
tan fiei a unha conceición humana
e fonnal do cinema como o uíw.
Alain Tanner. Que despoi de case
tre década de cinema siga facendo película tan arriscadas, tan á
marxe da crítica e da indústria como a recente e non moi ben recebida O diario de Lady M -filmada
en grande parte en Catalunya e falada en catalán e francés- é unha
excepción que só nalguns nomes
ten seguimento-- o británico Ken
Loach, o polaco Kieslowski.
Formado na British Film School e
compañeiro de estudos de moitos
membros do chamado -e hoxe
case completamente esquecidoFree Cinema --entre outros Tony
Richardson, Karel Reisz, Lindsay
Anderson, todos ,devorados pola
tentadora máquina de Hollywood
e convertidos, os que ainda viven,
en cineastas correctos e impersoais-, fixo en Londres os seus primeiros pasos profisionais antes de
decidir volYer ao seu pouco amado país e intentar mover ali as augas excesivamente quedas desa cinematografía.
Na Suíza despois da experiéncia

melódicos que rítmicos, próximos
ao mundo do clásico. Pero cando
falamos de músicos non estamos a
referirnos a continente xeográfico,
senón musical-por exemplo, algunh¡¡s gravacións de C. Corea poderian ser incluídas nesta liña. Neste disco, o swing tan característico
do jazz americano é substituído polo duende, que inevitabelmente recebe ecos do Sul.
Naturalmente, nesta gravación·non
podia faltar Jorge Pardo, co seu inseparábel saxo, e en menor·medida
flauta. Pardo forma parte do grupo
estábel de músicos de Paco de Lucía, e ten compartido cantidade de
experiéncias con outros colegas;
por exemplo, gravacións co guitarrista Joan Bibiloni, ao tempo que
exerceu de músico notório arroupando a vários cantautores ...
Certamente, custaria entender unha
gravación como a presente sen a
participación de J. Pardo. A sección
do vento complétase no disco coa
discreta colaboración de Javier Paxariño. Entre os temas gravados, un
do mesmísimo Manuel de Falla.+
X.M.E.

crise, en rebeldes berdeiros do
Maio francés. Algo moi pouco
suízo: o mesmo Tanner <licia nunha entrevista prévia á emisión do
seu ciclo que no seu país querían
velo morto.

Todos
os homes
chamábanse
Paul
Como execepción de todo o lixo
televisivo, de cando en vez surxe
a calidade a horas tan imprensábeis como a unha da madrugada.
Se ademai a películas se proxectan en versión orixinal e case sen
publicidade, non hai mái que felicitarse por iso. E, por suposto,
deixar o video prendido.
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Alaln Tanner

de Maio do 68 francés, Tanner e
Claude Goretta -Charles, mort
ou vif- criaron fitas baratas e anticonvencionais, radicais e emocionadas que lle valeron o apelativo crítico de Novo Cinema Suízo.
Claro que a difícil sobrevicéncia
do cinema independente, motivou
que a continuidade do movimento
durase pouco e que foi Tanner,
mediante a filmación que história
de baixo presuposto e sen actores
coñecidos, quen pudo conseguir
unha admirábel continuidade no
seu traballo.
O ciclo que comezou na televisión
iniciouse coa mítica A píntiga, hoxe envellecida por culpa da música de renato Berta e a sua inxenuidade narrativa. Pero nela hai moitos dos elementos do cinema posterior de Tanner: a história do desarraigo dos que non saben integrarse na maquinária precisa do
seu país --como acorre coa maravillosa Rosemunde-Bulle Ogier
desa fita-, a recuperación do espírito ceibe e improvisado --con
tendéncia ao documental poético- das suas imaxes e que ven
do primeiro Godard, do director
de Au bout de souffle -agora
convertido nun pedante formalista
valeiron. Esa emoción de contar
emocións coa cámara através de
personaxes surprendidos ou en

Entre as obras que se emitirán están: O centro do mundo -1914,
un hui-clos divertido e entrañábel
que reflexiona sobre o mundo da
comuna-, Xonás que terá 25
anos no ano 2000, -1976, auténtico retrato xeracional e primeiro ·
encontro coa actriz-fetiche Myriam Mezieres, protagonista e actriz de duas das fitas máis ceibes
de Tanner: Une flamme dans mon
coeur e O diário íntimo de Lady
M-, Messidor -1979, unha das
suas mellares películas e que foi
descaradamente coipiada pola
guionista de Thelma e Louise anos
despois-, Terra de ninguén unha colaboración co cinema inglés, que conta cunha grande interpretación de Trevor Howarde a penúltima O home que perdeu
a sua sombra -rodada en Almería cunha sentida interpretación de
Francisco rabal. Desde A píntiga
ata dez anos despois houbo unha
interesante colaboración entre
Tanner e o escritor británico John
Berger -o autor de Por.ca Terra
e de tantos textos fundamentales
sobre a sobrevivéncia da vida
campesiña no centro .. de Europa.

Acerto pleno
Commedia
de Ollomoltranuía
Nos primeiros de Marzo estreouse
en en Compostela o espectáculo
Commedia, un xoguete para Goldoni apresentado pola compañía
O llomoltranvia.

É mais un xoguete para o público,
un verdadeiro agasallo para os ollos
e as orellas de concorréncia que
disfruta o cachón de princípio a fin,
que para a memória, no seu douscentos cabodano, do comediógrafo
italiano. E non é que non lle fagan
honor ao home, ben ao contrário, a
peza deseñada por Candido Pazo é
toda unha mostra de Commedia
dell' Arte, mália a inexistencia do
improvisso, onde atopámos moitos
dos recursos xenuínos: personaxens
arquetípicas caracterizadas polas
máscaras, polo vestuário, pola presenza escénica, pola música mesmo, situazón constante de enredo,
malabarismo ... e outros que aportan
o definitivo carácter ao espectáculo: música en directo, interpretada
polos próprios actores ... Actores totais, como na Commedia: verdadeiros profesionais que falan, cantan,
bailan, fan pirichacarneiros, tañen
instrumentos ...
Todo acontece cando Arlecchino
tras atapar-lle ilnha carta de amor a
Arxentina decide tirarse a afogar
_nun río, mas non sen deixar unha
carta que aguilloe a memória da rapaza. No preciso momento de entrar nas águas unha voz detenó e
oferece-lle un anel máxico que o
fará esquecer todo. Pór esquecer esquece mesmo que é Arlecchino, o
que dará ~ á divertidos encontros
con amigos seos, e mesmo coa sua
mulleriña. O enredo está servido.
Aparecen novas personaxens e intereses, novas cartas de amor. O
eterno Pantalone vai querer enguedellar a todas as rapazas compostelás e, sobre todo, quer que Arxentina lle leve unha carta a sua namorada, que a vez é a do seu filio Lelio. Arxentina tolea por atapar o
seu homiño que xa falta tres c.Jias
da casa. O Dottore Minuta quer
atapar o interfacto que ten débeda
con Tiburzio para reclamar-lle os
cartas, e non é outro que Arlecchino. O Capitán Milhomes .anda a
procura de Arxentina para remesarlle o corpo do seu marino que atopou morto á beira do rio. Arlecchino anda a procura dun bon xantar.
Brighella, o pousadeiro, amolado
polo tempo, deveza por un cliente
que teña bons cartas ... e~ fin.

Apenas dous elementos, carta e
anel, ahondan para criar diferentes
situazóns de divertida intriga, resaltas de todaS as maneiras polos prinFaltan por confirmar obras tan
cipais convocados: Arlecchino,
emocionadas como a homcaaxe
que o suízo fixo a Lisb9a en .Na . (Víctor L. Mosqueira) o namorado
amante, larpeiro e larchán, arteira
cidade branca, o emocionado enpersonaxen mas de bon corazón,
contro do maríñeiro Paul-Bruno
que no seu olvido, non dúbida reneGanz coa cidade a a vida lusas, ou
esa profunda reflexión sóbre o . gar do diñeiro e dos amigos, e mesmo da muller, para retomalos ao fierotismo, radical e· nada compranal. Está caracterizado pola presencente, chamada Une flamme dans ·
za case constante de viravoltas e
mon coeu·r, onde a· alianza entre
malabarismos. Arxentina, (Nuria
director e actriz levan a alcanzar
Sanz) criada sempre cun pé no paro
unha contundéncia como nas fitas
obreiro por manter-se fidel ao sede Dreyer, -aqui o sexo substitue
gredo que a sua propia boca traizoaao misticismo do director danésrá. Caracterizada a medida que
e que sen dúbida é a inellor fita
avanza a peza palas seus agudos laerótica, xunto con O império dos
mentos.
Pantalone, (Marcos Orsi),
sentidos de Nagisha Oshima, que
que dá carpo ademais a Ladrón 1,
xamais ofereceu o cinema. +
Tiburzio e Pancrazio -vello verde
e mandón, mixiricas namoradizo
CARLOS AMARO
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que non dá subido o escano que o
separa da plataforma escénica. Dottore, (Santiago Preg), con doblete
de Lelio, lento e retórico brazo da
lei, a quen non importan tanto os resultados como o proceso da investigación, perfeitamente caracterizado
pola aparizón dunha xoguetona melodía. Brighella, (A velino González), que fai doblete de Ladrón 2,
adulador taberneiro, sempre co lombo encorbado, sempre presto a revenréncia cando ule un escudo. O
Capitán Milhomes, (Evaristo Calvo) case tan pedante como o Douttore, é o mais fero garda da honorabilidade e da valentía que poidera
recorrer o mundo ... do teatro.
Mália o que apontámos a propósito
do Dottore diremos que todos os tipos teñen unha melodía, as vezes,
como no caso de Arlecchino e Arxentina, apenas unha leve
variazón unha
da outra, e Hai que
noutras, pasa insistir na .
case desaperdistribuzón,
cev ida mas
existe. Tamén que alterne
hai efectos a chegada
musicais per- do teatro a
mamentes: o
·son das moe- to.do o país,
das, a indro- coa
duczón
do presenza
anel máxico ... continuada
xa habituais en.
outras monta- durante
xes, letnbrades semanas
Fas e Nejas? nas prazas

de maior

U nha escenoconvocatória
grafia sinxela
-e áxil que diferéncia o es- -pazo teatral -a tarima- do espazo real ou de transizón ao real fóra da tarima- mesmo con continuas interferéncias. Ternos que facer un aparte para os seus apartes,
para as saídas de ton, ou se se quer,
a presenza do rosto no lugar da
máscara, a presenza do r ~l -ainda teatral- dentro do esquema
fantástico. Reiteradamente, ao longo do espectáculo, os actores tiran
a máscara e dirixen-se ben ao público, ben aos partenaires marcando as diferéncias coa história que
están a representar, contendo quizais, o& momentos de mellar humor que non ousarnos desenguedellar: que gozen os que por ventura
teñan a ben acudir a tan acabada
montaxen.
Irnos rematar, non sén antes, achagar-nos aos. intentos de concentrazón parcelária que están a ter lugar
no teatro galego .. Primeiro , que
saibamos, Ollomoltranvia e despois a Escota Dramá.tica e UVG, ~
penso que A Factoría, das que falaremos en breve a propósito da
sua Electra, a mellos Electra das
que vimos. Creemós que é un pro-'
ceso necesário, aunar os esforzos
na busca de productos de calidade,
insistindo de cheo no elemento de
distribuzón, que alterne a chegadá
do teatro a todo o país, coa preseQza continuada durante semanas na~
prazas ~e maior,convocatória,.para
termg_s un teatro vivo; . concentr'\:zón qu~. a sua vez, convive con
pequenas montaxens monológos
ou duos, como moito, que ocupan
espazos distintos: pequenas salas,
cafés, prazas. En definitivá, deve-.
mos conseguir un teatro dinámico ,'
cunha forte presenza no mercado
que permita ir superando a menta-·
lidade ~o subvencionável, do subvencionado. +
FRANCISCO SOUTO
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'Os tnitos son fundall1entais .p ara a coesión dun povo'
outros nacionalistas, os bretóns e
os occitanos, non tiveron ese éxito
político. Quero dicer que o estadonación e o nacionalismo xógase no
terreo da política, non no terreo das
lexitimidades. penso que os cataláns do Rosellón teñen tanta lexitimidade como os cataláns de Cataluña para reivindicar un estado-nación, nun caso uns teñen apoio social e político e noutro non o teñen.
Non depende só da orixe histórica,
depende das vicisitudes históricas.

• MANUEL VILAR

"A autodeterminación
non sempre é viábel",
opina Ignasi Alvarez
Dorronsoro, autor do
libro Diversidade

cultural e conflito
nacional, quen
recentemente veu á
Galiza convidado por
lnzar. Dorronsoro foi
un dos principais
dirixentes do
Movimiento Comunista,
actualmente é membro
do grupo Acció
Alternativa e colabora
en Cataluña con grupos
de apoio a émigrantes.
Nesta entrevista aborda
o coriflito nacional e os
problémas de
identidade en Europa.

, ...

I·

O outro modelo que non é o esta. do-nación é o caso alemán de nación-estado, onde a nación é anterior á criación do estado. O movimento nacionalista busca a unificación de Alemaña para entar a
xermanidade na modernidade.
E, despois, creo que a diversidade
dos nacionalismos é imensa porque
alguns movimentos nacionalistas
do XIX nacen como movimentos
pasaístas, de medo a modernidade
e outros nacen cabalgando cara a
modemidade, é o caso do nacionalismo catalán político que é modernizador en contra do primeiro nacionalismo cultural que non o era.
O dígoo tamén para aqueles que
afirman que os nacionalismos sen
estado son nacionalismos neotradicionalistas. Non necesariamente.

Afirmase que o nacionalismo é
un feito moderno e que antes só
habia étnias ou nacionalidades.
Non é esta, tamén, unha idea
moderna?
A idea que quero pór de relevo non
é que non existen cousas que se
poderian chamar protonacionalismos, no caso español é óbvio, pero
tamén seria óbvio o caso de Borgoña se no século XIX houbese un
movimento de autoafirmación nacional en Borgoña. Cando digo que
a nación é un fenómeno moderno
fágoo nun sentido crítico e malicioso contra a idea de recuperación
do pasado como continuidade. Hai
continuidade, pero hai ruptura. A
nación moderna non é a resurrección da nación antiga, é outra cousa. A nación moderna é inseparábel da idea de nación· como terceiro estado da r~voJución francesa. O
compoñente da nación é ser governado polos nacionais, pero ser governado como povo libre. Ese é un
conceito que non existe nen na Galiza do século XII nen na Barcelona do XIII. A ide<r de soberanía nacional e lixitimación do govemo
polos nacionais ·é unha idea moderna. Iso é o que defendo para mos- ·
trar o que hai de continuidade e o
que hai de ruptura. Evidentemente
unha nación no século XIX non se
fai de nada, ás veces reinvéntase
unha parte do pasado.
Si, pero tamén os nacionalistas
dos estados-nación invéntanse o .
pasado e producen mitos e semeHa que· só está mal que os na- _
cionalistas sen estado recorran á
"nación orixinária".
Cando falo de nacionalismo fágoo
nun senso amplo de nación-estado
e négome a calificar só de nacionalistas aos nacionalismos insastisfeitos. Nacionalismo é todo. O
estado francés é un gran produtor
de nacionalismo. O discurso antinacionalista que se basea en chamar nacionalista, por unha conotación despectiva, aos outros desde
un pseudo-universalismo, que non

Tampouco era moi moderno o
nacionalismo inglés do XIX.

é outra cousa que a
autoafirmación do
nacionalismo satisfeito, a min paréceme unha cerimónia
·lingüística das máis
divertidas.

'Ós nacionalismos dos

Non. Pero digo que incluso os na~
ciona1ismos sen
estado non son
necesariamente
movimentos de
resistencia á modernidade. Os nacionalismos dos
países coloniz~.
,, dos foron mov1me~tos que se
apmaban nun pasado, ás veces
con moita densidade histórica, outras con moita xuventude, pero para proxectar o país
cara a modernidade. O nacionalismo de Kemal Araturk é un nacionalismo hipennodemo, por dicilo
dalgun xeito.

:_países _
colonizados eran movimentos
apoiados no pasado
pero para
. ,,,
proxectar o pa1s cara a moderrudade .

Mais o transfondo
histórico ou o xeito de articularse
son moi diferentes
e pode resultar un tanto ,forte situalos aos dous no mesmo saco.

Na Europa ternos os dous exemplos ·clásicos de construción- do estado-nación. Unha, onde o estado
se construe antes que a nación, que
é o modelo francés; ou sexa, o es-

tado absoluto cria unha Franza que
logo coa Revolución francesa vai
ter un mito lexitimador nacional,
pero que está desde Henrique IV
criándose o estado-nación. Aqui
intentouse cun matrimónio e abortou. Na Franza conquire un éxito
considerábel no senso de que os

Pero gostaria citar a outro estu-

F

doso dos nacionalismos, a Anth ony D. Smith, quen di que
"non hai identidade sen memória nen propósitos colectivos sen
mitos". Parece que non é tan negativo mirar atrás.
Non, creo que é fundamental. Sen
mitos non hai cohesión, e ríome do
hiperracionalismo. Falabamos do
mito da Revolución francesa como
fundador da Franza republicana,
pero hai un mito en Franza moi
importante e recente e non é un
mito nacionalista , porque parece
que só os nacionalistas inventan
mitos, cal é o mito da resisténcia,
da Franza resistente, que permite
refundar a lexitimidade do e tado
republicano que quedara de truído
polo petaini mo e o reencontro do
france es nunha idea, en certa medida fal a, a idea dunha Fran za
dun continuum de re i tentes e un
poucos colaboracioni ta . Esa idea
non resiste a análi e hi tórica , pero
é fundamental como mito político
de reafirmación da coe ión da sociedade francesa. Estamos ante un
mito de idea-forza que se proxecta
sobre o futuro. Ou sexa, que o seu
valor non ven dado polo seu contido de verdade histórica senón polos seus efeitos políticos.

É evidente que no nacionalismo
hai reconstrución do pasado, pero
iso baino en todas as tradicións
ideolóxicas. A história é, en certo
sentido, reconstrución. Seleccionamos o pasado cando este ten sentido político e faino quen ten forza
político-cultural para seleccionalo,
e escollemos aqueles acontecimentos que forman un grande relato
que lexitima as aspiracións dunha
determinada ideoloxia política no
presente. Iso faino o nacionalismo
e o antinacionalismo.

Identidade e
direitos políticos
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Entón podemos dicer que o estado-nación tivo éxito en grande
medida grácias a armas tan eficaces como a escola pública, a
burocracia e o exército.
No modelo francés é decisivo. Weber analisaba a realidade dunha

································~········································································································

'Cataluña pode ser un bon modelo
de integración nacional'
Hai unha compatibilidade de
identidades.
O caso de Cataluña pode ser significativo. Ternos duas comunidades
de orixe, unha seria emigrantes e
fillos de emigrantes e outra os que
teñen avós cataláns. Unha ten
identidade nacional catalana, non
quera dicer identidade política, senón xente que se considera catalán
e fala catalán. A outra é unha comunidade de identidade española
que só falaba casteUano. O movimento foi que os tillos deses emifrantes aumentan o grau de identificación catalana fundamentalmente através non de Monserrat
nen da política, senón do clube de
fútbol Barcelona. Iso é fundamental, o pai é do Betis pero o fillo é

do Barc;a. O grande fenómeno de
traslación da identidade nacional
médese aí e ten unha repercusión
simbólica moito máis importante
que a adesión a este ou aquel par, tido. O deporte é unha das grande
misas laicas da sacralización da
política moderna. O movimento
camiña nunha só dirección: facer
máis identidade catalana e menos
identidade exclusivamente española. Pero no espectro ternos: exclusivamente españois, máis español que catalán, tan español coma
catalán, tan catalán coma español,
máis catalán que español, e só catalán. Vaise baleirando os aspeetos máis españolizantes. Pódense
ter moitas identidades. Haber hainas, téñenas as persoas e están na
sociedade e son dinámicas ou es-

tán cristalizadas, nengun valón se
fai flamengo en Bélxica, mentres
en Cataluña hai moitos españois
falantes e os seus fillos son cataláns falantes. A língua non é aqui
nengunha barreira. Desde a época
da Asemblea de Cataluña vimos
moi claro que a criación dunha
Cataluña nacional normal pasaba
por evitar a petrificación das identidades, que iso criaba unha saciedade dual de pobr~s e ricos. Iso
evitouse, pero agora hai alguns intentos pequenos, malfadados e tardios.
Fala do conflito lingüístico?
Si. De criar un conflito onde non
o hai. O conflito de que se o catalán ten direito ou non a ser

obrigatório na escola en Cataluña, ese é un conflito politicamente arcaico.
Cataluña pode ser un modelo a
seguir en Europa ante a xente
que está entrando procedente
doutras partes.

É un exemplo moi bonito. O modelo non é mao, nalgunhas xentes ten algun cornpoñente xacobino. É acolledor desde o ponto
de vista da cidadania e dos direitos políticos, ao tempo que é un
modelo asimilacionista. A diversidade cultural se se expresa e
ten ponta política, cría estado
plurinacional e estes son fráxeis
e os nacionais anteriores acostuman a rebotar.+
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Franza cara o 1870, onde o 70%
dos cidadáns do hexágono tiñan
como primeira língua outra diferente do francés. Nós pensabamos
que o imaxinário colectivo francés
foi sempre en francés, pero resulta
que non, que foi o estado o que erguer a homoxeneidade cultural da
Franza. Un estado republicano que
se nega a falar de cultura e que na
ideoloxia republicana atribue aos
alemás a idea do nacionalismo cultural. A idea do nacionalismo francés é un nacionalismo político de
leis e cidadáns. Sen embargo o estado ftancés foi un grande construtor de homoxeneidade cultural e a
ideoloxía francesa republicana-xacobina ten horror á heteroxeneidade cultural.

Iugoslávia.
Neste conflito paréceme lexítimo o
direito da xente dun grupo nacional
a ter un poder político próprio. Os
eslovenos fóronse e non pasou nada, de acordo, eran homoxéneos.
Paréceme horríbel resolver pela
violéncia ese problema e re.solver o
problema das minorías en termos
de tanques. Claro, os sérbios son
os máis noxentos porque teñen
máis tanques, pero a léxica que
preside a acción dos sérbios non
varia moito da dos croatas, falo das
autoridades, non das povoacións.
O mao aí é a violéncia.

Se o nacionalismo é algo moderno, que pasa coa identidade? é
moderna ou xa ven de vello?
Creo que a identidade nacional, a
diferéncia das identidades prenacionais, Max Weber formúlao claramente, funda direitos po1íticos
quer dicer, o grupo que se identifica coa nación ere que polo feíto
de formar unha nación ten direito
a governarse. Creo que iso no Antigo Réxime non teria enso nengun nen ninguén o <liria.

Entón a identidade é máis un
conceito ideolóxico que histórico.
A identidade nacional funciona como identidade política, que é o que
a singulariza con respeito a identidades étnicas anteriores ou coetáneas. Por exemplo ser italiano en Nova Iorque funda certos aspectos políticos indirectos, constituen grupos
de presión, pero ninguén diría que
polo feíto de seren italianos tivesen
direito a formar unha circunscrición
eleitoral própria. Iso seria constituirse no espazo político directamente. Mentres non haxe tal consideración, esa liña de separación
permite, todas as liñas de separación son arbirárias, analiticamente
separar unha identidade nacional
doutro tipo de identidades culturais,
relixiosas ou étnicas que non terian
esa pretensión.

29

suxeitos. Esa pretensión do suxeito
obreiro de dicer que a clase obreira
inclue todas as opresións e a liberación da clase obreira suón a liberación total, é unha construción especulativa que varre todas as causas
autónomas e diferenciadas. A aparición doutras identidades parece
que debilita a identidade exclusiva.
As identidades teñen tendéncia a
reabsorber as outras identidades
ainda que non sexan apostas á sua.
Creo que é unha pretensión historicista desde o século XIX que ven
defendendo a idea de que hai un suxeito portador da liberación, sexa a
clase obreira ou o movimento de
emancipación nacional, onde non
cabe a coexisténcia doutros suxeitos. É un problema do século, non é
unha custión de imperialismo por
parte dos nacionalistas sobre outras
identidades.

Teño a impresión de que no seo
libro suxírese que cando un movimento nacionalista non calla na
sociedade, non ten éxito entre o

'A autodetermin':lción para criar .·
un estado homoxéneo
non sempre é viábel, ou non é
a solución única a aplicar".

público, ten que irse para a casa. ·
O que quera dicer é que as nacións
non existen per se e desde sempre,
e que non están condenadas, como
a igrexa católica, á perennidade e
ao éxito, ou sexa, que as portas do
. inferno prevalecen sobre a maior
parte dos movimentos .de emancipación nacional que 'Qon chegan -a
cristalízar. Os movimentos de
emancipación nacional, ás veces,
non conquiren nen nacer, non por
falta de lexitimidade histórica. A
nación non é unha eséncia cuxa
propriedade está en ñmans do mo-

vimento nacionalÍsta, senón que a
nación na modernidade é insepará-·
bel da vontade, da autoidentificacion da xente. Se istO falla, por
moito que ti lle digas á xente do
Rosellón· que son cataláns, diráIJ.
que son franceses e, en 'realidade,
teñen razón política.

A lición

da

ex Iuguslávia

Que lición podem9s 'tirar os nacionalistas e os nacionalistas de
estado. do que está a pasar na ex

O problema é moi complexo e
ensínanos várias causas .. Primeiro; que en sociedades tipo leopardo, onde as comunidades están
dispersas, a idea dunha autodeterminación limpa para viver entre
homoxéneos non é posíbel e que
hai que buscar apaños, que se se .
resolven as cousas pola forza faise a .base de desprazar povoacións. Senón haberá que criar solucións que agora están a falar,
cantóns, compartir o poder. A negociación é necesária e o máis lamentábel non é que non exista
Iugoslávia, como din alguns choróns, o normal é que non exista,
xa que iso que din que eran comunidades sen problemas entre
elas é falsificación histórica. En
Bosnia só habia u·n 10% de matrimónios mixtos, habia éomunidades moi separadas. É normal que
iso estale, pero tamén nos prevé
dunha cousa: a . autodeterminación para criar un estado horno- ·
xéneo non sempre é viábel, ou
non é toda a solución ou non pode ser a única solución a aplicar.

É moi dificil que xentes que orite
se estaban matando podan mañá
conviver nun sistema de cantóns
tipo Suíza, isto non é a regra, é a
excepción. Non creo que haxa
nengunha solución política despois de derramar tanto sangue
que asegure a· estabilidade a eses
povos. É a comunidade internacional, empezando por Alemaña,
fixo o parvo.+

.\

'A identidade
nacional
funciona como
identidade
política, que é o
que a singulariza
con respeito ás
identidades
étnicas
anteriores.

Nacionalismo e
loita social
No seo libro semella que dá a
entender que os nacionalistas,
como andan tan preocupados
con iso da nación e do nacional,
poden esquecer outros elementos tan importantes como son as
loitas sociais.
O problema que pretendo formular,
ainda que falernos do nacionalismo,
poderíase referir a calquer outro
ámbito de vida social. Por exemplo,
no marxismo o suxeito obreiro praticamente expulsa a todos os outros

•

30 , A NOSA TERRA

axenda

Nº 614 -24 DE MARZO DE 1994
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Convocatórias
Prémio de investigación
Xohana Torres
·
A Concelleria da Muller de Santiago

convoca o prémio Xohana Torrés ao
que poden concorrer todas as persoas
que individual ou colectivamente apresenten un traballo inédito de investigación en calquer disciplina. A temática
referirase a calquer aspecto humán que
contribua ao coñecemento sobre as mulleres que destacaron en calquer eido,
tanto na actualidade como no pasado.
Os traba!Ios deberán ter unha extensión
mínima de 50 fólios mecanografados a
dobre espazo (poderán vir acompañados de material fotográfico), e apresen.taranse no Rexistro Xeral do Concello
de Santiago con plica e lema identificador antes do 31 de Decembro de cada
ano. O fallo do xurado darase a coñecer
o día 8 de Marzo de cada ano, Dia Internacional da Muller Traballadora.

Técnicas do tear
Organizado polo Ateneo Santa Cecília
de Marin. O curso, que dura tres meses, comeza o vindeiro mes de Abril e
será impartido por Beatriz Martínez
García, os Martes de 20,30 a 22 h., e
os Mércores de 16,30 a 18 h. O prezo
ascende a 8.200 pta. para sócios do
Ateneo e 10.000 pta. para non sócios .

Safaris Fotográficos
Organizados polo colectivo de criación audiovisual Olio de Vidro da
Asociación Cultural Alexandre Bóveda, teñen como obxectivo conxugar
explicacións das técnicas básicas de
biofotografia co coñecemento dos lugares de interese ecolóxico do país, e
conta coa asisténcia de monitores de
fotografía e natureza así como con documentación relativa ás actividades. O
prezo, que incJue viaxe e monitores é
de 500 pta. para sócios e de 700 pta.
para non sócios. Os vindeiros safaris a
realizar: As lagoas do norte (Valdoviño, Pantin), o Domingo 27 de Marzo;
Na beira do Anllons (Balarés, Ponteceso, Dombate), o Domingo 24 de
Abril; Ao pé do Barbanza (Baroña,
Xuno, Corrubedo), o Domingo 29 de
Maio; Os Cabos do Norte (Estaca de
Vares, Ortegal), o Domingo 23 de Outubro; e O Olimpo celta (Monte do
Pindo, Fervenza do Xallas), o Domingo 20 de Novembro. Información e
inscricións na Asociación: Emília Pardo Bazán, 25-22 • A Coruña. Teléfono:
(981) 24 43 55, de 17 a 21 h.

Concurso de Contos
Infantis O Facho
Convocado pola Agrupación Cultural
O Facho, divídese en duas seccións.
Sección A, de contos para nenos na
que non se estabelece restricción !}e
ídade para o autor; e Sección B, de
contos de nenos que consignarán a
idade ao pé do traballo. A Sección B
subdivídese en B.l. para nenos de 12,
13 e 14 anos; B.2. para 9, 10 e 11
anos; e B.3. para 6, 7 e 8 anos. Ostraballos de tema libre, deberán ser inéditos e non poderán exceder os 6 fólios
escritos a dobre espazo. Cada concursante poderá mandar cantos contos

quixer. Os orixinais mandaranse por
triplicado, baixo plica, se asi o desexa
o concursante, e sólo entrarán no concurso aqueles traballos que teñan in greso no enderezo da Agrupación (Federico Tápia, 12-1 ºC . A Coruña), ou
no Apartado de Correios 46, antes do
· dia '-1 de Maio de 1994. Os prémios: ·
Contos para ne.nos cun pnmeiro pré~
mio de 45 .000 pta. e un segundo de
20.000 pta.; Contos dos ne.nos, conta
con dous prémios en 1otes de libros
para cada grupo de idades. O fallo do
xurado darase a coñecer a fins do mes
de Maio e O Facho reservase o dereito
de publicar os contos nun prazo de 1.8
meses a partir do fallo.

Certame literário
Vir Fluvius
A Asociación Xuvenil P.X. de Ponte
do .Porto convoca oVIII Certame literário Vir Fluvius de poesia. Os interesados deberán enviar un grupo de poemas de tema libre e de extensión que
non supere os cen versos ao local social da entidade (Colectivo P.X. Ponte
do Porto. C.P. 15121) ou darllos a calquer directivo da asociación antes do
27 de Abril de 1994. O premiado receberá un óleo orixinal da pintora Encarna Rodríguez e a publicación do seu
traballo.

Concurso de Banda
Desenhada de Ogrobe
11 edición para debuxantes do Salnés,
organizado polo colectivo NO. PE.
SA. Komiks conta co patrocínio da
Concelleria de Cultura de O Grove. A
entrega dos traballos pódese facer até
a primeira semana de Xuño na Casa da
Cultura Manuel Lueiro Rey de O Grove, onde ficarán expostos durante todo
o mes. Os prémios, 1º 25.000, 2 2
15.000, e 3º 10.000 pta., daranse a coñecer en Xullo.

Concurso de Guións
de Víde'os Didácticos
Xa na m edición, convocado pola Asociación Sócio-Pedagóxica Galega para
guións dun máximo de 30 minutos. Na
valoración dos guións teras\! en conta o
seu contido pedagóxico, o interese do
tema tratado, a sua calidade literária e
técnica, e a sua posibilidade económica
de realización. Valorarase especialmente a adecuación dos temas escollidos aos contidos educativos dos distintos níveis da educa~ión non universitária, tendo en conta o deseño curricular
base. Cada guión deberá apresentarse
acompañado do esbozo onde se marcarán as Hñas mestras para o posterior
desenrolo da correspondente unidade
didáctica. Os prémios divídense en: 1º
100.000 pta., 2 2 50.000 pta., e 3Q
25.00:() pta. Os autores dos guións prerhiaqos contraen a obriga de desenvolver nun tempo non superior aos tres
mes~s a sua corresponoente unidade
didáctica. Os traballos pód~nse apresentar, tanto persoalmente como por
correio certificado, até o dia 15 de Xuño de 1994 na sede da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 15010 A Coruña. Teléfono

(981) 27 82 59. A entrega de prémios
terá lugar no mes de Setembro de 1994
nas XVIII Xornadas do Ensino de Galiza, que se celebrarán na Coruña. Os
traballos non premiados poderán ser
retirados nun prazo de tres meses tras a
entrega de préinios, e os non recollidos
pasarán a formar parte dbs fundos da
Asociación.

Unha semana
n·a Casa· da Terra
Aperta, colectiv.o de educación ambiental, organiza unha semana (do 25
de Marzo ao 3 de Abril) na Casa da
Terra, situada nunha pequena aldea da
Ulloa (Lugo). Entre i¡.s actividades a
realizar 'destacan: obrádoiros de artesania, traballos no campo, transformación de alimentos, paseos e xogos. O
prezo,' que inclue material, aloxamento
e mantenza, é de 12.000 pta. Inscricións até o 21 de Marzo no (981) 24
69 95 de Luns a Venres de 17 a 22 h.

Viaxe a Serra Nevada
A Concelleria de Xuventude de Vigo
convoca 50 prazas dirixidas a xoves
de 18 a 30 anos empadroados no Concello de Vigo, para unha viaxe a Serra
Nevada do 26 de Marzo ao 3 de Abril.
A saida inclue transporte, estáncia e
mantenza, curso de esqui (10 horas),
material, monitores, seguros e visitas a
Granada; ao prezo de 30.000 pta. Os
interesados poden inscreberse na Casa
da Xuventude .

Cibachrome
O Colectivo Ollo de Vidro, integrado
na Asociación Alexandre Bóveda, organiza na Coruña un curso introductório de técnicas de revelado a cor: copiado de diapositivas en papel, filtrado, manipulación da imaxe, técnicas
básicas. · O curso vai do 11 ao 16 de
Abril e custa 15.000 pta. aos non sócios da Agrupación Alexandre Bóveda. Información en: Emília Pardo Bazán, 25-2 . A Coruña. Teléfono (981)
24 43 55, das 17 ás 21 h. pola semana.

Certame Poético
O G(:liteiro
Convocado pola Asociación de Gaiteiros Galegos dirixida a todas as persoas
de idade comprendida entre os 14· e 25
anos. Os textos, que se poden apresentar en calquer normativa, terán unha extenstón mínima de 50 versos e máxima
de 150, apresentados a dobre espazo e
poi; cuadriplicado. Nun sobre pequeno
identificabel por un seudónimo, irán o
nome, enderezo, teléfono, DNI e idade
do autor. A Asociación de Gaiteiros será a encargada da eleición do xurado
que fallará o único prémio (25.000
pra.), concederá vários accesits e decidirá que poemas serán publicados nun
número da revista O Brillante. As obras
entregaranse, antes do 31 de Maio na
Asociación: Rua do Convento, 3. Melide. A Coruña. Tamén se poden mandar
ao Apartado de Correos N2 l de Melide,
ou a Xoan XXIII, 3-22 • 32003 Ourense.
Calquer dúbida ha ser atendida na Asociación (988) 21 08 23. +
·

Cfrlema
Belle Epoque. o · Osear á mellor película de fala non inglesa é motivo de ledícia por
canto se prémia unha película, pódia que discutíbel, pero
toleraI1te, prorrústua e ate cer-

to ponto libertária. Algo que
para nada existe no cine puritano dos Estados Unidos , onde a infidelidade se castiga a
tiros e onde a obsesión polo
sexo todas as veces remite á
frustración ou ao engano. •

Anúncios de balde
• Fanse gravacións musicais, moito
Soul e tamén R&B, Pop, Rock, Jazz
Clásico ... Máis de 300 referéncias. 550
pta. cinta 90'. Alberto López. Habana,
19-3º Esquerda. 32003 Ourense. Teléfono (988) 37 06 57, de 14 a 16 h.
• A Asociación de Amizade Galego-

Cubana Francisco Villamil, distribue
o Nºl3 da Revista Cuadernos AfricaAmérica Latina da ONG Sodepaz: Especial titulado Chiapas lnsurxente.
con documentos, cartas e comunicado
do EZLN, artigos do Subcomandante
Marcos, Laura Bolaños, Centro de
Análise Muldisciplinário da UNAM,
Luís Javier Garrido,... 96 páxinas. Prezo 500 pta. A venda no local da Asociación en Compostela: Rua do Vilar,
29-1 ºB. Tamén se distribuen outros
moitos materiais de solidaridade internacionalista (chapas, pegatas, libros,
revistas, boletins, cartaces, .. ).
• Viaxes de nenos para aprender inglés na Irlanda, en Clombur. En Xullo 12 nenos de 10-12 anos, e en Agosto outros 12 de 13-17 anos. Aloxamento en casas con famílias. Clases de inglés pola mañá e de deporte acuático
no lago de Clombur ás tardes. Todo
175.00 pta. Información no (986) 86
36 12, de 10 a 14 h., perguntar por
Carmen Funez.
• Traduccións Atlánticas. Traducimos
do finés e máis do alemán. Perguntar
por Núria, teléfono (986) 43 68 32.
• Violonchelista arménio doctorado
no Conservatório Tchai_k ovski de
Moscova, oferécese para concertos,
orquestras e clases de chelo. (986) 22
44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h.
• Aulas particulares: língua e literatura galega e casteUana. Latin, francés, portugués e história, por licenciado. (981) 20 23 51 en horário de oficina
e (981) 20 11 70 ao mediodía.
• A Treu a revista das Juntas Galegas
pola Amnistia , informa pontualmente
das pressas e pressos independentistas
galegos assim como das actividades anti-repressivas da organiza<;om. Ao mesmo tempo distribue material para a
solidaridade. Solicita informa<;om no
Apartado 875 de Compostela.

• Home de 40 anos, preséncia agradable, solicita traballo sério e responsábel como empregado, chófer, secretári o e maxasista (diplomado), a
persoa ou industrial solvente e formal.
~odo viaxar periodicamente, e oferezo
absoluta honradez persoal e profesional. Apartado de Correos 521. 15080
A Coruña.
• Alúgase piso. Zona da Praza de España (Vigo). Tres cuartos. Diri.xirse ao
(986) 47 34 90.
• Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 61 45
• Vénde e Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta. lntere ado chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.
• Diio- e explica~óe de portugués na
Corunha. Telf. 28 13 03, pergunlar por
Miguel.
• Rexurdimento: edición facsímile da
revista publicada en Betanzos no 192223 polas Irrnandades da Fala. 112 páx.
máis índices. l.500 pta. Cebreiro: con
textos de Clodio González e Siro. Publicado con motivo da expo ición antolóxica sobre o artista Álvaro Cebreiro.
64 páx. ., ilustrado, 20 Láminas a cor.
1.200 pta. Se non as atopa na sua libraría habitual pódeas solicitar á Asociación Cultural EiraVella, Seixo Rúbio,
16, 32 D de Betanzos, contra reembolso
ou enviando cheque bancario
• Familia catalá interesada en coñecer
a Galiza alugaria unba casa rural pa(a o verán. Telf. (93) 210 71 53, perguntar por Carlos. Mellar polas noites,
contestador automático.
• Emigrante, 38 anos, gostaria de
manter correspondéncia amistosa
con mulJer de arredor de 30, que
goste de ler, pasear, da natureza,
etc . Eloi Fonseca. Apartado 1.131.
08080 Barcelona.
• Vendo colección ANT desde o ano
1916 até 1972, editorial Nova Galicia.
(988) 46 08 81.

• Véndense ordenadores (2) Olivetti
e Inves con disco duro e boca para
disco de 5 funcionando perfectamente
e repletos de programas a prezo interesante. Información no (986) 73 17 55.

• Vendo duas pantallas acústicas
marca DAS modelo DS-10 de tre
vias, 8 ohms., 40 watios, en madeira
cor nogueira e de 56,5x27x22 cm. Garantizo o seu perfecto e tado de con servación e funcionamemto . Entrar en
contacto con Moncho no (986) 29 86
95, polo serán.+

ademais dun artista invitado.

Madrid para o Xoves 31 de Marzo.

Música
Il Fondarriento
Coro e orquestra dirixida por Paul
Dombrecht. Actua o dia 24, ás 9 da
noite, dentro do programa de abono
do Auditório da Galiza, para interpretar A Paixón segundo San Xoán de
J.S. Bach.

Meninos Cantores
de Praga
Actuación comprendida no VII Ciclo
Internacional de Música da Fundación
Caixagalicia. O 24 no Círculo das Artes de Lugo, o 25 no Teatro Jofre do
Ferrol, e o 26 no Teatro Principal de
Pontevedra.

Sinfónica de Galiza
O Xoves 24 no Pazo de Congresos da
Coruña e o Venres 25, no Cine Rivas
do Carballiño. Os dous dias ás 8,30 do
serán. Director: Ronald Zollman. Solista: Joan Enrie Lluna (clarinete). O
programa comprende pezas de Marco,
Ni el sen e Tchaikowsky.

Rigoleto

Ronald Zollman

O 24, ás 8,30 do serán, no e.e. Caixavigo. A Orquestra e Coros da
Opera Nacional de Moldávia interpretará Rigoletto de Verdi para o que
conta con Paolo Gavanelli (barítono), Sung Eun Kim (soprano) e
Anatoly Voicu (tenor). Dirixe a cena
Constantino Jury.

The Scholars Baroque
Ensemble
O Mércores 30 no Concerto extraordinário de Semana Santa do Pazo de
Congresos da Coruña. Interpretarán A
Paixón segundo San Xoán de Bach,
dirixidos por David van Asch .

Kabral Rock
A Asociación Xuvenil Lagares de
Cabra! (Vigo) celebra a festa concerto
Kabral Rock, con entrada de balde, o
Venres 25 a partir das 11 da noite, no
local da Asociación de Viciños de Cabra! (Santa Mariña, 95), cos grupos
Sunset Boulevard e Eve's Apple,

Os Diplomáticos
O dia 2 de Abril na sala Luna 11 de Ourense, apresentan a sua xira Nakra nun
concerto organizado polo Grupo Reinte.gracionista Autónomo Meendinho .

Roberto e
Miguel Moreda
En concerto o Sábado 26 no auditório
do Centro Cultural Caixavigo.

Julie Guravich
O Xoves 24, ás 11 da noite, no Vello
Tamboura de Santiago, na compaña de
Fran Reí ao piano para interpretar temas de blues fundamentalmente. Julie
Guvarich pertence ao grupo Acceso
Norte finalista no Concurso Pop-Rock
Xacobeo celebrado en Xuño do 93.

Planta Baixa
O pub Planta Baixa de Vigo ten programados os concertos de Sagrat, o
Venres 25; e de Miki Nervio & The
Bluesmakers o Sábado 26. Os dous ás
10,30 da noite con entrada de balde.

Yellow Pixoliñas
Actuan o 31 de Marzo no Bristol do
Ferrol.

Concertos de Primavera
O Domingo 27, ás 12:,30 h., actuan a
bandas de música Lira San Miguel de
Oia no CenLro Cultural de Beade (Vigo); e a Unión Musical de Valadares,
no Centro Cultural de Valadares.

Ave Turuta

Las Vívoras e
Pleasure Fuckers

A sala Ave Turuta de Carballo oferece
o concerto de Sagrat de Valéncia o
Sábado 26, e de Psilicone Fless de

O Xoves 24 no Número K de Santiago, o Venres 25 no Bristol do Ferro!, e
o Sábado 26 en La Iguana de Vigo.+

L
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Cinema

Exposición$

Cine clube Claqueta

Tres pintores cubanos
Israel 1amayo, Berto Luís Ruano e
máis Alberto Lescay, até o 9 de Abril
no Café de Catro a Catro de Vigo. (ver
entrevista en páxina 24)

Direitos humanos

A Asociación Cultural Zona Vella de
Santiago promove a monstra dunha escolma de pintores cubanos que se pode
ver até o Mércores 23 por vários pubs
da Zona Vella: Fuco Lois, Atlántico, As
Crechas, Bellas Farto, Bodeguilla de
San Roque, Conga, Joam Airas, Pepa a
Loba, Metate, Modus Vivendi, Momo,
La Boniquita, O Curruncho, O de Maria, Paraíso Perdido, Sá do Penal e Taraska. A monstra ven completada por
charlas e poxas para a recadación de
fundos que serán adicados a compra de
material artístico con destino a Cuba.

A Plataforma contra a Desertización
da Límia organiza unha monstra de
pintura no Ateneo de Ourense que pecha o 25 de Marzo cunha poxa de obras
oficiada polo Carrabouxo. Expoñen
na mon tra: X. Quesada, Miguel Carballo, Maria Rosa Caporale, Alexandre, Catoira, Manolo Vida!, Sula Repani, Manolo Figueira, Zapata, Xabier Cuiñas, Xurxo Oro Claro, Victor Reis, Carlos. González, Acisclo,
Xoán Torres e Andrade.

Lois Seixo
Pinturas na Sala dos Peiraos de Vigo,
dias laborabeis de 11a14 e de 17 a 22
h., Sábados de 17 a 22 h., e Domingos
de 11 a 14 h.

Marce-li Antúnez

O Centro Galega de Artes da Imaxe
(Durán Loriga, 1O. A Coruña) en colaboración có Instituto Alemán de Madrid, está a proxectar un ciclo adicado
ao cineasta alemán Peter Lilienthal,
que rematará o 12 de Abril. O ciclo
comprende 12 títulos que abarcan desde 1963 até 1987, entre os que se encontran os seus filmes máis coñecidos.
Pases ás 20,15 h. Información no (981)
20 34 99.

Homicídio
De David Mamet (EUA 1991). Pásana
o Mércore 30 de Marzo, ás 8,30 do serán, no Auditório Cidade de Vigo (Praza do Rei s/n. Vigo), dentro da programación do Cine clube Lumiere. Entrada semanal 300 pta., men ual L.000 pta.

Máis alá da dúbida
O 31 de Marzo, á 20,30 e 24 h., na
Ca a da Cultura de Ourense, o Cine
clube Padre Feixoo oferece o filme
Máis alá da dúdida de Fritz Lang. •

· cativas como proxeccións de cinema e
sesións de electrostática. Pódense concertar visitas para centros de ensino µo
(986) 81 01 70 (Servícios Culturais do
Concello de Vigo):

Luís Caruncho

De Santiago de Cuba a
Santiago de Compostela

Contra a desertización
da Límia

Ciclo Peter Lilienthal
no CGAI

31
•

O recén criado Cine dube Claqueta
realiza os seus pases no Auditório Xosé Figueroa de Redondela. O Sábado
26, ás 10 da noite, proxectan Sopa de
ganso dos irmáns Marx; e' o Mércores
30, ás 9 da noite, Gandhi de Richard
Attemborough.

O grupo local de Amnistía Internacional de Compostela organiza, dentro da
sua campaña Vidas silenciadas contra
as desapariacións e execucións extraxudiciais, un ciclo de cine sobre direitos humanos con proxeccións no salón
de actos da Facultade de Filosofia de
Santiago. En Marzo, o dia 24, pasan O
bico da muller araña. En Abril: dia 6,
Lua nova; dia 7, Unha irta estación
branca; e dia 14, Os berros do siléncio. As proxeccións comezan ás 7 do
serán con entrada de balde.

A·NGSA TERRA: ·
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Expón Cabezas arrincadas, máquinas de pracer, poemas de amor e
máis Joan o Home de Carne na NASA de Santiago, até o 25 de Marzo, de
10 a 14 e de 19 a 21 h.

Caricaturistas nóveis
Até o 12 de Abril ·na sala dé exposicións da Casa da Xuventude de Vigo.

A Arnazónia e Nós
Até o 30 de Marzo na sala do Auditório de Santa Crµz (Oleiros). A monstra
é xestionada pola Comisión Galega

Até o dia 28 no C.C. Caixavigo dentro
da série Grande~ artistas galegas.

Arte precolombina·

Tamayo, Ruano e Lescay expofíen nos cafés da zona vella de -Santiago
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

pro Amazónia que a expón en Santa
Cruz có gallo do !V Curso de Achegamento ao Terceiro Mundo de Ecos do
Sul e dos CAF da FacuJtade de Direito da Coruña.

meo Pallares, Bosco Caride, José Ramón Méndez, Correa Corredoira,
Juan M. de la Colina, Antonio Murado, Pablo Menéndez, Xurxo Oro Claro e Enrique Álvarez entroutros.

Seminário
de Estudos Galegas

Até o 30 de Marzo no Ateneo Santa
Cecília de Marin, monstra conxunta de
P. Palomar, Vito Osorio, Saúl Otero e Javier Conles.

Até o 4 de Abril na Galería Sargadelos
de Vigo. Co gallo do 70 aniversário da
fundación do Seminário de Estudos
Galegos, pechado e saqueado en Xullo
do 36, o novo Seminário, a Universidade de Santiago e máis o Consello da
Cultura artellan unha monstr.a composta por 17 paneis con abundante testemuño gráfico sobre a organ(zación,
actividade e evolución do vello-e do
novó Semihário. Completa a monstra
a obra bib1iográfica das duas etapas.

Biombos de autor

Ana Reinaldo

Até o 29 de Marzo no Centro Cultural
do Porriño. Por iniciativa da Galería Adhoc de Vigo unha chea de artistas traballaron en biombos fabricados industrialmente para convertilos en Biombos de
autor. Participan na monstra Isaac Pérez Vicente, Seara, Simón Pacheco,
María de Felipe, Din Matamoro, Car-

Na sala de arte Sa1ra (Maria Berdiales,
23. Vigo), até o 30 de Marzo, de 10 a
13,30 e de 17 a .21,30 h., de Luns a
Venres.

Eva Carrera
Recoñecida na I Bienal Pintor Laxeiro,
amosa os seus cadros no Centro Cultural do Porriño até o 29 de Marzo.

Ceras e técnicas mixtas

Teatro

Até o 30 de Marzo, de 11,30 a 1,30 e
de 7 ,30 a 9 ,30 na Gcileria A bel Lepina
de Vigo. _
·
·

A Carpa-d3: _Ciénci.a

Electra,
se~ndo

António Mouzb

Eurípides -

Dinxida por Manuel Lourenzo. En
cartel na Estación Marítima da Coruña
até finais de mes én sesións das 6,30
do serán de Martes a Xoves, e das 8,30
de Venres a Domingo.•

Exposta no Porto de Bauzas (de 11,30
a 1'4·,30 e de 17 a- 2l'h.) por iniciativa
· da Fundación la Caixa e o Concello de
Vigo. Deseñada para ·espertar a ·curiosidade pola ciéncia. Salas de. percepción óptica, mecánica e de ondas,
amais dunha reproducCión do péndulo
de Foucault. Tamén con ta· cun auditó~º destinado a _outras actividades edu-

Até o 10 de abril, de 12 a 19 h. de
Martes a Domingo, na Sala Isaac_Díaz
Pardo do Auditóiio da Galiza. Pezas
de arte precolombina pertencente aos
fundos do Museu Barbier-Mueller de
Xehebra, na que veñen representadas
as culturas mesoamericana, andina e
amazónica.

Diego Santomé
Expón as suas pinturas, até o 26 de
Marzo, no Café Ardora de Vigo.

Imaxes
Fotografías de Xesus Otero e Xavier
Osuna , até o 31 de Marzo, na sala
Hispano 20 de Santiago. Horário de
9,30 a 13,30 e de 17,30 a 20 h., de
Luns a Venres, festivos pechado.

O Entroido
O Museu do Povo Galego artellou unha monstra sobre o Entroido, que fica
exposta até o 26 de Marzo, de lO a 13
e de 16 a 20 h. de Luns a Venres.

Pintura
do siléncio
Pintura de José Luis Fajardo. Até o
22 de Abril de 10 a 13 e de 16 a 20 h.
· (Domingo pechado), nas Salas Municipais do Museu do Povo Galega
(Santiago).
·

Artesanía galega
Até o 29 de Marzo, de fO a 14 e de 16
a 20 h. '(festivos e Domingos só de
mañá), na Casa da Galiza en Madrid.

Os Lagos Verticais ·
Obrá de ·" í'ono CarbaJo, até o 3 de
Abril, na Galería Trinta .de Santiago.

•

Pronunciainento
e/ou paixón .
- Obra de Yolanda,Herranz, até o 25 de
Marzo, na Galería Ad-hoc de Vigo.•

Actividades
Festa de
solidaridade cós
povos indíxenas
Saixo o lema Nacións indfxenas a organización non guvemamental Ecos do Sul da
Coruña, en colaboración cós
Comités Abertos de Facultade da Facultade de Direit0
da Coruña, organiza o IV
Curso de Achegamento ao
Terceiro Mundo, que se de-

senvolve até o 26 de Marzo
polas mañás (ás 11 h.) na Facultade de Direito', e polas
tardes (ás 20 h.) no Auditório
das Torres de Santa Cruz.
Foron invitados a apreseqtar
as suas ponéncias destacados
indixenistas, membros de prgani zacións non guvernamentais, profesores universitários e antropólogos. O curso pretende abarcar un amplo
espectro da problemática dos

povos indíxenas dent_ro ao
marco das relacións Norte- .
Sul. Como re111ate do curso o
día 26-no Auditório das -Torres, tras a derradeira confe. réncia, celebrarase unha Fes~
ta de solidaridade cós povos
i.ndíxenas, onde haberá degústación de comida típ_ica
ecuatoriana e a actuación do
cantautor bósnio Miko. O
prezo da festa é de 1.300 pt!!.
e a recadación obtida será

destinada ·ao Peru, para financiar un proxeqo de cooperación (contrución dun Ínuiño. fomp procesador de alimentos), que beneficiará amáis de
7.000 campesinas das rexións
da Quispampa. Maior infórmación no (981) 62 41 3~.

Técnicas
marisqueiras
O biólogo da Consellaria de

~esca

X. Pérez Pazo falará
sobre Aplicación-de técnicas
de ·c ultivo a bdncos rharisqueiros o Xoves 24 de Marzo, ás 7 do seránt na .sala de
confer~ncias do Ca_
s tro (O
Castro. Sada).' A coriferéncia
ven encadrada nas /JI Xorna'das de Meio Mariñó e Acui. cultura do Departamento de
'Cultivos :Mariños do' Grupo
Sargadelos'. Inforrnaéión no
(981) 62 39 54 .•

-----------------------------Rógolles sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro Nº ................................................... (1)
este documento de cobro que será apresentado por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de
compra do volume Textos sobre Arte Galega e Deseño.

No me .....................................................................
1
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Profisión ... :.......................... Telf .......................... .
Enderezo .............................................................. .
C.P ................................ Cidade .......... :............. ..
Província .......... .. ................. N.l.F ............... ~ ........ .

longo de 148
il Ao
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1

compilador do volume
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textos sobre Arte Galega,
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a criación artística:", "Sobre a
m
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mural.,' ... ) e seis cartas de Lúís
Localidade· .............................................................. :=~ Seoane a Carlos Maside.
Ao Deseño refírense tres
Província ............................................................... .
traballos;· "Arte plastica e arte
.......................... a ..... de ........................ de 1994
-,
publicitária na vida
contemporánea", "Sobre deseño" e "Cara un deseño que
Asinatura do interesado:
considere as particularidades de cada_país".
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~
::~

i
i

(1) Incluir 1odos os díxitos da canta.

A

-----------------------------PREZO VENDA AO Pl. <:JCO: 950 PTA.
DESCONTO DO 20% SE ENCHE ESTE CUPÓN.

E o 1e1·ó Ns

AlllOS&DBB.&

•

•

•

Director:
Alfonso Eiré López

.

Presidente:
Francisco Carballo

Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.

Ruado Príncipe , 22 , planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) .
Tel. : Administración , Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30* .
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 .
Fax (986) 22 31 01 .

ANOSATE

_A_N_O_X_V_ll_·_2_
4_D_E_M_A_R_Z_0_·_1_9_94~~~~~~~~~~~~~~~~~---l111111111111111· ~~--"--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-N-Q_6_
14_

TRES EN RAIA

Trampa para
elefantes
• G. LUCA DE TENA

E

ste é un conto índio dun home
que quixo facer unha trampa para elefantes e cavou un cabañón fondo
coma un caborco por baixo duo templo
precioso. Suando na frescura do seu
caixón de terra, pegou co sacho nun formigueiro e dali a poucas horas tiña os
palitroques limpos e mondados coma
para dar unha clase de anatomia. Adoecida a entraña da terra, o templo afundia
pouco despois.

célebre escritor francés Jean
Genet perguntábase hai case
unha década se existe unha beleza própria dos
revolucionários. "Sábese ou suponse -<licia
Genet- que os adolescentes que viven en
médios severos posuen unha beleza de rosto,
de mirada e de movimentos moi parecida á
beleza dos fedayin (guerrilleiros palestinos)". O
autor de As Criadas engade que a explicación
pode ser esta: "ao rachar os ardes arcaicos,
unha nova liberdade escorrégase entre os
pelexos mortos, e os pais e os avós dificilmente
poderian apagar o alampar dos olios, a voltaxe
das vidallas, a ledícia do sangue palas veas". O
relato de Genet referírase aos palestinos: "Nas
bases palestinas, na primavera de 1971, a
beleza era sutilmente difusa nun bosco
animado pala liberdade dos jedayin".

A história pode ser de calquer país onde
haxa formigas e casas de importáncia.
Baixo outra forma aparece na Comédia
dos Erros e sucede en Nápoles pero antes contamina a comédia grega de arriba
abaixo. Aqui , o precedente literário de
máis empaque é o do timo do tocomocho: xa saben , o enganador pensa que
atopou un parvo cun décimo premiado e
dalle unha prenda de un par de millóns
polo billete, que naturalmente é falso .
Un dos primeiros decretos de Fraga ao
chegar á presidéncia da Xunta foi para
anular aquilo da norma subsidiária (a
que poeta encarregarian este nome?)
para construir nos concellos que non tiñan plan xeral de ordenamento urbano.
Antes de Fraga habia unha norma para
edificar nas vilas sen Plan pero o governante quixo mellar volver ao caciquismo
de Bugallal e de Viturro e facer das licéncias un tocomocho.

O líder clunha rebelión chiapaneca, de ollas
verdes, o Sub-comandante Marcos, devolveu ás
mozas o interese pala beleza revolucionária.
Son as rapazas filias daquelas que hai vinte
anos durmiran endozadas polo sorriso do Che.
Todas quererian descobrir o seu rosto e o seu
carpo enfundado.
Falar dos ollas de Marcos e falar da
recuperación da esquerda, lago dunha década
insulsa. A sua mirada e a

~f.i!~~{~f['. ABELEZA DO~ REVOLUCIONÁRIO~
de suxerir, na sua
interpretación, a forza
interior de Malcolm X.

A sociedade capitalista é a da representación e
no seu centro está o diñeiro, riqueza ficticia
que nunca poderá suplantará natural. James
Dean e todos os heróis de cartón que o
sucederon, conformaron o rebelde sen causa, a
beleza fátua. As suas miradas apenas tocan,
non mancan,
como a do Che, a
de Malcolm ou a
do próprio Marcos.
O publicista de
Benetton foi máis
lonxe que os
anteriores e
comezou a nutrirse
de imaxes reais,
pero na sua man
carecen de sentido,
non son máis que
confusión. O empre~ário italiano desprendeuse
de tabus e foi onda Fidel, fotografouno, pero
non traspasou a superficie, quedouse na sua
barba. O comandante respostoulle: "a miña
barba non é unha barba, é un símbolo". •

• <'

•
I

Malcolm X, na fotografia superior. O actor que o
encarnou na ficción, Denzel Washington, non
acadou a forza, nen a beleza, do líder negro.
Abaixo, policia sandinista no festexo do primeiro
aniversário do trunfo sobre Somoza .
Nas fotos pequenas, o Che, un personaxe de
expresión magnética .

MANuEL VEIGA

Hai concellos que se puxeron a cuberto
desta trampa falsamente libertária. Outros pensaron que atoparan unha mina
de ouro e repartiron licéncias sen taxa.
A volta de catro anos arrasaron o album
familiar da sua vila baixo várias placas
de cemento. Estaban convencidos de
que se facian ricos.
Detrás dunha árbore (se é que quedan),
o conselleiro Guiña observa encantado
a desfeita. O cemento sen medida, é
pan (e votos) para hoxe pero miséria urbana para dentro de nada. Moitos
concellos pequenos perden nesta trampa de elefantes todo o que tiñan . É coma se tivesen herdado un lenzo irrepetíbel e pintasen por riba del un anúncio de
rebéfixas. No final do conto, as formigas
devoran outravolta aos oportunistas. Se
cadra aos que construen os pisos ou tamén a Guiña e a Fraga e a Bugallal e a
Viturro e aos seus votos. Contemplen
esa paisaxe na que Fraga anúncia un
ano 2000 con turismo rural e verán que
o canto non era dun país tan lonxano. •

VOLVER AO REGO

'M

e llorar a produtividade, no
actual sistema económico ,
non pr9duce máis que o aumento do
paro'. E un ha afirmación de Neil Bleaney, ex-ministro de Agricultura irlandés
que relataba a fatal experiéncia do seu
país no anterior número de A Nasa Terra. José Borrell, Ministro de Obras Públicas e Transportes, é de igual opinión
(ver entrevista en El País do Domingo
6 de Marzo).
"Baixamos a inflación, reducimos o prezo dos cretos e medrou a nosa produción, todo como nos mandaron -lembra
Bleaney-, pero aumentaron os parados. lso é o que ocurreu na Irlanda".
Os actuais dogmas económicos empuxan ás re,xións periféricas da CE para o
abismo. E algo que coñecen ben todos
os traballadores. Está ben que se vaian
decatando tamén os ministros.+

