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A Mesa convocou a 5.000 manifestantes .en_ Compostela 
e acompañouse de textos de Luí~ Seoane 

·Protestan polo 
retroceso do galego. 

Despois dun mes de pronünciamentos, recollida de siriaturas e ·mobilización de 
base, 5.000 manifestantes achegáronse a Compostela para reiyindicar unha 

mudanza radical na política lingüística da Xunta. AMesa solicitou unha entrevista co 
presidente da Xunta Para abordar as reivindicacións coreadas na mobilización e 

apoiouse, neste 17 de Maio reivindicativo; en textos de Luís Seoane en defensa do 
galega: "Falade galega entre vós! É o voso idioma". 

Asi transcorreu o enfrentamento entre 
policias e traballadores do naval 

A batalla de Vulcano 
Prepararon o. asalto, penetra
ron en siléncio e lago ataca
ron. Os traballadores malla
dos , "nen un se librou dos 
paus", fixéronse fortes máis 

tarde en Vulcano. Pero o ata
que continuou. Unha chúvia 
de pelotas de goma e botes 
de fume caiu sobre os depósi
tos de combustíbel. (Páx. 11) 

Os deportivistas aplaudiron 
os goles do Milán 
Os ventas futbolísticos cám
bian axiña de dirección. Os 
seguidores do Deportivo se
caron as bágoas co pano do 
Milán que lle meteu catro a un 
Sarga que na Copa de Euro-

Entrevista 

pa non goza da chorra qa li
ga . O Depor, en todo caso , 
ten o mérito dos herois de tra
xédia, despois de ser o perde
dor dunha liga no último minu
to e de penalti. (Páx. 4 - s) 

Marcial Suárez, 
.... -candidato madrileño do BNG 

"Son galega de nacimento, e 
fíxenme de esquerdas des
pois , porque ninguén nasce 
senda de esquerdas. A min 
interésame Galiza, pero moi
to máis o sentido político e 
social da persoa", Marcial 
Suárez, novelista, dramatur
go e xornalista galega afin-

cado en Madrid , anal isa a 
sua obra e as razóns que o 
levaron , como home de es
querdas , a certo afastamen
to social. Suárez, cobra ac
tualidade política pala sua 
inclus ión na candidatura do 
BNG ás eleic ións europeas 
de Xuño. (Páx. 12 - 13) 

O xornalismo comprometido 
de Luís Seoane 

GALICIA VISTA 
POR 

UN INGLÉS 
Aubrey F. G. Bell 

Á Galicia que observou o hispanista 
inglés Aubrey F. G. Bell na süa viaxe 
de 1922. Un relato que recupera o 

naso pasado inmediato e qu e incita á 
reflexión sobre o noso presente. 

Primeiro título da colección 
"Galiciano espello". 

Textos escolmados 

Como Blanco Amor, Lu is Se
oane exerceu , entre outros 
ofícios, o de xornalista. Editor 
de revistas , dinamizador de 
programas radiofónicos , de
senvolveu un inxente labor 
de comunicador. "Témonos 
habituado a selecionar a notí
cia oculta ou trocada das 
grandes axéncias noticiosas 
e dos grandes xornais para 
facer o noso comentário refe
rido a Galiza". Estas palabras 
suas expresan as claras o 
seu compromiso co xornalis
mo libre. 
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Cinco mil. manifestantes percorreron Compostela 
na véspera do Día das Letras Galegas 

Reivindican, da man de Luís Seoane, un 
cámbio na política . lingüística da Xunta 

. ·~ XAN CARBALLA 

Despois de ler o manifesto apoiado por máis de 2.000 sinaturas individuais e de partidos políticos, asociacións de viciños, 
concellos e sindicatos, o presidente da Mesa leu un texto de Luís Seoane que lembraba ao músico húngaro Béla-Bártok "onde 

el dicia «falade húngaro entre vós!» nós diriamos «falade galega entre vós!». É o vaso idioma". A Xunta quedou emprazada 
ante a resposta reivindicativa. 

A nasa língua, a nasa dignidade 
e Sempre en Galiza, Sempre en 
galega, eran os berros que fa
cian tremar con máis forza as 
gorxas dos case cinco mil mani
festantes que desafiaron un dia 
de cans para seguir o chama
mento da Mesa pola Normaliza
ción Lingüística. Desde Decem
bro de 1987 non se celebraba 
unha manifestación de reivindi
cación lingüística. Daquela pro
testábase contra a senténcia do 
tribunal Constitucional contra a 
lei de Normalización Lingüística. 
Nese tramo de ca-

muladas en toponímia reintegra
da, que utilizou sesgadamente 
Manuel Regueiro Tenreiro para 
pronunciarse nunha emisora 
(Radio Pontevedra, Luns dia 16) 
e descalificar por completo a 
manifestación "era un grupo por
tuguesizante que atranca a lín
gua galega" afirmación que obri 
gou ao xornalista a retrucar sor
prendido "Non seria só iso!". A 
simplificación de Regueiro des
míntea a preséncia de pancartas 
e persoas de todas as tendén
cias normativas, agrupadas bai-

x o o obxectivo 
se sete anos os 
governos autonó
micos non foron 
quen de facer 
máis lexislación 
que unha para re
gular a isención do 
galega no ensino 

Desde a última 
grande 
mobilización 
poi a lí ngua, 

de avanzar na 
galeguización da 
sociedade. 

Durante a mobili
zación xentes da 
Mesa repartiron 
entre os presen
tes unha peque
na nota para tele
fonar a directivos 
da TVG e protes
tar pola presén
cia do castellano 
en programas 
como "Noite es
pectacular" Ge 
José Luis More
no e "Inocente , 

A manifestación 
arrincou desde a 
Alameda desafian
do a choiva aberta 
por unha pancarta 
da Mesa, portada 
por Xosé Manuel 
Sarille, Fernando 
Acuña (CIG), Xe
sus Diaz (CCOO), 
Carlos Mella 
(BNG), Domingo 
Merino (UG) e An
xo Guerreiro (EU), 
en nome das orga
nización s que 
apoiaron a mobili
zación. Por detrás 
unha chea de pan
cartas, algunhas 
cos lemas máis 
comuns desde hai 
moitos anos , ou
tras pensadas a 
pé feíto, "Castella
nos da Xunta, tra
tade ben aos gale
g os" asinaban as 
Mocidades da CIG 
ou "Estades diante 
da fala, bescubrí
devos". 

en 1987, 
os governos 
galegas só 
regularon a 
isención no 
ensino. 

inocente", a co
produción da 
FORTA. 

Mudar 

O de política 
s manifestantes 

reclamaron a 
criación du nha 
Vice-Conselleria 

Poucas manifes
tacións consegui
ro n pronuncia
mentos prévios 
de tan altos car
gos. Piñeiro Per-

ou unha 
Secretaria Xeral, 
que dera máis 
relevo á política 
lingüística. 

m uy considerou 
que non habia 
motivo nengun 
de protesta por
que a política gu
ve rn am ental en 
matéria lingüísti
ca non tiña má
cula. Algo moi 

O percorrido foi 
curto, acompañados polo vento e 
a ameaza da chúvia. Rodeouse a 
Praza de Galiza e entrouse no 
Casco Vello pola Porta da Má
moa, Orfas, Rua Nova até a 
Quintana. Nas primeiras pancar
tas agrupáronse os deputados do 
BNG que portaban unha pancar
ta co lema "Sempre en Galiza, 
Sempre en Galega", un dos le
mas coreados con máis entusias
mo, xunto cos referidos aos 
meios de comunicación públicos: 
"Idioma galega, idioma oficial", 
''TV galega, en galega" "Galego
portugués, Meilán onde o tes?" 
ou "Compostela en galega". 

T amén se ollaban os rótulos si-

distinto do que 
recollia o mani

festo que leron ao final os convo
cantes .. Neste pronunciamento 
reclámase a criación dunha Vice
consellaria ou unha Secretaria 
XeraL que dé meirande rango á 
política de normalización lingüís
ti<;;a, tirándoa do campo restrinxi
do da carteira de Educación. 

Abondaron as críticas á actual 
Dirección de Política Lingüística 
"para que deixe de ser un órgao 
de propaganda alleo en boa me
dida á n'ormalización do idioma", 
propóndose a elaboración e 
posta en funcioname.nto dun 
proxecto de normalización plani
ficado; que se cumpran as or-

(Pasa á páxina 3) 
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o IDIOMA GALEGO. BELA BARTOK 1 A criada xa come . 
LUIS SEOANE 

A mais alta criación inlelectual dun povo é o seu 
idioma. Nele, na sua fonética, en cada xiro, en ca
da palavra, vai fazendo surxir as diferenciacións 
do seu espírito. Existen palavras intraducíbeis que 
pasan do país en ~ue nasceron a outros sen que 
poidan ter traducción exacta e que responden a 
unha determinada natureza anímica da nación de 
orixe. Este é o caso da palavra galega morriña e 
da galaico-portuguesa saudade, que polo estado 
de ánimo que expresan próprio da relación do ho
me galego coa sua paisaxe, non tenen traducción 
algunha a outros idiomas, tendo-se incorporado 
ao castellano exactamente como se escreven e 
pronúncian no seu idioma orixinal. 

O galego pasou probabelmente a ser de uso co
mun no século XI. Até ese século o xénio popular 
de Galícia foi elaborado do latín corrompido da 
conquista romana e tamén dos vellos idiomas de
saparecidos, o idioma próprio que foi extendendo
se cara Portugal. O seu esplendor medioeval, con
vertindo-se nun gran idioma literário, deveu-se 
fundamentalmente aos trovadores, e, durante 
mais de dous séculas, foi exclusivamente o idioma 
dos poetas de gran parte 

Aos tillos de galegos nascidos fóra de Galícia abri
rá-se-lles,. coa sua aprendizaxe, un mundo sor
prendente, un mundo de lendas e narracións e 
cancións dunha riqueza e finura espiritual poucas 
vezes acadada no occidente europeu. Unha ele
gáncia popu.lar de pensamento que, por descoñe
cimento dese idioma, non sospeitan e da que son 
herdeiros. Poderá coñecer unha poesía lírica que 
conta entre as mais belas de Europa, que ten des
de a ldade Meia e que na actualidade ten como 
cumes a Pondal e a Rosalia, e unha prosa culta, 
traballada, con mistério e humor, brétemas e clari
dades, nas novelas de Otero Pedrayo, ou nas es
pléndidas narracións de Cast':llao, de Dieste,, ~e 
Fole. Os tillos de galegas nasc1dos tora de Gal1c1a 
atoparán no idioma dos país e dos avós, a sua 
alegria de pertencer a unha antiga estirpe que 
soubo criar e conservar através dos séculos un 
dos idiomas mais belos nascidos do latin. 

A muftos povos pasou-lles o mesmo que a Galícia. 
O xenial músico húngaro Bela Bartok, que se 
queixaba que no seu próprio fogar se abandonase 
o culto do idioma húngaro, aseguraba que se o le

do território peninsular , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
xislador ou o governo es
quecia o remédio a ese 
abandono, os privados da 
sua educación no idioma 
materno «deven de consa
grar-se a transmiti-lo atra
vés da palavra, da acción, 
do discurso», e recollia, 
nunha carta que dirixe á 
sua nai, o párrafo dun pen
sador do seu país que ex
presaba: «Nunca nos pre
ocupamos aquí por se se 
tala, e como se fala a nosa 
língua única e incompará
bel; nós mesmos talamos 
idiomas de todo o mundo 

ccasi fuessen castellanos, 
andaluces o de la Extre
madura" , como expresou 
na sua famosa carta o 
Marqués de Santillana. 

A fins do século XV a po
lítica equivocada do cen
tralismo nascente deste
rrou o idioma da adminis
tración e dos meios cul 
tos. Incluso desterrou de 
Galícia os meios cultos 
da época desterrando a 
nobreza galega a outras 
partes da península e 

O idioma galego volve a 
ser orgullo de Galícia e os 
galegos conscentes, se de 
verdade aman á sua terra, 

<leven de propagar por 
todos os meios a sua 

língua materna 

castelanizando e subordi-
nando a sua igrexa e os 
seus mosteiros. Mais o 
idioma conservou-se na 
entraña do povo; nas montañas, nos vales e na 
costa galega foi-se transmitindo de pais a tillos 
através da linguaxe comun e da canción . 

Até o século XIX cando un núcleo destacado de 
intelectuais volve a recoller o idioma do pavo que 
o guardara para convertí-lo novamente en instru
mento intelectual , atinxindo na actualidade a sua 
plenitude, renacentista. 

O idioma galega volve a ser orgullo de Galícia e os 
galegas conscentes, se de verdade aman á sua te
rra, deven de propagar por todos os meios a sua 
língua materna. Fóra de Galícia os tillos de galegas 
non deven de inteirar-se da existéncia do idioma 
dos seus pais nas Facultades de Letras, ondeé for
zoso que estuden a espléndida eclosión da sua líri
ca medioeval. Deven de aprendé-lo no fogar, na vi
da diária, coas limitacións naturais dun idioma per
seguido ao marxe do ensino e da administración. 

{Ven da páxina 2) 

des de galeguización do ensino, 
que cese a emisión de progra
mas en castellano na TVG e 
que se crie e faga efectivo un 
regulamento do uso do galego 
na Administración autonómica. 

Un comunicado dos CAF resu
m ia a situación do galega no 
que atinxe á ganáncia de novas 
talantes e o papel do ensino. 
Refríndose á Universidade 
afirmaban "o profesorado di 
non empregar o galego por non 
estar capacitado , porque non 
llo demanda o alumnado, por 
non ter un vocabulário básico 
ou simplesmente porque non 
lle peta. O alumnado non o usa 
por non o fomentar o profeso
rado -eis un círculo vicioso- , 
por non estar afeito ou por non 
se sentir identificado coa língua 
galega. Son estas as novas xe
racións que medraron coa ma
rab illosa polít ica bilinguista do 
governo galega. para elas o 
galega é un idioma máis extra
ño ca o inglés".• 

no seu lugar, tachamos de 
inculto ao que só coñece o 
húngaro, ainda que teña 
na cabeza toda a ciéncia 
do universo; mimamos ás 

nasas tillas, nais de futuras xerazóns, dando-lles 
desde nenas unha educación extranxeira» ... Pois 
ben, isto mesmo poderíamos dizer referíndo-nos 
ao idioma galega. 

É por neglixéncia que se deixa de cultivar o próprio 
idioma. Nós poderíamos imitar a Bela Bartok e on
de el di: «Falade húngaro entrevó~! », nós poñería
mos «Falade galego entre vós!». E o vaso idioma. 
Un idioma rico e espléndido; ao fazé-lo cria~l.es na 
alma dos vasos tillos unha nova dimensión espiri
tual. Que estes non teñan que aprender nas Facul
tades de Letras de América o idioma antigo e ve
nerábel que os país ocultan nos seus lares, cando 
non, timidamente, nos seus próprios corazóns. • 

(1 - VII - 56) 

Un estracto deste texto foi licio ao final da mobiliza
ción polo presidente da Mesa, Xosé Manuel Sarille 

na mesa do señor 
Por primeira vez en moito tempo a xornada do 17 de Maio 
cumpriu o seu papel fundador. Non hai que esquecer o seu 
nacemento con senso reivindicativo para canear os resortes 
dunha Ditadura que non deixaba fendas e homologaba nunha 
triada: galega = roxo = separatista. Nas vésperas da edición de 
1994, adicada á íntegra figura de Luís Seoane, mil~s de galegas 
manifestáronse a pral dun avance na presenza social do galega. 

Van xa trinta e un anos desde o primeiro Diadas Letras Galegas 
adicado a Rosalia de Castro. Trece con Governo autonómico e 
língua cooficial. Case unha década de Lei de Normalización 
Lingüística. Pero o balance da situación do galega é anémico. A 
pantomima dos meios de comunicación, coa sua portada ~e "en 
galego unha vez ao ano non fai dano" converteuse despo1s de 
tan solerte insisténcia nunha ridiculez lamentábel. 

Un mesmo protagonista alanca polas tres décadas. O daquela 
Ministro de Información e Turismo que proibia o Grial (a revista 
cultural que editaba Galaxia) hoxe preside a Xunta de Galícia. 
Na mensaxe institucional deste ano Manuel Fraga falou da 
língua como unha das grandes riquezas do país, "pero non para 
lanzala como arma arroxadiza, senón para defendela 
sereamente". Defendela de quen ou de que? 

A reinvidicación do galego non perdeu vixéncia e o re~rato 
lingüístico mudou só moi relativamente. Pero desde o poder 
mantense a mesma teima do franquismo "non vamos variar de 
atitude porque haxa manifestacións nas ruas". 

A Xunta defende con teima a sua política inexistente. Na 
maquillaxe da situación úsase a publicidade abondosamente e 
tamén xogando ás agachadeiras póndose detrás dun~as . 
estadísticas que non existen. O CIS (centro de lnvest1gac1ones 
Sociológicas) deu a coñecer que Q 99% da povoación entendia o 
galego e un 83% coida que o seu coñecimento debe ser . 
obrigatório. Con esa realidade sociolóxica na man, o ens1no ten 
unha escasa presenza dun 20% de galega como língua_ vei~~lar , 
as administracións públicas adoptan acordes de galegu1zac1on 
que incumpren impunemente, a restauración toponímica non se 
dá completado e tolérase a ilegalidade a cotio. Pero todo o que 
se lle acorre ao Director de Política Lingüística é dicer que "nós 
agarimamos máis o galego que os cataláns o catalán''. E será 
unha cuestión de mimos? 

A cidadania dotou de estima a sua própria língua a medida en 
que ganou estima para si própria. A maior conciéncia de nación, 
sobreveulle maior conciéncia da língua. Pero os grandes 
poderes andan a remarque. A lgrexa dalle as costas case por 
completo, e un 70% das misas dinse en castellano. En rádio, 
prensa e televisión apenas acacia un 6%, o.cine _non e~t~ea en 
galega nen o subvencionado pala autonom1a, a 1nformat1ca e as 
grandes autopistas da comunicación descoñecen esta língua 
milenária. 

A mobilización do dia 15, non só foi un éxito de asisténcia, senón 
un repinicar na unidade de acción pola normalización que 
conseguiu unir distintas tendéncias na maneira ~e entender o 
proceso de restauración lingüística. A resposta 1rada d~ ~unta 
tentando lexitimar toda a sua acción de governo na ma1ona de 
votos parlamentar devén ridícula cando todo o espectro cultural 
e intelectual galega está enfrente. 

Elevar de categoria o Departamento de Política Lingüística no 
organigrama da Xunta, 
planificar a normalización, 
investir con claridade un 
orzamento milmillonário furtado 
no seu detalle ao Parlamento, 
ter sempre o ouvido atento ao 
que pensan as organizacións 
cidadás que def enden o 
idioma, usar ós meios de 
comunicación públicos para 
gañar talantes, non permitindo 
que o castellano entre de 
matute na programación, esi_?<ir 
o cumprimento do mínimo 
listón legal que se impuxo 
nestes anos, non son 
precisamente reivindicacións 
subversivas. 

Má resposta pode ser ignorar 
este clamor e usar a mentira 
ou a ocultación de dados no 
Parlamento como sucedeu no 
último debate sobre 
financiación de meios de 
comunicación en galego. A 
Xunta quedou emprazada 
nestas Letras Galegas de 1994 
e debe dar saida á 
rec!amación. • 

ANOSA TERRA 



FÜTBO~ESPECTÁCULO 

"Amañáchela boa, compañeiro", 
diciálle a muller ao seu home, alá 

as duas da mañán nun local do 
Orzán. A contestación veu en 

forma de cantiga de Gato Pérez: 
"Si ti non tes felicidade, de sabio 

non tes nada". No Porrón os 
xóvenes siareiros deportivistas 

seguian a saltar: "ai, ai, ai se nos 
ha matado el caralla ... Irnos 
camiñando ao encontro do 
Señor ... Ser segundos é un 

orgullo ... Coruña enteira está de 
borracheira ... ". No partido entre 

Deportivo e Valéncia dábanse 
todas as circunstáncias para 

facelo singular: a liga decidí ase 
no último partido, na casa e o 

Depor só dependia de si mesmo. 
Ademáis era a primeira vez. Ao 

final, nada foi como se pensaba, 
pero cada un, cada grupo de 

idade ou. social, capeou o 
temporal como puido. "Non pasa 

nada, o caso é ter saude", 
comentáballe ás tres da mañán 

un da Peña Miño a unha farola de . 
Catro Camiños. 

Cada xeración reaccic;>nou de xeito distinto ante a derrota do Deportivo 

Amañáchela boa, compañeiro 
•M. VÁZQUEZ/R. SANDOVAl/PUCHEIRO 

Sábado, 14 de Maio de 1994. 
Unha data para os anáis da histó
ria deportiva. "Acórdaste daquel 
dia no que o Deportivo perdeu a 
Liga en Riazor e fallando un pe
nalti no último minuto ... " Ese dia, 
segundo se ia facendo a limpeza 
matutina, ian aparecendo as ban
deiras, as bufandas e até colchas 
brancazuis nas fiestras. Acabáron
se en toda a cidade as teas azuis 
e brancas; non quedaban vinchas 
nas tendas e non habia diñeiro 
nos caixeiros automáticos. Houbo 
quen puxo o traxe de gala xa de 
mañanciña, como Xosé do quios-

que da praza do Comércio, quen 
vestiu ao can coas cores deporti
vistas para sacalo a mexar e, cen
tos de avós, baixaron a mercarlle 
as bufandas aos seus netos. 

A xente andaba nervosa e corria 
dun lado para outro como se da 
festa do patrón se tratase. Nunha 
panaderia da Avenida Finisterre 
afirmaban ás 11 da mañán que 
xa levaban vendido a mitade 
máis pan que nun sábado normal 
a esa mesma hora. Algunhas ca
fetarias tiñan menus especiais: 
bocadillos Mago de Arteixo, Su
per Depor, UEFA polo menos, 
hamburguesas Bebetiño, maione-

'Era unha continua 
transgresión das 
normas 
estabelecidas. Todo 
era amabilidade e 
concordia, ledícia ... 
carnaval'. 

sas brancazuis. comercios de 
postin con camisetas deportivis
tas no trinque. Taxis con lazos e 

bandeiras, raparigas pequenas, 
mozotas e mozas, con lazos de
portivistas no cabelo; señoras en
copetadas que saian da misa de 
San Xurxo coa bufanda do De
portivo "e un rosário extra e unha 
boa esmola para que gañe". Hou
bo os que até se mercaron "un bi
quini brancazul", ainda que este 
ano o que se leva é o marelo. 

Pero ese movimento inusual non 
se traducia nos bares dos Olmos, 
da Franxa ou da Estrela. Semella
ba como se os nérvios non deixa
ran paladear os viñas e petiscos. 
Ou seria que era Sábado ... As en
tradas na reventa andaban palas 

oitenta mil pesetas por unha tribu
na. Houbo quen decidiu vendelas, 
como uns mozos na Casa Basca 
para "darme unha noite a morrer". 
Tamén houbo quen non se quixo 
perder o espectáculo por nada. 
Tantos se sumaron ao negócio 
que, a última hora xa podias mer
car as mesmas localidades por só 
20.000 pesetas. 

O antroido deportivista 

Desde as catro da tarde a ense
nada de Riazor estaba convertida 
nun desfile antroidal : burros, ca
buxas , monos , cans e demais 
animais pintados coas cores 

¡------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------, 

O público transmitiulle aos xogadores a sua inseguridade 

A maquinária deportivista renxeu co nervosismo 
As 20,30 horas todo mudou. O 
antroido que a cidade levaba vi
vindo desde o dia anterior, dei
xaba paso á realidade dun en
centro futbolístico. As distintas 
caracterizacións dos afeizoados 
esvaíronse até converterse en 
espectadores/espectantes. Os 
cánticos, os bocinazos, os be
rros que aturdian Coruña, emu
deceron para asistir a unha re
presentación na que o público 
facia mútis e deixaba todo o pa
pel a once xogadores. Semella
ba que, xa no campo, non con
fiaban na vitória que viñan pre
goando semana tras semana. 

Desde o primeiro momento esa 
sensación de desconfianza pre
sente no público, até o ponto que, 
pésie á parafernália habia quen · 
se atrevia a afirmar que "dame o 
corpo que non gañamos", foi per
cibida polos xogadores. Era o pú-

blico inseguro dos anos setenta. 
Esa interacción existente entre 
bancada e manexadores. do ba
lón, que se transmite á própria ac
ción futbolística, semellaba afoga
da pola ansiedade da vitória, con
verténdoa en enerxia negativa. 

Os afeizoados, que case non 
animaron á equipa, fiábanse 
máis do Sevilla (aos 11 minutos 
o estádio deliraba ao marcar Si
meone en Barcelona) que do 
seu próprio clube. Ese nerviosis
mo, trasmitido desde as banca
das, apoderouse dos xogadores 
e, nese minuto 11, nun desco
munal erro dos zagueiros depor
tivistas, Gálvez non é quen de 
aproveitar un gol que xa se via 
vir se non fose por unha esplén
dida intervención de Liaño. Un 
minuto despois é o valencianista 
Fernando quen non acerta a re
matar na mesma boca de gol. 

Nada foi igual 

Xa nada foi igual. O medo apo
dero use de todos. Por se fose 
pouco, Stoichkov poñeria o em
pate no Nou Camp. O Deportivo 
que sempre baseou o seu xogo 
nesa maquinária perfecta que, 
con seguridade na zaga, ia en
gu lindo metros e ocasións ao 
contrário, semellaba funcionar 
igual que outras tardes. Pero 
aplicando ben o ouvido, podia 
comprobarse que a máquina 
renxia quente pala incertidume. 
Faltaba a imaxinación da arte e 
todo se deixaba ao automatismo 
da ciéncia. 

Os xogadores tocaban a pelota 
segundo o esquema preconcebi
do: Djukic, Donato, Mauro Sil
va ... O Valéncia tiña o antídoto. 
Cando trataban de que o balón · 
chegase a Fran, aparecia Sán-

chez Flores, cando a Bebeto, 
Camarasa. Na banda esquerda 
Nando non subia ao ataque e só 
López Rekarte poñía un pouco 
de acerto á enerxia que se des
prendia da maquinária deporti
vista. Todo era inércia, criadora 
só até o previsíbel. Por iso o Va
lénci a mantiña o cero a cero. 
Seis tiros fóra e catro parados, 
foron as veces que a reloxeria 
deportivista completou o seu ci
clo, ainda que, en tres ocasións 
fosen homes como Djukic, Mau
ro Silva ou Donato os que tive
sen as ocasións. Tampouco es
taba o recurso das faltas, que se 
estrelaban contra da barreira. 

Por non existir, nen sequer exis
tia esa aceleración na maquiná
ria futbolística que se puxo a an
dar cando o empate co Rayo Va
llecano. Todo o mundo, xogado
res e siareiros, semellaba ter in-

teriorizado que o campionato ia 
ser, dun ou doutro xeito de De
portivo, ainda que, alá no fondo 
do fondo, ninguén o crese. 

No minuto 89 chegaria a confir
mación de que sí, o destino esta
ba co Deportivo. López Nieto pita 
un penalti. Non está Donato, sus
tituido. Djukic vai ser o encarga
do de lanzalo. Unha sensación 
de incertidume percorre Riazor, 
ainda que todo o muAdo pensa 
que o partido está gañado, Djukic 
tamén. (Bufa, duas veces na ca
rreiriña, mal sinal). Asi que tira a 
falta máxima sen convicción, co
mo se o balón tivese que entrar 
porque sí. Bloca González. De
cepción. O público esperta. De
cátase de que a epopeia remata 
en traxédia (de todos) e que- ta
mén tiñan un papel importante no 
reparto, e comeza a animar a 
equipa. Demasiado tarde.• 
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r---------------------------------------------------, 
Só unha voz pedia sentidiño 
Fallou a comunicación. Aí estivo 
unha das claves, senón a clave, 
da decepción colectiva. De sú
peto os siareiros do Deportivo fi
xeron ouvidos xordos ás pala
bras do oráculo brancoazul. 
Cansou de repetir "ainda hai que 
gañala", pero a cidade tíñase 
trasformado nun auténtico An
troido no que ninguén escoitaba 
o clamor de Arsénio. Ao momen
to as suas verbas sábias queda
ban soterradas baixo un enorme 
"non pasa nada, a Liga está ga
ñada". Ao parecer, non o estaba. 

Foi tanta a ledícia vivida de an
temán. Unha toleria tan desbor
dada, que só pensar nun ins
tante que todo se podía perder 
nun partido, encollíalle o cora
zón aos xogadores. E encolléu
lle. Semellaba como que eles , 
fosen os únicos sabedores de 
que se podia fallar. Pero como 
dicilo máis alto se ninguén que
ria escoitalo. Andaron eles sós, 
toda a semana, con esta lousa 
inconfesábel. 

brancas e azuis. Coches engala
nados e pintados coas únicas co
res omnipresentes, señores con 
libreta e bombin coas mesmas 
cores ; pombas nos sombreiros, 
nenas en minisaia , camiseta, 
bombachos ; con pintura no cabe
lo, na faciana, nas pernas ... E os 
automobilistas, os dos Mercedes, 
Seat, Renault , os dos utilitários e 
coches de luxo, volta a darlle a 
bocina desde ben cedo. Era unha 
contínu a transgresión das nor
mas estabelecidas. Pero se cru
zas a rua os automóviles para
ban. Toda era amabilidade e con
córdia Xolda, ledícia, Carnaval. 

O campo estaba sementado de 
allos, as ristras penduraban das 
porterias. As velas enchian as igre
xas e no Chiquitín xa estaba a ba
rra máis enfervorizada coas suas 
cervexas e o seu himno deportivis
ta. Habia bailes nas ruas. Saudos. 
Abrazos e un Forza Depor!, de vez 
en cando. "Nós irnos rezar", dician 
unha señoras maiores con abrigos 
de peles en San Andrés. 

A Coruña inteira 
de borracheira 

Nen rezos, nen allos. Pasou o que 
podia pasar, ainda que a maioria 
negábase sequer a imaxinalo. Pe-

Pero se até o ceu semellaba be
rrarlles "non pasa nada, a Liga es
tá gañada". Durante todo o serán 
o firmamento permaneceu vestido 
coas cores escuras do neboeiro 
para, xusto antes de que sairan á 
rua os protagonistas, mudar de 
vestimenta e locir un fermoso tra
xe brancoazul. Xa foi demasiado. 
A faciana dos xogadores era un 
auténtico poema. Dolorosamente 
expresivo no meio dun mar de so
rri sos e berros enfervorizados. 
Convertéronos en deuses e non 
estaban preparados para asumir 
un papel que non é o seu. A sua 
dona díxolle a Djukic: "se hai un 
penalti non o tires". Toda unha 
premonición. 

Hainos que poden chegar a pen
sar que Galiza entrou na moder
nidade ca Depor (cqmo antes 
coa movida viguesa). E certo que 
incluso nas tribus da Polinésia 
poden situar secadra no mapa á 
Coruña, pero ese é o poder dos 
meios de comunicación, amantes 
veleidosos donde os haxa. • 

ro se alguén non estivera inteirado 
do resultado, seguramente pensa
ría que o desenlace fose totalmen
te o contrário. Os foguetes come
zaron a soar polos catro pontos 
cardinais da cidade. Uns botába
nos enrrabechados, outros "por
que xa non os quero na casa", ha
bia quen afirmaba que "a min non 
me fode a noite naide". 

Mentres que a barra xuvenil saia 
verrando que "A Coruña inteira, 
vai de borracheira", e animando a 
todos a "Catre Camiños", a xente 
de trinta a cincuenta estaba máis 
afectada. Andaban á percura, a 
maioria, das razóns: "se non cam
biase a Donato para que tirase o 
penalti. .. Os do Valéncia viñan pri
mados, como se entregaron .. . 
Non animamos e asi nos foi. Fal
taba Aldana e Cláudio ... Bebeto 
está cansado .. . " Case ninguén re
coñecia que nos xogos tanto se 
perde como se gaña. Pero para 
eles aquela tarde o que se estaba 
a xogar era coas suas ilusións. E 
habia que pór cara de que "aqui 
non pasa nada, xa chegamos on
de nunca pensamos ... O ano pa
sado terceiros , este segundos, 
para o ano primeiros". 

Certamente os máis doidos eran as 
persoas, homes e mulleres de ida-

'A barra xuvenil saia 
berrando 'A Coruña 
inteira, vai de 
borrachei ra'. 

de. "Xa nunca verei ao Deportivo 
campión", queixábase unha muller 
de máis de setenta anos subindo 
cara a Ronda de Nelle. Marchaban 
para a casa. Sequer tiñan o recur
so de desafogarse coa bebida. 

Para a xente nova, moitos deles 
nen sequer estiveron en Riazor 
nunca, nen ven os partidos pala 
TV, Depor é igual a festa. Asi que, 
para que mudar de plans? Veña, 
a Catro Camiños. Ali congregá
ronse máis de cinco mil xóvenes. 
Non se podia deixar pasar a oca
sión. E mesturaban a tristura, a 
desolación, o alcool, a sexualida
de, o mútuo apoio e comprensión, 
a posta en cena, a trasgresión, o 
deportivismo, o galeguismo, o co
ruñesismo e moitos máis ismos. 

Alguén ~s seis da mañán ainda 
berrou, "Forza, Depor"! Catro mo
zos que pasaban enrollados coa 
suas bufandas por Juan Florez 
perguntáronse: "Depor, Depor , 
qué Depor"? e botáronse a rir. • 

A REALIDADE VIRTUAL 
DO ESPECTÁCULO 

FUTBOLÍSTICO 
ALFONSO EIRÉ 

Arsénio lglésias tomou a palabra é dixo, dixo !)en: iínon hai que esque
cer que o fútbol é un xogo". Ante tanta literatura, extrapolación, intere
ses, disculpas e gañas de protagonismo, a sua voz dáballe medida, po
ñendo no seu lugar un acontedmento de singulares características, pe
ro repetido en centos de ocasións en sítios moi diferentes con idéntica 
parafernália e sentimentos: un partido de fútbol. 

As veces a realidade total convírtese en realidade virtual sen que as 
máquinas teñan que intervir para nada. As representacións de espectá
culo futbolístico son capaces de trasladar a un gran número de persoas 
unha percepción tan real como errónea, froito da emoción. O público 
métese dentro, participa nesa representación aportando primeiramente 
a sua disposición a receber sensacións. Sentimentos acrescentados 
pala sua ego-visión, no que xogan un papel fundamental o estado de 
ánimo, as frustracións e ledícias, tanto persoais como sociais . Velaí a 
base de calquer espectáculo. 

Os cidadáns crian ao redor do espectáculo esas ilusións necesárias ás 
que Chomsky calificou como caneos á vida. A emoción convértese en 
paixón, pero tamén en disculpa, en relación social e mesmo en evasión. 

Moitas veces o cidadán non é consciente de estar instalado nesa reali
dade artificial, dotada de emocións próprias, trasladándoa tanto ao seu 
comportamento persoal como social, · criándose un síndrome que se 

poderia denominar futbolítis, 
consistente en deseñar ou 

- - - - - - - - - - - tentar explicar os comporta

'M. 01tas veces o 
cidadán non é 

consciente de estar 
instalado nesa 

realidade artificial, 
transladándoa tanto ao 

seu comportamento 
persoal como social 

mentos individuais e colecti
vos através. da imersión nun 
simples xogo. O desenlace 
da representación tórnase 
en estímulo (positivo ou ne
gativo) xerador do compor
tamentos. 

Os meios de comunicación 
xogan un papel fundamental 
nesa síndrome ao proxectar 
a co1io a percepción de que 
o espectador segue ainda 
imerso nese intercámbio de 
sensacións, mantendo a fic
ción toda a semana. Au-
mentan as vendas, a factu

ración de publicidade, pero, sobretodo, instalan ao cidadán fóra da sua 
realidade social, poñendo en circulación outros valores e medidas para 
baremar a própria existéncia, até converter á realidade virtual en real. 

Hai unha grande minoria que se comporta segundo esa realidade induci
da na que están inmersos grácias aos meios de comunicación, abrigando 
mesmo aos (antes) críticos a participar (lideres políticos e sociais sucum
ben ao comportamente de siareiros), depositando a representatividade 
nunha equipa e non na identidade colectiva, como cidade ou como povo. 

O efecto positivo que pode desenvolver nunha sociedade o mito, a ex
presión colectiva dunhas arelas ou a autoidentificación através do es
pectáculo, non debe de facer esquecer que, como dicia Boskov, "fútbol 
é fútbol", o fútbol é. un xogo e os xogos, xogos son. Doutro xeito, sere
mos vítimas dos fados 9o azar que governan os resultados e non da 
nosa própria potencialidade como nación.• 



DIAS 

• Proposición 
conxunta de 
BNGe PSOE a 
prol da 
1gualdade de 
homes e mulleres 

Só tres dias despois de que o 
novo Secretário Xeral do PSOE 
galego, Francisco Vázquez, 
proclamara o divórcio definitivo 
entre o BNG e o PSOE no que 
se retire ao labor de oposición 
no Parlamento, a primeira voz 
díscola fíxose escoitar, por 
canto os dous grupos 
apresentaron unha Proposición 
non de Lei conxunta para 
solicitar a criazón da Comisión 
para a lgualdade e os Direitos 
das Mulleres". 

Foron as mulleres dos dous 
grupos quen levaron a iniciativa. 
A Comisión "ficaria constituida 
como órgao investigador, 
asesor e de impulso de accións 
ao Executivo, en matéria da 
variada e abundante 
problemática das mulleres da 
Galiza".• 

• Positivo balanzo 
de CG tras un 
ano no 
Parlamento 
europeu 

Coalición Galega calificou de 
moi positivo o balanzo de un 
ano de presenza de José 
Posada no Parlamento europeu, 
que tomou posesión o 13 de 
Xullo de 1993 e que foi eleito na 
Coalición Nacionalista na que 
tamén estaban integrado o PNV 
e as Asociacións lndependetes 
Canárias. Posada pertence ao 
grupo Arco Iris e é integrante 
das comisións de Transportes e 
Turismo, Agricultura, Pesca e 
Desenvolvimento Rural e 
Relacións Económicas 
Exteriores, é membro das 
Delegacións de Relacións co 
Magreb e Relacións con 
lslándia. e pertence aos 
intergrupos contra o embargo 
de Cuba, para a defensa do 
Povo do Sahara Ocidental e das 
línguas minorizadas. 

"O traballo pódese centrar 
esquematicamente en tres 
frentes -di o balanzo-: a loita 
pela mellara das infraestruturas 
galegas, a preocupación polo 
aspecto ecolóxico da Galiza, e a 
presenza do galega en 
Estrasburgo". • 

•Posíbel 
caducidade da 
concesión da 
minicentral do 
Eo en Trabada 

A Comisión Galega de Meio 
Ambiente instará á 
Confederación Hidrográfica do 

XOSÉ LOIS 

Norte para que, prévia apertura 
do oportuno expendente 
administrativo, proceda a 
acordar a caducidade da 
concesión de aproveitamento 
hidroeléctrico da minicentral Pé 
de Viña, instalada no rio Eo, no 
Goncello de Trabada. A mesma 
Comisión reiterou á 
Confederación a petición de 
imediata suspensión temporal 
da explotación polo 
incumprimento das condicións 
fixadas na resolución que 
autorizaba a reabilitación da 
central. O incumprimento das 
devanditas condicións está a 
producir a mortandade da 
povoación piscícola nese tramo 
do Eo.+ 

•O .Comisión 
E·uropea 

• # 

examinara a 
concentración 
parcelária na 
Límia 

Tras a pergunta do 
parlamentário europeu de CG, 
José Posada, interesándose 
pala auséncia de estudos de 
impacto meio ambiental nas 
obras da concentración 
parcelária na Límia, que se 
pagan con fundos europeus, a 
Comisión Europea asegurou 
que examinará detidamente a 
aplicación das medidas 
correctoras que puxo en marcha 
a Xunta e realizará, no seu 
caso, unha visita de inspección 
in situ. • 

•A Xunta nega a 
nova construción 
do instituto da 
Guia 

O compromiso da Xunta de 
demoler e construir de novo o 
instituto vigués da Guia está a 
ser ignorado, por iso os seus 
alunes e mestres comezaron 
unha série de mobilizacións 
para forzar á Consellaria a 
tomar unha decisión no sentido 
de facerse efectivo o 
compromiso. A dirección do 
centro estima que a nova 
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construción do instituto "é 
imprescindíbel polos graves 
problemas de infraestrutura e 
habitabilidade, que repercuten 
nas condicións idóneas para 
impartir a docéncia e, mesmo, 
en aspectos que afectan á 
seguridade física dos membros 
da comunidade escolar (só hai 
unha escaleira de acceso ás 
aulas, hai reixas nas xanelas e 
só existe unha porta para dar 
entrada e saída aos case 
seiscentos alunos_cos que canta 
o instit4to)". Despois dun peche 
de alumnos e profesores 
celebrado recentemente, o 
vindeiro Luns 23 de Maio ás 
seis da tarde partirá unha 
manifestación desde o centro 
para demandar a demolición e 
nova construción do edifício. • 

• H Asemblea 
Nacional dos CAE 

O pasado Sábado 14 de 
Maio celebrouse na 
residéncia universitária 
Monte da Condesa a 11 
Asemblea Nacional dos 
CAE, que reelexiu ao seu 
Consello Nacional, 
composto por oito 
persoas, que terá un~a 
vixéncia de dous 
anos.+ 

• Destituída a 
Directiva da 
cooperativa de 
Cobas por 
prestar diñeiro 
ªº pp 

A asemblea de sócios da 
cooperativa de Cobas 
(Ferrol), celebrada o 
pasado Domingo 15, e 
convocada para ratificar a 
suspensión de 
pagamentos, destituiu ao 
seu presidente e á sua 
Xunta Directiva xa que 
esta non foi quen de dar 
unha resposta satisfactória 
sobre o paradeiro de 350 
millóns de pesetas. O 
presidente destituido, 
Xosé Díaz Cereixo, negou 
o burato e desvencellou a 
crise dos préstamos dados 
ao PP.+ 

• Deteñen ao 
ex presidente de 
Venezuela 

A Corte Superma de 
Venezuela ven de ordear 
a detención do ex 
presidente Carlos Andrés 
Pérez por un suposto 
delito de malversación de 
caudais públicos. O ex 
ministro do Interior, 
Alfredo lzaguirre, tamén 
foi detido pola mesma 
razón. Ambos foron 
conducidos á comisaria á 
espera do seu ingreso na 

•Manifestación de okupas 
Unha manifestación de okupas percorreu as ruas céntricas 
de Vigo o pasado Mércores 18 de Maio para demandar o di
reito a ocupación dos edificios valeiros á vista da escasez de 
vivenda e instar á mocidade a exercer a ocupación de inmo
bles. Os manifestantes tamén protestaron polo recente desa
loxo en Madrid dun local ocupado desde habia cinco anos.• 

•Alarmante medre 
do paro 

Xusto dous dias despois do Governo pro
clamar o fin da crise en base aos novas 
dados económicos difundidos polas auto
ridades financeiras, foi coñecida unha no
va cifra do paro, que indica que o empre
go descendeu severamente na Galiza no 
último trimestre. Asi, en Decembro pasa
do o número de parados era de 219.100 
persoas e agora é de 230.800. A diminu
ción real da povoación ocupada no naso 
páis foi de 
28.000 per
soas nese 
mesmo pe
riodo. A 
porcentaxe 
do paro no 
Estado sitú
ase no 24,5 
e o número 
de desocu
pados en 
3.792 .760. 
O incre 
mento do 
paro na Ga
l iza foi un 
dos maio 
res do Esta
do , ao ser 
do 11 ,6%. Outra porcentaxe na que Gali
za está nos primeiros postas é o umbral 
de pobreza, xa que o 24% das casas ga
legas está nesta categoria. 

Por outra banda, CCOO ven de facer pú
blico o seu tradicional informe mensual , 
que nesta ocasión dedica á contratación 
na Galiza no ano 1993. As conclusións 
do informe revelan que o 96% dos con
tratos realizados foron temporais , que hai 
unha grande rotación no emprego, que a 
flexibil ización non trouxo efeitos positivos 
para o mercado laboral e que se confirma 
que a precarización non xerou emprego 
porque os pastos de traballo coxunturais 
e en empresas inestábeis foron os pri
meiros en desaparecer.• 

•O INI entraria en 
Alvarez cos cartos 
que lle adebeda GEA 

Nunha reunión entre o conselleiro de ln
dústria, António Couceiro, e o Comité de 
Empresa de Alvarez foi revelado que o 
INI non efectuará unha inxección de car
tas no Grupo de Empresas Alvarez, pero 
si subrogará a débeda de mil millóns que 
Alvarez ten contraído co Estado para 
destinala á ampliación de capital. Tamén 
foi desvelado que várias empresas gale
gas estarian dispostas a entrar en Alva
rez aportando fundos. Os traballadores , 
que levan catro meses sen cobrar, mani
festáronse diante da Consellaria mentres 
se celebraba a reunión.• 

• Ultimato dos 
traballadores de 
Picusa á dirección 
da empresa 

Se antes do primeiro de Xuño a dirección 
de Tipel-Picusa non apresenta un plano 
de viabilidade, os traballadores comeza
rán as mobilizacións; o ultimato foi dado 
a coñecer á empresa polo Comité de Per
soal nunha reunión mantida o Méfcores 
18 en Catalunya. Fontes sindicais infor
man que a Xunta estaria disposta a apor
tar apoio e que un grupo de empresários 
galegos en Venezuela quere inxectar car
tas en Picusa. A operación non gosta á 
Generalitat, que está a retrasar a saída a 
crise para evitar que o grupo sexa centra
lizado en Padrón e que a Gal iza pase a 
poseer a maior peletei ra de Europa. • 
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Rexeitada a reforma do financiamento sanitário_ ~ o _traspaso de portas : 

PSOE, CiU e · 1u desautorizan á Cámara galega 
O Pleno do Congreso de Depu
tados rexeitou duas iniciativas 
do parlamento galego. PSOE, 
CiU e IU mostráronse contrários 
ao traspaso dos portos de inte
rese xeral á Comunidade Autó
noma Galega. Tamén desbota
ron a proposta, aprobada por 
unanimidade no Pazo do Hó
rreo, de reformar o financiamen
to sanitário. Esta vez cos votos 
en contra do PSOE e CiU. O 
PNV abstívose. 

Xosé Manuel Vila do PP (que fi 
xo un canto ao· autor da propos
ta, Camilo Nogueira) e Francisco 
Trigo do BNG reclamaron o tras
paso de competéncias e dos 
meios económicos correspon_, 
dentes aos portos de A Coruña, 
Ferrol, Vilagarcia e Vigo, que ain
da pertencen á administración 
estatal. Os seus argumentos ba
seáronse en facilitar a planifica
ción conxunta. Francisco Trigo 
afirmou que Galiza necesita un 

A PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE 

"proxecto económico que non 
pode facerse globalmente se os 
portos non pasan a ser da nosa 
competéncia". 

Guillerme Rodríguez (BNG), 
Francisco Cerviño (PSOE) e 
Fernando C. Rodríguez (PP), 
defenderon a iniciativa da Cá
mara Galega referente á refor
ma do financiamento sanitário , 
baseada no princípio da supera
ción progresiva das desigualda-

des territoriais en matéria sani
tária, demandando, entre outras 
cousas, reducir de dez a tres 
anos o prazo establecido pola 
lei para igualar o financiamento 
da asisténcia sanitária das auto
nomias segundo a povoación. 
Pedia que no financiamento se 
tivese en conta a povoacióil de 
dereito, a dispersión xeográfica 
e a renda por habitante. 

Estas últimas cuestións tiveron a 

CiU como unha das formacións 
máis críticas. A postura do Par
lamento español foi duramente 
criticada polos tres portavoces 
parlamentários galegos, afirman
do que poñian de manifesto "o 
desprezo pala Cámara e a opi
nión do povo galega" (Xosé Ma
nuel Beiras) e a falácia da s_oli
dariedade, entre as distintas co
munidades e mesmo entre for
zas que se reclaman de esquer
das, en clara referéncia a IU. t 

A dirección da clínica privada descapitaliza o centro para manter outros negócios 

Povisa despide 20 traballadores 
dun plantel no que faltan 600 
• G. LUCA DE TENA 

A dirección da clínica 
privada Povisa 
descapitaliza o centro para 
manter outros negócios o 
que lle impide cumprir as 
condicións do seu 
concerto co Servizo 
Galega de Saude 
(SERGAS)S para atender 
a comarca Sul de Vigo. 
Povisa quer despedir vinte 
traballadores para 
sustituilos por outros con 
contratos máis precários 
mentres lle faltan 600 
traballadores para ter a 
proporción de empregados 
dos hospitais públicos. 

presentantes dos traballadores, 
só unha parte dos seiscentos 
millóns de perdas acumuladas 
corresponden á xestión da ante
rior dirección. Unha parte proce
de do ano 1993 no que o hospi
tal acrecentou a sua facturación 
polo novo concerto co SERGAS, 
que superaba en máis de dous 
mil millóns o do ano anterior. 

32 persoas para atinxir a plantilla 
ideal, pero tanto a Consellaria de 
Sanidade como a representa
ción dos ti'aballadores fixan en 
600 o aumento de persoal para 
atinxir. as .nóminas que compre. 

A Confederación lntersindical Ga
lega da Sanmidade (CIG-Saúde) 
di que os vinte despidos perxudi
can a calidade asistencial pois se 
cámbia a formación e experiéncia 
por un aforro que sairá da saude 
e benestar dos pacientes do 
SERGAS. A CIG-Saude entende 
que o SERGAS está obrigado a 
esixir de Povisa a dotación ade
cuada ás prestacións que ten 
concertadas para a asisténcia de 
Cangas, Moaña, Nigrán, Gondo
mar, Baiona, Coia e o ambulató
rio de López Mora en Vigo. 

O grupo de capital que no ano 
1973 fundou a Policlínica Vigo 
S.A. (Povisa) pechou lago o con
certo máis importante do Estado 
coa seguridade social. Povisa 
actuou desde aquela como gru-

CJ) po de presión para evitar que o 
~ lnsalud mellorase as suas dota
:'.:J cións na comarca de Vigo. No º . ano 1972 o ministro de Franco, 
~ Licinio de la Fuente (despois 
<I'. presidente do Banco Gallego) in-

Os despidos comprometen ain
da máis o nível de calidade asis
tencial e reavivan as críticas so
bre o concerto millonário que o 
SERGAS mantén co hospital pri
vado. A polémica exténdese á 
sanidade de libre mercado e ás 
suas incapacidades básicas. Os 
traballadores de Povisa fixeran 
unha chamada de atención á 
opinión pública no ano 1990 so
bre os graves problemas de xes
tión que atravesaba o centro. 

O Consello de administración de 
Povisa responsabiliza aos traba
lladores destas perdas. Con todo, 
un informe da Consellaria de Sa
nidade indica que o centro con
certado de Vigo ten unha estrutu
ra financeira que couta absoluta
mente a sua viabilidade. Pala sua 
parte, o Comité acusa á dirección 
de descapitalizar o hospital por 
manter a clínica Los Nardos, da 
mesma propriedade que funciona 
en Madrid . Povisa subvenciona 
outras sociedades relacionadas 
coa asisténcia sanitária privada 
como Grupo LN ou a consultora 
Techplanosa, que durante as con
sellerias de Pablo Padín e Monte
ro realizou traballos para a Xunta. 
Povisa ten a propriedade de Se
guro Europeo e mantén intereses 
en Berlain e as clínicas Troncoso 
e Uro/. Segundo a dirección da 
Escala Universitária de Enferme
ría, a clínica viguesa inviste unha 
parte importante do que recebe 
do SERGAS nestes intereses. A 
Xunta non pratica control de cali
dade nengun sobre a asisténcia 
que presta Povisa. 

• Os traballadores de Povisa protestan contra uns despidos que rebaixarán a calida- terveu persoalmente contra a re-
de da asisténcia. forma do Xeral de Vigo en tanto 

Nomeada en Xaneiro do 93 , a 
actual dirección di que parte dos 
problemas económicos do cen
tro hospitalário son herdados da 
xestión anterior. Pero o Comité 
lembra que foi en Febreiro do 93 
cando comezaron os retrasos no 
pago das. nóminas. Para os re-

A medida da calidade 

tas. O Comité discrepa coa direc
ción do centro sobre este sistema 
de ponderación-. "A calidade mí
dese en número de especialistas, 
persoal suficiente en número e 
formación, número de interven
ci0ns satisfactorias, média de du..: 
ración de ingresos, tempo de es-

vidan á dirección a acadar un nú
mero de pacientes escarados 
(chagados) inferior ao cinco por 
cento; sobre permanéncias infe
riores aos doce d'ias e a auséncia 
de infeccións intra-hospitalárias, 
entre·outras referéncias. 

limitaba as especialidades de 
contratac;ión exclusiva coa segu
ridade social do hospital privado. 
En Xuño do 88, remataron as 
obras de ampliación da clínica a 
625 camas e o conselleiro de 
Sanidade defendeu decantado a 
necesidade de repartir os as·egu
rados da comarca de Vigo para 
entre·gar a metade á Povisa.+ 

Os critérios de calidade asisten
cial non poden medirse sobre nú
mero de intervencións e consul-

. pera para quirófano e na sá de 
urxéncias" .. Os traballadores con-

O Consello de Administración da 
empresa di que a penas faltan 
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Q PROXECTO PETROVIGO 

Na opinión do claustro do Instituto de Investigacións Mariñas, o 1 salvaga~da dos recursos naturais da ria de Vigo. O biólogo Miguel 
proxecto de Petrovigo constitue un risco moi grave para a Anxo Murado resumiu a posición do Instituto neste artigo. 

O PORTO PETROLEIRO DE, VIGO 
AMEAZA OS RECURSOS NATURAIS DA RIA 

Non se sabe se a correlación é ou non 
meramente accidentar (e dous eventos 
son pouca mostra para estimalo), pero o 
certo é que o tema do porto petroleiro de 
Vigo principiou a sua andadura na vici
ñanza das eleicións xerais, para, lago de 
ficar latente unha tempada, regresar á 
palestra na viciñanza das autonómic~s. 
Diríase que agacha a esperanza de se 
introducir nalgunha apresurada promesa 
eleitoral , o que talvez non deixaría de ser 
un indicio acougador. 

A polémica en torno a tal posibilidade é, 
por suposto, absolutamente normal. 
Coma en todo tema relativo á utilización 
do espacio físico , a compatibilización de 
intereses é difícil. Dificultade que aumen
ta, claro, canelo o espacio directamente 
utilizado pode ser só un pequeno reflexo 
do realmente afectado, e que se intensifi
ca se, coma neste caso, existe a suspeita 
de que no espacio afectado poden chegar 
a quedar excluídos móitos dos seus usos 
tradicionais, fundamentalmente os ligados 
á explotación dos recursos litarais auto
rrenovábeis. Como pano de fundo, unha 
complexa crise con perspectivas máis 
ben celobres non parece, certamente, o 
mellar contexto para argumentacións sub
tí s acerca do binomio desenrolo-medio 
ambiente, nen para o debate matizado de 
alternativas económicas. 

Acaso é mesmamente no contexto do 
momento onde sería preciso buscar as 
causas de varios silencios conspicuos no 
tema, e acaso tampouco tais silencios 
sexan, ó cabo, mala alternativa agora. 
Mais é o caso que, como tamén adoita 
suceder nestas incertidumes, o centro de 
gravidade do debate parece ir basculan
do cara a derroteiros que non contribúen 
senon a desenfocar o tema, e que seme
llan ir abríndose camiño sostidos nun ar
gumento sustancialmente irrelevante e 
neutro simplemente falso. 

O argumento falso ven rezando máis ou 
menos así: "a Ría de Vigo, nun estado la
mentábel, practicamente morta, non consti
túe xa un sustrato capaz de manter unha 
explotación razoábel dos recursos mariños". 

Non paga moito a pena obxectar aquí 
polo miúdo tal disparatada afirmación. Va
rios equipos de investigación no Instituto 
de lnvestigacións Mariñas, no Instituto 
Español de Oceanografía, na Universida
de, producen un bon número de páxinas 
por ano (en publicacións internacionais 
que saen no sacrosanto Science Citation 
lndex, como impón a moda española ac
tual) , centradas nas moi diversas ver
quentes de estudio que permiten flora e 
fauna da Ría de Vigo. o cadro da figura 1, 
preparado no 1987 por un colectivo do 
Instituto de lnvestigacións Mariñas e per-

M. ANxo MURADO 

Figura 1: 
Diagrama dos 

fluxos de 
biomasa 

Produción primaria neta 
884 

na Ría de Vigo, 
en milleiros de 
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fectamente vixente arestora, oferece 
unha visión realista e contrastada, aínda 
qu_e esquemática e máis ben moderada, 
das tonelaxes anuais de materia viva im
plicadas na actividade natural da Ría. Xul
gue o leitor por sí mesmo, e traduza apro
ximadamente a pese-

Fitoplanctófagos 
141,4 

Peixes 
peláxicos 

5,3 

t HOME: 2,61 

Outros 
carnívoros 

15,8 
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reais, do tipo dos que se recollen na figu
ra 2, para decatarse de que no ingreso 
non natural de petróleo no mar, a princi
pal responsabilidade non recae nas no
vas que aparecen nas primeiras planas 
dos xornais, senón nas perdas debidas a 

pequenos erres, a de-
tas e postas de traballo 
directos e indirectos. 

saxustes cotiáns de 
- - - - - - - - - - baixa entidade indivi-

O argumento irrele
vante atinxe ó elevado 
índice de seguranza 
contra eventuais acci
dentes que aterecen 
as instalacións do tipo 
da que se propón. E 
certo é que os acci
dentes que comportan 
o derrame de petróleo 
no mar constitúen sen 
dúbida a dimensión 
máis espectacular (e, 

'As dual, a inevitábeis per-
perdas debidas das momentáneas de 

a pequenos erras e 
non os accidentes 
espectaculares son 
o principal motivo 
de contaminación'. 

control que se prolon
gan un pouco máis do 
debido .. ., a todos 
aqueles eventos, en 
definitiva, non mere
ce ntes de titulares 
precisamente porque 
son consubstanciais á 
manipulación diaria do 
petróleo. Para decilo 
brevemente : os acci

como sabemos ben os galegas, catastró
fica para as áreas que os experimentan 
directamente) da problemática asociada 
ó trafego desta materia prima. Pero unha 
vez máis abonda unha ollada ós dados 

dentes móvense no 
terreo das baixas probabilidades; as emi
sións sistemáticas de causalidade difusa, 
no terreo das certezas. 

Pouco máis cabe engadir dende a pers-

Plataformas de extracción(2,0%) 

tes naturais(?,0%) 
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pectiva que motivou estas liñas. Unha vez 
encetadas, porén, non parece inoportuno 
subliñar o curioso contraste entre a retórica 
«talasófila" máis ou menos oficial da cida
de de Vigo, e a desidia coa que irnos caín
do progresivamente nunha vía que aban
dona a cada paso máis o tratamento do re
curso máis obvio do que a cidade dispón. 
Desidia moi arriscada, porque se unha 
causa resulta evidente nestes finais do sé
culo XX é que as alternativas paleotécni
cas -que diría Mumford- non van tendo xa 
outro recurso que o de se introducir palas 
rachaduras dos tecidos socioeconómicos 
mal urdidos. E somos nós mesmos quen 
abrimos o rachón ó non sabermos explotar 
a vantaxe diferencial do naso medio no pa
norama das necesidades que caracterizan 
unha grande parte da demanda civilizada 
do noso momento (algún día haberá que 
talar , por exemplo, da radical ineptitude 
posta de manifesto por tódolos que dun 
xeito ou doutro interviñeron no debate do 
lagoon -ou a eiroa- de Bauzas, oportuni
dade que nengún país "do noso entorno" 
houbera deixado escapar). 

Se cadra -a metáfora é frecuente- o 
noso disco está raiado. Causa que non 
debería solprender a quen, ignorando as 
lectoras láser, nolo levan tocando dende 
sempre coa mesma gastada agulla. Se 
cadra, tamén , sectores coma o da produ
ción de fármacos, a de sementes agríco
las, a electrónica, os electrodomésticos, 
a química fina, a industria editorial, a ali
mentaria ou a de reciclaxe, poñamos por 
casos , parécennos prexu ic iosamente 
máis desexábeis simplemente porque o 
noso contacto con eles procede funda
mentalmente da bibliografía ou das via
xes. Con todo, o que máis se agradece 
da paisaxe neotécn ica - Mumford de 
novo- é que non amasa esa vocación de 
exclusivismo da industria paleotécnica, 
ese presentimento tantas veces confir
mado de que unha vez tomada unha de
cisión, a reversibilidade das suas conse
cuencias pertence xa ás escalas de tem
po históricas, se non xeolóxicas. 

Aínda que o argumento da marte da Ría 
fose certo, tristeira decisión sería, e esca
samente xustificábel , a de impedir a sua 
resurrección. Pero o certo é que nas ac
tuais circunstancias, o argumento seme
lla ter máis de ál ibi , de parva coartada, 
do que de calquera outra causa. E recor
da moito ós que dín que Vigo é xa unha 
desfeita urbanística para podaren seguir 
a facer desfeitas urbanísticas nos nume
rosos espacios que aínda permitirían so
lucións civilizadas . 

Dentro duns anos, e como algún badoco 
fai agora co urbanismo, ¿estarán a se lle 
botar as culpas da Ría tanmén ós ouren
sáns? (eu, nacer, nacín en Lugo). • 

Figura 2: Orixes da contaminación mariña por petróleo (segundo dados de Bergueiro, 1991) 
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A prometida inocuidade de Petrovigo non se axusta á estatística: o 33% da contaminación mundial por 
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pROCESOS CONGRESUAIS 

A entrada de Caballero en vez de Laxe na presidéncia dá pé para pensar que Vázquez 
xoga a suceder a Felipe González 

A división trunfou no congreso do PSdeG-PSOE 
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA 

Se alguén gañou no VII 
congreso do PSdeG
PSOE foi a división. 
Vázquez voltou a ter unha 
vitória orgánica despois de 
14 anos afastado das 
turnas do partido, mais 
antes tivo que renunciar a 
boa parte do seu 
programa. Segue a 
defender que se acabou "o 
de ser monaguillos de 
Madrid", pero colocou a 
Abel Caballero, da 
executiva federal, como 
presidente do PSOE 
galega, causando malestar 
entre os seguidores de 
Laxe. Príncipe, o ''trunfador 
ideolóxico", viu nesa 
xogada claves extra
galegas, ainda que 
asegurou que Vázquez 
non lle ten dito que estexa 
a xogar á sucesión de 
Felipe González. 

"Eu non voto aos meus torturado
res", dicia o Domingo un delega
do do grupo de Pontevedra, sen 
dúbida en relación coa caída de 
Baltasar García, membro da xes
tora, dos pastos principais da can
didatura que encabezaba Francis
co Vázquez. Un compañeiro, pola 
contra, retrucaba: "Eu si", cun so
rriso que semellaba avergoñado. 

Pouco despois o alcalde da Coru
ña era proclamado secretário xe
ral do PSdeG-PSOE, nun congre
so no que resultaron perdedores 
os dous principais líderes e os 
dous principais sectores, mália os 
dous se declararen vencedores. 

O trunfo de Vázquez quedou 
máis ou menos claro nas fumas, 
pero Carlos Príncipe non dubi
dou en autoproclamarse gañador 
ideolóxico, honra que lle disputou 
Ceferino Díaz, que foi quen con
seguiu que a estrutura comarcal 
do PSdeG-PSOE siga a ser. 

En todo caso, o que gañou foi a 
división xa anunciada que amea
za con agravarse a medida que 
as liortas pasen ás agrupacións 
locais e ás asambleas intercomar
cais que deben decidir os máis de 
douscentos membros do comité 
federal , aos que se xuntarán os 
4 7 membros da executiva, que 
serán 48 cando se incorpore o 
portavoz do grupo parlamentário. 

O congreso rematou co agarda
do abrazo de Vázquez e Prínci
pe, coas verbas: "Eu non teño 
adversários no partido", pronun
ciadas polo novo secretário. O 
alcalde de Vigo, se.n embargo, 
comezou ao dia seguinte, Luns, 
a exixir a Vázquez responsabili
dades pala exclusión de Xosé 
Vázquez Fouz da candidatura ás 
europeas, do mesmo xeito que o 
alcalde da Coruña reclamou ca
bezas palas exclusións de Laxe 
e Nogueira e polo desastre elei
toral de Outubro do 93. 

Colaborar con Fraga 

Pala sua banda, e tamén o Luns 
16, Ceferino Díaz, que se amo-

Clpriá Ciscar, o enviado de Madrid -segundo pola direita-, non foi quen de unifi.car as duas po.sicióñs. PEPE FERRÍN 

sara con Príncipe partidário de 
buscar acercamento ao BNG pa
ra facer frente á hexemonia ac-. 
tual da dereita, amosou o seu 
rexeitamento as declaracións 
que deixou cair Vázquez no seu 
discurso de proclamación e que 
parecian reproche.s ao grupo 
parlamentário: en adiante o PS
deG-PSOE non ia facer oposi
ción do non polo non, a Xunta 
teria colaboración en asuntos de 
interese para Galiza e Fraga te
rá a "leal oposición" de Vázquez. 
O ainda portavoz na Cámara 
amosábase doído: "E como se 
até agora fósemos sempre co 
non polo non, ou como se Fraga 
precisase axuda nosa". 

Vázquez perdeu a palabra de 
que non ian existir componen-

das nos c6rredores, porque o 
VII congreso foi sobretodo de 
corredores, de of.ertas e contra
ofertas, antes é:ta definitiva rup
tura e a apresentación das duas 
candidaturas, que estiverón a 
ponto de ser tres. 

Cefec~no. Díaz, .agora condenado 
a perder protagonismo no grupo 
parlamentário en favor de Fernan
do Salgado, xogou as suas bazas 
con habilidade e, despois de re
xeitar unha oferta de Vázquez en 
forma de cheque en branca -até 
ese _ponto estaba o presidente da 
FEMP inseguro sobre a suficién
cia dos seus apoios-, apresen
tou a sua candidatura para lograr 
que Carlos Príncipe o colocase á 
frente, como presidente, na sua 
lista, relegando tamén a postas 

de menor importáncia no escala
fón a dous dos considerados res
pon sábe is directos da desfeita . 
eleitoral autonómica: Miguel Corti-
zo e Xosé Blanco. · 

- Sempre despreciou as vitórias· 
orgánicas, pero Vázquez aca-

: _ dc;m. a.. vitória orgánica a costa de 
perder boa parte do seu proxec
to político no camiño cara a se
cretaria xeral que deixou a raiz 
da liorta da capitalidade de Gali
za, despois de ser eleito como 
primeiro dirixente do PSOE ga
lega no 1977 e reeleito no 1980. 

Francisco Vázquez dixo que faria 
invitación a determinadas perso
as para que entrasen. na sua 
executiva, sen negociacións, nen 
reparto de cuotas, e tivo que en-

AS DUAS LIÑAS DE PACO VÁZQUEZ . 
A.EIRÉ 

Cal vai ser a política que realizará o PSOE na Ga
liza antes que se esfarele? A aprobada nos textos 
congresuais ou a deseñada polo Secretário Xeral -
no discurso de clausura? As duas teñen pouco en 
comun. Se os primeiros falan de refundación, gale..:. 
guidade, acordos coa esquerda nacionalista e inte
gración, Francisco Vázquez deseñou unha estraté
xia totalmente diferente. 

O seu discurso, se non fose po!o español empre

até de agora, os intereses galegas, até o ponto de 
que nas listas europeas do PSOE non vai nengun 
galega nos postas de saida, como puxo de mani
festo Carlos Príncipe. 

No discurso de Vázquez evidenciouse a sua estra
téxia con duas posibilidades. O acceso á Secretá
ria Xeral é unha necesidade para situarse nun 
PSOE estatal donde mandan os distintos respon
sábeis autonómicos. Desde esta plataforma agar

gado, podia ser asumido 
por Fraga 1 ribarne. Váz
quez situou claramente aos 
inimigos, o BNG, utilizando 
os mesmos calificativos 
que o Presidente da Xunta. 
Precisamente botouse en 
falta na sua alocución unha 
.referéncia crítica á política 
desenvolvida polo Governo · 
autonómico,. Por se fose 
pouco, criticou a oposición 
que até de agora veu de
senvolvendo o PSOE (dei-

da un hipotético relevo de_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Felipe González. 

A respeito da autonomia 
do PSdG en relación con 
Madrid, foi claro: 'Quen 
deben de mandar son os 

intereses de Estado'. 

Se esta posibilidade fraca
sase polo esfarelamento do 
PSOE en Madrid, Vázquez 
teria outra opción: a de lide
rar desde A Coruña un par
tido de corte populista no 
que se integraria a parte 
fraguista do PP e que con
taria non só ·co apoio de 
constructores senón de en-

xando ao BNG como única oposición), advertindo 
non só que o partido vai "abandonar a política do 
non" (sistema só utilizado para defender as direc
trices de M.adrid), senón que vai a comezar unha 
política de colaboración coa Xurita. 

A respeito da tan manexada autonomia do PSdG a 
respeito de Madrid,. o alcalde coruñés tamén foi 
claro: "podemos cometer o erro de pensar como 
socialistas extremeños, cataláns ou galegas". 
Quen deben de mandar son os "intereses de Esta
do", sacrificando se fai ·falla, como veu sucedendo 

tidades financieiras, Cáma
ras de Comércio e meios de comunicación. Neste 
sens_o funcionan xa os pactos existentes con Guiña 
e Fraga. Pero, segundo recoñece no libro V de Váz
quez, cada pacto pontual coa Xunta leva emparella
do a firma de convénios de obras para A Coruña. 

Esta segunda estratéxia choca frontalmente cos in
tereses de cada vez máis socialistas, incluidos os 
alcaldes, que nas próximas municipais poden de
pender do BNG se queren manter alguna das alcal
dias. A discórdia de intereses e liñas queda máis 
patente que antes de-celebrarse e -congFeso. +- - -- - · -

trar, palas presións da executiva 
federal que trouxo o conciliador 
Cipriá Ciscar. Sen embargo o 
seu talante autoritário fixo que en 
determinado momento se planta
se diante do enviado de Madrid, 
en boa medida para defender a 
exclusión de Miguel Cortizo: "¡No 
me sale de los cojones, valencia
no! ¡Esta es mi lista!", ouvironlle 
dicer a Vázquez. Ciscar tentou 
achegar posturas, pero acabou 
colleitando o seu primeiro fraca
so no labor de acadar a integra
ción nas federacións socialistas, 
despois dos éxitos en Madrid e 
Extremadura. 

As duas derrotas 
de Vázquez 

Vázquez quixo gañar sen baixar 
do autobus e na prrmeira xorna
da do Congreso andou só a dei
xarse ver, paseando. Na madru
gada do Domingo, despois da 
derrota do Deportivo e despois 
de perder na comisión de estatu
tos -na que mesmo os delega
dos forzaron a demisión de "vaz
quista" Antón Gato-:- a votación 

· que o deixaba sen o seu proxec
to de converter as agrupacJóns 
no eixo vertebrador do partido, o 
alcalde . da Coruña xa tivo que 
facer un primeiro achegamento 
a Príncipe. Eran perta das tres 
da madrugada e o enco11tro du
rou pouco: tres minutos. 

O Domingo a división estaba 
máis próxima a medida que se 
sucedian ofertas e contraofertas, 

. con tres ilustres "madrileños" co 
encargo de entrar na executiva 
só no caso de se dar acorde in
tegrador: Emílio Pérez Touriño, 
Enrique Curie! e Xaime Barreiro. 

O alcalde de Vigo contou en rolda 
de prensa, o Domingo pola mañá, 
as suas impresións do miniencon
tro con Vázquez. Dixo que nunca 
se sentira tan mal, diante de ''tan
ta falta de · respeito", e resumiu 
acudindo ao cantar brasileiro: 
"Voce ·abusou de min, abusou". 

Francisco tivo que esquecer o 
seu desexo de suprimir ás Xu
ventudes Socialistas que , se
gundo Balsa, sairon reforzadas, 
cunha cuota do 1 O por cento, 
ainda que compatíbel co 35% 
das mulleres (na nova executiva 
non se acacia nen o 25%). 

O alcalde coruñés tamén tivo 
que aceitar que os candidatos a 
todas as alcaldias galegas e á 
presidencia da Xunta sexan es
collidos polos militantes en elei
cións primárias, mentres que no 
seu proxecto só defendia a op
ción para os concellos de máis 
de 20.000 habitantes. · 

Vázquez rematou o congreso pe
dindo o fin do debate de etiquetas 
no PSdeG-PSOE, pero relegou a 
González Laxe da presidéncia pa
ra pór no· seu sítio ao guerrista 

· Abel Caballero, que é membro da 
executiva federal e non casa moi
to coa idea de ter un partido inde
pendente de Madrid. 

Ese cámbio deu pé a que Prín
cipe talase de claves extra-gale
gas na operación. Dixo non ter 
constáncia de que Francisco 
Vázquez estivese a xogar cara 
a sucesión de Felipe González, 
pero a -c-ou-s-a xa estaba-cMa.-+ 



CUOTAS NO AGRO _________________ __________ _ 

O Sindicato Labrego defende a calidade das zonas produtoras históricas 

A C.E. prémia o viñó tratado quimicamente 
• XOAN C. GARRIDO COUCEIRO 

A permisividade do 
enriquecimento dos viñas 
por engadido de sacarosa 
ou de mostos de uvas 
concentradas provocaron 
unha desestabilización do 
mercado vitivinícola, e os 
consecuentes 
excedentes. Estas 
práti'cas de 
enriquecimento 
(chaptalización) son 
habi.tuais no Norte 
europeu e son usadas 
para aumentar o grau 
alcoólico dos seus viñas; 
dado que as elevadas 
producións por hectárea 
(Alemáña por exemplo 
chega a 180 Hl/Ha frente 
aos 40-50 Hl/Ha da 
Galiza) provocan unha 
baixa graduación nos 
viñas (7-8 graus). 

Frente ao problema dos exce
dentes, a CE levou a cabo di
versas medidas entre as que a 
máis radical foi a dos programas 
de arranque de viñedo, que se 
levaron a cabo en zonas que 
producen viña de calidade de 
xeito natural . 

En Decembro do 92 celebrouse 
en Béziers un encentro de dele
gacións de viticultores de Portu
gal, Estado español , ltália e 
Franza, na que participou o SLG 
por Galiza. Nesa reunión as or
ganizacións agrárias do Sul eu
ropeu definiron unha táboa rei
vindicativa para modificar a polí
tica vitivinícola europea na que 

-se destacaba a oposición á 
chaptalización ; pedindo que o 
arranque de viñedos se faga se
lectivo, . respeitando as comar
cas de vocación produtoras de 
calidade , solicitanoo modifica
ción do sistema de confinancia
ción das-· axu'das sóci0-estrutu
rais e. a proibición definitiva das 
cepas híbridas. 

O documerito que a Comisión 
Europea remitiu ao Consello de 
Ministros en Xullo do 93 igno
rou totalmente estas propos
tas , senda criticado polo sec
tor, especialmente pola Coor
denadora Labrega Europea, 

A C.E. pretende que se arranquen importantes viñedos tradicionais. 

que apresentou unha alternati 
va en Bruxelas. 

O Parlamento Europeu en se
sión de traballo celebradas en 
Febreiro deste ano, aceitou al
g un has das suxeréncias da 
CPE (da que forma parte o 
SLG) , pero estas suxeréncias 
non foron admitidas finalmente 
pola Comisión, desautorizando, 
e mesmo monstrando a futilida
de do Parlamento Europeu. 

O proxecto de reforma que ven 
de apresentar a Comisión esta
belece un control da produción 
a meio de cotas a Estados , 
frente a un control en base a 
rentabilidade por hectárea, polo 
cal o Estado español teria que 
reducir a produción en 1 O mi
llóns de hectolitros sobre un to
tal de 37,2 durante os próximos 
seis anos, através dos chama
dos eufemisticamente "progra
mas rexionais de adaptación da 
vitjcuJtura" (arranque de viñedo, 

-vendima en verde·, renúncia a 
vendimar , limitación dos abo
nos, etc ... ). 

En canto ás práticas e tratamen
tos enolóxicos, consíntese e -
praticamente- foméntase a 
chaptalización frente á produ
ción natural. Isa si, aqueles que 

O documento non 
estabelece 
mecanismo nengun 
·de identificación 
das zonas de 
prociución, 
tendendo a 
uniformar o 
conceito de viña 

non enriquezan artificialmente o 
viño permitiráselle levar o se
guinte distintivo: "Produto Elabo
rado sen engadir sacarosa". 

Tamén se estabelecen medidas 
de intervención de excedentes 
através da destila obrigatória de 
viño. 

Este documento foi rexeitado de 
plano tanto polo Ministério como 
pala Consellaria. O señor Atien-

INDUSTRIALIZACIÓN E ECOLOXÍA 

ANXO IGLESIAS 

za, recén estreado Ministro de 
Agricultura , declarou que este 
proxecto non valia nen para ne
gociar. O Congreso aprobou 
unha proposta non de lei apre
sentada polo PP, e apoiada por 
todos os grupos contrários á 
proposta da Comisión. 

Este rexeitamento unitário do 
proxecto xa se repetiu neutros 
casos , senda prelúdio da 
aprobación final dun docu
mento no que se rebaixan ou 
mitigan algunhas das propos
tas máis radicais, o cal é ven
dido como unha grande vitória 
polo MAPA, e a Consellaria , 
pero mantense a filosofia xeral 
das medidas. 

O SLG apresenta 
unha alternativa 

Para o SLG, esta proposta da 
Comisión está pensada para be
neficiar a elaboración industrial 
(chaptalización, utilización indis
criminada de mostos, mistura de 
viñas, etc ... ) e en prexuízo dos 
viticultores . Este sindicato critica 
que o documento non estabele
ce mecanismo nengun de identi
ficación das zonas de produ 
ción, tendendo a uniformar o 
conceito de viña (polo que que
dan valdeiras de contido as De-

As fábricas de pasta coma a de Pontevedra son as principais produtoras 

nominacións de Orixe). Esta in
dustrialización e uniformización 
non permiten adecuar a norma
tiva á situación tan diferenciada 
das distintas comarcas vitícolas . 

A elaboración de viños con 
mostos doutras zonas ou paí
ses vai permitir que o valor en
gadido xerado quede nos paí
ses elaboradores e non nos 
produtores. 

Por outro lado -denúncia o 
SLG- a confinanciación das 
posíbeis axudas vai provocar 
que os "Estados ricos" co-finán
cien máis axudas da que a que 
os "Estados pobres" se poden 
permitir. 

O SLG ven de lanzar unha pro
posta alternativa a este docu 
mento que estabelece a obriga
toriedade de identificación da 
rexión de orixe do viña ; a proibi
ción da mistura de viñas de dis
tintas rexións; a limitación das 
importacións de viñas extra-eu
ropeus; o estabelecimento dun 
rendimento máximo por hectá
rea (para as O.O. de 100 H./Ha. 
e os viñas de mesa de 120 
Hl./Ha. ; a penalización dos ren
dimentos elevados ; a proibición 
expresa do uso de sacarosa 
para o enriquecimento ; a elimi
nación do sistema de destila
cións , xa que só fomenta que 
determinadas zonas producen 
para destilar; o arranque de vi
ñedo só para os altos rendimen
tos, co comprom iso de mantera 
terra á dedicación agrícola e ex
clusión do arranque nas comar
cas subdesenvolvidas e máis o 
fomento de variedades de baixo 
rendimento con axudas fortes 
para a reestruturación. 

Comarcas como o Ribeiro , que 
veñen sofrendo desde hai tres 
anos adversidades climatolóxi
cas , e que coas xeadas desta 
campaña chegaron a unha si
tuación catastrófica , ven como 
a baixa na produción de uvas, 
e mesmo a case desaparición 
da colleita nalgunhas zonas, 
non implica un descenso das 
existéncias de viño do Ribeiro 
nos estabelecimentos, nen un 
maior prezo polo seu produto . 
Os colleiteiros que contemplan 
con indignación esta situación, 
agora tópanse con que a solu
ción que chega de Bruxelas 
pode ser pior que as próprias 
xeadas.• 

Novas probqs confirman a toxicidade extrema da dioxina 
O governo dos Estados Unidos 
está disposto a clausurar as in
d ú stri as que contaminan con 
dioxinas despois que recentes 
investigacións confirman este 
organoclorado como o compos
to canceríxeno por exceléncia. 
As fábricas de celulosas ao sul
fato, principais fontes deste ve
leno, están proibidas desde hai 
anos en Norteamérica. 

As dioxinas son un grupo de or
ganoclorados extremadamente 
tóxicos tanto para os seres hu-

manos como para os animais . 
As probas realizadas sobre ani 
mais demostran que se trata do 
axente carcinóxeno máis poten
te que se coñece, amais de da
nar o sistema reproductor e ori
xinar defectos durante a xesta
ción e provocar esterilidade. 

As últimas probas realizadas 
confirman que as dioxinas alte
ran O funcionamento do sistema 
inmunitário nos seres humanos 
e causan lesións irreversibeis 
no fígado. 

As principais produtoras de dio
xina son as fábricas de pasta de 
papel ao sulfato de cloro, coma 
a que a empresa Ence, do gru
po do Instituto Nacional de ln
dústria (IN/) explota na praia de 
Lourizán. Hai anos que esta 
sospeita, agora plenamente 
confirmada, sobre a contamina
ción do aire e a auga desde as 
fábricas de pasta polo procedi
mento Kraft moveu a governos 
dos paises industrializados a 
trasladalas ao Sul. Os dous 
compostos máis tóxicos das dio-

xinas abunda sobre todo nos 
verqLJidos das celulosas. 

Denúncia contra Lourizán 

Doutra parte, Ramón Eixo Blan
co denunciou un recente verqui
do de grande volume desde a 
Celulosa de Pontevedra ao ban
co dos Placeres. A emisión con
taminante pareeia proceder das 
balsas de de_cantación que Ence 
que liberar no emisário que de
·Se m boca na be ira da i lla de 
Tambo. Axentes do Servizo de 

Protección da Natureza da 
Guardia Civil tomaron mostras 
do líquido contaminante. 

A marea de probas de laboratório 
que demostran a toxicidade ex
trema das dioxinas levou aos em
presários da Ence a embalsar os 
verquidos que durante 27 anos li
beraban normalmente á ria. O re
cente informe da consultora Wa
llace, solicitado pala Xunta, de
nunciaba o enorme perigo poten
cial de esta acumulación en terra 
firme dos residuos líquidos.+ 



DEFENSA DO NAVAL 

Prepararon o asalto, penetraron 
en siléncio e lago atacaron. Os 

traballadores mallados, ·"nen un se 
librou dos paus", fixéronse fortes 

máis tarde en Vulcano. Pero o 
ataque continuou. Unha chúvia de 
pelotas de goma e botes de fume 

caiu sobre os depósitos de 
combustíbel. Máis de unha hora · 
durou a batalla de Vulcano que 

aqui é relatada por Manuel 
Domínguez, Lourenzo Fernández, 
Xosé Emílio Pérez, Xúlio Abollo e 

Xan Rauco, traballadores dos 
asteleiros e membros da CIG. 

Centos de traballadores sofreron o asalto policial na Campsa e lago unha dura batalla no estaleiro de Vulcano 

¿Eran dúcias de·policias enmascarados, traían 
paus de un metro e berraban para atordirnos' 
• MANUEL VEIGA 

Eran ás seis e média da mañá 
do Luns 9 de Maio. "Habia unha 
pequena porta aberta. Cando o 
vixiante se deu de canta xa esta
bam os dentro", relata Manuel 
Dominguez. Entre 350 e 400 tra
balladores regulados do sector 
naval e membros dos comités de 
empresa introducianse nas insta
lacións de Campsa, no bairro vi
gués de Teis , pátria de Chinto 
Crespo, o gran dirixente agrário 
do primeiro cuarto de século. 

"Van xa dous meses de movili
zarnos seguido. Queremos a 
garantia de que vai haber traba
l lo para nós . Por iso empeza
mos a endurecer as nosas pos
turas", sinala Lourenzo Fernán
dez. Pero aquel Luns ninguén fi 
xo caso. Ninguén foi negociar, 
nen da administración , nen do 
Governo Civil, nen da própria 
Campsa. Só de madrugada, a 
isa da unha, achegáronse dous 
policías da social. "Un viña sopa 
de todo, o outro ainda se tiña. 
Perguntaron que faciamos alí e 
cando nos iamos marchar. Sei
ca eran da brigada de informa
ción", comenta Dominguez. 

Luns e Martes houbo asembleas 
e poucas novidades máis. Pero 
se cadra todo se estaba a pre
parar naquelas horas. "Ternos a 
impresión -di Lourenzo- de que 
estudaron o asalto ·das depen
déncias pola noite. Calcularon 
os accesos. Probabel que se 
mesturaron entre alguns dos tra
balladores da empresa. Sopesa
ron o noso cansáncio. Levaba
mos xa duas noites alí dentro". 

O asalto da Campsa 

Ás seis e média do Mércores 11 

mínguez- tocaban un chiflo un 
minuto antes". Desta non. Cer
cenaron as teas metálicas con 
tixeiras. Desencolgáronse polos 
muros con cordas e racharon 
con mazos as portas. "Prepara
ron o asalto e arrodeáronnos 
coma se fosemos atracadores 
ou terroristas dalgunha pelícu
la. Entraron berrando para ator
dirnos, coa cara embozada con 
pasamontañas negros. Nós fuxi
mos cara os depósitos. Non lle 
fixemos frente porque sabíamos 
que habia risco dentro das ins
talacións . Traían paus de ma
deira de un metro, din que son 
ilegais, pero usáronnos e abrí
ronlle a cabeza a moitos". 

"Eu levei a un compañeiro á re
sidéncia -comenta Lourenzo-. 
Tiveron que darlle trinta puntos 
na cabeza e a outro dazaseis". 
Os asaltantes fixeron .duas rin
gleiras e con mocas e paus es
coltaron aos traballadores até 
as portas. "Alí non quedou nin
guén que non as levase". 

Conforme ian saindo, os obrei
ros corrian a procurar refúxio en 
Vulcano, o asteleiro próximo as 
instalacións da Campsa. Entrou-
1 les o medo á dispersión. "Ao 
que quede só pódeno mazar" . 

de Maio chovia a cachón. Ao 
acobillo da treboada, os traba
lladores estaban esparexidos 
por vários cuartos. Eles entraron ....1 

sen aviso. "No franquismo can- ~ 
do menos -lembra Manuel Do- ~ a: L.,., -'---'=~=--"""--"'=""' 

A resisténcia en Vulcano 

En Vulcano non foron quen de 
entrar. O bombardeo da factoria 
durou ben máis dunha hora, con 
pelotas de goma e botes de fu
me de tres quilogramos. "Esta
ban ao asexo, se saias mallá
bante, tanto tiña quen foses", si
nala Domínguez. 

O bairro enteiro semellaba a pi
ques de estoupar. "Parecian as 
festas de Bauzas pola chea de 
foguetes que se sentian ", co
menta Lourenzo. A xente impre
caba á policia desde os balcóns 
e esta respostaba disparando 
ás fiestras . Para daquela o nú
mero de traballadores era máis 
grande. Xa se sumaran os dal
gunhas empresas auxiliares e 
un turno de Vulcano que entra
ba case á mesma hora. 

"O governador dixo que o desalo
xo de Campsa fora ordeado por
que tiña medo de que abrisemos 
a espita dos tanques -comenta 
Lourenzo-. Pero nós medimos 
todos os pasos e coñecemos os 
riscos". "Os irresponsábeis foron 
eles -agora é Rauco quen fala-. 
Estiveron a disparar seguido con
tra as baterías de acetileno, pro
pano e oxíxeno coas que se car-

gan os sopletes de Vulcano". 

Alguén sacou unha bandeira 
branca e recebiu vários tiros. Fer
nando Santo Domingo, o empre
sário, saiu tamén coa esperanza 
de deter o bombardeo, pero foi 
igual , a el tamén lle dispararon. 

Os policias retíranse 

Até 18 furgonas azuis, con ma
terial antidistúrbios ao abarrote, 
se chegaron a reunir nos arre
dores da factoria. Non se retira
ron até pasadas ás nove. Os 
policias enmascarados cesaron 
o toga e dirixíronse aos veícu
los. Para esa hora todo Vigo ti
ña notícia do que estaba a su
ceder através da rádio. A cidade 
espertara coa alarma da batalla 
de Vulcano. Os traballadores re
sistian á policia nun dos astelei
ros emblemáticos da cidade. A 
policia non puido entrar e agora 
abandoaba. 

"Entón os asteleiros todos pe
charon, sen aviso, nen convoca
tória -di Xúlio Abollo-, máis de 
contado ca nunca , Barreras , 
Freire, Santo Domingo e, por 
suposto, Vulcano. Case dous 
mil traballadores comezamos a 
marchar até o centro". 

'Os ir_responsábeis 
foron eles. 
Estiveron a 
disparar seguido 
contra as baterias 
de acetileno, 
propano e 
oxíxeno'. 

O Governo Civil presumiu nunha 
nota de cinco policias feridos . 
Pero "non é certo, é imposíbel 
-di Xosé Emílio Pérez- . Nen
gún traballador tiña forza para lle 
mandar un ferro que chegase 
até onde estaban eles". 

Rauco acerta coa pergunta cla
ve: "Que pretendian disparando 
contra as instalacións de Vulca
no? Por que tanto tempo?". 

Os traballadores chegan 
ao centro da cidade 

Alá ben entradas as dez, un ma
cizo carpo de vários centos de 
traballadores aquilataba o cen
tro da cidade, marchando como 
tropa tensa, fustigada, pero non 
vencida. 

Na encrucillada de Colón con 
Policarpo Sanz sentiase a xen
reira acumulada, após de case 
catro horas .de persecución e 
enfrentamento , a necesidade de 
facerse escoitar ante o medo de 
que os meios de comunicación , 
quitado as emisoras de rádio, si
lenciasen máis unha vez o ocu
rrido. Vários homes subiron a un 
autobús case valeiro, mandaron 
baixar aos que quedaban e. o 
veículo prendeu en lume coma 
un tacho. 

Daquela chegaron as furgonas , 
acordoaron as ruas e comeza
ron a bater en todo o que se 
movia, a identificar cada rostro 
que semellaba de traballador. 
"Coido que buscaban unha xeira 
de detencións selectivas -apon
ta Dominguez- porque identifi
caron a moita xente. A alguns 
metianos nos coches e logo cei
bábanos. Só levaron a comisa
ria a Daniel Costas e a Formoso 
de Santo Domingo". A Atilano 
tamén o meteron nun furgon , 
botárono no chan, puxéronlle un 
pe na frente e entón o condutor 
dixo: mételle un tiro que agora 
hai moito barullo e non se vai 
sentir".• 



CULTURA E SOCIEDADE 

Marcial Suárez 
'Eu son un escritor incómodo, 

por razóns políticas, sen heroismos porque a ninguén lle importou' 
• HORÁCIO VIXANDE 

Por que marchou a Madrid?. 

Chego no 47. Vin para aqui porque 
que ia facer en Allariz? Estiven 
moito tempo de soldado, á miña 
quinta, despois da guerra, colléro
na duas veces. No 41 licenciáron
me e no 42 volveron a chamarme. 
Rematara o bacharelato no 36 e 
durante a contenda non fixen na
da. Cando me reclutaron por se
gunda vez fíxenme mestre. Estaba 
destinado en Ourense e Vicente 
Risco, que era director da Normal, 
animoume. Ao licenciarme non tiña 
nada, meu pai morrera nese tempo 
e estiven de interino en duas alde
as, pero non gañaba nen para a 
pensión, sempre faltaban 13 ou 14 
pesetas. Entón deixeino e emigrei. 
Vin aqui cunha man diante e outra 
detrás. Comecei a traballar e a es~ 
creber, rematei en Rádio Madrid, 
facendo entrevistas, guións de rá- .
dio, publiquei a miña primeira no
vela ... O problema era que pensa
ba como pensaba, e non podia es
creber nada que non gestara. Re
cordo que fixen unhas emisió.ns na 
rádio nas que tomaban partido dis
tintos persoaxes aos que eu daba 
vida. Nunha delas estaban, creo, 
Velázquez, Bernard Shaw e Ghan
di, facíanse en directo. lsto era o 
ano 52, e Bernard Shaw dixo «un
ha pantasma percorre o mundo», 
era o comezo do Manifesto Comu
nista. Habia un grande amigo meu 
que estaba agardando ao pé da 
rádio e díxome ao sair que algun 
dia ia pasar algo. Eu contestei: 
«iso é para probar que ninguén leu 
o Manifesto». 

Valle lnclán · 
fixo un grande 
medallón, pero para 
el só hai grandes 
putas e grandes 
maorazgos. 

En Ourense tivera relación con 
alguns galeguistas? 

Coñecin a poucos. Vivia en Alla
riz e estudaba por libre en Ouren
se. Daquela Otero Pedrayo era 
Director do Instituto. Sempre con
to que só tiven un suspenso no 
bacharelato e foi en história uni
versal, que impartia Don Ramón. 
Dicíallo a el no Roma, anos des
pqis, estando con el, co Vicente 
Risco, co Ricardo Outeiriño. Ter 
un suspenso de Ote·ro Pedrayo 
non está nada mal. Eu tiña rela-

. cións con eles, pero n.on políticas. 
Risco tiña esas ideas, pero era ... 
moi amigo del. Admirábamolo, ti
ña unha grande cultura. Con don 
Ramón habia menos relación. 

Social realismo 

Vostede chega a Madrid e moi 
logo publica a novela La Llaga. 

Mandeina ao prémio Nadal, pero só 

"Son galega de nacimento, e fíxenme de esquerdas despois, porque ninguén nasce 
senda de esquerdas. A min interésame Galiza, pero moito máis o sentido político e social 

da persoa", Marcial Suárez, novelista, dramaturgo e xornalista galega afincado en 
Madrid, analisa a sua obra e as razóns que o levaron, como home de esquerdas, a certo 
afastamento social. Suárez, cobra actualidade política pola sua inclusión na candidatura 

do BNG ás eleicións europeas de Xuño. 

tivo un bon pasto. Foi o ano que lle 
deron o galardón a Delibes por La 
Sombra del Ciprés es Alargada. La 

. Llaga contaba un caso xudicial que 
se dera en Allariz e que coñecera 
polo xuiz Anxel Escudero del Co
m;il, que remataria senda presiden
te do Tribunal Supremo. Era a his
tória dun rapaz que matara a un tio 
del que o maltrataba e, aos dous 
anos, eando se viu o xuízo oral, tan
to o fiscal como o avogado defen
sor tiñan enriba do seu pupitre un 
exemplar de La Llaga. No ABC pu
blicouse_ que unha novela influira na 
senténcia dun xuízo por homicídio, 
entón o fiscal xeral puxo un telegra
ma para-protestar. Pero iso non sig
nificou máis vendas porque non tiña 
meios para lanzar a novela. 

Tense-calificado de vallincla
nesca esá obra. 

Quixen facer unha novela vallein
clanesca porque Galiza é vallin
clanesca e Valle lnclán acertou 
niso. Pero só queria usar certas 
composicións, pretendia chegar a 
fundo da léxica humana, estudar 
a un home pola situación, pola 
crueldade e descreber como a 
xente se revela contra o tirano, al
go que non se podía facer doutra 
maneira. Claro, en nengunha 
obra de Valle lnclán hai un caso 
xudicial. Valle fixo un grande me
dallón, pero p~ra el só hai gran
des putas e grandes maorazgos, 
non hai obreiros que sofren, nen 
campesiños que se ~evolven nun 
mundo apodrecido. E moi doado 
dicir «Sodes ánimas en pena ou 
sedes tillos de puta,,, p.ero na Ga
l iza hai algo máis que iso: hai 
xente que non son tillos de puta 
nen putas e hai xente que non é 

cacique e que sofre aos caciques. 
A min parecíame que daquela era 
o mellar que podía dicer dunha 
sociedade que nen me gestaba 
nen me gasta. 

Despois de La Llaga publicou 
La Calle de Echegaray, tamén 
na liña do social-realismo. 

Si, porque era unha situación que 
padecíamos aqui. Tiven boas crí
ticas. Era unha vida que levaba
mos vários amigos que viviamos 
perto da calle de Echegaray. Es
taba tamén Pepe Ruibal, o dra
maturgo e poeta galega, António 
González, un científico de Allariz. 

Como era o mundo literário do 
Madrid de entón? 

Era o café Gijón. Estabamos ali 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 1,mos a Estrasburgo para evitar que se 
fagan cousas que non ·nos gostan' 
Por que razón aceita ser can
didato do BNG? 

Porque teño moitos amigos no 
Bloque. Son xente que conside
ro politicament~ honesta, moi 
activa. Paréceme que están a 
facer cousas moi úteis para a 
Galiza e se se trata de figurar co 
meu modesto nome na candida
tura, teño que dicer que si. En 
Allariz hai un caso particular, 
cun alcalde estupendo e un gru
po de grande capacidade. Gos
toume moito como loitaron para 
conseguir a alcaldia. Como son 
amigo deles será por isE> que 
me ofreceron o poste na lista, 
porque seguro que hai outros 
mellares. En todo caso, é un or
gullo para min. 

Faino como galego ou como 
home de esquerdas? 

Son galega de nacimento, e fí
xenme de esquerdas despois, 
porque ninguén nasce sendo de 
esquerdas. A min interésame 
Galiza, pero moito máis o sentido 
político e_ social da persoa. Coido 
que unha acción política que 
afronta un home de esquerdas é 
posíbel que estexa a colaborar a 
resgatar algo que din que desa
pareceu, as ideoloxias. A ideolo
xia de esquerda está viva, por
que os problemas que fixeron ao 
longo da história ao home conce
bir a r:iecesidade de salvar a ou
tros homes, eses problemas se-

' guen candentes. O fracaso do 
capitalismo é absoluto, iso non 
ten voltas, e cómpre buscar unha 
solución que ten que ser de es
querdas. Non se pode recoñecer 
que a direita está viva e a es
querda morta, que os señores 
que defenden a caverna están 

vivos e os que estendemos un 
progresismo san, limpo e huma
no estamos mortos~ 

Tamén ten tomado posición 
contra a Otan e a CE e hoxe 
estamos dentro. 

Tamén estamos dentro do capi
talismo. Hai que 
loitar contra as 

galaron un relóxio e por iso afun
diuse un Ministério. Pepe Berga
m ín era grande amigo meu e 
contoume que, cando director 
xeral de Traballo, senda ministro 
Largo Caballero, tiña un coche 
oficial, un coche modesto, un 
Renault. Pero ainda asi, sendo 
modesto o coche oficial, dáballe 

vergoña ir nel. 

causas ainda que Non se pode 
estexas dentro. 
Eu sigo en desa
corde coa Unión 
Europea, creo 
que para Galiza 
non trouxo máis 
que disgustos. O 
feito de estar me
tido nun mundo 
capitalista non 
significa estar a 
prol del, estar 
dentro del neste 
caso significa es
tar ainda máis 
contra del. Se hai 
que ir a Estras
burgo a defender 
a Galiza, haberá 
que ir, porque re-

Daquela díxolle a 
Largo Caballero 
que ia deixar o 
coche porque 
preferia ir en tran
via, entón Largo 
Caballero dixo : 
«non te precipi 
tes, ti en teoria 
devolves o co
che, pero non o 
fagas, pásasmo a 
min porque eu te
ño un Mercedes, 
e iso si que dá 
vergoña». Aqui, 
cando desapare
ce o referente da 
honestidade pú
blica, os propen
sos á corrupción 

recoñecer que 
os señores que 
defenden a 
caverna están 
vivos e os que 
entendemos un 
progresismo 
san, limpo e 
humano 
estamos mortos. 

sulta que ali é 
onde están os 
problemas e onde se fan causas 
que non nos gastan. 

Vostede coñeceu a moitos 
dos que hoxe están no poder 
e que están imersos nun pro
ceso de corrupción? 

Deixanse corromper alguns, ou
tros non, lso de que o poder co
rrompe é unha parvada. O poder 
non corrompeu na República. 
Aquela xente era honrada a car
ta cabal. O único escándalo que 
houbo foi o dun señor ao que re-

corrómpense. Eu 
creo que o pro
blema está no 

sistema, se o sistema é corrom
pido entón hai corrupción. Pasa 
en ltália, no Xapón, na Alema
ña ... 

Cal é o seu modelo de Euro
pa? 

Europa socialista. O que pasa é 
que agora é doado argüir que o 
socialismo está mal. Pero o que 
ocorreu na Unión Soviética non 
sucedera nunca. Pero a miña 
idea vai máis aló de Europa, ao 
mundo inteiro. • 

todos. Habia cordialidade e ta
mén diferéncias políticas, pero di
feréncias que se toleraban, sem
pr-e que non chegasen a ser de
masiado vivas, porque ao ser ro
xo .. . podía ser perigoso. Por serte 
nunca sucedeu iso. Convivíamos, 
repartíamos as misérias ... 

O social-realismo foi salvar un 
episódio de miséria moral? 

E de conflitos. A situación política 
era moi dominante e a censura 
absoluta. Non podias escreber e 
estabas autocensurándote sempre 
e iso era moi grave. Tiñas que es
tar buscando subterfúxios, atallos, 
para ir talando. Outra xente non se 
preocupaba diso , facia literatura 
pela literatura, o arte polo arte fa
moso ... lan tirando e eses eran 
quen tiñan máis posibilidades. 

Pero ter que recorrer a ese tipo 
de recursos non dá a un a im
presión de estar a perder algo? 

Si , pero chega un momento no que 
é a única forma de facer literatura. 
Ou non fas nada ou vas por aí. A 
censura ségache todo o que inten
tes. Tiven circunstáncias ridículas. 

Autor maldito 

Despois pasou ao teatro. 

Fixen tres obras de teatro que 
mandei aos prémios Calderón de 
la Barca, nos anos 55, 56 e 58. 
Premiáronme as tres veces, pero 
nas tres ocasións compartindo o 
galardón con outra persoa. Por
que se me daban o prémio inteiro 
tiñan que estrear no Maria Gue
rrero, algo que era importante. 
Pola contra, partindo o prémio dá
ban me a metade en metálico e 
non estreaban. Lembro que, can
do despois, no ano 80, me deron 
o prémio Lope de Vega, tardaron 
sete anos en estrearme. A noite 
da estrea dician que ia arder o te
atro porque a obra era moi má. E 
cando intentei un contencioso ad
ministrativo cambiaron as tornas. 
Aquel mesmo dia que se apresen
tou chamoume o director do tea
tro, Narres. Na reunión con el e co 
xefe de produción do teatro esti
ven co meu avogado e co meu 
procurador; a miña intención era 
forzar unha decisión, que foi que 
me ian estrear. Despois non fixe
ron nengunha publicidade para 
min. Botaron sete anos difamán
dome a min e á obra, pero ao ser 
estreada funcionou moi ben, du
rante un mes encheu o teatro, pe
ro ao mes, ainda coa sá ateigada, 
cortárona e puxeron a Moliere. 

Foi un perseguido? 

Sen heroismo, sen saberse que 
me perseguian, porque a ninguén 
lle importou. Eu son un tipo incó
modo, por cuestións políticas. Pe
ro tanto ten. Nunha festa á que 
hai anos asistin déronlle unha ho
maxe a tres poetas galegas: Cel
so Emílio, Lorenzo Varela e Luis 
Seoane. Varela era comunista. 
Lin, na festa, un poema seu e di
xen que os que estamos na litera
tura tamén podemos formarnos 
na resisténcia de materiais, que 
din os arquitectos, iso significa 
ver como serve unha palabra, un 
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vocablo, sustantivo ou adxectivo, 
para definir os vocablos poeta e 
comunista, que definen dimen-
sións fundas e fundamentais da 
persoa. Dicer dun home que é 
poeta estase dicindo todo e dicer 
dun home que é comunista esta-
se dicindo tamén todo. E por iso 
é posíbel que se tale de poetas 
comunistas. Son dous vocablos 
que se poden compenetrar. Pero 

ta- non podemos entender que dun 
) di- home se diga que é un poeta so-
em- cialdemócrata. A socialdemocrá-
de- cia non defin~ a un home, non é 
ro- substantivo . E por dicer causas 

orte como esa que din que estás mal, 
lOS, que iso non o entende ninguén. 

un Ter un suspenso 
posto por 

'tica Otero Pedrayo, 
ura 
~r e como me pasou 
1pre a min, es- . '? 
los, non está nada mal. . >· 

1 se .. ; . 
:ura ·". 

fa- ·'.:¡¡ 
ran 

" "~ ';) 

: .:~ 
ipo ~ 
im- ·Á 

;~ 
)O? Un libro en galega ... ~-~ ... 

•'.! 
·} 

que Despois da consolidación co-
-.~·1 

Jra. •1 

mo dramaturgo ensaiou o gale- .·¡ 

í. A 
¡ 

go con O acomodador e outras 
:en- narracións. ~~ 
las. 

Si porque eu e Luis Seoane era-
mas moi amigos e eu faláballe 
moito de Allariz, da xente de ali , 
porque é unha vila prodixiosa, e 
dixo: «iso tes que contalo, non 

lUe pode ser, tes que poñerte que eu 
de ilústrocho». Quedamos niso. Se-

58. gundo ia facendo os contos man-
ero dáballos para aló, ao princípio de 
o o escreber O acomodador Luis vi-
'or- via ainda na Arxentina. Despois 
3iro veu para aqui e pasei a enviarlle 
ue- os orixinais ao Castro. O Isaac 
1te. ainda non mercara Sargadelos. 
dá- Segundo ian chegando os contos 
D e reuníanse Isaac, a muller, os ra-
an- paces, e líannos e ce lebrábano 
ron moito .. . Cando saiu díxenlle : «ti 
ron dedicásmo a min e eu a ti ». El 
)ite contestou : «ti ded ícasmo e eu 
te- doulle cor ás ilustracións» , xa que 
,. E son 19 debuxos de trazo de liña. 
ad-
as. Cando coñeceu a Seoane? 
en-
ea- Antes de volver el. Chegou no 62 
co ou 63, e coñecímonos antes por-

sti- que el facia unhas emisións dedi-
1eu cadas a Galiza nunha rádio e el 
era coñecera a miña primeira novela, 
¡ue La Llaga, que tiña ambente gale-
xe- go. Daquela escrebeu moi xenero-
:i.ra samente sobre min. Carteámonos 
~n- a partir daquela. Cando viña a Ma-
ser drid el e Maruxa quedaban miña 
ju- casa. Eran da família. Soeane era 
oe- para os meus tillos alguén habitual. 
da, 

Por que non intentou seguir co 
gal ego? 

Ninguén se. preocupou de dicer 
1ue se estaba ben ou mal , non recor-
1én do que nen sequera me adicasen 
có- unha crítica. O único que escre-
)e- beu sobre o libro foi Carlos Gur-
1ue méndez, pero moito despois de 
10- sair o libro, cando o veu nun trin-
:el- que da Coruña. Gostoulle e fixo 
uis algo na Voz. Tamén dese mesmo 
ta. periódico pedíronme colabora-
di- ción. Comecei a publicar artigas, 
ra- pagaban a metade do que dixe-
10S ran e cortaban párrafos , cambia-
ue ban títulos .. . até que cansei e di-
ca xen que non continuaba nese § 
un olan. De maneira que non quedei '-;i 

n gañas de seguir co gal ego.• ~ 



l ATINOAMÉRICA A FERVER 

A·· CRISE A DEBATE NO PARLAMENTO CUBANO 

O pasado 1 º de Maio , e durante dous 
dias, reuníase en La Habana a Asemblea 
Nacional do Poder Popular, presidida 
polo Consello de Estado. O lugar escolli
do para a realización deste evento, defi
nido polo mesmo . Fidel Castro como o 
máis importante desde a toma do poder 
polos revolucionários da Sierra Maestra, 
foi o Pazo de Convencións. No transcur
so dos debates tratouse a grave situa
ción económica de Cuba e as saídas pro
postas polo Ministro de Finanzas, José 
Luis Rodríguez. Foron intervencións 
apaixonadas, realizadas coa calidade 
oratória que caracteriza aos cubanos. 

Durante a miña estadia na illa -era a pri
meira- constatei aspectos que xa supu
ña. Por exemplo: non hai repostas para 
os coches, os produtos esenciais que de
bian asegurar as cartillas de racionamen
to son insuficientes, nalgúns lugares a in
fraestrutura viária está intransitábel , falta 
papel e medicinas ... Hai que resaltar, en 
contrapartida, que os dirixentes, cadros 
políticos e sindicais viven nas mesmas 
condicións· que a masa obreira e labrega, · 
conveven coas suas dificuldades. lsto . 
comprobámolo na reunión coa Dirección 
das empresas do partido e do sindicato 
na factoría de Antillana del Acero (que 
este ano non pudo traballar durante 1 /3 
do tempo por falta de enerxía), onde as 
vestimentas translucian o seu prolongado 
uso, ainda que estaban limpas e non qui
taban dignidade aos anfitrións. Algo se
mellante vin nunha factoria piscícola en 
San Luis, nas ruas de La Habana, e re
coñ ecí ao a oposición coa que falei en 
Caracas. 

Acceder por parte dun traballador a un di
rixente do Governo ou dunha organiza
ción social é natural e sinxelo, nada com
parábel ao que estamos acostumados en 
Europa. Cuba é todo o contrário a unha 
sociedade cunha elite política. 

O achegamento entre masa traballadora 
e cadros dirixentes notouse nas interven-

. cións na Asemblea Nacional do Poder 
Popular, pero pudémolo comprobar ta
mén na caréncia de calquer medida es
pecial de seguridade ou rixidez no lugar 
a ocupar no Palco Presidencial na mani
festación de Pinar del Rio (no que figura
ban altos dirixentes sindicais, o Ministro 
do Azúcar, traballadores exemplares , de
legacións estranxeiras, sen nengun tipo 
de protocolo especial) e onde non pou
cos dos miles de manifestantes dirixíanse 
aos dirixentes polo seu nome desde a 
rua, ou viceversa. 

Non se pode negar a situación de preca
riedade que o turista percebe máis clara
mente ao visitar a parte vella de La Ha
bana, pero nos bairros e no interior do 
país as vivendas están en mellor estado 
de conservación. Tamén resulta evidente 
o mercado negro: abonda con que un tu
rista saia á rua para que un dúcia de 
"macetas" e "jineteras" (especuladores e 
prostitutas), se lle boten enriba e ce xei
to machacón lle fagan arrependerse de 
sair do hotel e dar unha volta, pero son 
unha pinga frente ás miles de persoas 
que pasean ou están sentados no portal 
das casas, para facer máis lixeiro o ca
lor, e que manteñen unha postura de po
breza digna. 

MANuELMERA 

Respeito do apoio ao governo a oposi
ción dí que cada dia é menor. Pero mani
festación coma as de Pinar del Rio, con 
70-100.000 persoas percorrendo as ruas 
da cidade de aspecto colonial con miles 
de carteis persoais, feitos a man cun 
anaco de papel ou cartón, nos que se 
apoia á revolución e o socialismo, indican 
que unha imensa parte da povoación ain
da que proteste (ten motivos para iso) se
gue pensando que isto é mellar que vol
tar baixo a hexemonia norte-americana 
ou as gadoupas dos grandes capitalistas 
exilados en Miami. 

Segundo reflectia Alarcón, nunha brillan
te intervención ao final da Asemblea Na
cional, a maioria da povoación cubana vi
via nunha situación de extrema pobreza 
antes da revolución e agora, ainda cos 
problemas deriva-
d os do "período 
especial'', o ensi
no e a sanidade 
chegan a todos 
os habitantes, 
conseguíndose a 
máis baixa morta
lidade infantil de 
América e unha 
das esperanzas 
de vida máis pro- · 
longadas do mun
do, dase un trato 
igual a brancas, 
mulatos e negros 

mesas esquecidas. 

O DEBATE NAASEMBLEA 

Os deputados analisaron os problemas 
de Cuba con claridade . Problemas que 
coidaban eran no fundamental produto 
do bloqueo e a caída do socialismo no 
Leste de Europa, pero tamén de erros na 
conceición do socialismo, concretamente 
a causa do paternalismo praticado desde 
o Estado, o que facia dicer a Fidel "que 
moitos cubanos comportábanse agora 
como tillos pródigos". 

As intervencións fixeron mención a falta 
de enerxia, á dependéncia de matérias 
primas do exterior, á precariedade no 
sector agrícola por falta en moitos casos 
de utensílios tan rudimentários como ei-

xad as e mache
tes . A alternativa 
radica no esforzo 
colectivo imenso 
por aumentar as 
producións , por 
exemplo a de 
pescado en cen
tos de piscifacto
r i as repartidas 
por todo o país, o 
que permitira que 
-a produción ac
tual de 33.000 to
neladas pase a 
ser de 100.000 
nos 
anos. 

próximos · e o nivel de po
breza está ainda 
lonxe da dos 
ghethos de Cara
cas, Rio ou Amé
rica Central. 

O Che Guevara visto por Seoane. 

O problema agrí
cola é especial
mente difícil, xa 
que na última dé-

O Presidente do cada Cuba tecn i
ficou o campo e Parlamento, des

pois de caracteri
zar de grave e 
preocupante a si
tuación de Cuba, 
comparábaa coa 
do resto da Améri
ca , e especial
mente coa de Es
tados Unidos. Asi 
mentres as esta
tisticas dos EEUU 
reflectian en 1990 
a existéncia de 
228.000 persoas 
vivindo na rua, en 
1993 esta cifra xa 
chegaba aos 
2.000.000. No Es
tado de Florida, a 

- - - - - - - - - - - - criou unha forte 
base industrial. 

'Manifestacións coma as 
-de Pinar del Rio indican 
que unha inmensa parte 

Hoxe a maquiná
ria agrária está 
parada por falta 
de carburante ou 

. repostas. Hai que 
voltar ás formas 
manuais de pro
dución e caréce
s e de man de 
obra necesária 
no rural. Non re
s u Ita estraño , 
polo tanto , a caí
da tan espectacu-
1 ar da produción 
agrícola, ou que 

da povoación segue 
pensando que isto 

é mellor que voltar baixo 
a hexemonía 

norte-americana'. 

70 millas de Cuba, 
habia 50.000 nenos abandonados. Este 
era o mundo segundo Alarcón, que selles 
oferecia como "saída". 

O pasado está ainda fresco na memória 
cubana. Estamos ademais ante un povo 
cun nivel cultural grande, que observa 
como os procesos de "abertura" ao capi
talismo en Nicarágua e na ex URSS non 
significaron unha mellara económica da 
povoación,. só dunha minoria, moito máis 
cativa que en calquer país tradicional
mente capitalista, mentres a maioria da 
povoación fundíase na máis espantosa 
das misérias, e as axudas prometidas 
poro FMI ou a OCDE quedaban en pro-

Rad io Fene 

se incentive a 
produción familiar 

e se fale dun déficit de 400.000 persoas 
nas tarefas agrárias. 

O centro do debate foi a especulación e 
o exceso. de liquidez. A primeira provoca
da pola escasez de alimentos e produtos 
esenciais. A segunda porque se mantive
ron os salários no seu valor anterior, má
lia o descenso de produción, pero tamén 
pola entrada no mercado interior dun dó- . 
lar sobrevalorado. Das 60 ou 70 interven
cións na Asemblea Nacional, case que 
todas tocaron estes temas, e a grande 
maioria solicitaron unha revalorización do 
traballo (foron asemade as máis aplaudi
das), denunciaron o paternalismo demos-

trado con aqueles que antes fixeron un 
menor esforzo , receberon unha maior 
contribución, e agora son os primeiros en 
apuñalar a revolución. 

Non se falou da privatización do comér
cio minorista e do transporte, porque tal 
como me explicaba o Secretário da CTC 
de Guantánamo un día antes , isto teria 
agravado máis a falta de produtos esen
ciais . Trátase de medidas que el enten
día, con toda razón, que so se podian 
considerar nunha situación económica 
distinta e cun mercado abastecido. 

As propostas lidas por Pedro Ros (Secre
tário da Central de Traballadores de 
Cuba) , como conclusión das miles de 
asembleas e reunións realizadas durante 
os meses prévios, puñan en evidéncia 
que a grande maioria apostaba por man
ter os aspectos esenciais do socialismo, 
medidas duras contra os especuladores, 
de fomento do turismo, conseguir a con
vertibilidade do peso co dólar, conquerir 
que os salários reflictan o distinto esforzo 
persoal , que se grave con impostas a 
profisionais e produtores privados ... Es
tas medidas foran propostas polo Minis
tro de Finanzas , José Lu ís Rodríguez , 
que realizou tamén unha ampla exposi
ción técnica sobre o efeito das medidas a 
médio prazo. 

Estas medidas económicas, agachaban 
un debate de máis contido, que sucesi
vos oradores foron analisando, un debate 
político sobre o tipo de socialismo a apl i
car neste momento de período especial 
en Cuba. Non se pode agachar que as 
decisións tomadas son un paso atrás na 
conceición teórica da aplicación do socia
lismo en Cuba, ainda que algunhas inter
vencións acríticas dos asistentes ao En
co ntro de Solidariedade Sindical con 
Cuba, celebrado o día 3 de Maio no mes
mo pazo de Convencións, houbo algunha 
delegación que falou de "profundización". 
Un paso atrás por canto se pon o acento 
no esforzo, revalorizándose o trabal lo 
persoal , asegurando só os aspecto s 
esenciais ao con xunto da povoación, 
arreciándose así dun t ratam ento máis 
igualitariasta prat icado até agora . Un 
paso atrás, que ao meu entender, e asi 
llo manifestaba aos presentes, permitía 
achegar o socialismo á realidade econó
mica e social da Cuba actual ao nível de 
conciéncia social existente hoxe no mun
do e poder así profundizar no socialismo 
do futuro con pasos seguros. 

Realizaba tamén neste mesmo evento a 
seguinte reflexión frente aos asistentes : 
se se mantén a revolución cubana, os 
traballadores, os oprimidos e os que que
ren unha sociedade máis xusta van se
guir contando cun ponto de referéncia, 
(que non de cópia). Se a revolución cu
bana é vencida polo cerco das multina
cionais, teremos que empezar desde 
cero a construir un novo camiño, unha al
ternativa prática, e demostrar que é posí
bel manter un estado socialista no mun
do actual. Por iso é fundamental a axuda 
exterior a Cuba, especialmente a política, 
pero tamén a económica, ainda por parte 
daqueles que teñan matices, diferéncias 
ou apreciacións distintas.+ 

M Al\LEL Mr-:1iA é Secretario confedera! da CIG. 
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• XAN CARBALLA 

Arrandeándose dunha banda á outra 
do Atlántico, ben pola emigración, ben 
pola obriga imposta polo exílio, Luís 
Seoane reflexa nun espello a história 
de Galiza neste século XX. Ocupado 
nunha chea de tareas políticas, artísti
cas e literárias, o norte do seu traballo 
multiplicado tiña un só horizonte: fa
cerse entender polos demais. Non por 
acaso el escolleu para a primeira escol
ma das suas audicións radiofónicas o 
título de "Comunicacións Mesturadas". 

Desde 1930, cando comeza as suas 
colaboracións en boletins e semanários 
de esquerdas, na Universidade de San
tiago, unha etapa propriamente de ac
tivista revolucionário, até 1979 _cando 
marre, Luís Seoane sempre está pre
sente en diferentes proxectos xomalís
ticos. Forma parte <lesa xeneración do 
cámbio que el mesmo autorretrata na 
sua lembranza de Anxel Casal, o alcal
de de antiago, impresor, editor, e 
mártir en 1936. A xeneración que Fran
co e os militares quixeron aniquilar. 

Dirixiu xa no exílio várias audicións 
radiais, revistas societárias, armou pu
blicacións culturais,. .. todo dentro do 
campo xomalístico. O traballo do Se
oane cobria a redación, a ilustración e 
por veces a administración, cunha 
idea de concienciar aos emigrantes e 
levantar, desde o coñecimento da his
tória e da actualidade, aqueles ánimos 
batidos sen piedade pola falla de 
perspectivas para regresar a un país 
con traballo e liberdade. 

Seoane comprendia moi ben as me
diatizacións dos meios de comunica
ción. Como habia que canear as von
tades dos grande proprietários, que 
na Arxentina estiveron tantas veces ao 
calor da ucesivas ditaduras. En Ou
tubro do 1961 escrebia <liante do pe
che da emisións de Rádio Ribadávia , 
que afectaban tamén á audición gale
ga .. Recordando a Galicia•., irmá da 
que pilotaba Luí e ane: 

'O p ch total dunh-a mi ora afecta a 
moi div r ·o int re do cales non 
on · m no importante o de índo-

-piritual. Nó · non imo a nos refe
rir á lib rdade d pren a , nen á de 
opini ' n pois non é te o lugar nen 
o de tino que fixamo a "Galicia Emi
grante" desde a sua constitución, mis
turándonos en problemas que sexan 
alleos a Galícia. Pero por Galícia , e 
por calquer país, podemos referirnos 
a esa liberdade de prensa que ven 
ignificar só a liberdade de opinión 

dos proprietários da grandes empre
sas noticiosas internacionais. 

"Todo o mundo coñece esa contradi
ción da nosa época. Grupos de editores 
tratando de desorientar con telegramas 
fraguados e comentários insidiosos as 
conviccións máis arraigadas dos seus 
povos. Xentes que, en virtude de intere
ses mesquiños, admiten que nas colum
nas dos seus xornais, xornalistas intere
sados de outras pátrias, inxúrien a sua 
própria estirpe. Campañas moralizado
ras nas páxinas de editoriais que se 
contradin coas fotografías máis obsce
nas dos anúncios das suas páxinas de 
espectáculos que naturalmente cobran. 

"Liberdade de prensa e de opm1on 
para unha maioria, para ac¡ueles que 
non afecten coa sua atitude e pensa
mento os intereses da minoria. Upton 
Sinclair, o gran escritor norteamerica
no, publicou hai moitos anos un libro 
que titulou "A ficha de bronce", onde 
estuda este problema na sua nación . 
Mais este non é unicamente un pro
blema norteamericano senón un pro
blema do mundo actual. Sábeno moi 
ben as xentes honestas que viviron en 
carne própria a guerra de España. Co
ñeceron a información inventada nas 
mesas de redaccións de todas partes, 

os comentários mal intencionados, a 
mentira ao servizo duns poucos inte
reses tratando de torcer a moral po
pular(. .. ) 

...1poden estar seguros Maruja Boga 
e Aróstegui que, quen _ fan "Galicia 
Emigrante", estamos ao lado deles e 
que a· nosa voz se sinte afectada polo 
siléncio que as circunstáncias lles im
poñen. Nós e eles somos o verdeiro 
xornalismo libre, pobre, honesto e 
independente. Xornalistas como o foi 
Castelao, un dos primeiros colabora
dores de "Recordando a Galicia.,; que 
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non vendimos plumas nen vozes e 
mantivemos en alto sempre a bandei
ra da causa popular de Galicia. Eles, 
Maruja Boga, Aróstegui, como Enri
que González e Tacholas antes, e tan
tos xornalistas de audicións similares 
a estas, ou de semanários de pequena 
tiraxe, témonos habituado a seleccio
nar a notícia oculta ou trocada das 
grandes axendas noticiosas e dos 
grandes xomais para facer o noso co
mentário referido a Galiza e integrár
monos cos numerosos Davide do 
mundo que se enfrentan aos Goliat 
do terror e a mentira".• 
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Na história do renascimento cultural 
galego ocupa un capítulo singular o 
nome de Ánxel Casal. En "º libro dos 
amigos", de Otero Pedrayo, publicado 
hai pouco mais de cinco anos polo 
Centro Gallego desta capital, nas suas 
Ediciones Galicia, adica-lle o gran es
critor unha breve semblanza entre 
aqueles dos seus amigos desapareci
dos que de algun xeito se entroncaron 
á sua amizade, ao mesmo tempo que 
á história contemporánea de Galícia. 

~ Resplandecíalle o sol na cara ao 
ver a un amigo. Sempre chegando eu 
á Coruña como despois a Santiago 
descubría no sorriso radiante de Casal 
antes de falar el ou o fume do seu ci
garro (a pregunta), de que tal anda
ban as nasas causas". Así comeza o 
retrato Otero Pedrayo e "ªs nosas cau
sas" de que escreve eran as que se re
ferían ao resurximento cultural e polí
tico de Galícia. Casal xamais pensou 
noutra cousa. Todo o sacrificara a esa 
esperanza patriótica e a sua única am
bición era poder chegar a ver un dia 
ao seu país dono do seu destino e 
ocupando un primeiro lugar entre to
das as nacionalidades de Europa. Un 
primeiro lugar, era a sua ambición su
prema, no terreo da sensibilidade e 
da cultura . . Coincidia no fervor con 
muitos da sua xerazón e aqueles mais 
mozos que lles seguían. Para iso non 
atopou meio mais decisivo que adicar 
a sua actividade e os seus aforras a 
impulsar unha editorial galega con ta
lleres próprios, surxindo asi, á sua 
vontade, "Lar" na Coruña e anos mais 
tarde «Nós" en Compostela. 

, 
Anxel Casal f ora 
emigrante e na 

emigración encontrou 
aquel pulo que ia 

adicar para sempre a 
Galícia. 

A editorial "Nós" foi a primeira grande 
editorial que tivo Galícia e a primeira 
de todas que só editou livros exdusi
vamente en idioma galego. Todo can
to produciu Galícia de importante en 
literatura e ainda en ciéncia durante 
muitos anos apareceu baixo o selo da 
11Editorial Nós", e ao seu lado unha xe
ración de mozos estudantes acende
ron a sua vocación cara as artes foto
gráficas e a indústria do livro. A .. Galá
xia" actual é filla de «Nós", como foron 
sucesoras filiais de aquela empresa de 
Ánxel Casal , as coleccións galegas dos 
comezos das editoriais arxentinas 

~ 

Anxel Casal 
Emecé e Nova, e todas as outras edi
toriais que se fundaron entre os emi
grantes de Buenos Aires, incluso a 
que levou o seu nome até chegar á 
actual .. Editorial Citania". 

A editorial "Nós" foi a 
primeira grande 

editorial que tivo 
Galícia e a primeira de 

todas _ que só edito u 
livros exclusivamente 

en idioma galego 

Castelao dixo-lle un dia a Otero Pe
drayo: .. casal fixo por Galícia mais 
que todos nós", e esta frase xusta e 
sincera recolle-a na semblanza o 
ilustre escritor ourensán. En certa 
maneira Ánxel Casal, que fora 
grande amigo do filósofo Viquei-
ra, pertencente á "Institución Li-
bre de Enseñanza . ., fundada en 
Madrid por Giner de los Ríos, 
era, sen sabé-lo, un discípulo 
desta institución e de Costa, o 
solitário aragonés. Ele acredi-. 
taba fundamentalmente na 
eficácia da escola e do livro e 
por iso a sua vida a entregou 
ás Irmandades da Fala da co-
ruña e ao desenvolvimento 
editorial galego. 

Ánxel Casal fora emigran
te en Buenos Aires. 
Cántos entre os gran
des galegos de todos 
os tempos non foron 
emigrantes? Quen al
guén algun día faga 
unha lista dos seus 
mais notábeis escrito
res, artistas e intelec-
tuais en xeral, e atopa-
rá-se o curioso coa sorpre-
sa de que só unha minoria 
non o foi. Ánxel Casal fora emi
grante e na emigración encon
trou aquel pulo que ia adicar para 
sempre a Galícia. 

No seu prelo compostelano da 
Rua das Hortas, e mais tarde da Rua 
do Vilar, calquera autor galego ia po
der atopar a face sorridente e animosa 
de Ánxel Casal que sempre encontrou 
Otero Pedrayo. la-na atopar os mais 
novos, aqueles que procuraban ex
presar as suas ideas en semanários 
culturais ou políticos, sen ter xamais 
demasiados cartas para as suas em
presas e , das suas minervas, ao mes
mo tempo que saian monografias eru
ditas dos tomos de «Arquivos" do "Se-

minário de Estudos Galegos", surxian 
as páxinas livres , acesas de paixón e 
de limpo ideal de «Universitarios,., 
«Claridad" e "Ser" nas que ele coope
rou como un irmán mais vello, saben
do canta xenerosidade acendia o áni
mo de quen os redactaban e canto 
era o amor e a esperanza que sentían 
por Galícia. 

A1guns de aqueles mozos tiveron 
igual tráxica fin que ele próprio, nu
trindo co seu sangue a terra galega. É 
posíbel que axiña se poidan lembrar 
na península os nomes proibidos des
de ahi case un cuarto de século. Para 
entón, un dos primeiros que <leve 
lembrar-se, é o editor Casal. O seu 
nome <leve gravar-se nunha rocha co
ruñesa, frente ao mar que tanto amou, 
e para que o destaquen cada dia até a 
sua última hora o sol que se pón. 

Na rocha que cerca ao mar, 
camiño secular, sen lími-
tes precisos, de emi-
grantes galegos. 
Aquela im-
prensa le-
vanta-
d a 

f 

(~~, 
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con amor, foi clausurada por xuízes da 
facción que temian o resurximento 
dun antigo país, como temian ao da 
península inteira, e os livros da «Edito
rial Nós,., muitos dos cuais sairon en 
grandes caixóns cara unha livraria de 
Vigo, foron queimados ao chegaren a 
esa cidade. Entre eles estaban muitas 
grandes obras da literatura galega con
temporánea e números de arquivos do 
Seminário de Estudos Galegos, da re
vista «Nós,., e ese grande tomo exem
plar, estudo completo dunha comarca 
galega, orgullo dos estudiosos galegas, 
uTerra de Melide". Cando Otero Pedra
yo remata a sua semblanza de Ánxel 
Casal escreve emocionado: "Un home 
solitário de Galícia debruzado sobr 
un ermo que ao acolle-lo no s u gran
de peito de terra e propagou en flore · 
de lembranza,,. Refire-se á fecundidade 
da sua vida e tamén da ua mort . • 

(15 - II - 59) 

.. •· 

Ánxel Casal visto por 
Camilo Díaz, compañeiros de 

prisión en Santiago nos primeiros 
días do mes de Agosto do 36 
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A viaxe tormentosa de Dolores R. 
Un dia calquera, nos primei
ros días do mes de marzo, 
unha xoven española cho
rando nun vagón do com
boio, viña de Fribourg cara 
a Xenebra e continuaba a 
sua rota a Lyon, en Franza. 
A xoven, entolecida, chora
ba e berraba sen que nin
guén se ocupase dela. 

O revisor desentendera-se 
da xoven e os viaxeiros mi
raba-na con disgosto. 

Por que berraba esa mu
ller, cuase ainda unha nena, 
que asi alteraba a orde nun 
vagón <lo comboio suízo, 
tan confortábel, tan silencio
so, tan grato de temperatura 
nun día frio de primavera? 

A xoven viña de traballar 
nunha cidad alemá calque
ra e no andén de Fribourg 
ficaba canto posuia no mun
do, unha maleta, egura
mente unha bolsa de viaxe 
na que levaba as poucas 
roupa que comprara cos 
eus aforros de obreira e 

un xoguetes alemáns para 
os ·eus irmá pequeno que 
xamai tiveran nengun. Uns 

A ofrenda. Óleo sobre lenzo, 73 x 60 cm. 1950. L. Seoane, (orixinal a cor). 

xoguetes mecánicos tan perfeitos, sa
bemo-lo, como os mesmos comboios 
uízo . Tamén levaba unhas poucas 

roupas que unha compañeira sua 
obreira como ela na cidade alemá, en

iaba ao eus familiares. 

A e a muller de 17 ano non lle im
portaba o eu enón e e xoguete 
para os seus ir más e as rou pas da 
compañeira. n matrimónio e pañol 
foi-na bu -car e entou-na ao eu ca-

O matrim ' ni razón dorido 
por e ·te p queno drama dunha emi
grant non p dia faz r outra cou ·a 
qu pr star-lle o apoio solidariedade 
que · OLHros viaxeiro , mai · próximo · 
a ela indif r nt · á clor, non lle soube
ron oferecer. 

Tráta-se dun drama minúsculo dun 
drama persoal <liante <lo imenso dra
ma de España, pero os dramas colei
tivos son case sempre a suma dos 
pequenos dramas. Pero aqui tedes 
outro de emigrantes ocorrido estes 
días en Xenebra. O título do diário 
anúncia: "Unha española analfabeta 
parte ·de Grisons e chega tola á ~sta
ción de Cornavin ... 

Para que imos comentar a notícia?, 
simplesmente reproducimo-la porque 
ela se comenta por si mesma. Publi
cou-se o sábado 27 de Abril en "La 
Tribune de G,enéve", di a.si: "Escena 
tráxica, o venres á tarde, no primeiro 
andén da estación ele Cornavin, ás 15 

horas. O tren que chega nese mo
mento transporta, nun compartimento 
de segunda clase , unha española de 
27 anos, nai de tres fillos - ditosa
mente deixados en España- que leva 
ao pescozo un cartel. este cartel ex
presa- e a seguinte frase: .. chamo-me 
Dolores R. Son analfabeta. Prestade
me axuda ... Segue escrito o horário de 
comboios que ten que tomar a des
graciada para chegar a Ourense, a 16 
horas de viaxe desde Madrid. 

A gardaba-a unha «Amie de la jeu
n fille .. -unha 
organización de 
prot cción ás xo-

Reduzamos a notícia, houbo que bai
xá-la á forza do vagón . Chamaron á 
Agrupación Católica Española desti
nada a vixiar aos emigrantes , pero ela 
continuou negando-se a atender a 
ninguen berrando e golpexando a 
quen se achegaba. Segundo a indica
ción do cartel que penduraba do seu 
pescozo debían levá-la ao comboio 
que saía para Port-Bou ·ás 19. Fixo-se 
chegar un médico para que a durmi e 
e pudese chegar dormida a Ourense. 
E ali estoupou unha discusión entre 
funcionarios ferroviários, asistentes 

sociais , médico , 
policía e público 
en xeral. ns eran 

,. n ·- que fara 
avi ·a da da chega
cla desta pobre 
via. ira , vida a 

Na nosa memória 
partidários de de
sentender-se <la 
pobre muller , en
viando-a nese esta
do ao seu país pa
ra que descansa 
se, non expondo
se á longa viaxe 
que lles faltaba 
por facer. 

uíza para traba
llar até estes últi
mo dias , nun ho
t 1 de Tiefenca tel, 
Grisons. Mais can
do sube ao vagón 
para axud a -la a 
transporta r a sua 
equipaxe enfrenta
se cunha muller 
case tola , que em
puxa a berros e 
puñetazos. Logo a 
española reduce -
se a un estado de 
postración , cobrin-
do-s e a cabeza 
cun abrigo azul. 
Fixo falla chamar 
un policia de ser-
vizo na estación 
para que persuadi-
se -amabelmente á 
muller de que des-
cese do tren. · en-

ficará, mentres 
vivamos, esa muller de 

Ourense que debe 
viaxar polos comboios 

europeus cun cartel 
que di 

"Chamo-me Dolores R. 
Son analfabeta, 

prestade-me axuda" 

Non sabemos 
cal foi a solución á 
que se chegou . O 
diário non o di e 
non conquerimos 
averiguá-la. A nova 
por outra banda, 
expresa outro dra
ma minúsculo, o 
dunha mullere 
analfabeta, que 
non importa aos 
poderes públicos e 
á que lle houvo 
que pór ao pesco
zo un cartel en 
francés e alemán 
para que se lle 

gun argumento, traduzido ao español 
por un obreiro que asistia á escena, 
foi útil para ela". 

prestase axuda . Destes dramas minús
culos de imigrantes españois , galegas 
muitos deles, que anclan por todos os 

camiños de Europa occiden
tal, podemos deducir o esta
do de afloramento económi
co dos países da península. 

Hai poucos dias nun diário 
francés <licia-se que España 
expo1ta servintes a Europa e 
dunha carta que recebemos 
desde Madrid afirma-se que 
o turismo europeu a España · 
e o diñeiro <lestes emigran
tes sosteñen a economía da 
nación. Mentres grande par
te da aceituna apodreceu es
te ano nos campos de Anda
lucía por falla de brazos pa
ra recollé-la. 

É que os economistas quizá 
prefiren, sen<lo maior o ne
gócio para uns cantos, ex
portar traballadores a aceitu-
nas ou aceite. 

De Galícia sabemos que 
os campesinos pechan as 
portas das suas casas e emi
gran; para que ficar? Men
tres tanto neste mes de mar
zo toda Europa se axitou 
con motivo da última exe
cución na España. Non hou-

. bo cidade da Europa occi-
dental onde moitedeumes 

non expresasen a sua protesta , e a 
Igréxa católica en case todos os paí
ses. En Inglaterra, Franza, Alemaña , 
Itália, Suiza , nos Países Baixos, nos 
do Báltico, en todos eles reaccionou 
o povo, pacífica e violentamente, 
contra un proceso de execución que 
tivo o seu fundamento en supostos 
actos cometidos hai un cuarto de sé
culo, ao servizo dun governo legal 
recoñecido polo mundo. 

En Xenebra, o sábado 27 de Abril, ás 
10 horas da mañá, entidades políticas 
e sindicais organizaron unha manifes
tación á memória do executado. Fixo 
uso da palavra un só orador. Non 
irnos reproducir nengunha das frases, 
foron expresión do sentimento coleiti
vo, das que todos sentimos aínda sen 
expresá-las en voz alta. 

Ao final do acto duas coroas de 
cravos brancas con cintas coas cores 
da bandeira española foron lanzadas 
ao lago , asi como centos de cravos 
brancas e vermellos para que remon
tasen o rio Rhone, e , dunha maneira 
simbólica, chegase á costa española 
en homenaxe ao heroi morto. 

Na nosa memória ficará, mentres viva
mos, esta homenaxe duns homes livres 
lanzando á água as flores que non po
den adornar a tumba do mártir e o <le
sa muller de Ourense que debe viaxar 
polos comboios europeus cun cartel 
que di: "Chamo-me Dolores R. Son 
analfabeta , prestacle-me axuda" . E a 
continuación os horários dos comboios 
que debe tomar para chegar desde os 
Alpes á ciclacle galega , onde, estamos 
seguros, alguns xovens intelectuais e 
vellos discutirán sobre as orixes dunha 
espada ferruxenta , dunha peza de ba
rro ou dunha alfaia atopadas nalgun 
lugar dos arredores, e indiferentes ao 
drama actual que os arrodea.• 

( 29-IV-6 3) XEJ\TEVRA 
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As pastoras das f otografias 
Unha estampa repetida de Galícia é esa 
na que aparece pintada, debuxada ou 
descrita literariamente, a pastora ou o 
neno pegureiro cuidando do pacer das 
vacas ou a grea de ovellas nun verde 
prado entre montañas. A estampa pode 
ter o mais lonxíncuo antecedente ico
nográfico, no tema do pegureiro das 
pinturas murais de San Isidoro de Le
ón, pois para o caso León e Galícia fo
ron historicamente países unidos, alén 
de que pola sua mellor história, moitos 
costumes parecidos, e, en tempos mais 
recentes, na pintura e na literatura na
turalista do século pasado. 

A1gun Ferrant, algun Pradilla, algun 
dos Fierros que se conservan nunha 
e outra casa solarega de Galícia ten 
como tema o vello oficio bíblico e al i 
está a anciana campesiña, a moza e 
o neno envoltos con mantón escuro 
chegando-lle aos pés se é infante , o 
longo caxato na man mirando cara 
algo remoto, que nunca é a ovella ou 
a vaca, e que pode parecer como a 
mirada lonX:ana de paz -que presinte · 
o milagre. 

En literatura son mui belas as descrip
cións de pastores dos grandes nove
listas galegos Emília Pardo Bazán e 
Valle Inclán. Pero tamén aí está na 
poesía, imóveis e fixos, dignos de 
acompañar coa sua figura e oficio o 
Pantocrator dunha catedral románica·, 
en poemas galegos de Rosalia e de 
Curros. Nos nosos días pasan polas 
páxinas cinceladas, de verdadeira pra
ta acuñada, de Rafael Dieste e de Cas
telao e a parece de cando en vez co
mo asunto dos pintores. Están, ainda 
sen estar, en .. Q Galo .. de Amado Car
ballo e entre os versos de Iglesia Al
variño. Está na canción popular e na 
tarxeta postal pintada a man. 

A muller ten o refaixo vermello con 
bordes negros e ao pequeno pegurei
ro os pantalóns lle baixan algo dos 

xoellos. A paisaxe é un lameiro de er- • 
va verde ou de feno , ribeteado de ar
voredas e sempre circundado de lixei
ras abas que inícian as. grandes mon
tañas. Outras vezes é unha braña on
de a erva medra vizosa e úbeda entre 
xunqueiras, cando non un piñeiral no 
alto de algun monte e entre penedos 
cobertos de líquens. 

A un vello campesiño 
<leve de lle causar 
grácia a estampa 
preparada polo 
fotógrafo para o 

concurso fotográfico 

A estampafixo-se corrente. A moza e 
o neno téñen o resto redondo e as fa
zulas coloreadas como mazás: A vella 
te-nas afundidas e o cabelo branco, só 
un pouco mais gris que o liño que fia . 

Pero mentres era tema literário ou 
pictórico posuia toda a sua verdade, o 
artista ou o poeta acadaban a miúdo 
arrancar-lle o seu segredo entrañábel. 
Agora, cando os fotógrafos afeizoa
dos, concursantes a prémios de foto
grafías, explotan este asunto, é cando 
empeza a non ser verdade. Trato cris
tal e con un marco que con frecuén
cia sinala o mal gosto dos organizado
res da exposición, aparece a velliña á 
que se lle fixo pór derriba a roupa 

mais disparatada ou o neno vranceiro 
disfarzado ao que se lle colocou ao 
lado dunha vaca que parece sorrir da 
inxenuidade do fotógrafo, pois segu
ramente sabe que a ese neno. de cida
de, que lle ten un pouco de . medo, 
non ten por que obedecé-lo. 

A" vaca para o concurso fotográfico xa 

non é aquela do país case moura das 
zonas do sul de Galícia, nen a loira 
mais variegada de case todo o seu te
rritório, as montañosas, ou esas que 
na sua figura e cornamenta amostran 
un parentesco coas portuguesas , se
nón as de producción leiteira mais in
tensiva , a vaca holandesa que abonda 
mais na costa e que están menos habi-

tuadas a escarpar por 
entre montañas. 

A un vello campesiño 
eleve de lle causar grá
cia a estampa prepara
da polo fotógrafo para 
o concurso fotográfico. 
En troqu s de lle par -
cer familiar , dev d 
ocorr r-lle qu ll e 
antolla unha se a dun 
país remoto . Algo s -
mellante ao que 11 de
ve parecer o gau h 
das conc otra ión · da 
Praza el Maio a gau
cho auténtico d a Pam
pa ou da província de 
Buenos Aires. 

Que pode ter que ver 
coa pastoral real ou a 
que pode ser real que 
descrebeu Valle Inclán 
en .. flor de Santidad•, a 
señorita que se disfarza 
á hora en que o sol se 
pón para conseguir o 
que se supón un boni
to efeito con roupas de 
campesiña en dia de 
festa? Velaí actualmente 
de exposicion en expo
sición este motivo gale
go que a arte eternizou 
e que o convirte en ba
nal · calquera señor po
s ui d or dunha cámara 
fotográfica . • 

Auto pastoral portugués, ilustración de Seoane para Gil Vicente. (16 - III - 58) 

Manter viva a nasa lingua é tarefa común e responsabilidade de todos os 
galegas. O idioma é o máis preciado ben da·-sociedade e reflecte a súa vitalidade 
social e cultural. Lonxe de ser unha data testemuñal, o Día das Letras Galegas 
lémbranos o deber de traballar arreo pala normalización do galega en todos os 
ámbitos da nasa vida. 

O Concello de Santiago quere aientar ~os cidadáns a que contribúan 
a revitalizar o legado dos nasos devanceiros do mellar xeito, isto é, co seu 
emprego cotián. É a nasa abriga~ 

CONCtLLO Ot 
SANTIAGO 

Santiago de -Compostela, maio de 1994 
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Mariñeiros, 1936. Xosé Suárez. 

O m~r como asunto galega 
Nunha película recén estrenada, «O ve
llo e o mar•, transcripción cinemato
gráfica da fermosa narración de Emest 
Hemingway, recolle-se nunha frase o 
amor dos españois á mar, co artigo fe
minino con que se lle designa en idio
ma galego ademais de en castellano, 
ainda que en menos #onas deste idio
ma na xeografia costeira peninsular. 

O vello Santiano--na película o vello 
é o gran actor pencer Tracy- loita na 
ua oedade, ca e na última oedade, 
un enorm peixe e pada que arra ta 

na ·ua agonía o u bote a alta mar. 
E tab 1 e- br a água , baixo o 

, u un d ' pop ic dign da pluma 
do gran s rit r que non desmerece a 
compara ión coas loitas ntre d uses 
mitolóxicos descritas por Homero, talé 
a humanidad a grand #a do p sca
d r antiago a do enorme peixe feri
d , afinal, d rr tado. 

Tan grand home e peixe, na novela 
amo o céu e mar. Un e outro sós, co

mo ·empre o e 'tán os seres da nature
za nos momento deci ivo e coa mes
ma nudez de decoración e retórica con 
que loitan os homes e os animais des
de o comezo do mundo. Nós non 
imos narrar a película nen a novela de 
Hemingway, pero e las nos traen á 
lembranza os pescadores galegas que 
ainda non atoparon para os seus esfor
zos quotidianos, para as suas tarefas 
tamén homéricas, dignas de an tigos 
deuses, o narrador que as descrebe. 

Non deixa de ser extraño que un 
país de homes de mar, de aventuras 
e traba ll os no mar, da maior tradi
ción europea como país mariñeiro, 
non teña ese tema cultivadores extra
ordinários. Un país xoven literaria
mente como Estados Unidos pode 
apresentar importantes exemplos ao 

mundo: ·Moby Dick·, "º vello e a 
mar .. - a loita do pescador de He
mingwa y algo ten a ver coa persecu
ción do capitán Ahab á balea- , e al
gunhas pezas teatrais de O 'Neill. En 
Europa , Inglaterra, "º vello mariñei
ro11, de Coleridge, e as narracións de 
Conrad. En Galícia os amigos herois 
de Pondal , os personaxes guerreiros 
intuidos polo poeta nunha perdida 
mitoloxia céltica, son vagamundos de 
terra que residen 
na montaña. Son 
vagamundos gue-
rreiro e cantores 

a costa das rías altas galegas, penedo
sas, bravas, con unha póboación pes
cadora de intensa vitalidade e fatalis
mo. As poboacións descrebreu-nas en 
crónicas estraordinárias con fondo 
sentimento social o malogrado escri
tor Luis Manteiga. Ali están Caión, 
Malp.ica, Laxe, Camariñas, Muxia, a 
costa de Nemiña, vilas e aldeas mari
ñeiras situadas ao fondo das rías, de 
baixas casas caleadas decoradas per-

manentemente por 
enormes redes ex
tendidas nas suas 
frentes ao sol, cos 

dunha época mais 
amiga ainda e per
dida; e as fa das e 
os seres mitolóxi
cos surxen das fon
t es ou dos bos
ques. Porén, Pon
d al era da costa 
bergantiñana e 
amaba o mar e o 
seu livro .. os Eoas .. 
é o canto aos gran
des navegantes pe
ninsulares. 

A Galicia falta-lle a 
cercanos secadeiros 
de peixe , de pol
vos, que figuran 
monumentos abs
tractos e as embar
cacións pescadoras 
ao lado das suas 
portas coas quillas 
ao ar. Nalgun banco 
de pedra sentado 
ao sol e rodeado de 
nenas está algun 
vello mariñeiro pa
recido ao q u e re-

descripción da sua 
epopeia pescadora. 

Falta-lle o longo 
poema ou a narración 

que descreba ese 
mundo de traxédia e 

grandeza 

Un só e heroico 
pescador da sua 
costa en loita gran
diosa e mortal coas 
ondas e out:ros seres non soubo vé-lo 
Pondal, como non o veu ninguén na 
literatura galega, sendo sen embargo 
tema popular. Seguiu-no con outro 
sentido Manuel Antonio. «De catro a 
catro,, , o livro dun p il oto que canta a 
sua soidade ao mar. E logo houvo in
tentos como o de Feliciano Rolán, o 
de Castroviejo ... 

O litoral da zona de Bergantiños, que 
se ven denominando "costa da morte", 
ten unha grandeza tráxica , como toda 

presenta na película 
Spencer Tracy. E al
g u n deses poucos 
pescadores que 
chegan .a vellos ne-

sa costa sen que o oceano lles tivese 
arrebatado a vida como tributo obri
gado. 

Mulleres vestidas permanentemente 
de negro , co negro patético do loito , 
remendan tamén redes, cando non as 
tiran do mar arrastrando con todas as 
suas forzas dos longos adibais con 
lentos e rítmicos movimentos -escea 
de traballo non aproveitada tampouco 
en algun ballet galego-- e cando non 
axudan a izá-las sobre os remos ou as 

deitan sobre as praias brillando no es
curo entretecido, entre as algas, as es- . 
camas e alguns pequenos peixes. os 
cativos, desde muí meniños, "andan 
na mar". Na mar fan-se homes e ma
duran . Quixéramos que alguén tivese 
a arte de poder descreber os seus tra
ballos, as suas vid?s. A eses homes en 
loita coas treboadas, sós, en fráxeis 
barcos de pesca na própria costa, na 
costa do Finisterre, ou nesas embarca
cións en parellas que ostentando as 
matrículas da Cornña ou Vigo apare
cen, con poucos segundos de diferén
cia, nos cumes de algunhas altas on~ 
das ou enterrados no mais profundo 
do mar, en algunha tormenta do Gol
fo de Vizcaia, ou no Gran Sol, ou na 
Costa de Terranova na América, ou 
no mar da Africa occidental. 

A Galícia falta-lle a descripción da 
sua epopeia pescadora. Falta-lle o 
longo poema ou a narración que des
creba ese mundo de traxédia e gran
deza que é a vida dos seus homes de 
mar. Cómo non se soubo descreber o 
arrepio dos naufráxios quotidianos na 
vida das vilas e das aldeas da costa? 
Que clase de pudor suxeitou aos es
critores galegas na descripción <lestes 
dramas? Cando en algunha <lesas po
boacións que antes citamos, ou de 
outras muitas, o mar arrebataba nun 
só dia a cinco, dez, ou a vinte pesca
dores~ e enloitaba Ós seus fogares" ou-· 
tros mariñeiros, e as mulleres vestidas 
de negro, acudían coas suas redes a 
unha cidade como. a da Cornña e des
filaban palas suas . ruas. As redes e os 
maqtos negros extendía-nos eses bra
zos fottes de homes e mulleres, afei
tas ás loitas do home coas ondas, e 
das xanelas das casas cidadás surxia a 
dádiva xenerosa para a viúvas e orfos 
deses homes sans e heroicos. 

Como non descreberon nunca esce
as de solidaridade elemental como es
ta que suplantaba a un Estado indife
rente? Cando na América se di Galíc.ia 
e invoca-se o seu nome con cariño 
polo esforzo dos seus fillos neste con
tinente ou pala beleza da sua paisaxe 
un dos seus monumentos, non seco
ñece canta grandeza encerra este no
me, canta dor, resignación , traxédia e 
clrama--excluindo a alegria natural do 
galego--encerra a fermosa paisaxe de 
aquela terra, os seus monumentos, a 
sua história e as suas lendas. 

Os própios galegas emigrantes gardan 
con pudor as suas lembranzas vividas 
e as que herdaron. Porén, os que son 
da costa conservan no seu corazón e 
na sua cabeza algunhas histórias he
roicas mais dramáticas ainda que a da 
pelícu la que serve de pretexto a esta 
crónica. Tamén de soedade e de loita 
do home, xa non cun peixe xigantes
co, senón con todo o mar embraveci
do, até vencer ou perecer derrotado, 
engulido por ele. 

Os pescadores das rías galegas, de 
Malpica, de Corme, de Fisterra, dE' 
Muxia, das rias cantábricas, das altas e 
das baixas, non atoparon en Galícia 
ainda ao seu escritor talvez porque na 
nosa época están a maioria demasia
do absorvidos por problemas literá
rios formais, deslumbrados por unha 
fidalguia en xeral nada exemplar <le
sa parecida , e tamén por pouco ele
gante, descreber a dor, a miséria e o 
heroísmo do pavo de Galícia. • 

(22-III-59) . 
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O que foi unha catedral 
Non lembramós exa.ctamente a data, 
hai vintecinco anos aproximadamen
te , pensamos que foi durante o ubié- . 
nio negro", un home do povo berra:- · 
ba no recinto da catedral composte
lana un .. viva a libertade!., que resoou . 
estentóreo entre as suas venerábeis e 
seculares pedras. o home foi arrasta
do, expulsado dá igrexa metropolita
na e entregado ás autoridades. Gri
tou cando o sacerdote se dirixia aos 
fieis exortando-os a realizar unha po
lítica contrária aos intereses popula-· 
res. O home do grito non era un 
exemplo de conducta correcta, pero 
o grito en si mesmo, o .. viva a liber
tade!", loitaba por sair do peito da 
maioria dos galegas. Era un grito lim
po. Aquel que berrou era un home 
perverso, pero Xesús ensinou hai 
dous mil anos a non desdenar nen
gun home por caído que esté e a 
contradizer a berros no templo se é 
necesário. 

Cando na Id~de Meia nascian os 

ples incidéncias . ocorridas a bisp9s 
dentro da sua igrexa e era aquela un
ha época galega de notábel esplen
dor cultural, políti-

bussier, un exemplo da forza técnica, 
da atidácia de concepción ·e de ex
presión, de poderío, desa sociedade 

co e económico e 
de grandes bispos . 
O .. viva a Hbertade! ,, 
do home de hai 
aproximadamente 
un cuarto de sécu
lo, ten en Galícia 
antecedentes remo
tos. Santiago de 
Compostela era con 
Roma e París un 
dos tres centros do 
mundo occidental. 
Roma era a política; 
Pa ris a ciéncia e 
Santiago a fe. A so
ciedade europea 
estaba -se forman
do, construía-se de-
vagar e as catedrais 

· eran precisamente , 
como sinala Le Cor-

A catedral era nova, 
viña-se construindo 
devagar polo mestre 

Mateo. O idioma 
galego comezaba a 

ter expresión literária 
e Galícia inteira 

alcanzaba a 
plenitude. 

en formación. 

En Compostela , a 
comezos do século 
XII, organiza-se a ir
mandade composte
lana, consecuéncia 
do movimento co
munal galega que 
dá princípio ao de 
ou tras países da pe
nínsula, e mercade
res, profesionais, ar
tesáns estudantes le-
gos ... unen-se para 
defender os seus di
rei tos, a paz e a li
bertacle, contra o 
poder abusivo da 
no breza e da igrexa . 

Outro tanto ocorre 
na s outras cidades 

idiomas actuais de Europa e 
a lingua xa era direita e ru
da, así se falaba e gritaba nas 
igrexas. Isto esquecero-no as 
autoridades eclesiásticas e ci
vis galegas <leste século. A 
catedral daquela era unha 
espécie de ágora aberta a to
das as inquietudes .e á civili
da de , que se manifestaba 
igualmente entre· as suas pa
redes de pedras recén talla
das como fora do seu recin
to. O grande arquitecto suí
zo-francés dos nasos días, Le 
Corbussier, publicou polos 
anos do incidente un livro ti
tula do .. cando as catedrais 
eran brancas", é dizer, cando 
estaban recén feitas e ainda 
as suas pedras non as doura
ra ou enegrecera a pátina do 
tempo e o carbón das fábri
cas. Le Corbussier lembra o 
que foi unha catedral no seu 
nascimento . Ali estaba o. tea
tro que se montaba en tabo
ados provisionais no centro 
da nave, ali "maltrataba-se a 
sacerdotes e poderosos", e 
era, di ele, ubranquísima casa 
do povo en que se discutian 
mistérios, moral, relixión , ci
vismo ou cábala,,, 

Vista de Compostela, .100 x .70 cm. Óleo sobre len:z:o, 1942. Maside 

Así foron a catedral com
postelana e as outras catro 
catedrais galegas. Aincla ho
xe no seu recinto a de San
tiago conserva talleres de ar
tesáns como en aquela idade 
en que prateiros e acibechei
ros , cambiadores cereiros, 
imaxineiros... realizaban 
obras para ese e outros tem
plos. Cando Europa ainda fa
laba un idioma comun para 
as cuestións da relixión, da 
política , da ciéncia e os po
vos fazian nascer e crescer 
os novos idiomas, o galega 
entre eles. Nas catedrais 
amostraba-se o vigor polémi
co das novas inquedanzas e 
cos novos idiomas nascian 
sociedades novas. A história 
de Galícia apresenta mú lti-

galegas, sen acadar eses movimentos 
a resonáncia do de Santiago. Xelmí
rez , o mais grande arcebispo <lesa 
diócese , un dos mais xeniais políti
cos da época, sen tia-se hostigado 
pola irmandade dos burgueses obri
gando-lle esa hostiliclacle a pactar 
coa raíña Dona Urraca, a sua inimi
ga, e conseguir a reconciliación dela 
co seu fillo Alfonso Raimundez. Do
na Urraca acompaña a Xelmírez, que 
governaba Galícia , a Compostela , e 
este regreso enfureceu de tal xeito á 
i1mandade que, sentindo-se atraizoa
da se ergueu en armas. Entraron na 
catedral os sublevados compostela
nos, detiveron á raíña Dona rraca 
que arrastraron polas ruas, quei
maron o palácio episcopal abrigan
do a Xelmírez a foxer clisfarzaclo da 
cidacle. 

López Ferreiro e Murguia narran con 
autorid el este apítulo hi ·tóri o. Foi 
a prim ira re olu ión idacl ,...L o rrida 
na p nínsula e a car dnl foi pr cisa-

mente, o seu centro. 

Poderian narrar-se outra rebe
lións en outras cidades episco
pai galegas. A de Lugo cando 
os burguese , <lesa ciclad metro
politana e ublevaron contra o 
bispo polos excesivos direitos 
señoriais deste, a princípio do 
século XIII. A sublevación de 
Tui alguns anos despoi que a 
de Lugo cando era prelado o 
grande historiador Don Luca 
que quixo suprimir o direito 
da cidade e outra vez en Com
postela entre as uble ación 
de Lugo e Tui, cando o povo e 
ubleva contra algunha medi

das do arcebispo Don Berardo o 
ábio canoni ta. 

Tocias e ta rebelión, ele aqu la 
idade significaban como as ate
clra i , a aspira ión p pular dun 
mund novo. Eran acto. el a-

ometria dos constructores puña
se a proba na torre e rgu ita. O 
idioma galega comezaha a te r 
expresión literária e Galícia intei
ra alcanzaba a plenitude. Pero a 
atinxia en discusión e loitas inter
nas que as mais das vezes aco
rrían precisamente no recinto da 
catedral compostelana onde, oito 
séculos despois, un home do po
vo vivaba á libe11ade. Non sabia 
seguramente , cando berrou , que 
seguía unha fermosa tradición do 
seu país e de Europa, cando un
ha catedral era exemplo de au
dácia artística e artesá e centro 
da vida da cidade. • 

(29-III-59) . 

Nº 6~ 



'94 

tos 
mí
: sa 
íti
clo 
xi
tar 
:ni
ela 
)o-

[ U e 
,e 
) á 
:::>a
n a 
fa-
ca, 
e i
~ n

d a 

·on 
Foi 
id::i 
a-

)e

:: o
do 
ro
l O 

:os 
do 
de 
~ a 
10 

:a 
:os 
m
'n 
se 
di
) Ü 

Ja 
te
un 
.a
t -
1 r 
da 
) -

· ª 
an 
n 

e 
vi
o 

il r
o 

ia-
0 
e r 
ei-

' ª 
:r-
'O

da 
.to 
0-

> ia 
Je 
Jo 
n
u
ro 

)). 

Nº 622 - LETRAS GALEGAS / 94 

'TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA 
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE. .. 
SEDENTA COMO UN MAR 
E NO SEU MAR, AFOGADA. 11 

(Poema "Rosalia", de Xohana Torres). 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 

A NOSA TEBRA / 11 

r:::¡ 
w 
:::> 
o 
~ 
> 
< u a: 
< 
<!) 
...J w 
:::> z 
< 
~ 
(/) 

o 
•Z 
u 
::::> 
CD 
w o 
o ). 

...J 
::::> 
t-
~ 
z 
w 
(/) 

~ 
::::> 
t-
...J 
::::> 
~ 
w 



.. 

. ( 

. 'w , 

12 /ANOSA~ Nº 622 - LETRAS GALEGAS / 94 

Luís Seoane 
Compromiso e paixón criadora 

21 ESTuDOS SOBRE O MÁIS IMPORTANTE INTELEGTUAL DO EXÍLIO 

• Isaac Díaz Pardo 
• António Pérez-Prado 
• Bieito Alonso Fernández 

• Ricardo Carvalho Calero 
+Enrique Ortiz 
+ Basilio Losada 

• Xosé Neira Vílas 

• Felipe Criado 
+ XL Axeitos 

+ XoséDíaz 

• X. Enrique Acuña 
• Singwart Blum 
• Antón Capelán 
+ Pilar Corredoira 

• Xavier Seoane 
+ Penando M. Vílanova 

• Reimundo Patiño 
• Manuel Facal 
+ Felipe Senén 
+ Francisco Pillado Mayor 

• Pilar Pallarés 

A NOSA CULTURA 4 

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

Textos sobre Arte Galega e Deseño de Luís Seoane 
Ao longo de 148 páxinas, prologadas polo 
compilador do volume, Xosé Díaz, inclúense oito 
textos sobre Arte Galega, entre eles a 
recopilación de artigos e pequenos ensaios 
inéditos ("Anotacións sobre a criación artística", 
"Sobre a miña aportación a arte mural" ... ) e seis 
cartas de Luís Seoane a Carlos Maside. 
Ao Deseño refírense tres traballos; 

"Arte plastica e arte publicítária 
na vida contemporánea'', "Sobre deseño" e 
"Cara un deseño que considere as 
particularidades de cada país". 

PREZO VENDA AO PUBUCO: 950 PTA. 

DESCONTO DO 20% SE ENCHE ESTE CUPóN. 

o ·················· · ······ ~····(1) 
· Id aforro N- · · · · · · ··········· ·· · · A conce1to de 

go a, miña conta corrente e . , ns Culturais Galegas S. . en 
t der con car d r Promoc10 

Rógolles sirvan a en ue será apresenta o po ~ 
este documento de cobro q bre Arte Galega e oeseno . 

do volume Textos so 
compra 

···················· 
Nome ....................... . ··················· .. -.... ··········· 
Apelidos .......................... Telf .................. ········: 

Profisión ..... ·:··· .. ·········· 
············· 

Enderezo ······················· ··········· Cidade ............ . 
p ··············· 

~~o~í~~¡·~··:::::::: ..................... N.\.F. ····· ··················· 

Banco/Caixa . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ -.-.·.· .. ... . 
Enderezo ............. . 

Axéncia Nº .............. . 
···················· 

············ ················· ········ 

Localidad e . · · · ·· · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
·········· 

········· ··· ··········· ··········· província ···· :....................... .. de 1994 
a ..... de ························ .. , ............... . 
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xuízo AO EGPGC 

Os familiaros e encausados que están en liberdade condicional deberon agardar fóra o comezo do xuízo que estivo a piques 
de pospoñerse. 

A fiscalia fundamenta a sua acusación en probas febles 

Os oito independentistas xulgados 
na Audiéncia Nacional 
confian máis no recurso ao Supremo 
•H. VIXANDE 

A última sesión celebrada 
do xuízo contra oito 
independentistas 
acusados de pertenza ao 
Exército Guerrilheiro do 
Pavo Galega Ceive e de 
delitos relacionados co 
EGPGC reproduciu a 
mesma tónica das 
xornadas anteriores e 
puxo de manifesto a 
debilidade da maioria das 
probas, cuxa legalidade 
foi discutida 
constantemente. 

A Audiéncia Nacional de Madrid 
é un bunker no que, mesmo os 
xornalistas que acoden a cobrir 
os procesos, son sometidos a un 
exaustivo rexisto . Os retrasos 
son constantes. Asi , sobre a últi
ma xornada do xuízo celebrada 
até o momento pendeu a ameaza 
de suspensión e os implicados 
agardaron durante máis de unha 
hora no exterior do edifício. Era 
Venres 13 e as festas de San Isi
dro en Madrid paralisaran a acti
vidade na capital do Estado. 

Peticións de 33 a 6 anos 
de prisión 
Son Manuel Chao e Alexandra 
Queirós, con peticións de 33 e 
28 anos respeitivamente, os que 
se enfrentan a condenas de máis 
entidade. Tamén son estes dous 
casos que teñen máis dificuldade 
na proba da inocéncia, por canto 
acumulan en contra algunhas 
probas con visos de legalidade e 
recoñeceron ser membros do 
Exército Guerrilheiro. A falsifica
ción de documentos, en ambos 
casos, é a proba de maior soli
dez, por canto sobre a tenza ilí
cita de armas da que acusa o fis
cal, hai dúbidas polos métodos 
empregados para a detención. 

Carme Viso, para quen o fiscal 
pede 21 anos, é xulgada en fun
ción das suas declaracións 

diante da policía, das que se 
desdeciu na vista denunciando 
que foron realizadas baixo pre
sión , e o próprio fiscal fixo un 
esforzo para rachar a sua coar
tada contra a acusación de falsi
ficación de documentos, para o 
que recorreu a fundamentar 
parte das suas conclusións na 
relación sentimental que une a 
Carme Viso con Manuel Chao. 

Para lgnácio Martínez Orero o 
fiscal pede sete anos e para as 
outras seis persoas, Manuel Car
neiro, Oliva Rodríguez Vallada
res , Eva Loira e Sabela Cabar
cos , a petición é de seis anos. 
Nos cinco casos a febleza das 
imputación é ainda maior. Un 
exemplo é o caso de Oliva Ro
dríguez, a quen o fiscal acusa 
fundamentándose no seu paren
tesco con Josefa Rodríguez Par
ca e no feito de que negou coñe
cer persoalmente a Manuel Chao 
e, sen embargo, na sua casa tiña 
un recorte de prensa no que saia 
o mencionado Chao. 

Outro dos aspectos que mons
tra os fundamentos do proceso 
é que o fiscal redactou o infor
me das conclusións antes de 
coñecer a tradución do informe 
policial dos rexistos realizados 
en Portugal, nas duas opera
cións levadas a cabo no viciño 
Estado. Este informe policial é 
determinante na acusación e foi 
traducido xusto antes do fiscal 
comezar a lectura das suas con
clusións, mentres ao fundo das 
bancadas do público un policía 

'As autoridades 
temen absolvelos, 
pois terian que 
indemnizar polo 
erro policial'. 

de paisano dormitaba entre ron
quidos e o xuiz probaba as suas 
gafas de sol. De todos xeitos, o 
fiscal retirou a acusación da su
posta trama legal arredor do 
EGPGC, que incluía a organiza
cións sindicais, políticas e so
ciais como a INTG ou APU. 

lndemnizacións 

Lupe Ces, casada con lgnácio 
Martínez Orero, suliñou a sua 
desconfianza nun veredicto ex
culpatório, mália a febleza das 
probas, recordou que a Audién
cia Nacional é herdeira do Tri
bunal de Orde Pública franquis
ta, e depositou as suas espe
ranzas no recurso que ha apre
sentarse diante do Supremo 
"porque este outro é un tribunal 
que ten que monstrar un maior 
respeito polas formas e valorar 
as probas cun critério un pouco 
máis obxectivo. Se isto é asi, o 
Supremo absolveraos. O temor 
das autoridades é que teñan 
que absolvelos, xa que todas as 
persoas encausadas estiveron 
no cárcere, e daquela terian que 
indenizar polo erro policial". 

Doris Benegas, unha das tres le
tradas que defenden aos encau
sados, referiuse precisamente á 
legalidade das probas aportadas 
pola acusación e discutiu en to
do momento a sua validez por 
defectos de fundo, como foron 
os rexistos real!zados en Portu
gal ao producirse a requerimen
to da policía española pero sen 
a presenza de axentes xudiciais. 
Estas operacións estarían emar
cadas no que os acusados califi
can de "montaxe político-policial" 
para falsificar probas que incri
minasen aos encausados. 

A leitura das conclusións das 
defensas foi aprazada até as on
ce e meia da mañá do dia 19 de 
Maio, provocando un trastorno 
aos acusados e ás suas fam í
lias, xa que teñen que se trans
ladar a Madrid para o xuízo e en 
moitas ocasións han pedir per
miso para facAlo, sob pena de 
perder a liberdade condicional.• 

O perdón de Franco 
Despois de ler unha entrevista con Luis Moure Mariño, publicada 
odia 1 en EL PROGRESO, Luis Jesús Fernandez escrebe unha 
carta de protesta ao diário. Das declaracións do biógrafo e 
apoloxeta de Franco e Medalla Castelao por decisión de Fraga 
di o correspondente: "lndígname que (Maure Mariño) afirme que 
o erro de Franco foi non perdoar. Quixera perguntarlle quen isto 
escrebe, perdoar o que? Que erro cometeran milleiros de 
persoas que foran inicuamente paseadas e fusiladas? Non hai 
direito a que con toda a tranquilidade do mundo se poda 
asegurar treidoria semellante. Na miña familia, duas persoas 
honradas coma Ramón García Nuñez, último governador 
republicano de Lugo, e Alejandro Jaume Roselló, deputado a 
Cortes e alcalde de Palma de Mallorca, viron as suas vidas 
tronzadas pola intromisión ilexítima dos miliricallos e demáis 
grea de fachas. Hame explicar de que tiña Franco que 
perdoarlles. O señor Franco seria o que teria que pedirlles 
perdón a todos os españois por tantas e tantas inxustizas· 
cometidas". • 

Sitio Distinto 
Antón M. Espadaler di que compre gañar a liga para ser algo na 
España. Na sua -sección Punxotdo diário AVUI, escrebe o 16 de 
Abril baixo o título Entre ponent i llevant. "Javier de Burgos la 
dividí (España) en provincias, que son unes unitats que només 
els funcionaris duen al cap [levan na cabeza], i que son una 
entitat tan petita que s'aboca al no.res [que está condeada a non 
ser] si no es té almenys un equip de futbol. Si aquest equip 
aconsegueix de guanyar la Lliga, aleshores torna amb escreix 
[volve con creces] els dons que li concedí la capital. Galicia 
havia donat, de la transició en enc;a, [da transición acá] forc;a 
proves de modernitat, amb una personalitat diferenciada. Galícía 
sítio distinto deia la propaganda. 1 aixi era. Hi sorgí un ben precis 
estil de fer moda, de fer música, i adhuc de governar. Pe~ un 
moment va semblar que entre boires i veres, gent com l'Anton 
Reixa o Xosé Manuel Beiras aconseguien, sota el mite celta 
d'Alvaro Pino, de montar tata una cultura al marge. Al cap i a la 
fi, no només era una questió de sensibilitat i de geografía, sinó 
una profunda vocació deis celtas. Aquesta dinámica peró, es 
palpava en alguns centres de Santiago i, sobretot, a Vigo. 
Aquesta veta mereixia que el Celta guanyés la copa del Rei. 1 es 
que el Celta es Galicia. El Dépor es la provincia. Una ciutat amb 
!'alcalde del Barc;a, per motius politics, i amb el president del club 
del Madrid, també per motius politics, i infla abrandat [alporizase 
todo], comes pogué veure al Bernabeu, sembla condemnada a 
celebrar l'exit dun tercer. El propi és l'estrany. Massa complicat 
per poder ser digerit en una celebració tan compresa comes el 
triomf a la Lliga. Per aixó els fats, que son cofre on el seny 
s'arrecera en temps de sotsobra, han decidit a l'ultima hora de 
canviar el que semblava escrit i han tornat a jugar sobre segur. 
Ará només ens resta de pensar -car ja en van tres i convé 
afluixar la corda- la millior manera d'agrair-los-ho. De moment 
que continui el brindis!".• 

Os amigos galegas de Roldán 
A revista INTERVIU de 16 de Maio canta as visitas de Luis Roldán 
á Galiza a pouco de fuxir. "Entre os amigos máis importantes 
que Roldán ten en Vigo figura en lugar destacado Manuel 
Rodríguez, proprietário das empresas Rodman e Poliships. Nos 
seus asteleiros fabrícanse as lanchas rápidas que a Garda Civil 
adquiriu para perseguir contrabandistas e narcotraficantes. As 
facturas destas compras foron asinadas polo coronel Ayuso, 

asesor de Roldán. 
Outro dos amigos do 
ex-director xeral é o, 
até non hai moito, 
alcalde de Vigo, 
Manuel Soto, un home 
que chegou a Alcaldía 
no 79 con carné de 
parado ( ... )e dez anos 
despois saiu cunha 
sólida fortuna. A 
primeiros de-Febreiro, 
en plena tormenta 
desatada polo 
escándalo Roldán, o 
ex-director e a sua 
esposa estiveran por 
uns dias no chalé de 
Manuel Rodríguez na 

FORGES urbanización Xeixos 
Negros, á beira do Monteferro. ( .. )O anfitrión levounos visitar un 
dos seus negócios onde estiveron conversando con Xulio, irmán 
de Manuel Rodríguez". INTERvru cita as testemuñas de persoas 
que vi ron a Luis Roldán, nunha cafetería da praia de Samil en 
Vigo. "Era Roldán, é inconfundíbel. Tiña unha meia barba de 
duas semanas e tapaba a cara constantemente coa man. 
Ocupaban a mesa central e habia tres homes que máis parecian 
vixiar o que pasaba".• 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 

1 (Felipe González) 

Aos xogadores do 
Depare a alguns 
afeizoados non l les 
prestou a fuxida de 
Fraga· e das demais 
autoridades en 
canto rematou o 
partido e máis que 
non fosen a 
saudalos. "Se 
gañasemos habian 
baixar a chupar 
cámara", comentou 
algun. 

A retransmisión da 
TVG dedicou máis 
minutos ao palco 
de autoridades de 
Riazor que aos 
goles do Nou 
Camp. lso é porque 
os xornal istas da 
TVG están moi 
marcados, case un 
pressing 
guvernamental. 

Non todos están 
incomodados con 
lribarne. Ao alcalde 
de Viveiro, Cesar 
Aja, non lle calle un 
chicho no cu desde 
que se lle ocurreu a 
feliz idea de 
baptizar o porto 
deportivo ca nome 
de Porto Fraga. 

Res posta 
a unha crítica 
Veño de ler na Nasa Terra a re
seña de XGG sobre a miña no
vela Hipogrifo. Como agardaba, 
é desastrosa, xa que dende al
gún tempo este home ten o em
peño de demoer tódolos meus 
libros. Esta vez, pois, quera cre
ba-lo silencio, se esa revista ten 
a ben publicar esta carta. Hora 
é de que os autores podan ta
mén criticar os críticos, sobre to
do se son tamén críticos profe
sionais, como no meu caso. 

Sen dúbida XGG é persoa que le 
moito, mais, probablemente, de
masiado de présa. Quizais é por 
isa que cansa ás veces, princi
palmente cando se enfronta a un 
libro que presenta certas dificul
tad es, que pode provocarlle o 
malhumor e mesmo o sarcasmo 
e a fel, co que logo castiga a 
moitos autores -e non só as sú
as obras-, entre eles eu. O con
xunto das súas críticas -non me 
retiro só ás dos meus libros
coido que obedece a un dogma
tismo dificilmente aceptable hoxe 
cando polo mundo adiante se 
manifestan moitos tipos de escri
ta e lectura. Podo trabucarme, 
mais el semella partir sempre de 
principios absolutos que aplica 
con todo rigor coa fin de conse
. guir que a xente escriba e lea so
meténdose a 
eles, polo mes-
mo que concor-
d an cos seus Non admite 
gustos. En xe-
ral, non admite máis ca 
máis ca o que 0 que está 
está canonizado 
e consagrado consagrado 
noutra literatu- noutras 
ras como se 
non crese na 
posibilidade de 
innovar no inte
rior da galega. 
Penso que isa é 
altamente peri
goso, xa que 
implica o reco
ñecemento da 
marxinalidade e 
provincianismo 
da nasa literatu-

literaturas 
como se non 
crese na 
posibilidade 
de innovar no 
interior da 
galega 

ra, a cal non deberá facer outra 
causa que sguir-los pasos das 
hexemónicas. 

Non quera estenderme máis 
neste canto. Só apuntarei que no 
meu caso, teño probas concluin
tes da mala lectura que fixo dal
gunhas das miñas páxinas, por 
exemplo da noveliña Margarida 
d'ouridac (para min tamén un 
texto marxinal), na que, a máis 
de non decatarse da varios dos 
propósitos que a guiaban (entre 
eles o de combinar diferentes lin
guas románicas en relación coa 
galega), chega a dicir que presu
mo da miña erudición citando a 
travodores occitanos, mais sen 
ningunha ironía. Porén, axiña 
identifica un parágrafo que está 
rimado, en verso , e di con moita 
coña: ata hai anacos que lle sa- -.. 
en en verso, sen darse de canta 
que isa é intencionado e que , 
xustamente , expresa a ironía 
que el notaba en falla. Sorprén
deme que un galega se amase 
ás veces tan pouco sensible a 
esta figura retórica habitual , xa 
non só nos nosos escritores, se
nón tamén no naso pobo. 

No que toca a Hipogrifo, sería ri
dículo qu eu tentase de defende
lo. Non lle gustou, e está no seu 
perfecto dereito. Mais xa non tan
to cando considera a súa opinión 
como absoluta, definitiva e inape-

REMINISCENCIAS 
XosÉ Cm CABIDO 

Hoxe debo recoñecer que non sei por onde mareala. Por unha 
parte aí están eses 300 naziskins que se manifestaron polas rú
as de Vicenza coa bendición das autoridades segundo o Corrie
re della Sera, primeiros síntomas dun goberno con tres minis
tros 'netos de Mussolini', parafraseando a Berlusconi, quen cha
mara 'netos de Stalin' ós comunistas de Occhetto. 

Logo ternos varias tentacións, digamos, xa na casa. Xaquín Ma
rín, en La Voz de Galicia o día das letras fai un chiste moi ati
nado con esa teima das patrias que se sinten pequenas e nin
guneadas e precisan estarse nomeando constantemente. Pero 
claro, como non vai sentirse ninguneada unha patria cando hai 
xente como ese tal Carlos Luis Rodríguez que asina un artigo, 
celebrando o que el chama "triunfo da no1malización lingüísti
ca '', todo en castelán salvo sete liñas. Home, por favor, o 17 de 
maio, ata os máis feroces ignoradores e despreciadores do no
so idioma se atreverían a disimular integramente en galego. Pa
co Vázquez, sen ir nada lonxe, conseguiu expresarse en galego 
durante un acto sobre Seoane sen sufrir transtomos psicosomá
ticos. E finalmente unha mala intención. O correspondente Luis 
Pereda titula a súa noticiña: "El BNG critica al concello de Re
dondela por el uso del gallego". Caramba . Logo vas a ver e trá
tase dunha crítica por incoherencia interna poderíase dicir. La 
Voz, coas súas miserias , sempre é capaz de arrastrarte ós finais 
do franquismo. • 

lable (pode que eu tampouco o 
lea ben), mesmo se é fundada. E 
a proba está nesta historia que 
vou contar ben de présa: o pri
meiro en ler a novela, na súa pri
me ir a versión (castelá) de hai 
bastantes anos, foi o Xosé Anxo 
Valente (por isa lla adiquei) , quen 
me empuxou a publicala. Non 
contento con consello, deulla a 
ler, en Xinebra, a Luis Goytisolo, 
a quen tamén lle gustou e que a 
levou ó Pere Gimferrer, que co
mezaba a dirixir daquela Seix Ba
rral. T eño unha carta del moi elo
xiosa. O que pasa é que a edito
rial tiña problemas económicos e 
parou por algún tempo as publica
cións. Mais tarde pediume o ma
nuscrito dicindo que á fin podería 
publicalo. Pero, despois de estu
diar o caso, decidiu non publicar 
en Seix Barral novelas que tenta
sen a cienciaficción . Mais el mes
mo recomendouna a outros edito
rias. Con dúas asinei contratos, 
pero as dúas crebaron antes de 
levalo ó prelo. Daquela, como 
moitas causas quedaran desfasa
das, ó meu ver, quixen retace-la 
novela, mais preferín xa reescribi
la en galega. Polo mesmo tempo, 
un traductor moi prestixioso que 
traballa con Gallimard e que ta
mén gustou ben dela, aconsellou
me mandala a un editor de lingua 
francesa. Como vivo no Ouebec, 

mandeina a un de Montreal, que 
a aceptou axiña (filléranlle un moi 
bo informe da lectura). Eu traba
llei moito coa traductora a partir, 
conxuntamente, das versións cas
telá e galega. Tivo boa crítica, e 
mesmo algunhas moi boas (como 
a dun "especialista de literatura 
fantástica," autor dun importante 
libro sobre a fantasía e o humoris
mo, e que entendeu moi ben o 
que habia en Hipofrifo. A versión 
galega mandeina a Edicións Xe
rais, que a deu ler ó Méndez Fe
rrín (foi el quen mo dixo) e que a 
recomendou. 

De todo isto cabe deducir, penso 
eu, que se é certo que o coñece
mento de teoría e prácticas lite
rarias non facilita para nada a 
escrita de bos libros , como di 
XGG na súa reseña, tampouco 
impide que certos libros, mesmo 
se son malos, podan interesar 
decididamente a tan bos autores 
e lectores como os citados.• 

ANTON Risco ( Q EBE ) 

Gracias 
Super Depor 
Son un galega que vive en Ca
talunya dende o ano 1961, teño 

VÍTOR TIZÓN 

tres tillos nacidos en Barcelona 
y naturalmente seguidores del 
Barc;a, eu sigo senda fiel os 
meus orixenes e meus equipos 
son todos os Clubes galegos, 
pero naturalmente levo dous 
anos cun sano permanente, o 
Depor Campeón da Liga e mira 
por onde este ano esa posibili
dade podería converterse nunha 
maravillosa realidade, así que 
ánimo aos responsabeis do De
por e non sei se o Sr. Lendoiro, 
Arsenio, Fran e todos os seus 
compañeiros poderán entender 
o que significa para todos os ga
legas que por unha u outra cau
sa tivemos que emigrar da que
rida Galiza, o que todos os luns 
poidas "discutir" a xornada de
portiva, con compañeiros e ami
gos uns cules, outros meren
gues, pero eso si, o mesmo ni
vel, xa non somos segundones, 
sinceiramente GRACIAS, son 
moitos anos esperando e ahora 
cada xornada é unha gozada 
chea de esperanzas. Esto del 
fútbol é como a política, de vez 
en cando un "cambio de aires" 
novas persoas, novas ilusións, 
novas motivacións son pero que 
moi saudables e sobar de todo 
unha cura de humildade (algo 
que escasea moito) para todos 
os engreídos que estan suxeitos 
as poltronas.• 

RAMON CAR8ALuDo ( B AHCELONA) 

Alegria e tristeza 
"Desportivas ' 
Que alegria nos teriamos levado 
se o Desportivo se tivese procla
mado campiáo da Liga! Bem é 
certo que um triunfo futbolístico 
de urna equipa galega nao pode
ria ocultar o fracasso dos gale
gas em outros campos . Esse se
ria um uso alienante do éxito 
desportivo na medida em que 
nos fizera olvidar as frustrac;óes 
pessoais e/ou as misérias do de
s em preg o , da desindustriali 
zac;.áo , da colonizac;áo cultural , 
da sucursalizac;áo pol ítica exis
tentes na nossa nac;áo. Mas, se 
urna vitória desportiva servisse 
de estímulo para algo, náo have
ria que desenti-
má-la. Urna vi -
tória desportiva 
poderia ter um Pelo menos, 
valor de refe -
rente simbólico há que chorar 
para Galiza. Sa- um dia, 
bemos que se o 
Desportivo ti- Odia 
vesse ganhado da derrota 
o campionato 
de liga, isso náo 
teria sido sufi-
ciente para que, 
por exemplo Galiza proclamasse 
a independencia (seria o primeiro 
caso de um país que se procla
mase independente como conse
quenci de urna vitória desporti
va) , mas que urna equipa galega 
lograsse o campionato de liga 
talvez poderia ajudar -por essa 
astúcia da história, da que falava 
Hegel- a que Galiza far cons
ciente dos seus direitos políticos 
mais do que teria contribuído a 
tal empresa o facto de o Bloca 
Nacionalista Galego ganhar as 
próximas eleic;óes autonómicas. 
Os galegas, ao ver que tinhamos 
éxito numa empresa futbolística, 
chegaria-mos a acreditar que 
também o poderia-mos ter em 
campos da vida social mais deci
sivos. A história avanga, como os 
caminhos que levam a Deus, por 
vias inescru'táveis. 

A tristeza, que sentimos os des
portivistas· pela perda do cam
pionato de liga nos último minu-
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to , nao deve ser tao grande co
mo para nos levar a propor o 

· suicídio em massa de todos os 
galegas, mas estamos profun
damente tristes. Nao compren
demos como se pode festeja! 
urna derrota com urna festa. E 
rídiculo ver ás gentes dissimular 
a seu abatimento interior com 
saltos e pantomimas festeiras. A 
coisa é para chorar; perder a li
ga errando um justo penalti no 
último minuto. A ver se agora os 
galegas nem sequer podemos 
chorar pelas nossas desgrac;as! 
Até nos auto-privamos da possi
bilidade de lagrimejar por medo 
a que nos acusem de chorimi
queiros galegas. Nao nos da
mos canta de que assim, de for
ma indirecta, auto-realizamos o 
estereotipo que se teem forma
do de nós os espanhois e que 
ternos tao introjectado. Por isso, 
que oportuno que, ao rematar o 
encentro, lendoiro chorasse. Por 
certo, náo vimos chorar a certos 
persoeiros políticos, como Fraga 
(ele que tanto chora, mesmo 
inagurando estradas) ou Paco 
Vázquez (este provavelmente 
náo o fez, como quamdo fala 
sempre em espanhol, para dissi
mular que é galego). Pero me
nos, há que chorar um dia, o dia 
da derrota, ainda que ao dia se
guinte ternos que superar essa 
tristeza e iniciar o trabalho que 
nos evite novas derrotas. 

Como dizia Dickens, cada fra
casso ensina ao homem algo 
que necessitava aprender. De
vemos aprender da derrota. Se 
aprendemos da derrota, pode
mos ir de derrota em derrota até 
conseguir um título final. Igual 
que doutores tem a Santa Ma
dre lgreja, técnicos terá o Des
portivos, e eles saberam o que 
há de fazer, mas nós ousamos 
recomendar a Lendoiro que fi
che a dois jogadores das carac
terísticas de Stoichkov (un "ma
tador'', um finalizador) e Laudrup 
(um jogador que saiba levar in
teligentemente a bola do centro 
do campo a dianteira) porque o 
Desportivo actual nao sabe fa
zer um futebol de ataque. Tam
bém há que lhe agradecer a Ar
sén io os servic;os prestados 
(ninguem tem levado ao clube a 

FANTÁSTICO! 
NANINA SANTOS 

É fantástico constatar que cando o barco vai a pique, bótase 
man de mulleres por ver se elas, segundas ou terceiras de a 
bordo , conseguen tapar as vias de auga que abriron entre os 
mandos do barco e a mariñaria masculina. Talvez elas co ser 
facer --e as tan distintas caras- transmitan cofianza á cidada
nia desmoralizada, cabreada, desanimada. Así o barco socialis
ta co timón desde 1982. Puro home, algunha muller a meia tra
vesía, e agora que zoa o vendaval, máis . 

Decepciona constatar que mulleres listas, valiosas e competen
tes (Margarita Robles e Teresa Fernández de la Vega), aceiten 
resgatar para Felipe el OME o "príncipe", o primeiro, o Xefe 
dos corruptísimos colegas que o acompañan no fedorento go
verno, creto, prestíxio e governalle. 

Non sei se por cumprir cuota (e saen unhas, teñen que entrar 
outras) , ou porque elas reclaman paridade. Agora, na merda 
que agorgulla do barco. 

Teimando eu que o único sensato é axudar a afundir por ver 
se a abondosísima auga é quen de limpar algo! • 

A ALDEA 

tra o idioma deste país, a nasa 
língua, o galego? Hai algun re
cuncho deste, morfolóxico, foné
tico, sintáctico, que non recebe
se ainda a visita da aldraxe? 

Onde estas· frecuentes agre
sións resultan máis patentes é 
nos meios de comunicación de 
masas. Nun pa-
norama comu-
nicacional -
"sinto-o"; os en
tretecidos non 
me permiten di
ce r o palabro 
de moda como 
o naso, servil, 
inculto e apar
vante, non ten 
por que resultar 
abraiante que o 
idioma, o códi
go que. menos 
se usa, se ma
goe con teimo
s i a cada vez 
que se utiliza. É 
o lóxico, o coe
rente . 

Po r que razón 
o locutor de rá-

A tradución ao 
castellano 
polos meios 
informativos, 
operación de 
alta traición, 
non se 
executa 
simplesme~te, 
ainda que si 
con simpleza 

quotas tao elevadas de glória), 
mas precisamos de um treina
dor partidário de um futebol 
ofensivo (querido Arsénio , nao 
há melhor defensa que o ata
que). Se assim o fazemos, acre
ditamos que a Liga do anos que 
vem está ganhada. + 

sions de petic;ons do parlamen
to europeu , por quanto conside
ro que nom é de toda exacta 
essa noticia. 

dio ou TV, o redactor polivalente 
ten que mellorar a sua ferra
menta lingüística -da outra, a 
da linguaxe, haberia moito que 
talar- se tal como a ten lle 
abonda para gañar os cartiños, 
salientar mesmo na "profisión" e 
conseguir -aspiración máx i
ma- que o recoñezan no res
taurante e no pub? Entretanto 
os seus señoritos llo permitan ... ! 

XAVIER VII.HAR TlmHo 
(MEMBRO DO CUMIO DO 

COLECTNO "PROFESSORES 
COM O ÜESPOR ") 

Galego
Portugués no 
Parlamento 
Europeo 
Desejaria aclarar a informac;om 
aparecida nos meios de comu
nicac;om sobre a possibilidade 
do uso do Galego nas comis-

Desde a minha primeira inter
venc;om como deputado no 
Parlamento Europeu sempre 
empreguei o 
Galega-Portu-
gués, tanto nas 
sessons plená- Utilizar 0 rias como nas 
comissons par- idioma da 
1amentárias. Galiza na 

Cámara 
Comunitária 
implicao . 
empregode 
um registe 
culto, que 
nom é outro 
que o 
portugues 

Naturalmente: servidor, como 
moitos, tamén está pola cultural 

-- aa··mestizaxe pero esta opción 
non serve como argumenta para 
xustificar o asoballamento dun 
idioma, e todo o seu ronsel de 
significacións, en favor do outro 
próximo e mesmo doutros máis 
lonxanos, exóticos e "presti
xiosos". 

GONZALO 

Utilizar o idioma 
próprio da Gali
z a num orga
nismo da im
portáncia da 
Cámara Comu
n itária implica 
necessaria
mente o empre
go de um regis
to culto , que 
nom é outro 
que o Portu
gués. 

Dentro deste cartesiano etado 
de causas, choqueiro resulta o 
feíto calificador, cuantificador, 
censor por mellor dicer, da tra
dución ao castellano polos 
meios "informativos" de notas 
de prensa, comunicados, de
claracións, entrevistas, etc. ori
xinalmente escritos en galega. 
Con frecuéncia esta operación 
de alta treición e bajxa estofa 
non se executa simplesmente, 
ainda que si con simpleza. O· 
encarregado do bastardo co
metido, "profundo coñecedor" 
das duas línguas, levado por 
veleidades artísticas, pon-se 
criativo e deixa a sua pegada 
de autor. O resultado pode se
mellar un espléndido "poema". 

l. 
l)) 

No caso de dis-
cursos na As-
sembleia Geral e de escritos 
oficiais remitiram-se em qual
quer dos nove idiomas oficiais , 
entre os que se encontra o Ga
lega-Portugués, língua que, rei
tero, ·empreguei sempre em to
dos os meus discursos ao lon
go do ano que levo de parla
mentario europeu. 

Coalición Galega pom, por tan
to, a dispor da opiniom pública 
galega e de quem assim o soli
cite os relatórios "Killea" e "Ga
lle'', para o esclarecimento de 
todos estes pontos.• 

}OSÉ POSADA 

(DO PARLAMENTO EUROPEU) 

Causas, 
insensatas, 
da língua 

Á Infanta Elena 
déronlle, na Feira 
de Xerez, unha 
medalla "por. su 
amor desmedido al 
cabal.lo" (textual). 
É de agardar que a 
nengun galega se 
lle ocurra convidala 
á matanza. 

Compromisários do 
congreso do PS de 
G-PSOE exibiron un 
cartel de facturación 
própria no que 
estaba escrito: "E u 
sempre voto 
PSOE". Alguns non 
se decataron, pero 
a indirecta ia para 
Vázquez que nas 
últimas eleicións 
autonómicas non 
votou. Por 
problemas técnicos, 
dixera. 

O do bar mira a 
pantalla e di: "Vaia 
merda de 
televisión". Un 
cliente resposta: 
"Pois ap~guea". O 
do bar reví rase 
como se o 
insultasen. O 
televisor é como un 

Non se hai que alporizar. Pois 
se cadra, ainda é moito o que, 
dentro do proceso de normaliza
ción lingüística, nos queda por 
ver. Recuará algLJnha vez a ca
dea de atentados que se come
ten un día si e outro tamén con-

: 3otC!lo blanco 
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tillo, pode ser un 
lacazán, pero 
nengun pai cristián 
o bota da casa_ 

Xa anúncian o 
Xacobeo 97. O 
pavo deber ter un 
horizonte. 
Aprendérono de 
Felipe González 
que o fixo co 92 e 
lago quixo renovalo 
co Programa 2.000, 
pero derramouselle 
o aparato. Agora 
tócalle ao Xacobeo. 
Nen naval, nen 
leite, nen pesca. 
Turismo e xubileo 

\ 

para todos. Isa é 
facer política con 
ideas e· a catedral a 
nasa indústria. 

•••••••••••••• 

Teño un amigo que trabaUa para un xe
nuíno b ranquexador de cartos. É bar
man nunha cafetaria de ni..oita enfeitadu
ra e, cando o amo non está, case nunca 
me cobra as consumicións . 

-A que non sabes canto faremos hoxe 
de caixa? -pergúntourne case á hora do 
peche, despois de moito tempo sen ver 
entrar un alma. Eu naturalmente digo 
que unha merda. · 

BRANQiJEXADORES 
X. PIÑEIRO 

co seu xefe e venderlle o boleto que lle 
premitiria a el branquexar os cartos. Así 
o amo xustificaria ingresos legalmente e 
eu sacaria un ca11iño de por parte. 

-Ainda que me tocasen cen nüllóns -
perguntei con moito interese. 

-Dous millóns , como case todos os 
días -asegúrame o axúdante de bran
quexador. 

arrepuxas en min. 
-Por iso polo menos dache cento cinco 
- afirmou o barman. · 

Ainda non hai moito , ao falarlle eu de 
que estivera a piques de acertar catro nú
meros da primitiva, o meu amigo asegu
roume que se algunha vez dou quitado 
unha millonada, non teño máis que falar 

Ton o pensei máis. Pasei unha emana 
aperfeizoando o meu sistema de acertar 
un pleno .e , cando o tiven todo e crito, 
fun falar co branquexador-xefe para lle 
explicar ás claras as miñas intencións. Eu 

Onte olvin pola cafetaria. fa i · xa o 
gran branqu xador debíall t r algo dito 
ao meu amigo porqu n n ó n n rn 
in itou enón qu . con moi má ara. n -
gou e a me · rv ir nen auga. E ·tam ben. 
I o pá ame por rela ionarm con bran
quexadore .• 

Mágoa ·non ter collido nota 
destes abondosos e involuntá
rios minidiscursos surreais , _ 
que agora me axudarian a ilus
trar estas re-sentidas e malicio
sas afirmacións. 

Referirei-me aó máis recente 
das por min observadas: a pá
xina 39 de "l a Voz de Galicia", 
do Domingo 8 dos correntes , 
reproduce un extracto da infor
mación enviada polo Centro 
Galega de Artes da lmaxe 
(CGAT) encql dun ciclo de cine 
checo. Nel, os títulos dos fil
mes,· que no orixinal figuran no 
idioma próprio e en galega, 
aparecen "primorosamente" 
traducidos ao castellano. Entre 
eles, duas xoiais, merecentes 
non só de mención, senón do 
prémio da cenoura. Se La tar
de excesivamente demorada 
de Faun, procedente de A tar
de excesivamente demorada ... 

r------------------------------------------------, 
Esta seccion está aberta ás informacións, opinións ou críticas 
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Envíos a: 

ANOSA TERRA 
A ALDEA GLOBAL 

1 
1 
1 
1 
1 

Apart. l .371 36200 Vigo ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

L------------------------------------------------
acada altas cotas de exquisitez 
e bon facer literário, O silencio 
de la laveroa supón o máis su
blime requintamentos nunca 
obtido na antiga e non pouca 
complicada arte do verquido 
(idiomático , por descontado) . 

Que pasaría pala cabeciña 
desta persoa, encarregada de 
"mellorar", de "poñer en ben" o 

orixinal? Non se precisa ser un 
experto en sócio-lingüística pa
ra intuir que na sua precipitada 
operación procedeu desde o 
convencimento de que o idio
ma a traducir é subsidiário do 
idioma resultante (portanto , 
praticamente igual: o gal ego, 
esta xíria doméstica, de famí
lia, non pode ter palabras con 
significado próprio) e, decidida-

mente preguiceiro , optou por 
non consultar o dicionário (pa
ra qué?), pasando de contado 
a cometer a falcatruada. 

Saberá o esgrevio autor do va
lor das palabras? O que, con to
da certeza, ignora é que o fer
moso vocablo laverca, ademais 
da sua primeira acepción ten ta
mén unhas segundas, que, refe
ridas ás persoas, van desde 
atoleirada, pasando por arrouta
da, laretas, lercha, entre outras, 
até mesmo puta . Acasos, ca
sualidades da vida. 

mais, isto todo non ten impor
táncia nengunha : trata-se só 
dunha miraxe, dun feito hiper
bólico, resultante da capacida
d e amp lifi cadora dos meios . 
Cando estas liñas vexan a luz 
as primeiras páxinas dos xor
nais da comunidade veñen da
run rotundo mentís a esta des-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Rúa Martín Codax, 11 - Vigo 
Tel. 22 07 50 

13 de Maio 
1º Premio Café Dublín de Narrativa Curta 

Remata entrega de traballos o día 13 de Maio 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
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'Os emigrantes' de Seoane xa ollan cara o mar 
A inauguración do monumento en Oleiros foi o acto principal do 17 de Maio 
•RICARDO SANDOVAL/A CORUÑA 

A carón do mar, coa 
cidade da Coruña e as 
augas atlánticas como 
paisaxe , érguense coa 
saudade no carpo as 
figuras de granito dos 
que agardan a volta do 
emigrantes, aquel es 
ao que Luís Seoane 
d u vida no seu maxin. 
Ali stá r fr xada a 
h m nax a e nto de 
mil d gal go que 
teimaron pola ua t rra 

n toda a terra do 
mund . on te home 

mull r s qu 
configuran en 
colecti idade o 
monumento 
«Homenaxe ao 
emigrantes" de coberto 
no Parque Luí eoane 
na parróquia de Santa 
Cruz en Oleiro . 

un acto xenuinamente popular, 
polo número de per oa que, en 
temor ao neboeiro e deron cita 
obre o cé pede. falou Maruxa 

Fernández, a viuva do Seoane 
quen contou como o eu home vi
viu de de a adole céncia ungui
do ao compromi o de defender á 
xente traballadora e á cla e mái 
oprimida . Denante de recitar o 
poema A l'Olta do 1 ello emigrante. 
momento en que apareceu unha 
raiola de ol. lembrou como el 
entia na fondura do eu er o pro

blema da emigración: "Seoane <li
cia que cando un home emigra an
da p 1 mundo como e lle tive-

n arrin ado un membro do eu 
corpo, e n a rua praza. da 
outra terra coma aparato orro
p dico que ub titui en e e mem
bro qu falta". 

No mesmo acto de inauguración 
do monumento, materializado a 
partir dunha maqueta en escaiola 
polo e cultor Franci co E cude
ron, tomou a palabra Paco Fer
nández del Riego, amigo per oal 
de Seoane e ideador da celebra
ción do Dia da Letras Galega . 
Falou de como a Seoane go tá
banlle os ambiente populares e 
que polo me mo teria disfrutado 
na compaña dos viciños e convi
dados que acudiron ao parque de 
Oleiros. Entre estes atopábanse, 
nunha lista por forza incompleta, 
Isaac Diaz Pardo, Neira Vilas, Ri
cardo Palmás, Inés Canosa, Mar
garita Ledo, Xosé Diaz, Xosé Ma
nuel Martínez Oca, Amarelo de 
Castro, os deputados Pilar García 
Negro e Enrique Tello e o alcal
des de Soutomaior e Allariz. 

O anfitrión do acto foi o alcalde 
de Oleiros, Anxo García Seoane, 
que compuxo un verso na honra 
do homenaxeado e expresou o de
sexo de que desaparecesen da vida 
as palabras emigrante ou exiliado. 

Subscrición popular 

Poi hai tres anos cando os escrito
res Xosé Neira Vilas e Cesáreo 

Sánchez propuxeron ao Concello 
de Oleiros a realización do monu
mento e dun arquivo que servise 
de custódia e proxección da obra 
de Luís Seoane, inciativa esta últi
ma que a inda non froitificou. 

O monumento · en homenaxe aos 
emigrantes é un conxunto de sete 
figuras de máis de tres metros de 
altura,, que foi construido por sus- · 
cripción popular. Orixinalmente ia 
estar instalado no Paseo do Orzán 
na Coruña. Fóralle encarregado a 
Seoane polo alcalde Pérez Ardá, 
compañeiro de estudos na Univer
s idade. Sen embargo o alcalde 
deixou de selo e non concello non 
volveron interesarse polo monu
mento. Mesmo desapareceron un
ha série de bocetos que Seoane fi
xera para a ocasión. Só se gardou, 
no seminário de Sargadelos, unha 
maqueta en escaiola que serviu de 
modelo para a realización da obra. 
A monumental peza repre enta a 
aquele homes e mulleres que 
agardan con esperanza a volta dos 
emigrantes á Terra. 

Se ión da RAG 

O actos oficiais, protocolários e 
sen calor popular, tiveron lugar na 
mañá do martes na Coruña. As 
once houbo unha recepción de 
Francisco Vázquez que, insolita
mente en galega, lembrou que o 
concello ten lle adicado unha praza 
e un bu to no bairro de Monelos. 
Po teriormente na campa de San 
Amaro celebrou e unha ofrenda 
floral na tumba do artista e desco
breu e unha placa na ca a na que 
viviu na Coruña. 

De poi da unha do serán, nos sa-
1 ón da Real Académia na Rua 
Taberna , tivo lugar unha se ión 
extraordi11ária á que a istiu o pre-
idente da Xunta. Tomou a pala

bra, en au éncia de Marino Dóne
ga, André Torre Queiruga, que 
dia pa ado foi nomeado galega 
egréxio pola Fundacion Prémios 
da Crítica. Torres Queiruga lem
brou como no ano 1961, de regre-
o na Coruña, a Seoane negóuse-

1 le o título de filio predilecto da 
cidade que finalmente eria outor
gado ao futboli ta Lui Suárez. 

Interviu tamén Xesus Alonso 
Montero, que falou da profunda 
raíz antifasci ta da obra e a atitude 

de Luís Seoane, "antes do 1936 e 
xa no exílio, onde actuou como ci
dadán galega é solidário coa Gali
cia mártir, arrepóndose á presenza 

A apresentación do especial de 

de Atila en Galicia". A fervorosa 
intervención de Alonso Montero 
non foi aplaudida polo Manuel 
Fraga que a maiores acenou ao 

Luís Seoane esperta emoción no público · 
O acto de apresentación do especial de 
A Nosa Terra, Luís Seoane, compromi
so e paixón criadora cónvocou na Ga- ' 
leria Sargadelos de Vigo, a emoción do 
regreso emigrante: Nun acto no que in
_terviron Femando Martinez Vjlanova, . 
Xosé Diaz e Xan. Carballa (de esquerda · 
a direita na fótografüt), o público foi 
protagonista.,Un home lembrou a volta 
dun seu :parente, da xeneración de.Seo

· an~, qu:e botou sesenta anús na Atxen- · 
tina, "e mesmo asi soubo falar en gale
go e chorou emocionado ªº percorrer o 
país de novo", recitando de8pois os 
versos que lembraba de rnemória e que 
ouvira da voz do seu abó. Duas mulle
res emigrantes en Barcelona e Ham
burgo contaron a sua experiéncia e re
coñeceron en Seoane a homenaxe a to
dos os emigrantes.+ 

Conselleiro de Cultura, Vázquez 
Portomeñe, para que secundase a 
sua atitude. 

Actividade en dia 
non laborábel 

Outro acto realizado na Coruña ti
vo carácter reivindicativo. Poi a 
galeguización simbólica dunha 
rua céntrica. Sobre a placa en cas
tellano da Rua Rego de Auga, no 
Teatro Rosa]ja de Castro, colo
couse unha nova peza cerámica co 
nome en galega, realizada polo 
ceramista Pérez Porto. O acto fi
nalizou coa intervención de Pilar 
Garcia Negro, que falou da actual 
situación do galega e coa leitura 
dun poema por Cesáreo Sánchez. 

A designación como non laborá
bel da xornada das Letra Gale
gas, desdebux.ou en parte 8 seu 
brilo de antano. Alguns concellos 
apenas organizaron actividade e 
a organización descansou sobre a 
asociacións de base, ben centrán
dose na memória do Seoane ho
me.naxeado, ben con eventos de 
reivindicación linguística. + 

, .. 
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DIAS 

• Ánxeles Alfa ya, 
Prémio Ourense 
de cantos 

Convocado pola Casa da 
Xuventude e a Agrupación de 
Libreiros de Ourense, a undécima 
edición do Prémio Ourense de 
Cantos, para autores novos, foi 
para a escritora nada en Vigo, 
Anxeles Alfaya polo seu traballo 
"A recortada". Ademais da 
publicación do seu traba11o a 
autora p,ercebe en metálico 75.000 
pesetas. 

Os catro accésits de 25.000 
pesetas, e a publicación dos 
traba11os, foron para Antonio 
Rivero por "A ninfómana de 
Meaus", Rafa Villar por "Noíte e 
paraxe en Sara", Pablo Vázquez 
Pereira por "Estampa escrita dun 
can de palleiro" e Virxílio 
Rodríguez por "A competitividade 
dos noventa".• · 

•Ü dia 28 
comeza o FITEI 
O vindeiro 28 de Maio sobe o 
pano da décimoséptima edición 
do Festiva] Internacional de 
Teatro de Expressao Ibérica 
(FITEI) , que se celebra en Porto. 
A mensaxe de inauguración daraa 
o investigador e novelista chileno 
radicado en Estados Unidos, Juan 
Vi11egas, que dará paso á 
representación dun dos 
meirandes sucesos teatrais en 
Portugal esta tempada, "Outra 
vez as Barbis" do grupo lisboeta 
Cassefaz. 

Durante trece dias en cinco sás 
terán lugar as representacións de 
seis grupos portugues, seis do 
Estado español, e cinco dos paises 
africanos de fa1a portuguesa, 
sendo desta vo1ta menor a 
representación latinoamericana 
por mor da crise económica 

Están previsto vários colóqios 
abertos ao público, con 
intervención de Vi1legas, 
Alfonso Sastre, a encenadora 
Luci]a Maquieira e a brasi1eira 
Carrne]a Guimaraes que lanzará 
o seu novo libro "Antunes FiJho: 
un renovador do teatro 
brasi1eiro". • 

Obra de G. Allegue, ~rémio d~ Crítica. 

• Entregados os 
Prémios da 
Crítica 

Foron fallados e entregados na 
noite do 14 de Maio, a 
imediatamente anterior ao Dia das 
Letras Galegas, os prémios da 
crítica de 1994. En criación 
litrária o gañador foi Manuel 
Rivas co seu En selvaxe compaña; 
no apartado de Ensaio foi Gonzalo 
Allegue,. co seu novedoso 
Eduardo Blanco Amor. piante 

dun Xuiz Ausente, o gañador; 
correspondendo a Xaquin 
Fernández Leicega o de 
Investigación polo· seu Capital 
estranxeiro e indusstrialización en 
Galicia. No apartado de Música 
concedeuse o prémio ao Coro 
Ultreia, que ven de gravar unha 
selección de canto gregoriano; en 
Iniciativas Culturais á actriz e 
directora Dorotea Bárcena, que 
recebeu o prémio uns dias despois 
de anunciar aos meios de 
comunicación que abandonaba ·a 
escena "f arta da auséncia de 
apoios". O pintor Xosé Lodeiro 
foi quen recebeú o prémio ·en. 
Ciéncias e Artes da 
Representación.• · 

•Un certame 
gal ego-portugués 

O xorna1ista portugués José Jorge 
Letria, redactor do Jornal de 
Letras, ven de gañar co seu libro 
Fragmentos do éxtase o Prémio 
de Poesia Cidade de Ourense, que 
ten xa catorce anos de existéncia e 
é o único, de entre os mellar 
dotados economicamente, que 
están abertas a obras en galego e 
portugués. O xurado estivo 
composto por Balbino Alvarez, 
Pires Cabral, Rui Vieira, Isaac 
Alonso Estravís e Xosé Carlos 
Caneiro.• 

"Exequias", estrea de Enrique X. Macías 
• X.M.E. 

O sábado 21 estréase no Porto 
-Teatro Coliseu- a obra de En
rique X. Macías "Exequias", que 
dous días máis tarde -Luns 23-
será interpretada en Vigo -Teatro 

·García Barbón-. A Otquetra Sin
fónica de Galicia, dirixida por 
Mark Foster, será a intérprete <les
tes concértos. A obra foi encarre
gada . ao autor vigµés polo Conc.e
llo da sua propria cidade no ano 
199 J , sendo iniciada a sua coinpo
s i ció n en 1992, rematando en 
1994. 

"Exequias" desenrólase nun espa
zo temporal de aproximadamente 
cuarente e cinco minutos, . e E. 
Macías manifesta que asumiÚ este 
traballo por encargo con absoluta 
liberdade. Durante a semana pre
via á estrea, o compositor vigués 
permane~eu na Coruña en estrei ta · 
relación coa O.S. de Galicia, que 
xa anteriormente interpretara al
gunhas outras composici óns do 
mesmo autor. 

Ma:cimi110 Cacheim Vare/a --M_;:iü]~ DE EXILlO 

l:Si'!il.i\ L ¡.~ ;.K•!t 
l ·i~ 

"Exequias" 
desenrólase 
ao longo de 
sete partes: 
" Cantos da 
mñaá 1", 
"Canto da 
mñá 2", 
" Glosa 1 ª" e 
" Canto da 
mañá 3", que 
constituen a 
primeira me
tade do dis
curso musi
cal; comezan
do a segunda 
cun título ale
mán: " ... Was 
hast du ver
broegen", se
guido de 
"Glosa 2ª" e Enrique X. Macias. 
"Glosa 3ª" (e 
cercáronme as ondas grandes do 
ma'r .. . )"; sendo esta última parte 
inspirada na técnica do leixaprén 
poético da a súa reférencia ao cé
lebre poema de Meendiño. A este 

respeito, Ma
cías manifes
ta a súa debi-
1 idade polo 
mar-e.o . x.e_o~ 

gráfi:c:o~:q~r , 
na ría de Vi.: 
go s upón a 
illa de S. Si
món: a suce
sión de fun
cións que de
sempeñou ao 
longo da his
tória tan em
blemática pa
rax e -laza
reto, ermida, 
pre sídio- , 
ven sendo to
do un estí
mulo para ao 
compositor 
vigués, co 

engadido da sua valoración do 
mar como elemento poético ; por 
outra banda, o título alemán deixa 
traslucir ao auvinte máis agudo a 
som.bra dunha pasaxe da célebre 

"Paixón s.egundo S. Mateo" de 
J.S. Bach. Outro aspecto impor
tante da Obra é a sua posta en ce
nário , arte11ada segundo un enfo
q-~e s~mét:rieo:_ ins.J~uJ!ientos de 

: corda e madeir.íi están <listribuídos
. equitativameñte a direita-e esquer
da, salientando a presenza dun 
grupo princi~al concertino. · 

Nesta ocasión o · autor da Obra es
co11eu para a sua dirección a un 
profisional da batuta de procedén
cia australiana, residente na Fran
za: Mark Foster, que dirixe por vez 
primeira unha compo ición de Ma
cías; ten exercido á fronte da mái 
prestixiosas formación s europea 
de música contemporánea, tanto 
orquestras coma grupo de cámara. 

Estes dous concertos complemén
tanse con outra Obra do mesmo 
autor: "Duplo". Ambas serán edi
tadas posteriorm ente en CD por 
un selo portugués, xa que no vici
ño país, ao dicer de Macías, dase 
unha dinámica mái s asentada da 
música contemporánea.• 

Conseguiche un excelente libro, moi atado a unha circunstancia 
concreta, pero ben vidas sexan os libros de poemas que traducen unha 
experiencia vivencia! e non só libresca. Son poemas perfectamente 
construidos, e contrasta este rigor na arquitectura do poema co 
contido, fondamente emotivo. Un excelente libro, repito. Algún 
<lestes poemas, como Os meus fantasmas, son de antoloxía. 

Basilio Losada 

P.V.P. : ,500 PTA. 

Obstáculos en 
Buenos Aires 
aos textos 
antifascistas de 
Seoane 
Os Centros Galega e 
Galicia non deixan 
apresentar un libro seu 

Segundo denúncia a Federación de 
Asociacións Galegas nun 
comunicado público, o Centro 
Galego e o Centro Galicia de 
Buenos Aires negáronse a acoller 
nos seus salóns a presentación do 
libro Luís Seoane. Mercadeo de las 
Artes y las Letras, un traballo de 
recopilación que a própria 
Federación realizou para 
Jiomenaxear a Seoane. 

A valoración da Federación é moi 
dura, "quen impediron , con 
método cen oriai tra noitado 
que e apre enta e e expuxe e na 
uas ala de cultura o liibro. 

cairon no ridículo do e perpento 
político frente a unha obra cultural 
rigoro amente cinxida á 
referéncias histórica e 
documentais va lorativas do inxente 
labor de envolvido na arte e na 
letra , durante o eu longo exílio 
na Arxentiria". 

A publicación da Federa ión 
recolle nun cento de páxina o 
ori xinai e crito e debuxado 
por Seoane no xorna l Gali ·ia da 
Federación, co epígrade 
"Regueifas, viñeta · y 
comentario culturale " . A 
páxina publicouse entre 1940 e 
1942 e constituiu un enérxico 
alegato contra a ditadura 
franquista e o fa ci mo . 

Seoane comentaba nesta sección 
notícias de prensa de xomais 
galegos da época. Por exemplo 
<liante dunha notícia do Ideal 
Gallego que di "A Coruña. 
Governo Civil. Por non satisfacer 
as cuotas do Plato Unico foron 
sancionados vinte viciños da 
parróquia de Viladabade. 
Tordoia.", comenta Seoane: "Xa 
estamos <liante doutro caso de 
como se asoba11a aos labregos da 
Ga1iza. A todos os viciños dunha 
parróquia múltanos polo plato 
único, plato único de todos os 
dias, pois a situación non campo 
non está para excesos. Ternos 
notícias de que os 1abregos non 
teñen nen pan de trigo, nen aceite, 
nen sucre e nen entenden da 
devandita imposición do p1atiño 
único , cuxb importe é para os 
militares, clase única de 
priv i]éxio". • 
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Exceso de 
marmelada 
pasada 
Ciéncia de facer 
as camas 
Durante un tempo, non hai mottos 
anos, cando aparecia un novo na
rrador galego, cumpna ten co1da
do: ado itaban á novelar as suas 
cu tres expenéncias. Quer dicer, 
mtentaban abraiar os le1tores na
rrando unhas experiéncias perso
ais que, ou querían que fosen pa
radigmática ou q uenanas facer 
colectivas. A realidade é que eran 
experiéncias que o le1tor xa lera 
mil e duas veces, como mínimo. 
Por orte, e a teima de querer mo
velar a própna expenénc1a (por
que outra cousa é pór experién
c1a própria no que e narra, cou-
a que fa1 todo e critor), que ado1-

taba a er unha experiéncia sen 
memória, valla o paradoxo, de a
pareceu do horizonte próximo da 
nosa narrativa. Contado, un peri
go, que pode er maior, axexa, es
preita, agachado entre as rochas 
da impunidade, no outro lado da 
revolta: o dietários, e cousas se
mellantes. 

Non é que estexamos contra tal 
xénero literário; non. O que 
acontece é que a maioria dos die
tários soen estar escritos para 
abraiar o leitor, para nos demos
trar que bons, guapos, cultos, in-
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Leituras 

Xosé Cermefío. 

tel1xentes e listos son quen os es
creben. Normalmente, que bai, 
claro, excepcións. Por exemplo, 
o dous publicados por autores 
galegas, distintos entre si e abso-
1 utamente diferentes: Follas de 
vagar, de Eduardo Moreiras -
cuxa ed1c1ón rematou saldada- e 
Dtano sm datas, de Antón To
var. Recentemente saiu do prelo 
un novo dietário, ou causa pare
cida: Ciencia de facer as camas, 
de Xosé Cermeño<IJ. 

Trátase dun dietário, sen datas ou, 
talvez, en realidade só sexa un ca
demo de anotacións. O dietário 
adoita a ser a máis perfeita forma 
de fragmento, cando é tal dietário. 
Ciencia de facer as camas, non é 
tal ainda que queira selo. É sim
plesmente, un cademo de anota
cións para abraiar ao leitor. 

Cermeño, nótase, é home mteli
xente. Chama en favor seu á mo
dést1a. O que é un ponto. Pero o 
que anota, á parte de a si próprio, 
a quen pode interesar? Non existe 
o má1s mínimo grau de humor nas 
suas anotac1óns, que teñen unha 
estrutura semellante todas elas: 
míc10, desenvolv1mento e feche 
pretend1damente humorístico e/ou 
irónico, cando non paradóx1co. 
Mais, en realidade, os finais son 
vulgares. As anotacións, as clási
cas: viaxes feitas, gastos persa-. 
nais, emendar a plana a quen sexa 
-de Kierkegaard a clásicos de 
quen non se cita o nome-, ané
dotas personais -de nenez ou de 
adolescéncia- que só logran en
co llimento de ombros do leitor 
producir páxinas inteiras cheas d~ 
tópicos, lugares comuns ect., so
bre a técnica, os escritores, as sub-

vencións (nunca tivo unha Cerme
ño?, ou as protestas contra o tra
ballar os Domingos (páx. 98-99, 
onde se fala dunha manifestación 
que corea: "Os domingos son para 
descansar e non para traballar", 
dunha banalidade tal que dá, en 
conxunto, o ton do volume), a vi 
da, as costumes ou a coc1ña. 

O presente volume, ademais, aga
salla ao le1tor con frases maxesto
s as, daquelas que o de1xan tan 
abraiado como as causas que se 
dm: "ame1 e fun amado de maneira 
descomunal, mórbida"; "comer 
sempre é algo máis ca comer", 
"normalmente, os escritores saben 
pouco dos asuntos prácticos'', etc. 
Tamén descobre que Mark Twain 
(as suas obras) era subversivo. En 
fin. Mais , contado, ás veces, en 
certos momentos, existen frases e 
ditas , brillantes, que se len con 
agrado. O que acontece é que son 
frases, fragmentos de páxmas, que 
non son da autoría de Xosé Cerme
ño, senón doutros autores, que cita. 

Temíamos hai tempo que chegase 
a posmodernidade a estes pagos. 
Esa posmodern1dade incapaz. de 
argallar unha narración, un relato. 
Esa posmodernidade que percorre 
todas as páxinas deste volume e 
permite que homes e mulleres , 
que ainda non cumpriron os cua
renta anos, nos agasallen coas 
suas memó-
rias, os seus 

-lúcidos e 
perspicaces 
pensamentos. 

Ciencia de fa
cer as camas 
é, xa que lo
go, un libro 
posmoderno, 
un libro no 
que o intere
sante ou im
portante non é 
o que se di, 
nen mesmo 
como se di. O 
importante 
aqui, como en 
toda esa rea 

Temiamos 
haí tempo 
que 
chegase a 
posmoder
nidade a 
estes pagos. 
Esa 
posmoder
nidade 
incapaz de 
argallar 
unha 

de dietários narración, 
posmodernos un relato 
que invaden a 
literatura, é, 
seica, quen o 
dL Ainda sendo lugares comuns e 
causas ditas e repetidas até a far
tura. Mais a clave do libro é dada 
polo autor, na páx. 62, onde se po
de ler: "Terán advertido as auton
dades que isto da literatura non é 
unha ciencia exacta, uns días pa
rece que un escribe mellar e ou
tros diríase que anda un pampo: 
no meu caso isa é debido á dose 
de marmelada". Agora se com
prende todo; o problema radica en 
que Cermeño toma demasiada 
marmelada e, ademais, pasada. 
Porque, a verdade, iso que se di na 
lapela, tirado da autopresentación 
do autor, dos ecos de Monterroso, 
Swift ou Julio Ramón Ribeyro 
(que non Ribeiro), non deixa de 
ser broma, ou ganas de despistar 
ao crédulo leitor. O eco deses au
tores, como de Chamfort ou L1ch
tenberg, non se escoita. Ainda que 
o leitor, unha vez rematado o li
bro, poda lembrar aquel aforismo 
do alemán: "Cun grande número 
de trazos desordeanados é doado 
configurar unha paisaxe, mais con 
sons desordenados non se compón 
música nengunha". + 

X.G.G. 

(l) Col Narrativa. Ed1c1óns Xe1ais de Gah
c1a Vigo, l 991 l 10 páx 
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canta de libros 

RobesQierre 
Co subtítulo Unha política da filosofia 
Lawvento edita este traballo de Georges 
Lab1ca traducido por Francisco ' 
Sampedro Indica Sampedro no hm1ar, 
"fo1 de agradecer que mentres a Franza 
oficial se recreaba coa celebración do 
bicentenáno, alguns pensadores 
tomasen o aniversáno como pretexto 
para esculcaren nas verdade1ras razóns, 
efectos e referentes da revolución do 
1789 ( .) ParadoXJcamente, o home 
máis famoso ou nomeado daquel 
periodo, pode ser o menos ou o peor 
coñecido do periodo e adóitase a ver no 
"Inconuptíbel" o apóstolo do Terror, 
cando en reahdade el foi quen má1s 
te1mou en hm1tar os seus efectos e 
declarábase, por pnncíp1os, en contra da 
pena de marte".• 

Maria Soliña 
O poeta Millán Picouto segue a 
publicar a sua Opera Omnia, e desta 
volta, en edición do Concello de 
Ourense entréganos Mana Solitía,
unha trnx.éd1a en cmco ep1sódios, 
versificada, con música para orquestra, 
tenor, barítono e coro rrnxto, con 
partituras que se incluen no próprio 
volume, magníficamente editado. Este 
traballo do autor dos Sonetos da lua 
Chea é o segundo desta obra 
completa comezada a publicar en 1992 
e que tivo en Canllgas e Madrigais o 
seu pnme1ro título.• 

O futuro económico 
Un hbro colectivo coordenado por 
Carlos Berzosa e editado pola Fuhem
Icária, anahsa as tendéncias e os 
desafíos económicos desta década. La 
economia mundial en los 90 é unha 
compilación de artigas basados en 
dous semmários celebrados en 1993 
na Complutense de Madrid. Hai 
traballos de Martínez Alier, Stuart 
Holland, Pablo Bustelo, Lazslo Andor, 
até un total de 14 colaboradores. 
Pódese pedir máis información deste e 
outros títulos da coleción a FUHEM 
(Alcalá 117. 28009 Madnd) . • 

Comentário 
de textos 
Claud10 Rodríguez completa a séne 
1mc1ada con Poesia Galega. Arte 
L1te1ána e Comentárw de tertos 
w11temporá11eos, ao pub!Jcar tamén na 
colección Umvers1tána de Xera1s o 
seu Comentário de textos populares 
e de masas O traballo recoplia unha 
variedade de escntos críticos que 
abordan textos de oratóna, d1dáct1ca, 
mformac1ón, novela de masas, canción 
de consumo, publtcidade e mesmo 
pmtadas, contando con colaborac1óns 
de Silvia Mante1ga, Dores Yilavedra, 
Mana V1ctona Moreno, Xoán 
González M1llán, Antón R1 co ou 
Marcial Gondar entre outros • 

• 
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Morango e chocolate de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio. 

Cinema de 
coñecimento 
Morango 
e chocolate 
Morango e chocolate nace dunha 
esixéncia persoal e dunha motiva
ción colectiva, de país. Trátase cie 
penetrar no cerne do camiño cara a 
construcción do socialismo, ·pero 
desde a óptica crítica da exposi
cións das suas feblezas. Tomás Gu
tiérrez Alea faino sen deixar recun
cho onde non ollar sen autocompra
céncia, sen autoafirmación, sen dis
curso apoloxético. O autor de "Me
morias do subdesenrolo", home da 
Revolución, un dos nomes do 
ICAIC e, seguramente, o cineasta 
de expresión española mais lúcido 
e intelixente, entra a cara de can 
nos traumas máis vivos dun proce
so revolucionário que manten situa
cións de persecución e marxinación 
dos homosexuais. Alea sitúase des
de dentro do marco da revolución 
para proceder á sua denúncia, posi
cionándose nas ringleiras dos que 
pensan que a superación das suas 
imperfeccións, faise desde a auto
crítica e o coñecemento colectivo 
dos seus ángulos máis intolerantes. 
Non estamos diante dun Cabrera 
Infante, nen dun Andy García, nen, 
mesmo , dun Nestor Almendros. 
Que decepción!: a película mais 
crítica contra o rexime, faise desde 
o interior. E isto é asi, porque Alea 
ten xénio, arna fondamente ao seu 
país e quer conservar os extraordi
nários cámbios sociais nel operados 
desde 1959. Só quen parte deste 
convencimento, pode ollar Cuba 
desde o sentido crítico. 

Desde as primeiras imaxes "Mo
rango e chocolate", revélase como 

un filme di.sposto (como acorre ca
se sempre nas grandes películas) a 
esixir do espectador unha participa
ción activa. Non se trata, porén, só 
de participar, senón que será preci
so que ·o es-
pectador se de-
fina, captando Desde o 

primeiro 
revélase 
disposto a 
esixir do 

a mensaxe 
proposta, e to
mando ·posi
ción, nun com
promiso que se 
fará efectivo, 
íntimamente, espectador 
ao remate da unha 
proxecci0ri. paticipación 
Na vida de Da- activa, un 
vid, xoven filio compromiso 
da revolución, 
militante acti- . que se fará 
vo e paradig- efectivo, 
ma das verda- · · 
des do materia- mtnna._rnente, · 
lismo históri- . ao remate 
co, introdúcese 
de rondó o uni-
verso de Diego, artista e homose
xual, perseguido e marxinado polo 
sistema, que escoita a Maria Callas. 
Un le a Lenin e a Didel e outro gos
ta de Wilde e Goytisolo e toma té 
inglés ás cinco da tarde. A película 
discorre entre os territórios deste 
dous seres, abrindo unha estrutura 
dramática na que se entretecen e po
ñen en xogo horizontes contrários 
pero, cicais, complementários. Son 
dous planos da realidade do país: o 
combate contra o imperialismo, a 
contrarevolución e o plano indivi
dual , e a procura da liberdade na 
afirmación da persoalidade ceibe e 
criadora. Poderá a revolución aca
dar a síntese? O filme queda aberto, 
e a relación final dos protagonistas, 
anúncia a solución. Certamente, 
lonxe de articularse como un dis
curso pechado sobre si mesmo, é a 
dinámica interna do que Alea canta . 
(dun xeito funcional , sen alardes pe-

G~~O 

ro con rigor e sinxeleza) o que per
mite clarificar a solución. 

E todo isto expresado .através dun 
traballo de actores excepcional, con 
gran poder de comunicación e moi
to talento; cunha disposición narra
tiva exemplar, pala sinxeleza e so
briedade expositiva; cun guión de 
sólida estrutura dramática e cun in
vestimento económico que. informa 
sobre a falsidade dos enormes pre
supostos como pasaporte único dos 
grandes filmes. Atopámonos non 
diante dun filme político, senón 
<liante dunha reflexión política for
mulada a través dun filme;+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Cruce 
de camiños 
OMilagre 
da carne 
"O Milagre da Carne" é unha cur
tametraxe dirixida por Xabier Co
desal, un realizador que ten traba
llado, sobretodo, no eido do video. 
Esta realización queda a meio ca
_miño entre o documental e a fic
ción, senda ese o seu maior incon
veniente e principal problema. 

Os instantes "poéticos" son un arti
ficio dentro da narración, rompendo 
to-da a ~strutura do .filme. Ese que
darse a medias sen optar por unha 
·causa ou outra é unha eiva conside
rábel. De escoller o camiño do do
cumental etnográfico, a fita gañaria 
en calidade, interese e homoxenei
dade. A vida da familia protagonista 
desenvolvéndose no rural, o seu 
meio natural, a marte do xato, os 
"piques" entre as paisanas, o ex car
niceiro reconvertido en chófer; po
derian, con mellar man tras da cá
mara, oferecemos un interesante en
foque no plano do documento. Fa
cer diso unha história de ficción, 
con apontamentos documentais, cun 
final inconsistente e facilón, levaria 
a unha maior elaboración no guión 
que non se produciu. 

O primeiro recurso ao rapaz empolei
rado que toca a gaita resulta curioso, 
mais abusar diso con outro plano 
que, con devagar, princípia nos seus 
pés para rematar na sua faciana é a 
todas luces excesivo e fóra de lugar, 
cando esta personaxe é anedótica na 
estrutura do filme, mália que se lle 
quer dar certo predomínio nunha ce
na, horrorosamente contada, na que 

ocupa o lugar do 
temeiro que vai 
ser sacrificado. 

A realización queda a meio dela con ese 
camiño entre o documental ton que incitaª 

durmir, algo 

É de agradecer 
que nas cenas 
da marte do 

e a ficción, . senda ese o seu que estraña que 
maior inconveniente .pase inadverti

do ao director. 

animal, ben filinadas, o realizador 
esqueza o sangue, amasando con 
sensibilidade o posterior aprovei
tamento que se fai do animal. 

No debe negativo hai que salientar 
á "moribunda" voz en off, que 
máis que meterte na película tírate 

Un paso 
adiante 
O último de 
Unión Penosa 
Fruto do concurso Por-Rock Vigo 
en Vigo sai ás ruas esta estrea en 
disco grande de todos uns vetera
nos como son xa Unión Penosa . 
Un caso desusado entre os discos 
de concursos, polo menos no naso 
p&ís, basta lembrar o de Os piores, 
gañadores de non quera saber que 
concurso que xa estaban máis que 
desfeitos cando saiu o correspon
dente disco ao mercado. E para 
máis tiveron que mercar as cópias 
que precisaron dun Lp que non se 
ia distribuir. neste caso o disco soa 
razoabelmente ben, a experiéncia 
de Alberto Torrado é garantía á 
frente dunha gravación. E seica 
ademais vai pasar a disposición do 
grupo, o mais normal ao estar in
cl uído nos orzamentos do concello 
para o concurso. Un final feliz que 

Entre o positivo, unha fotogtafia 
que non está nada mal e a inter
pretación da famí1ia protagonista 
do filme (os López Sieiro) que se 
comportan diante da cámara con 
natural idade abando.+ 

ÓSCAR LOSADA 

O resultado 
é cando 
menos 
esperan
zador, 
sobre as 
posibilidades 
de novas 
edicións 
des te 
concurso 

non estaba moi claro á vista do 
mosqueo dalguns dos participantes 
durante o desnerolo do concurso 
por alguns problemas técnicos; uns 
comprensíbeis e outros só imputá
beis ao abandono, e o exceso de 
celo do responsábel da empres ad
xudicatária da organización polo 
veredicto e as finanzas. Finalmen
te o re ultado menos esperanzador, 
sobre a posibilidades de novas 
edicións de te concur o. 

O título adiántano un di ca vaci
lón, de boca grande e chulería de 
bairro. Rock canalla, rápido e na li
ña do que un vello coñecido co
mo Unión Penosa veñen dando de 
empre. 

Un paso adiante para o grupo, que 
se envolve dunha maior variedade 
da que tiña até agora, ainda que 
pe ·a qu e é un di co para a oca-
ión . O repertório e tá a méd io ca

miño entre a sua posibi lidade e 
a nece idade de gravar o di co pa
ra cumplimentar o concur o. Oxa
lá exa tan ó un primeiro pa o do 
crecimento da banda.• 

XURXO VAZ 

canta de discos 

Folk sintético 
Andrew Cronshaw: 
Tbe Language of snakes 

Andrew Cronshaw é identificado pola 
afeizón especializada -que tamén nesto 
hai graus de melomanía- polo seu 
instrumento carismático: a cítara, proce
dente de Centroeuropa , mália ser él un 
músico británico. Ademáis tamén toca 
ba--wu, frautas, clavicordio, concertina, 
whistle ... ou sexa, un destes multi
instrumentistas que o memo serve para 
un roto que para un descosido, á marxe 
de calquera posíbel virtuosismo. Crons
haw é un intérprete interesado pola mú
sica galega, e nesta gravación inclúe 
dous temas do noso folk lore: Marcha 
Procesional do S. Benito e A Maruxa. A 
linguaxe das serpes pode ser un disco 
simpático, agradábel, dixeríbel... calquer 
cousa agás profundo.• 

X.M. E. 
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]osé Afonso 
convertido 
en rock 
de moda 
Filhos da 
madrugada 
Non foi preciso que pasasen vinte 
ano desque se produciu a revolu
ción dos cravos en Portugal para 
que a figura artística de José 
Afonso fose valorada no seu país 
desde diferentes sensibilidades 
musicais. Asi, António Vitorino 
D' Almeida, pouco despois do pa
samento do cantor, manifestou: 
"Nao se trata de saber solfejo, leis 
de harmonia ou normas de contra
pon to. Nem mesmo se trata de 
conhecer muitas posivoes na gui
tarra. José Afonso nunca precisou 
disso ... Do que ele nunca presci
diu foi de criar urna técnica pró
pria, foi de evoluir artíticamente 
até o ponto de ser, para todo os 
efeito , um Me tre". 

Poderiamo ampliar a ri tra de co
mentário de ta ca te, até chegar a 
unha versión, en clave de jazz, 
dun tema de J. Afon o, realizada 
polo pianista António Pinho Var
gas. As canción do Zeca on un 
filón, non 6 artí rico, enón ta
mén comercial 

Filhos da Madrugada 

Moitos xóvene e tán a converter 
hoxe en dia en Portugal ao Zeca 
nun auténtico patriarca, como xa 
ten acontecido noutros ámbitos 
con outros cantautores: Leonard 
Cohen ou Migel Laboa tiveron 
anos atrás sendos discos-homena
xe, protagonizados no primeiro 
caso por grupos de procedéncia 
anglo-saxona, e no segundo por 
grupos bascas. Ao igual que eles, 
como non podia ser menos, ao 
cantor lu so tamén lle chegou a 
hora: Filhos da madrugada can
tam José Afonso; tal é o título de 
duplo CD que inclue vinte ver
sións, estupendas ao dicer da edi
tora discográfica na documenta
ción de promoción; intérpretes, 
outros tantos grupos, que repro
ducen unhas veces , outras re
crian , outras tantas cancións. Xa 
saben aquilo de que non están to
das as que son -·vinte é un nú
mero militado para o Zeca-, pe
ro iso non é unha eiva por razóns 

óbvias de espazo. Do que si qui
xera comentar é do elenco artísti
co, xa que non estamos para dei
xar constáncia, sen máis, da su
posta brillante idea do disco: hai 
versións praticamente para todos 
os gastos, pero cun predomínio 
desproporcionado de grupos 
"rock". 

Os que vimos observando ultima
mente, a nível internacional, a falta 
de criatividade da que ven adoecen
do o "rock", podémolo confirmar 
neste disco a respeito do que se co
ce ne Portugal: as variacións son 
mínimas entre as distintas forma
ción presentes na gravación. Resu
mindo canción e intérpretes, pode
mos escolmar en duas orientacións 
dentro dun mesmo fenómeno: pri
meiro, por máis numerosa, a mar
cha sen acougo, machacona, reite
rante, dos que se moven nos ríxidos 
parámetros do chis-pos: GNR -
"Coro dos Tribunais"- cun Rui 
Reininho cantando cal lobito feroz; 
Peste e sida -versión gratuíta de 
"O homen da gaita"-; Xuntos e 
pontapes -'Coro da primavera"
' distorsinando guitarras eléctricas; 
Entre-aspas -"Traz outro amigo 
tambén' -, na sua firme estrutura 
rítmica ceden o protagonismo á 
cantante, Viviane. Noutra liña está 
o "rock" elaborado, futurista, dos 
Setima legiiio -"Cantigas do 
Maior '- ou o Delfins -"Vejam 
bem"-; coa particularidade de que 
ne ta formación a voz, recitativa, 
dalle o eu aquel de mi tério. 

A meio camiño entre o "rock" e o 
"folk" atópan-
se grupos co
ma os Sitiados 
-respeitosa 
versións de 
"A formiga no 
carreiro"-, 
Diva 
"Can9ao de 
ernbalar"
ou Resistencia 
-lúcidos C(!n
tando "Cha
maram-me ci
gano" . Pola 
sua banda, os 
veteranos Bri
gada Tencia 
-"Ronda das 
Mafarricas "-

A falta de 
criatividade 
da que ven 
adoecendo 
o rock, 
podémolo 
confirmar 
neste disco 
a r~speito 
do que se 
coceen 
Portugal 

rnóstranse como o que son: un só
lido grupo "folk", progresivos e 
con firme percusión tradicional. 

Lamentabelmente, a liña clasicis
ta é a menos notória na gravación. 
Madredeus -"Mario maduro 
maio"-, grupo ahondo coñecido 
entre nós, atoparon a canción idó
nea a tan digno tratamento coma o 

que eles fixeron; Vozes da radio 
-"Os Índios da meia praia"- ló
cense con só distribuir atinada
mente o compoñente vocal; Opus 
ensemble -"Eram um redondo 
vocábulo"-, formación camerís
tica que acada, na miña opinión, o 
momento sublime de toda a grava
ción. Por certo que o mesmo tema 
foi versionado, tamén instrumen
talmente, no multitudinário Festi
val Caliza e José Afonso, celebra
do en Vigo no verán de 1985, sen
da os seus intérpretes os galegos 
Elias Quiroga -guitarra- e Xa
vier Escaned-saxo--. 

Xuntos e revoltos 

O título do disco é atinado: "Fi
lhos da madrugada" son a meiran
de parte dos grupos que participan 
na gravación; isto é: xóvenes que 
medraron logo da revolución de 
Abril 74, e que en boa parte asu
miron a colaboración nesta hoena
xe coma un compromiso por en
cargo. Ás veces, custa crer que 
comprendan os textos dalgunhas 
cancións; por exemplo, resulta di
fícil detectar na interpretación dos 
Tubaróes, que "Venham mais cin
co" sexa un tema no que o autor 
arele o fin da ditadura - "se o vel
ho estica/ Eu fico por cá". Algun
has versións, máis que reconverti
das semellan desfiguradas. 

A mistura de estilos musicais, o 
máis exquisito a carón do máis 
chabacano, pode redundar nun 
hábito que conduza ao auvinte a 
refugar o segundo a prol do pri
meiro criaterio, que foi o que pre
sidiu en vida e Obra do Zeca, pro
curando, ben nos ritmos africanos 
da ex colónias porguguesas, ou 
ben na tradición fadista do próprio 
país, formas musicais novidosas, 
atrevidas, que complementaban 
cun escrupuloso coidado nos 
arranxos e instrumentación. 

Outra valoración que se pode tirar 
do duplo disco é a de potpourri, xa 
que a orde correlativa dos temas, 
lonxe de sguir un critério estético, 
sucédece aleatoriamente. Daquela, 
a mocidade que descubra a estar 
alturas ao Zeca, pode concluir en 
que toda a música é válida, sen fa
cer distingos entre, por exemplo, 
un Opus Ensemble e uns GNR. Se
ria unha mágoa que a figura artísti
ca e social do Zeca servise para is
to, xa que no que de político puder 
ter a sua repercusións, esta fica es
luída nun fato de cancións dun au
tor convertido en moda, cuxas ver
sións rocheiras ocultan unha men
saxe envolta nunha roupaxe ao di
cer dalguns protagonistas do cená
rio internacional, musicalmente re
accionária. Pero tamén neste parti
cular hai a sua excepción, e esta es
tá localizada na Galiza: Os Resen
tidos fixeron unha versión no seu 
dia de "O Canarinho", orixinal co
mo poucas que se pudesen facer 
dun tema do J. Afonso, pero, a 
rnáis de ausente nesta gravación , 
foi editada nun maxi single de difu
sión restrinxida. 

"Filhos da madrugada ... " está 
sendo todo un éxito en Portugal. 
Fálase de vinte mil exemplares 
vendidos en duas semanas. Os 
promotores da idea contaron co 
patrocínio de Lisboa/94, e propu
xeronse facer un disco con gru
pos, á marxe de calquer outra ini
ciativa con outro critério. Daque
la, admiten que non é esta a única 
homenaxe posíbel ao Z. Afonso. 
Menos mal.+ 

X.M.ESTÉVEZ 
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Nº 622-19 DE MAIO DE 1994 
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ENCADERNADA 

1978 --1993_, 
(16 TOMOS) 

Tomo I 1978 4.000 pta D 
II 1979 D 
III 1980 D 
IV 1981 D 
V 1982 D 
VI 1983 D 
VII 1984 D 
VIII 1985 D 

A colección IX 1986 D 
X 1987' D completa XI 1988 6.000 pta D 
XII 1989 D (16 tomos) 
XIII 1990 D 
XIV 1991 D terá un prezo 
XV 1992 D 
XVI 1993 8.000 pta D de 68.000 pta! 

FORMA DE PAGAMENTO: 

PARA A COLECOON COMPLETA 

D Ao contado (cheque) 
Domiciliación bancária: D 3 recibos de 22.667 pta. 

D 6 recibos de 11.334 " 
D 12 recibos de 5.667 " 

PARA TOMOS SOLTOS 

D Ao contado (cheque) 

D Domiciliación bancária 
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro) 

Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE 
CORREOS 1 .371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 
30. 

NOME . ... .. . .. . .. .. . .. ... ... .. ... ..... ... ........ ... ..... ... ... .. ... .. .... .. . APEUOOS .................................................. . 

ENDEREZO .................................. ....... ......................................................................... ........... ........ .. 
............ .......... .................................. C.P .................... .. ........... . TELÉFONO ...................... ........ ... ... . 
POVOACIÓN ............................................................. PROVÍNCIA ................................................. . 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletín adxunto) 

BANCO/CAIXA ... ............................ ........................... CONTA/UBRETA Nº .................................... . 
TllUlAR DA CONTA/UBRETA .................................................................. .............. ........................... . 
.............................................................. : ... ................. Nº SUCURSAL ... .. ....................................... . 
POVOACIÓN ............................... ............................... PROVÍNCIA: ................................................ . 

S&rvonse tomar nota de atender olé novo aviso, e con cargo á miño cenia, os recibos que 
oo meu neme lle sexon opresentodos por Promocións Cuturois Galegas S.A. (A NOSA 
TERRA) 
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É autor do libro Lembranzas dun mundo esquecido 

Xosé Vicenzo Freire 
'O golpe militar de Franco tronzou 
a entrada das mulleres nos partidos' 
• XAN CARBALLA 

O voto, o aborto, o 
divórcio, as incipientes 
asociacións de mulleres, a 
actividade política, ou o 
uso sexista da muller na 
publicidade son temas dos 
que se ocupa Lembranzas 
dun mundo esquecido, 
recentemente editado por 
Laiovento. O historiador 
Xosé Vicenzo Freire 
aborda o papel social e 
político da muller no 
primeiro tércio do século. 
Un traballo de iniciación a 
futuras investigacións que 
forman parte dunha ampla 
tese de doutoramento. 

VENRES • 3 • 21 . 

Cempés 
Gal iza 

Ophiusa 
Gal iza 

Ronda dos Quatro Caminhos 
Portugal 

Tapia eta Leturia 
Euskadi 

, BADO • 4 • 21 h 

Durindaina 
Gal iza 

Luar na Lubre 
Gal iza 

Keltoi 
Gal iza 

Ar Re Yaouank 
Bretaña 

Dervish 
Irlanda 

Na Lúa 
Gal iza 

Bhundu Boys 
Zimbabwe 

TODOS OS DÍAS HABERÁ PASARÚAS 
A CARGO DE GAITEIROS, CHARANGAS 

E GRUPOS DE ANIMACIÓN 

O seu libro acota un periodo de 
análise que vai de 1900 a 1939, 
forma parte dun estudo maior? 

O traballo é parte do corpo máis 
amplo da miña tese de doutora
mento sobre a história da muller 
na Galiza que abranxe un periodo 
que arrinca do XVIII. No conxun
to, e tamén no libro, céntrome na 
teorización do papel social da mu
ller e da sua presenza na prensa e 
na literatura. 

As bases principais da miña inves
tigación son o traballo na prensa, 
non só a especificamente de mu
lleres. Valeirei A Nasa Terra , la 
Voz de Galicia, A Fo u ce, El Eco 
Franciscano que é moi útil para 
seguir a traxectória da Igrexa, e 
moita prensa de Santiago (El Eco, 
El Compostelano). Tamén prensa 
obreira pero xa con moita dificul
dade porque a guerra destruiu 
moitas hemerotecas, ainda que me 
beneficiei da recuperación de 
moitos xomais que se gardan mi
crofilmados en Amsterdam (Brazo 
y Cerebro, Germinal , La lu
cha .... ). Xa non é que teñas que 
pelegrinar por unha chea de bi
bliotecas galegas perseguindo ca
beceira a cabeceira (Penzol, Mu
seu de Pontevedra, Mosteiro de 
Poio, Biblioteca da Universidade, 
Padre Sarmiento, Bibliotecas Pro
vinciais, Real Academia, Arquivo 
do Reino .... ) pero constatei algo 
do que se teñen queixado abando 
os investigadores: que os mellares 
fondos de prensa galega atópanse 
fóra do país. A mellar hemeroteca 
de Galiza é a Municipal de Ma
drid. Absurdo. Neste libro coido 

· que se recolle un periodo moi in
teresante, pala efervescéncia polí
tica, o agramar do movimentos 
sociais agário e obreiro, o gale
guismo, pero no XIX xa se pro
ducen as prirneiras tomas de con
ciéncia, nas xeracións de Faraldo, 
de Rodríguez Terrazo, dos Márti
res de Carral. Fara na década de 
1840 cando surxiu a primeira pu
blicación adicada ás mulleres (El 
Iris del Bello Sexo) e no 1860 hai 
outro momento moi a ter en canta 
co surximento do antifeminismo 
científico. 

Chega esa corrente serodiamen
te? Quen mantén esas teses no 
noso país? 

Os primeiros teorizadores son de 
primeiros do XIX en Centroeuro
pa, e xa o Padre Fyijoo, no XVill, 
tivera que atacar os razonamentos 
antifeministas pseudocientíficos 
que non tiñan representación na 
Galiza. En xeral son autores do 
campo médico, que procuran fun
damentar a inferioridade da mu
ller nun diferencialismo biolóxico. 
A finais do XIX estas ideas esta
ban en completo descreto, e ese é 
o momento estelar do médico ga
lega, de grande prestíxio, Roberto 
Novoa Santos, que abandeira e te
oriza -mesmo a nível europeu- a 
inferioridade da muller a respeito 
do home. Novoa Santos, defen
dendo as suas teorias de inferiori
dade e mesmo que a sua condi
ción biolóxica defendía a incapa
cidade da muller para calquer cas
te de exercício intelectual. El par
tia dese preconceito e cando non 
cadraba unha muller con ese mo
delo considerábaa unha aberración 

da natureza. Todo isa crioulle 
enormes problemas nas suas inter
vencións públicas e por suposto 
tamén de índole persoal con moi
tas mulleres. Paradoxicamente os 
libros de Novoa Santos, senda el 
galego, hai que ir proc~ralos a bi
bliotecas de fóra. Apenas hai al
gun traballo del nas bibliotecas do 
naso país. 

A Igrexa e o voto 

Vostede fai un especial fincapé 
no papel da lgrexa na confor
mación dun falso ideal de mu
ller. Cal foi esa función? 

Foi determinante, como en toda 
partes pero moi ingularmente 
aqui. A Igrexa foi o sustento do 
pensamento tradicional. De de os 
anos 20 foi avanzada na petición 
do voto ás mulleres, pero por unha 
cuestión de comenéncia na supo
sición de que as mulleres ían ser 
un sustento eleitoral das posicións 
católicas. 

Fala vostede das Irmandades 
Femininas dentro da organiza
ción galeguista? 

A conciéncia, como sempre, ad
quírena primeiros grupos de mu
lleres de extración burguesa e pe
queno burguesa, alguns dos cales 
intégranse no galeguismo. Esas 
reivindicacións non chegan ás cla
ses populares, ainda que si as mu
danzas que veñen de fóra. 

Máis que a importáncia cuantita
tiva, ou distinguíndose pala sua 
actividade, o seu valor é que a 
primeira agrupación propriamente 
de mulleres dentro dun partido, 
antes ca nos ociali ta ou o 
anarquistas. Neste últimos detéc
tanse nos ano 20, e de pois con 
forza na República, mudanzas 
ideolóxicas, con campañas moi 
dirixidas ás mullere , ternero os 
de que a Igrexa capitalizara o vo
to feminino. Campaña importan
te para conseguir a afiliación da 
mu11ere ao partido e á ua 
xuventudes. 

Que supuxo o golpe militar de 
Franco para ese ascenso na con
ciéncia das mulleres que trouxo 
a República? 

A guerra é un corte para todo. Fa
vorecéronse as organización de 
mulleres da direita, da Falanxe, 
que cumpren un papel de adoctri
namento fascista, e sobretodo a 
Igrexa foi a grande beneficiada, 
porque potenciou asociacións de 
mulleres que argallara xa nos anos 
20. Non está moi tocadas neste 
traballo de Laiovento, pero son in
númeras as asociacións, máis ben 
de tipo benéfico, que potenciou a 
Igrexa (Mutua de Seiioras, Aso
ciación en Defensa de la Buena 
Prensa, Juvntud Católica Femeni
na, ... ). Na República camufláron
se en organización de direitas, co
mo as Unións de Dereitas da CE
DA. Coa guerra organízanse para 
dar apoio de todo tipo ás frentes 
bélicas. 

Non toquei moito o traballo das 
mulleres antifascistas, fundamen
talmente porque faltan traballos 
de base e tiven que facelos eu 
mesmo, e non só neste caso.+ 
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A Xunta subvenciona películas polo uso do galego 
sen que se f agan cópias a esta língua 
Tirano Banderas e O Baile das Ánimas só se proxectaron en castellano 
•Ó.L. 

Segundo norma da 
Consellaria de Cultura, 
as películas 
subvencionadas pola 
Xunta deberían 
apresentar unha cópia 
dobrada ao galega. O 
que non afirma esa 
lexislación de 5 de 
Decembro de 1992 é 
que esa versión galega 
teña que exibir e 
comercialmente no 
noso país. As duas 
últimas perceptoras 
millonária , ' O baile 
da ánima " e ''Tirano 
Banderas , ainda non 
apresentaron a sua 
cópia na Xunta cando a 
película hai meses que 
saiu das carteleiras. 

O problema non atinxe ás curta
metraxes pois que no noso país 
sempre e fixeron en galego. Os 
atrancos surxen coas longametra
xes na que están implicadas pro
ductoras galegas. As duas últimas 
estreadas con subvención da Xun
ta foron Tirano Banderas e O 
Baile das Animas . Nestes mo-

mentos os dou s filmes están na 
ilegalidade por canto ainda non 
apresentaron cópia en galego e 
foron exibidas no noso país só en 
castellano. 

A Generalitat 
conseguiu que as 
estreas 
importantes 
tamén se fagan 
en catalán .. 

Xabier Ozores, responsábel de "El 
Buho Producións", que participa 
no filme de Pedro Carvajal O Bai
le das Animas, comenta que agar
da estrear en Santiago a versión 
galega "alá por Setembro" como 
médio "para intentar aproveitar o 
tirón e voltar a proxectar en Gali
za a versión española". Na primei
ra estrea da Coruña estivo presen
te Antón Pulido como Director 

Xeral de Cultura, pero asistiu á 
proxección castellana sen dicer 1 

cousa: s~bre o maluso dos cartas 
autonom1cos. _ 

ULO GALEGO NAS CARTELEIRAS? 
ÜSCAR loSADA 

Mentres nas pantallas catalanas conséguese estrear 
grandes producións intemacionais no idioma do país, 
aqui séguese nunha rotina burocrática e sen iniciativa 
institucional que avance na normalización lingüístka, 
e da outra, no campo audiovisual. 

O decreto do Ministério de Cultura indica que se ob
terá unha seg unda Jicéncia de dobraxe "cando se 
acredite que a obra comunitária logrou uns ingresos 
de 25 millóns sendo exibida polo menos en duas lín
guas oficiais, en máis de dez panta11as e en povoa
cións de máis de 45.000 habitantes para a língua mi
noritária". O decreto está pensando a pé feíto para o 
catalán poisque en Euskadi e Galiza non hai dez ci
dades con máis de 45.000 habitantes, ainda que esa 
dificuldade poderia superarse tendo cópias en máis 
dunha panta11a por cidade, ou presionando politica
mente a Xunta para adecuar a lexislación á realidade 

i 

da língua galega. Cataluña non só negociou, tamén 
incentiva cunha política lingüística máis asisada a 
dobraxe e proxección en catalán dos filmes de éxito 
na carteleira. 

Os exibidores din "para nós é un negócio e poñeremós 
o que funcione comercialmente" (Pepe R_odríguez, 
responsábel de Cines Galicia), pero non son remisos a 
estrear unha cópia en galego simultaneamente. Elexi
rian antes a cópia en castellano que en galego por ren
dabilidade, pero non din nada sobre que farian cunha 
política de promoción máis agresiva por parte das ins
titucións. Para que se quer unha televisión e unha rá
dio públicas? Que función curripren 3.000 millóns en 
normalización lingüística? A igualdade de oportunida
dés dos adalioes do bílinguísmo harmónico e a paz 
lingüística teñen nas carteleiras de todos os dias a pro
ba do nove de toda a sua razón.+ 

Exposicións 

Galicia e América 

Pola sua banda Xesus Vecino, de 
"Luz Directa", que recebeu 44 mi
llóns pola sua participación en Ti
rano Banderas de José Luis Garcia 
Sánchez, achaca os problemas da 
versión galega a tirapuxas coa pro
ductora Iberoamericana. "Ternos 
xa a dobraxe feíta e agardames es
trear unha cópia en galega antes de 
Setembro". Andrés Vicente Gó
mez, máximo responsábel de Ibe
roamericana, fíxose especialmente 
coñecido ao recoller con Femando 
Trueba o Osear de "Belle Epoque". 

A odisea de Tirano Banderas, re
al izado por cinco peqµenas pro
ductoras e a presenza executíva de 
Iberoamericana, non redundoµ na 
Galiza nunha axeitada campaña 
promociona] apesar de ter recibido 
seis Prémios Goya. Tendo a priori 
atractivo para a billeteira, apenas 
durou unha semana en A Coruña e 
Vigo, e non veu ninguén a publici
tala con agarimo. Polo visto apro
veitouse a disculpa de que Va11e- . 
inclán era galego para chuchar uns 

. millóns ao governo autonómico. · 

O caso máis flagrante de conseguir 
cartas autonómicos a conta de nada 
é o de Sancho Grácia e o seu Fuxi
dos, que conseguira 10 millóns nas 
convocatórias para subvención ci
mematográfica da Conselleria de 
Cultura en 1989. Nen houbo ver
sión galega nen a productora sub
vencionada (Sancho Grácia P.C.) 
tivo máis domicílio ca un hotel de 
Mondariz nos días da rodaxe. + 

i VENEZUELA (CARACAS E MARA.cAIBo) 
Abril-maio 
A ESTRADA 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA Maio-xuño 

Rúa do Vilar, 30. 15705 Santiago de Compostela. Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: 58 86 99 

,. 
Ultitnaspublicacións 

Galicia: un Centro de Arte 
Contemporánea a Debate 
Actas 

Infonne da Comunicación en Galicia 
Manuel Rivas et al. 

Lindeiros da Galeguidade 11 
Actas 

Pr'o Catálogo da Léngoa Galega 
Vicente Risco 

Actas do Simposio Internacional de 
Antropoloxía 
In Memoriam Fermín Bouza-Brey 

Inscricións Romanas de Galicia 
(Pontevcdra) 

Próxima aparición 

Sobre Arte Galega 
Luís Seoane 

A Lingua Galega en Cuba 
X. Neira Vilas 

Atlas de vertebrados de Galicia 
(Dous tomos) 

Antoloxía de Textos 
Concepción Arenal 

Aves da fila de Cuba 
Juan de Lembeye 
(Fascímile) 

Actas do Simposio Internacional de 
Antropoloxía 
Peregrinacións e Romanas 

Galicia Terra Nai 
VILAGARCÍA DE ARousA 
Maio 

Galicia: Unha arquitectura con raíces 
MADRID 
Xullo 

Co~esos, Simposios 
e Seminarios 

Simposio Internacional de Antropoloxía 
In Memoriam Xaquín Lorenzo Femández 
ÜURENSE 

13-14-1_5, outubro 

· O Compromiso Intelectual do Creador 
Plástico . 
Xomadas de.Homena:xe a Luís Seoane 
SANTIAGO 

Novembro 

Encontro de Arquitectos Galegos e 
Portugueses 
SANTIAGO 

Decembro 

• 

•. 



.. 

•• 

'..t• 

26 ANOSA TERRA 
Nº 622-19 DE MAIO DE 1994 

Convocatórias 

Concurso de Guións 
de Vídeos Didácticos 
Xa na TJI edición, convocado pola 
Asociación Sócio-Pedagóxica Galega 
para guións dun máximo de 30 minu
tos. Na valoración dos guións terase 
en conta o seu contido pedagóxico, o 
interese do tema tratado, a sua calida
de literária e técnica, e a sua posibili
dade económica de realización. Valo
rarase especialmente a adecuación 
dos temas escollidos aos contidos 
edueativos dos distintos níveis da 
educación non universitária, tendo en 
conta o deseño curricular base. Cada 
guión deberá apresentarse acompaña
do do esbozo onde se marcarán as li
ñas mestras para o posterior desenro
lo da correspondente unidade didácti
ca . Os prémios divídense en: 1 º 
100.000 pta., 2º 50.000 pta ., e 3º 
25.000 pta. Os autores dos guións 
premiados contraen a obriga de de
senvolver nun tempo non superior aos 
tres meses a sua correspondente uni
dade didáctica. Os traballos pódense 
apresentar, tanto persoalmente como 
por correio certificado, até o dia 15 
de Xuño de 1994 na sede da Asocía
ción Sócio-Pedagóxica Galega: Lara
cha, 9-entrechán. 15010 A Coruña. 
Teléfono (981) 27 82 59. A entrega 

Actividades 

Encontros 
de música folk 
Organizados por A Gente da Bar~eira 
celebranse na Auriense (Ourense). O 
día 20, ás J 9,30 h., charl-colóquio so
bre Instrumento populares por mem
bros da Aula Folk de Instrumentos Po
pu'lares, e actuación musical de lvám 
Area (gaiterio sólista) acomp-añado de 
requinta bombo e tambor, amais do 
concerto das Xilbardeiras (pandeire
teiras). O Sábado 21, á mesma hora, 
mesa redonda sobre Novas tendéncias 
fronte á tradición gaiteiril na que par
ticipan Manuel Garrido (do grupo Arco 
da Vella); Héctor Silveiro (da Escola 
de Gaitas de Vila Franca do Ber110); 
Xos' Y. Ferreirós, (de Milladoiro);Xo
sé Luis Foxo (da Escala de Gaitas de 
Depuración de Ourense) e Xaneco Tu
bio, da Asociación de Gaiteiros. 

Maio Xove 
A Casa da Xuventude de Ourense, 
coordena todos os actos do Maio Xove 
que decorren por vários pontos da cida
de. O Xoves 19. Comeza o Encontro 
Estatal de entidades polo emprego 
xuvenil, na sala 4 da Casa da Xuventu
de até o Domingo. Venres 20. Ten lu
gar a apresentacón do programa dirixi
do a xoves, Educación para a saude 
(inscripcións na Casa ou na Cruz Yer
mella); apresentación da Fanzinoteca 
da Casa, ás 8 do serán na sala 3; As Xil
vadeiras e lvám Area, pandereteiras e 
gaiteiro actuan ás 8 do serán ·na Aurien
se; IV Festival de Trash Death cos 
grupos Pungent Stench, Macabre, 
Brutal Truth e Unnatural, no Polide
portivo do Campo da Feira ás 9 da noi
te. O Sábado 21 . Parapente en vídeo 

de prémios terá lugar no mes de Se
tembro de 1994 nas XVIII Xornadas 
do Ensino de Caliza, que se celebra
rán na Coruña. Os traballos non pre
miados poderán ser retirados nun 
prazo de tres meses tras a entrega de 
prémios, e os non recollidos pasarán 
a formar parte dos fundos da Aso
ciación. 

Concurso de poesía 
Rosalia de Castro 
A asociación cultural Rosalia de Cas
tro de Cornella (Barcelona), convoca 
a VIII edición do seu concurso de po
esia. As bases do concurso estabele
cen un máximo de 100 versos e un 
mínimo de 30, anque pódense enviar 
conxuntos de poemas de temática co
mun sempre que non excedan o máxi
mo. Os traballos enviaranse en sobre 
sen remite e baixo plica. A plica leva
rá escrito por fóra o primeiro verso 
do poema e portará os dados persoais 
(nome, enderezo, DNI e teléfono). Os 
poemas enviaranse por triplicado an
tes do 30 ,de Satembro de 1994, ao 
enderezo da asociación: Federico -So
ler, 71. 08940 Cornella . Barcelona. 
Os prémios · ( 1 º, 80.000 pta.; 2º 
·45.000 pta.; e 3º, 35.00 pta.) fallaran
se nas xornadas culturais a celebrar 

.. ) 

ás 5 da tardiña na Casa; cursiño de Ex
presión vocal de 19 a 21,30 h., na Ca
sa; e Muttenroi concerto folk na Au
riense ás 8 do serán. O Domingo 22. 
Excursión á Xunqueira, concentración 
de parapente de toda Galiza; e Excur
sión ao hoque de Ribadávia. O Luns 
23. Golpes, monstra fotográfica en 
Leiria (Portugal) . O Martes 24, ás 6 e 
ás 8 do serán proxec;:ción da curtamefra
xe de Manuel Barbeito El Naufrago. O 
Mércores. Proxecto Covadonga, foto
grafías e vídeo ás 19 h., na Casa da Xu
ventude; e Consecuéncias negativas 
do paro na xuventude charla de Ma
nuel Iglesias Suárez-Nogerol (sicólogo 
orientador do INEM), ás 8 do serán na 
Casa da Xuventude. Información e ins
cricións na Casa da Xuventude (Celso 
Emílio Ferreiro, 27), (982) 22 85 OO. 

Semana das Letras 
en Barakaldo 
O Centro Galego de Bizkaia en Bara
kaldo convoca unha série de actos ao 
redor do Dia das Letras. O Sábado 21, 
ás 11,30 h. , monstra de natureza pola 
Sociedade Micolóxica de Barakaldo; ás 
17,30 h, terá lugar unha conferéncia so
bre a emigración galega con Xabier 
Aierdi (Profesor da UPV) e Xosé·Leira 
López (Profesor da E.U. de Graduados 
do Ferro!); e ás 8 do serán, celebrarase 
o 111 Certame de Gaiteiros Solistas 
de Euskadi. O Domingo 22, haberá 
concerto pola Coral da Casa da GaJiza 
en Bilbao O Noso Lar (ás 12 h.); pro
xectarase a película de Chano Piñeiro 
Sampre Xonxa (ás 18 h.); e pecharase 
a Semana das Letras coa apresentacion 
do grupo fo lk Devalo da Lua e a ac
tuación de Doces Lembranzas (ás 20 
h.). Completan a Semana monstras diá-

axenda. 
pola asociación no Outono de 1994. 
Información no (93) 375 1 O 54. 

Curso de teatro 
do Grupo Meendinho 
Roberto Cordovani director de Arte 
Livre do Brasil vai impartir un curso de 
teatro por inciativa do Grupo Meen
dinho. O curso terá lugar do 11 ao 15 e 
do 19 ao 22 de Maio, de 18 a 22 h. nos 
días laborábeis e de 10 a 14 h. nos fes
tivos. Ao 'coincidir os primeiros dias do 
curso con representacións da compañia 
no Teatro Principal de Ourense, pode
rase asistir á preparación da función e á 
própria cenificación. Trátase dun curso 
completo que tratará do artellamento 
dun espectáculo, adaptación de textos, 
trama, argumento e ritmo da obra, con
trucción da personaxe, interpretación e 
maquillaxe. Todo dirixido por Roberto 
Cordovani, director da compañia desde 
hai 16 anos con 12 representacións ao 
seu cargo e prémio ao mellar actor en 
Londres (1988) e en Nantes no festival 
Carrefour de l' Éurope. O curso reali
zarase no Teatro Principal de Ourense e 
no LB. As Lagoas, cunha couta de ins-

- crición de 12.000 pta. (prazas limita
das). Información para se inscreber nos 
(988) 21 34 37 ou 22 96 00, do I.B. As 
Lagoas.+ 

rias de cerámica, música e libros. 

Droga e sociedade 
O Colectivo Buril de Burela organiza 
a conferéncia de Antonio Escohotado 
Espinosa (Doutor en filosofia e Derei
to, e prémio Anagrama de ensaio en 
1991), Droga e sociedade, o Xoves 
19, ás 20,30 h., no Salón de Actos da 
Casa do Mar de Burela. 

Semana das Letras 
en Vigo 
As asociacións Cristo da Victória, 
Luar, Dorna e Rueiro organiza unha 
série de actos para festexar o Día das 
Letras. O X oves 19, ás 20 h., no Salón 
de Actos da Parróquia Cristo da Victó
ria , José Carlos López Bernárdez, 
abrirá unha charla-colóquio sobre Luis 
Seoane. O Yenres 20, á mesma hora, 
na Escola de Formación Social (Ve
lázquez Moreno, 9-1 º), Xosé Antón 
Miguélez falará sobre Fe e nacionalis
mo galego. O Sábado 21, ás 8 do se
rán , rematan as xornadas coas actua
cións , no complexo parroquial do 
Cristo da Yictória, do grupo de teatro 
Rueiro coa obra Galiza en festa , e o 
Grupo de Corda do C.C. de Beade. 

Non hai família 
senon famílias ... 
A Asociación Galega de Traballo 
(AGTS), organiza os encontros do 
Centro Social Vite de Santiago. O dia 
26, ás 17,30 h., abre as xomadas o tí
tulo Non hai família senon famílias_ . ., 
no que se encadran as conferéncias 
Família labrega de Tereixa Ledo Re
gal e Família mariñeira de Modesta 
Cancela Núñez, • 

A MESA 
SEN PREMIOS, 
SEN PREZOS, 

SEN SUBVENCIÓNS, . GRACIAS A TI 
SEN SUBMISIÓNS ... 

A ·MESA ~uZAclÓN LINGUISTICA 

Rua do Vilar 68 • 3° • Apartado 247 • Telfs: (981) 563885 / Telf./Fax: (981) 58 6422 • 15705 Santiago 

O trinque 

Cinema 
Fresa y chocolate. Filme 
cubano (realizado en 
Cuba, onde provocou 
grandes colas nas salas 
de exibición) crítico cos 

Anúncios de balde 

• Andamos a andar a terra na procu
ra de investigar e catalogar aqueles 
recunchos onde a história se detivese 
con forza no seu día e que hoxe durmen 
o paso dos séculos. Fuxindo de facer 
práticas arqueolóxicas e de alterar o en
torno e coa fin antedita, solicitámosvos 
nos escribades informándonos daqueles 
lugares sospeitosos (pedrafitas, anta , 
mámoas, etc.) e meio perdidos dos que 
teñades referéncia. Viaxes Céltigas. 
Apartado 1364. 15007 A Coruña. 

• Oferecemos charlas sobre a situa
ción do sócio-lingüística do galego e 
do bretón asi como de aspectos xerais 
da Bretaña contemporánea (en galego 
ou francés) para centros de en ino de 
toda Galiza. Isabel e Nea!. Algália de 
abaixo, 20-2º. Santiago. (981) 56 07 69. 

•Vendo chalé de 2 plantas máis ga
raxe, 2.500 metro cadrados de terreo e 
unha casa vella . Nas Rias Baixas. 
(923) 26 76 57. 

• Véndese moto BMW, modelo KJOO 
RS. Poucos quilómetros, cor negra. 
Urxente por mbtivos de viaxe. Chamar 
ao teléfono (986) 22 65 86. 

• Vendo equipa fotográfica comple
ta ou por partes. Cámara Canon A 1, 
flash Canon Speedlite !99A e obxecti
vos Canon FD-50, Tokina (80-200), 
Tamron-SP-13A (24-48) e Kenko 2XC
FE Teleplus MC4. Todo con manuais 
de uso e estuches orixinais. Prezo total 
75.000 pta . (consultar prezo por par
tes). Chamar ao (981) 52 01 76 de 
Santiago, despois das 9 da noite. 

• Alugo chalé con xardin para os 
meses de verán nas Rías Baixas. 
Chamar ás noites- ao (923) 26 76 57. 

• Desexo receber pegatinas relacio
nadas co mundo motor: motociclismo, 
automob ili smo, marcas comerciais, 
e tc . Serán gratificadas dalgun xeito. 
Xbsé Antón González Novoa. 3207 l 
Pereiro de Aguiar. Ourense. 

• Plenemarcos (asociación de sende
rismo) organiza percorridos de día en
teiro pola Serra do Barbanza en tem
porada de verán. Ternos grande coñe
cemento da sua arq ueo loxia, ecoloxia 
e dos lugares máis interesantes. Tarifa 
a convir. rnform ac ión : por teléfono 
(98 1) 83 26 83 (perguntar por Anto
nio, á noite) ou escribindo: Manuel 
Gago Mariño. Díaz de Rábago, 17-3º. 
15940 Póvoa do Caramiñal. A Coruña. 

• Desexaria inter-cámbiar corres-

APELIDOS: 
NOME: 
ENDEREZO: 
LOCALIDADE: 
C. P: 
PROVINCIA: 
TELF: 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABALLO: 

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA 

CAIXA/BANCO (*) 
SUCURSAL: 

aspectos máis intolerantes 
do sistema. Baixo 
orzamento, bon guión, 
gran oficio do director e 
magníficos actores. 

pondéncia. Jesús Angel Hernández De 
Armas. 34 anos. Son Enxeñeiro Agró
nomo e traballo como conservador da 
natureza no Instituto de Ecoloxia da 
Académia de Ciencias de Cuba. Intere
same a ecoloxia e a poesía. Enderezo: 
Av. 251. NQ 3207 e/n 32 e 34. Punta 
Brava. Ciudad Habana. 19200 Cuba. 

• Fanse traballos en pedra (fontes, pe
tos de ánimas, relós de sol...). As persoas 
interesadas poden chamar ao (986) 43 87 
15, preguntar por Tolla ou Mari bel. 

• Oferécese moza para coidar peque
rrechiños "Caro!". O Ferro!. 35 02 67. 
Chamar Lun e Venres pola mañás. + 

• Ingles, frances, bretom, gales: aulas 
particulares e grupos reducidos todos 
os níveis e tradrn;ons (galego e castel
hano) . Licenciado com muita expe
riencia, nativos da Grande Breranha e da 
Bretanha continental. Razom: Nea! e 
Isabel. Algália de Abaixo, 20-2º. Com
postela. Telefone: 56 07 69 (Puri). 

• Compro fotocopiadora pequena. 
(986) 43 94 44_ 

• Véndese muiño pequeno (20 m1
) 

restaurado como refúxio, en Paraños 
(Cotobade). 600.000 pta. Interesados 
chamar ao teléfono (986) 52 41 82. 

• Busco o livro El Maquis en Espa
ña . Autor: Aguado Sánchez. Editorial 
San Martín. 1975. Se alguém o tive se 
ou soubesse como consegui-lo agrade
cería que contactasse comigo. Antom 
García Mato _ Preventivo Pica ent 
Ill. Apartado 1.002. 46225 Valéncia. 

• Profesora titulada en EXB impar
te clases ou coida nenos na Coruña 
ou arredore _ (981) 22 00 61 _ 

• A a ociación "Franci co Villamil'" di -
tribue: "13 da reví la Sodepaz. Chia
pas Insurxente, obre o EZL e a itua
ción de Chiapa e México (500 pta.); ll 

5 do periódico Sahara. Independencia 
y libertad , de apoio á campaña p r un 
Referendo Libre e información sobre a 
RASD, a guerra, a11igos de opinión, ini
ciativa · de ·olidaridade, etc .. ( 100 pta.); 
boletins Cuba Va, da oordenadora E · 
Lata! de Solidaridade con uba (200 
pta.). Ademais libros de diferentes edilo
riais ( uba Ya, Txalapa11a, Talasa, ua
zapa, Gakoa), boletins de subscri ión ao 
Granma Internacional, e material para 
a solidaridade: chisqueiro , pegatas, ca
misetas, postais lita de mú ica cuba
na, ... Pedidos por con trarembolso a: Rua 
do Vi l ar, 29- 1 º B. Compostela. • 

CTA. CTE./ LIBRETA DE AFORRO(*) 
TITULAR: 

ORDEN DE PAGAMENTO 
SR. DIRECTOR/ A: , 
SIRVA-SE ATENDER ATÉ NOVO AVISO, E CON CARGO A MIÑA 
CONTA CORRENTE OU LIBRETA DE AFORRO (*), OS RECIBOS ANUAIS QUE 
POR VALOR DE 3.000 / 4.000 / 5.000 (*) PESETAS 
LLE PRESENTA A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 

Atentamente -
(Sinarura do tirular) 

[•)TACHAR O QUF. NON PROCF.DA 



Cinema 

Cronos 
Odia 25, en tres sesións 17,30, 20,15 
e 22,30 h., nos Multicines Equitativa 
da Coruña, o Ateneo da Coruña orga
niza a proxección do filme Cronos de 
Guillermo del Toro. 

Cine clube Claqueta 
O Cine clube de Redondela proxecta o 
Venres 20, ás 10 da noite, no Auditó
rio Xosé Figueroa, o filme dos Irmás 
Marx O hotel dos lios. O mesmo cine 
clube artella a proxección de dous pro
gramas Natureza e técnica e Ironia e 
destino, o sábado 21, ás 8 do serán, na 
Casa da Cultura de Redondela. 

O livier, O livier 
O Cine clube Lumiere propón a pelícu
la Olivier, Olivier de Agnieska Holland 
(Franza, 1992), para o Mércores 25, ás 
8,30 do serán, no auditório do Concello 
de Vigo. A entrada custa 300 pta. 

Llorenc; Soler, 
de beira a beira 
O Centro Galego de Artes da Im axe 
(CGAI), ten programado un cic lo de 
Lloren~ Soler, do Luns 23 ao Yenres 
27. Os filmes do ciclo: para o dia 23, 
Xitanos sen romanceiro, Autoestra
da, unha navallada a no a terra, e 
Anti almo; o 24, I Seminário de Ar
quitectura en Compostela; o Mérco
rcs 25, Condenados a beber (ou o Al
colismo na Galiza), O monte é noso, 
e Santiago, no Camiño; o Xoves, Ca
da tarde ás 5 e Francesc e Luis; Yen
res 27, última se ión do ciclo, Cuba. 
Caleixón en saida? e Cidadans bai
xo sospeita. Todos os pases na ala do 
CGAI (Durán Loriga, 1 O. A Coruña), 
ás 20,15 h. A entrada vai a 150 pta., 
100 pta. con Carné X ove.• 

Teatro 

A fiestra valdeira 
A obra de Rafael Dieste interpretada 
polo Centro Dramático GaJego, bai
xo a dirección de Xulio Lago. O 19, ás 
11 da noite, e o 20 e 21, ás 8,30 do se
rán, no Auditório Gustavo Freire de 
Lugo. Tras a apresentación en Lugo, e 
compañia actua no Cine Alvoi das 
Pontes, os dias 25 e 26, ás 8,30 do se
rán. 

Lindsay Kemp 
Con A Cin:enra, o 19 no Teatro Prin
cipal de Santiago, e os 21 e 22 no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Xacobe e o u amo 
A compañia Sarabela Teatro pon en 
cena a obra Xacobe e o eu amo, o Xo
ve 26 no enlro Cultural Caixavigo. • 

Música 

inf" ni a 
da Galiza 
Actua o Sábado 2 1, á 9,30 da noite, 
no Col iseu do Porto; e o Luns 23, á 
8,30 do erán, no Centro Cultural Cai
xavigo. No dou casos a Orquestra 
dirixida por Mark Fo ter interpretará 
obras de Enrique Macia . 

Orchestra 
of the Age 
of Enlightenment 
A Orquestra do Século das luces, bai
xo a dirección de Franz Brüggen, ac
tua o Xoves 22, ás 8,30 do serán, no 
Pazo de Congresos da Coruña. O pro
grama comprende obra de Haydn (Sin
fonía n!!35) e Mozart (a Sinfonía con
certante para ventos e a Posthorn Sere
nade, en Re maior). Información no 
Consórcio para a Promoción da Músi-
ca (981) 25 20 21. · 

Varsovia 
O Martes 24 no Pazo de Congresos da 
Coruña e Mércores 25 no C.C. Caixa
vigo, con Orpheo de Monteverdi. 

Opera Nacional 
de Minsk 
O Venres 20, ás 9 da noite, no Teatro
cine Fraga de Vigo. A dirección musi
cal corre da man de A. Anísimov, 

Exposicións 

Galiza xudea 
O Pazo de Bendaña (Santiago) acolle 
as monstras Caliza xudea e Raíces xu
deas en España. Aberta até o 27 de 
Maio, de 10 a 12 e de 4 a 8 (Domingos 
pechado). 

Humor gráfico galego 
No centro cu ltural Xina de Cangas 
(Pablo Iglesias, 22) . Pecha o 26 de 
Maio. 

Joaquín Sorolla 
Monstra antolóxica, a partir do dia 19 
no Centro Cultural CaixaVigo. 

Xan Piñón 
Expón as suas fotografias na Casa da 
Cultura da Coruña. Até o 12 de Xuño. 

Un lugar para xogar 
Na Casa da Xuventude de Vigo, até o 
21 de Maio. 

Jorge Castillo 
Obra pictórica, até o 19 da Maio, na ga
lerí a Citania (Rosa, 22) de Santiago. 
Aberto de Luns a Venres de 18 a 21 h. 

Mar do Morrazo 
Unha escolma de vellas fotografias de 
Marin, Bueu, Cangas, Vilaboa e Moa
ña. Ex postas na Casa do Mar de Moaña. 

Material para o ensino 
en Galego 
Unha monstra encadrada no proxecto 
de normalización da língua, En gale-

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Publicacións 

Guia 
para obxección fiscal 
Asambleas de Obxección Fiscal de 
GaJiza editan unha guia gratuita para a 
obxección fiscaJ co título Hai que re
cortar o gasto militar. A Guia trata o 
proceso a seguir coa declaración da 
renda, os destinos aJtemativos dos car
tos e inclue unha enquisa coa fin de 
contabilizar os obxectores fiscais. O fo
lleto ven con permiso para o fotocopiar 
e pódese conseguir en Vigo (Asamblea 
de Obxectores e Obxectoras fiscais. 
Apartado 6.028. (986) 29 93 68); San
liago (Colectivo de Obxección Fical. 
Apartado 972. (981) 59 01 42/56 37 
72); A Coruña (PaJavea, 125. (981) 29 
68 65); Mera (Agra, 30. Mera-Oleiros); 
O Ferro! (Apartado 544); Lugo (Rio 
Narla, 40-4' B. (982) 24 62 56); e Mui-

mentres que M. Izvorska Yelizarieva 
ocúpa e da posta en cena. Información 
e re ervas no (986) 43 65 71. 

Opera de Cámara de 
Malcolm Scarpa 
O Xoves 26, ás 1 O da noite, na NASA 
de Santiago. Malcolm Sacarpa, mistu
ra nas suas cancións unha grande va
riedade de estilos: blues, sicodelia, 
country, folk, rock acústico, pop, jazz, 
etc. A entrada custa 800 pta. 

Concertos de O ku pas 
Dous concertos no que queda do mes 
artellados pola Asamblea de Okupas. 
O Venres 20 cos euskeras Arbol e os 
canários Garrote Vil; e o Sábado 28 
cos Mol da Coruña. Terán lugar no 
Centro Social Ruela (Ruela de Nun
hes, 1. Vigo). Entrada: 400 pesetas. 

Kiko Veneno 
O Xoves 19, ás 11 da noite, na Praza 
da Quintana. 

Finis-Terrae 
Os días 27 e 28, ás 11 da noite, na sala 
Galán de Compostela, actua o quinteto 
de Nani García, Finis-Terrae. 

Heli Freire 
Concerto de jazz o Xoves 19 no Café 
Odeón de Vigo. 

axenda 
go vivo Vigo, en galego Vigo vai, do 
Concello de Vigo e da ConseLiaria de 
Educación. A exposición acolle os 
materiais didácticos existentes para o 
ensino en galego, regulamentados ou 
non. Aberta até o 20 de Maio, de 10 a 
2 e de 5 a 9, no Instituto Municipal 
de Educación (Praza da Industria) de 
Vigo. 

Imaxes dun pasado 
presente 
O fotógrafo alemán Patrick Barth 

.Jraballa durante dous anos na Coruña 
para formar a monstra Imaxes dun pa
sado presente. Até o 4 de Xuño no 
Museu do Povo Gal~go. 

Descamps 
Obra do pintor lvan Descamps, até o 
24 de Xuño, na Sargadelos de Vigo. 

O Camiño de Santiago 
desde o aire 
Fotografía de Xurxo Lobato, até o 22 
de Maio no Museu do Povo Galego. 

Vigo, espazo e tempo 
Monstra artellada pota Fundación Pro
vigo, até Xuño na Casa das Artes de 
Vigo. Aberta de Luns a Venres de 12 a 
14 e de 18,30 a 22 h. Sábados, Domin
gos e festivos co mesmo horário de 
tarde abre unha hora antes á mañá. 

Pinturas e poemas 
De Rufino Peral e Uxio Santos,.até o 
21 de Maio no Café Ardora de Vigo. 

Caxigueiro 
Esculturas en arxila e barro de Caxi
gueiro, até o 21 de Maio, na Galeria 
Sargadelos de Santiago (Rua Nova, 

menta (Cospeito. (982) 52 81 43). 

Outrasvozes 
A Revista Galega para a Solidarida
de Outrasvozes que efüta o Comité 
de Solidaridade, COSAL, com
prende no seu número 4, correspon
dente a Maio do 94, páxinas cedidas 
ao Subcomandante Marcos, Timor 
Leste, Kurdistán, Ruanda, as Organi
zacións Non Guvernamentais (ONG) 
e o 0,7%, Centroamérica, e as insti
tucións de Bretton Woods. Pódese 
conseguir por 250 pta. na Coruña (li
braría Couceiro); Cee (libraria Tra
zos); Ourense (librarias Ronsel, Tan
co e La Región); Santiago (quiosque 
Dolores e libraría Couceiro); e en 
Vigo (Librouro, Babel e Sirius) . 
Maior información no COSAL (986) 
20 48 03.• 

Playa Club 
A programación da sala coruñesa 
comprende os concertos de Kashmir 
e Strauss (dia 19) e Hypnoparty 
{dia 20). 

Corcobado 
O Venres 20, ás lO da noite, no Núme
ro K da Coruña. 

As Cantadeiras 
O X oves 19, ás 8 do serán, na Casa do 
Concello de Vigo, terá lugar un recital 
de cantos populares a cargo de As 
Cantadeiras. O concerto é froito do 
curso de canto e pandeireta impartido 
por Uxia Senlle, na A. VV. de Te is e 
do Casco Vello por iniciativa da Con
celleria da Muller. 

Conservatório 
Mayeusis 
O Sábado 21, ás 8 do serán, na Aso
ciación de Viciños de Candeán, actuan 
o taller de guitarras, grupo de cámara e 
o duo Ernesto e Cristal do Conseva
tório Mayeusis. 

Rock en Ourense 
Unnatural, Pungent Stench (Áustria); 
Macabre e Brutal Truth (USA), o 20 
de Maio en Ourense no Campo da 
Feira ao prezo de 1.800 pesetas na 
billeteira. • 

16). Horário: de 10,30 a 14 e de 16,30 
a 20;30 h. 

O entroido na Galiza 
Até o 31 de Maio no museu de Riba
dávia. 

Arte desde a reciclaxe 
Cecilia Ruíz recicla material tirado nas 
praias e os inclue na sua obra De dese
chos. Exposta até o 20 da Maio, de Luns 
a Venres, de 19 a 21,30 h., no Ateneo da 
Coruña (Alfredo Vicenti, 6-1 º). 

Saúl Otero 
Debuxos durante o mes de Maio na li
braría Michelena de Pontevedra. 

Rairtmhélb Orozco 
Obra de Raimundo Orozco, até o 27 
Maio, de 10 a 13,30 h. e de 17 a 21,30 
h. de Luns a Venres, na Galería Saira 
de Vigo.• 

Lisboa/94 

La Do/ce Vita, de Federico Fellini. 

Cinefll.a · 

Un ciclo organizado pola Cinemateca 
con proxeccións na própria Cinemate
ca ou no Tivoli ás 9,30 da noite. Os 
filmes máis próximos:s Vale Abraao 
de Manoel Oliveira (o 19 na Cinema
teca); Zero en comportamento e A 
Atalante de Jean Vigo (o Venres 20 
no Tivoli); A Beta de Dia de Luis Bu
ñuel (Sábado 21 no Tivoli); Jules e 
Jim de Fran~ois Truffaut (22 no Tivo
li); Amor de perdición de Manoel 
Oliveira (o 23 na Cinemateca); O 
Carteirista de Robert Bresson (dia 24 
na Cinemateca); Un can andaluz de 
Luis Buñuel (o 25 na Cinemateca); 
Crónica de Ana Madalena Bach de 
Jean-Marie Straub (o dia 26 na Cine
mateca); A Doce vida de Federico Fe-
11 i ni (o 27 no Tivoli); Tristana de 
Luis Buñuel (o Sábado 28 no Tivoli). 
Maior información ria Cinemateca 
(07-1) 343 16 60 ou no Cinema Tivoli 
(07-1) 352 17 34. 

Ex osicións 

O 25 de Abril na lmprensa. Abril e 
Maio 1974, até o 30 de Maio no Insti
tuto Nacional da Biblioteca e do Livro 
(07-1-795 01 30). Lisboa subterrá
nea exposición permanente no Museu 
Nacional de Arqueología. Antero de 
Quental-Vida e Obra, monstra itine
rante información no (07-1- 793 64 
59). Lisboarte contemporánea, por 
diversos pontos da cidade información ' 
no (07-1-395 47 77). Vladimir Velic
kovic, até Xuño no Instituto Franco
Portugues (07~ i -54 43 89). Gra~a 
Morais Pintura 19821l99i, até o 22 
de Maio no MITRA Galería Munici
pal. A Másc~ua, A Mulher, A Morte: 
Resistencias Poéticas, qnha viaxe por 
temas recorrent6s na arte belga do sé
culo XX, até o 29 de Maio na Galeria 
L, no Culturgest e".na Sede d~. Caixa 
Geral de Depósitos (07-l-795 30 00). 
Memódas encantadoras · de· A frica, 
até o 28 de Maio na Galería Moira . 
In~trumentos Musicais de Mo~am
bique, até o 28 de Maio no Espa~o Oi
kos (07-1-888 00 12). Ven~ao da Ar
quitectura dos Descobrimentos, até 
o 31 de Maio no Palácio Nacional da 
Ajuda (07-1) 363 16 77. Ankish Ka
poor. Esculturas recentes, até o 28 
de Maio na Galería Cómicos (07-1) 
397 77 94. Chah Keong Lui, acuare-
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Teatro 

Continental 

27 

O Sábado 21 en Segunda Sesión da 
T_VG, pasan Continental, Galiza 
1989, dirixida por Xavier Villaverde, 
e con Cristina Marcos, Jorge Sanz, 
Eusebio Poncela e Feador Atkine, no 
reparto. 

Dirty 
Dancing . 
O Xoves 26 o espazo Gran Cinema 
da TVG, emite o filme Dirty Dancing 
(EUA 1987). Director: Emile Ardoli
no. Intérpretes: Patrick Swayze, Jen
n ifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia 
Roberts. 

Ali ce 
O Venres 27 en Segunda Sesión da 
TVG, pódese ver Atice (EUA 1991) 
de Woody Allen. Outros actores no 
reparto Alee Baldwin, Blythe Danner, 
Judy Davis e Mía Farrow.• 

las, e Ch?Jt .Ka.~ Chon, pintura, até o 
21 de Maio na Livraria Barata. Teresa 
Furtado gravados no Bistro (07-1 -87 
09 92). Andreas Stocklein, paneis de 
azulexo, até o 30 de Maio na Galería 
Ratton Ceramicas (07-1-346 09 48) ; 
Exposición colectiva de tapicerias de 
Portalegre monstra permanente na 
Galería de Tapi~erias de Portalegre 
(07-1-346 82 02). 

Teatro 

A História do Tigre de Dario Fo por 
Filipe Crawford no Meia Preta. A 
Cantora Careca de Ionesco por Hél
der Costa, e A Menina Feia de Ma
nuel F. Pressler por Carlos Carvalheiro 
no Teatro Cinearte. (07-1-396 53 60). 
Guerras de Alecrim e Manjerona de 
António José da Silva (o Judeu) por 
Joao Mota, no Teatro da Pesquisa (07-
1-727 18 18). O Ensaio duo Sonho 
de Ingmar Bergman e August Strin
dreg,. esceneficación de Mário Viegas. 
Jogos de Noite de Stig Dagerman, di
rixida por Fátima Cecílio. Esta Noite 
Improvisa-se, de Luigi Pirandelo, 
(até X uño no Teatro Ibérico, (07 -1) 
858 25 3 L). Maldita Cocaína de Fili
pe La Féria e Femando Heitor (no Te
atro Politeama (07-1) 343 03 28). 

Canti as do Maio 
Veñen da man da Associa~ao José 
Afonso que propón unha série de ac
t.uacións con entrada libre polo bairro 
do Seixal (Lisboa). O dia 20, ás 22,30 
ti., na Unión Seixalense, actuarán o 
grupo húngaro Muzsikás e Márta Se
bestyén; e ás 12 da noite nas ruas 
principais Teatro de rua con 
Art'lmagen e os alunos da Escola Se
cundária José Afonso e nº 2 de Seixal, 
que levarán a cabo unha grande repre
sentación con 50 actores (bruxas, bru
xedos, bruxinhas e bruxóes) . O Sába
do 21, ás 1 O da noite, nun local a de
signar, terá lugar un recital de música 
flamenca da man de Javier Ruibal e 
maís El Cabrero; e ás 12 da noite nas 
ruas principais, teatro de rua co grupo 
Trastobilis de Catalunya e o seu es
pectáculo de música e pirotécnia 
Foc!!. Información dos actos das Can
tigas no (07-1) 886 28 36. • 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

(07-1) 346 06 50/41. 

• 

•. 
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Viaxe ao fondo do mar 
Aquavisión-Galiza,. un ha au 1 a· flotante 
• LOLA VARELA 

U n dia, o mestre dunha parróquia 
de Cambados abriu as fiestras 

da aula onde estaba a dar clase e, diante 
dos olios dos rapaces, apareceu a fermo
sa paisaxe da Ricia de Arousa. O mestre 
achegou ·os alunos á fiestra e dixolle a 
un deles: "A ver, dime nomes de illas". E 
o rapaz respondeulle de corrido: "BÓrneo, 
Java, Sumatra ... ". 

O canto poderíase aplicar a· moitas esca
las da nosa beiramar até hai ben poucos 
anos , O descoñecimento do entorno e 
da cultura próprias, é unha triste herdan
za á que se teñen que afrontar numero
sos ensinantes , sabedores de que a 
aprendizaxe comeza polo entorno máis 
imediato. Este esforzado labor pode ter, 
a partir de agora, un bon instrumentos 
de apoio nas propostas de Aquavisión
Galiza, unha inovadora compañía de 
servizos turístico-meioambientais e di
dácticos, que vai comezar a sua singra-

. dura polas Rías Baixas coa arela de che
gar ao resto das rías galegas. De feito 
estas expectativas estanse xa a cumprir, 
pois ven de receber o 1 º prémio do 
"Concurso de 'ideas para a promoción e 
desenrolo turístico da Ma
riña lucense", convocado 
pala Mancomunidade dos 
Concellos da, devandita 
bisbarra. 

A empresa nace como so
porte para actividades de 
ócio-turismo e formación 
e acuicultura, meio am
biente mariño e submari
nismo. Canta con duas 
embarcacións de tránsito 
de ria especialmente axei
tadas para cumprir os de
vanditos obxectivos, au
diovisual, megafonia, ma-

terial didáctico e lugáres de realización 
de práticas a bordo. A tripulación está 
composta por persoal cualificado, tanto 
en aspectos de navegación como en te
mas ecolóxicos e de cultivos mariños: un 
patrón, dous ax·udantes, un mergullador 
e un biólogo. A parte administrativa corre 
a cargo de Alfredo Fernández Prieto, ex-

. pe·rto en organización e comunicación de 
temas maritimos, verdadeiro adaíl deste 
ambicioso proxecto. 

Nun principio, · os derroteiros xa elabora
dos corresponden a diferéntes percorri
dos pala Ría de Arousa : Conta areosa, 
Costa rochosa, Cultivos mariños,· lllas e 
lllóns, Faros ... , con visitas e· paradas de 
observación en diferentes pontos da bei
ramar, plantas de cultivos mariños, bate
as, faros tan suxerentes como o de Sál
varo, ou illas paradisíacas como Vionta. 
E seguen a traballar na preparación dou- _~ 
tros derroteiros palas restantes rias. Pos
teriormente , teñen pensado ampliar os 
servizos con propostas de grande intere
se como Navegación e orientación mari
ña, Artes de pesca ou cursos de Fotogra
fía e Vídeo submarino. 

Para ofertar un bon nível de calidade e 
actividades axeitadas _aos diferentes gru-

pos, segundo a idade, motivacións e pre
feréncias, cantan cunha equipa asesora, 
pero ademais xa estableceron contactos 
con diversos grupos ecoloxistas, sindica
tos e asociacións de ensinantes, posto 
que a sua colaboración na elaboración e 
realización das singraduras é fundamen
tal. Alguns dos colectivos anteditos teñen 
estudado roteiros de interese ecolóxico, 
etnográfico e didáctico e Aquavisión Gali
za pretende achegar eses traballos ao 
público en xer~I, escolar ou turístico. 

O calendário de actividades vaise manter 
ao longo de todo o ano; o período de Ou
tubro a Xuño especialmente adicado a 
viaxes didácticas, e nos meses de verán 
a ofertar un turismo de calidade . os pre
zos son accesíbeis, sen chegar ás 1.000 
pesetas para os pequenos e pouco máis 
para os xóvenes e adultos. 

O proxecto leva case dous anos de an
daina ; neste tempo, os seus responsá
beis solicitaron axudas de canto organis
mo oficial existe (Consellarias de pesca, 
Educación, Cultura, Turismo; Dirección 
Xeral de Meioambiente ... ) e a única res
posta recebida foi unha pequena subven
ción de Turismo. En resumidas contas, 
que a~ nosas autoridades pouco interese 

teñen en contribuir á difu
sión e aprendizaxe do 
mundo mariño e o seru 
entorno, tan presente nun 
país con máis de 1000 
km. de costé! e. cun impor
·tante sector-produtivo ven
cella..do ao mar: 

Oeste xeito, Aquavisión 
Galiza nace con capital 
maioritariamente privado 
(cerca de 100 millóns de 
pesetas investidos) , con 
ilusión e ó desexo de que 
as súas embarcacións 
cheguen .a moitos portas. • 

Ruado Príncipe , 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Tel.: Admin istrac ión , Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01. 

TRES EN RAIA 

Diccionário 
de rodeos 

• G. LUCA DE TENA 

N2 622 

A umentemos a oferta turística, 
proclama o representante 

dun concello mariñeiro. Con toda cla
ridade está a pedir o aumento de vo
lume da liña da beiramar, pisos a oi
tenta millóns. 

Esta última incorporación ao diccioná
rio dos rodeos ou da cosmética escri
ta, pertence á sección do urbanismo. 
Ten precedentes de moito uso como 
o de recuperar unha praia, que con
siste en arrasar un areal con losetas 
de terrazo gris e porlle despois un .a 
varanda para que os vestidos miren 
aos espidos. 

Claro que tamén ternos o de igualar 
alturas, a penas un rodeo para indicar 
que todos os edifícios dunha rua ou 
cidade poden imitar a ilegalidade máis 
atrevida. Se lemas que alguén intenta 
sanear a liña da beiramar, sabemos 
que se prepara un recheo de sete es
tralos para tapar o que se poderia 1Pr 
limpado por moito menos prezo e cou. 
metade do esforzo. Despois virán as 
palmeiras de Larache para riscar o 
rastro das gamelas. 

Afortunadamente hai circunlóquios 
que fracasan antes de se aplicar. O 
máis famoso é reconversión, ideado 
para facer referéneia ao saneamento 
e axuste da indústria pero traducido 
deseguida en sinónimo de demolición 
irrecuperábel . De feito hai anos que 
se emprega en titulares ameaza de 
reconversión. 

Por fin no Diadas Letras lemas que a 
Xunta quer extender o uso do galega 
o que no mellar dos casos podemos 
interpretar como a inminente venda 
da TVG a Berlusconi e a integración 
da Radio Nacional Galega na cadea 
Cope.• 

VOLVER AO REGO 

O s publicistas saben que os 
anúncios non son todopode·

rosos. Sempre hai un critério do pú
blico que lle serve para distinguir o 
verdadeiro do falso. Os anúncios 
éondicio.nan, pero non convirten o 
branca en negro. 




