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O vicepresidente de Cuba desmJnte 
que peclise o voto. para Fraga 
O vice-presidente cubano Jo
sé Ramón Fernández mos
trouse "estrañado e asombra
do" ante a notícia aparecida 
nos meios de comunicación 
de que pedira que "o povo lle 
siga dando o respaldo a Fraga 
nas eleicións", considerando a 
nova da Axéncia Efe "total
mente falsa". Asi llelo manifés-

tou aos representantes do 
BNG no encontro que mantivo 
cos nacionalistas. O entorno 
de Fraga mostrárase moi ner
voso despois de que o dirixen
te cubano afirmara nunha cea 
con xornalistas que o presi
dente da Xunta talara con el 
dunha posíbel retirada. 

(Páxina 7) 

Miren Etxezarreta: 11Falan de que 
a Seguridade Social é deficitária, 
pero tamén o son o Ministério de 
Defensa e a Casa Real" 
"Que é iso de q~e non hai car
tas para a Seguridade Social", 
pergúntase Miren Etxezarreta, 
Catedrática de Economia Apli
cada na Universidade Autóno
ma de Barcelona e unha das 
voces máis críticas co liberalis
mo económico que estes dias 
voltou a ser impulsado no Cú-
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mio do FMI e do Banco Mun
dial. Etxezarreta ere que o re
corte de pensións ·OU o chama
do burato da Seguridade Social 
non constituen verdades eco
nómicas inevitábeis, senón que 
f9rman parte de opcións políti
cas e como tais discutíbeis. 

(Páxinas 16 e 17) 

Un boxeador cubano 
renúncia a 20 millóns de dólares 
por abandonar Cuba 
"Nos Xogos Panamericanos 
en Puerto Rico, fixéronse es
forzos extraordinários para 
atraer atletas cubanos, os ca
les, pésie a terl!e feito ás bei
ras co!l insisténcia, case todos 
rexeitaron os oferecementos 
de abandoar o barc·o, e iso 
mália o desesperado da eco
nomía cubana e as posibilida-

des de contratos de-millóns de 
dólares nas grandes ligas". Así 
escrebe Peter Applebome no 
New York Times, baixo o titu
lar Passing Up Big Money and 
Plea to Leave Cuba (Ignoran 
as grandes ofertas de diñeiro 
e o oferecimento para abando
nar Cuba). 

(Páxina 8) 

Escasa importánci~ das sectas 
en Galiza ' 
Os recentes sucesos aconteci
dos en Suiza están a provocar 
unha onda de dramatismo so
bre o fenómeno das sectas en 
Galiza. As mensaxes apocalíp
ticas que adoitan empregar os 
grupos sectários reverteron so
bre eles mesmos. No entanto, 

s.o.s. 
Pepe Carballude 

Un buque que transporta unha carga 
perigosa embarranca na Costa da 

Morte. No medio do pánico colectivo, 
un político trata de actuar con eficacia 

e honestidacle menti;es dous 
adolescentes viven unha tráxica 

historia ele amor. 

os especialistas consultados 
desautorizan as senténcias 
alarmistas e sinalan que a es
trutura social e as créncias tra
dicionais galegas non son u.n 
ámbito permeábel para a proli
feración de grupos sectários. 

(Páxina S) 

A Xunta non se manifestou aínda ante os graves , 

dados oferecidos polo Mapa Lingüístico 

Siléncio administrativo 
sobre o declive 

·do galego 
Os dados obtidos polo Mapa Lingüístico 

recén coñecido da Académia Galega, que a 
Xunta mantivo en siléncio apesar de 

emendar a plana de toda a sua política 
lingüística, preocupa fondamente en todos os 

ámbitos sociais e intelectuais. A certidume de que a recuperación 
do galega se xoga nos próximos anos e o chamamento 

a mudar de rumo é coincidéncia xeral. 



Antón 
Santa marina, 
Director 
do Instituto 
da Língua 
'A responsabilidade é 
de todos, porque 
ternos o governo que 
eleximos' 
Levamos unha marcha bastante 
rápida cara, unha desaparición 
do galego. E a demostración do 
dramatismo do informe de Alon
so Montero. O proceso é com
plexo e non hai culpabilidades 
sinxelas, porque son 400 anos 
de actuación contra o galego 
dos aparatos do estado: xerou
se un complexo de inferioridade, 
que desprazou o galega das ci
dades, que hoxe son maiorita
riamente território castelán, e a 
función do galega quedou rele
gada á oralidade. Todas estas 
inércias son difíceis de rachar 
só nunha xeneración. 

O unilinguismo quedou abolido. 
Alguns especialistas consideran 

que hai unha relación directa
mente proporcional entre o cre
c i mento do Producto Interior 
Bruto e a recuperación da lín
gua, por iso a situación é bas
tante desesperada. Para inverti
la hai que tentar que todos aca
bemos . considerando o galega 
como un simbolo e isa é unha 
r'esponsabilidade compartida. 
Os poderes -poi íticos poderian 

. facer máis, porque as masas 
poden seguir os camiños de 
certas elites, ainda que as de 
aquí son dunha probeza bastan
te probes. ·Pero en definitiva te
rnos o governa· que queremos, 
ainda que sexa triste.• 

Carlos Casares, 
Escritor, 
Real Academia 
'Ou hai planificación 
ou o galega 
desaparece' 
A tendéncia parece clara~ o ga
lega perde e vai seguer perden
do talantes. Con ese ritmo hai 
un prazo fixo para que se redu
za a un ghetto ou mesmo para 
desaparecer. Daquela, quedaria 

Carlos Casares. 

como língua literária. A solución 
debe procurarse na planificación 
lingüística porque sen ela o idio
ma está condenado. 

A planificación é difícil porque 
hai opinións diferentes sobre 
que sociedade lingüística se 
quer construir: se estás no mar
co legal (Estatuto e Constitu
ción), ou extralegal. Desde a ac
tual legalidade pódense {acer 
moitas cousas. O que non ten 
senso é cruzarse de brazos e 
investir médios sen norte claro. 

Falta un organismo de planifica
ción . Non digo que non se faga 
nada, que o que se faga esté 
mal ou falte boa fé. Hai que fa
cer estudos psiolóxicos sobre 

\ ' , 1 J 1 ) 

que factores actuan e tan á xen
te reticente ao cámbio. Que os 
país galega-talantes manteñan 
esa língua cos tillos pode ser un 
obxectivo, pero é máis compli 
cado mudar para o galega aos 
que xa talan castelán . 

Alfredo Conde 
Escritor, 
ex conselleiro 
de Cultura 
'Non estaba previsto 
que nós mesmos 
contri bu ísemos a 
cargarnos o galega' 
Hai tempo que sospeito que a si
tuación é a que se compraba ne
se informe. Paradoxicamente 
nunca estivemos pior e tampou
co nunca estivemos mellor: te
rnos unha chea de instrumentos 
e estamos a piques de estragar 
a língua. Pero o que non estaba 
previsto é que nola cargáramos 
nós mesmos, os que sempre ta
lamos e actuamos no seu favor, 
cóas liortas nas que nos enreda
mos sistematicamente: ella solo 

ron, di o dito. Tampouco é me
nor a importáncia de convertela 
nunha das asignaturas máis du
ras do bacheralato, de xeito que 
os rapaces saen sabendo de co
rrido o infinitivo conxugadodo 
pero sen estar namorados da 
língua e da literatura galegas. 

Eu non teño recetas porque son 
un escritor, e a mellar axuda que 
podo dar é a de escreber o me
llor que saiba. A miña ferramen
ta é a de quen escrebe mais de 
1000 artigas, un ha dúcia de li
bros ... Cando tiven outros com
promisos expliquei o meu ponto 
de vista e tentei actuar con coe
réncia , e sain desa experiéncia 
política dabondo corrido.• 

se murió y entre todos la __ mat~- . Alfredo Conde. 
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Fernando 
González Laxe, 
ex presidente da 
Xunta de Galiza 
'De nada serve 
subvencionar o 
galega se a Xunta 
non dá exemplo' 

r--------------------------------------------------------------------7------, 

O galego é unha língua cooficial 
e debe ser utilizada indistinta
mente. Existe a abriga legal da 
autonomia de divulgala e en
grandecela. Recentemente un
ha senténcia do Constitucional 
di que non é inconstitucional 
esixir aos docentes falar catalán 
perp co galego non se fai esa 
esixéncia. · 

Hoxe a Xunta é a primeira edito
rial galega, en competéncia ile
gal coas editoras privadas, e 
nen nese aspecto odá exemplo 
de monolinguismo. Tamén se ve 
esa contradición na actividade 
das consellerias. 

Hai algo tamén fundamental: de 
nada serve subvencionar os 
anúncios en galego se na prác
tica totalidade do funcionamen
to administrativo a Xunta non 
utiliza esa língua. De nada ser
ve dicer grandes proclamas coa 
boca grande, se na fisioloxia da 
sociedade non se está utilizan
do. Non creo que a situación 
sexa tan dramática como o in
forme de Alonso Montero no 
1973, pero hai que avanzar pa
ra darlle ao galega unha pro
xección universal. • 

Francisco 
Rodríguez, 
sócio-lingüísta e 
parlamentário 
doBNG 
'A Xunta frótase as 
mans con estes 
resultados' 

Como se trata dun estudo sub
vencionado con fundos públicos 
o léxico seria sacar conclusión 
prácticas destes poderes e que 
non se trate dunha investigación 
rigorosa que se utilice para o 
contrário: pagar para facer que 
se fai e non facer nada. O estu
do debia levar ás autoridades 

Fernando González Laxe. 

políticas a enfrentar de forma 
rápida a imposibilidade de man
ter como língua de uso social a 
que se adeprende na escola, e 
a indisposición do marco político 
a facilitar o mantimento dos ta
lantes que teñen o galega como 
língua inicial. 

Falta un plan de normalización 
linguística no ensino, que se ne
gan a estudar; un tratamento en 
relación aos funcionários que 
non se limite ao cursillismo co
mo meritocrácia; un. comporta
mento dos meios de comunica
ción públicos distinto ao que 
exis'te; a promoción dos priva
dos dispostos a usar galega; un 
impulso do galega na vida eco
nómica, empezando con aque
las empresas que receben em
préstimos da administración ... 

T amén é moi urxente acabar coa 
predisposición negativa da rela
ción de galega co portugués, que 
debía levar intercámbios e comu
nicación, que posibilitase ver as 
televisións de ambos paises en 
Galiza e Portugal e aumentar os 
intercámbios culturais. 

Vaise dar a calada por resposta 
e cando isto sucede é que se es
tán frotando as mans. Non é que 
sexa imposíbel remontar, pero 
cando máis minoritária como lín
gua inicial máis dificuldades vai 
haber para a sua restauración. 

Hai que facer unha chamada a 
(Pasa á páxina 4) 

Francisco Rodríguez. 

Viva España y /fl disciplina y nuestro idioma cervantino, 
proclamaba un panfleto no franquismo 

Breve crónica da castellanización 
Da cástellanización de Galiza 
non é doado estabelecer unha 
cronoloxia de datas estrictas e 
leis concretas, como sucede 
coa introdución. do francés na 
Occitánia (Real Decreto de 
Francisco 1, 1539) ou a impo
sición do español en Catalu
ña (Decreto de Nueva Planta 
de Filipe V, 1716). A caste
·llanización de Galiza deriva 
direc.tamente de aconteci
mentos histórico-políticos e 
de decisións que implicita
mente afastaban o galega 
de usos oficiais principal
mente escritos. Pódense 
apontar alguns fitos. 

1480. A petición dos 
procuradores das Cortes 
de Toledo, dítase unha 
norma pala que quen 
queira exercer de escribán de
berá examinarse previamente 
perante o Real Consejo. Non 
se proibe o uso do galega, pe
ro. os notários de Galiza terán 
que deixar os seus formulários 
e aprender nos alleos. 

A documentación privada que 
durante os séculas XIV e XV 
estaba case toda en galega 
acusa no XVI a nova ordena
ción, igual que sucede cos do
cumentos públicos dos conce
llos, grémios e contrarias. 

Século XVII. O Padre Sarmien
to denúncia o que viña suceden
do durante máis qe cen anos, 
"Non poucas veces teño pensa
do cal foi a causa de que na Ga
liza se introducise ·o uso e abuso 
de escreber en castellano o que 
antes se escrebia en latin ou en 
galega. Non tendo precedido 
nen Concílio nen Cortes. nen 
consentimento uniforme dos ga
legas para actuar, outorgar, co
merciar en língua castelá, quen 
a introduciu? A resposta está 
patente: que Galiza chora e- cho-· 
rará sempre. Non os galegos, 
senón os non galegas, que a 
primeiros do XVI asulagaron o 
Reino de Galiza, non para culti
var as suas terras, senón para 
facerse carne e sangue dos me
llares, e para cargar cos máis · 
píngües empregos, asi eclesiás
ticos como civís; eses foron os 
que por nón saber a língua gale
ga, nen por cargar palabra nen 
por escrito, introduciron a mons-

truo
sidade de escreber · 
en castellano, para os que non 
saben senón o galega puro. Es
ta monstruosidade é mais visí
bel nos empregos eclesiásticos". 

Século XVIII. Cos Borbóns a 
ideoloxia centralista medra con 
forza, concebindo España co
mo unha unidade mítica e úni
ca. Neste século o ensino pa
sa ao poder civil, apresurándo
se o poder central a deixar 
sentado que o castellano era o 
idioma de uso obrigatório na 
escola. Unha real cédula de 
Aranjuez de 1768 mandaba 
«que en todos o reino se ·actue 
e ensine en língua castel_lana». 

Século XIX. A introdución do 
capitalismo e o liberalismo po
lítico non supón para Galiza a 
aparición duriha burguesia au
tóctona forte e emprendedora. 
A burguesia española comeza 
a precisar por razóns de mer
cado a uniformización lingüís
tica como factor clave da unifi
cación férrea do Estado. Un 
exemplo da interiorización 
desta conducta é a afirmación 
recollida nunha Asamblea-Ex
posición Escolar de Ponteve
d r a no 1893, "o dialecto é 
causa grave que se opón 
grandemente á aprendiza~e 
do harmonioso-, rico, inimitá
bel e melodioso idioma da no
sa España". 

1902. Un Real Decreto proi-

Co pé de Imprenta 
Sindical clrculou 

este panfleto 
pola Coruña 
nos anos50 

be o uso das "falas mi
noritárlas" na escala. 

1926. Primo de Rivera repite 
a proibición referíndoa explíci
tamente a catalán , euskera e 
galego. 

1936. O golpe militar de Franco 
e a subseguinte dictadura de 39 
anos, foi un golpe decisivo ao in
tento regaleguizador que servia 
tamén de bandeira do Estatuto 
de Galicia da República. 

1955. Nese ano circulou pro
fusamente pola Coruña co 
texto "Hable bien, Sea patrio
ta. No sea bárbaro. Es de 
cumplido caballero que usted 
hable nuestro idioma oficial, o 
sea, el castellano . Es ser pa
trJota. Viva España y la disci
plina y nuestro idioma cervan
tino". O panfleto descrebe a 
situación moi asisadamente: 

· non existen leis explícitas de 
proibición , pero como di Pilar 
Vázquez Cuesta "o galega tí
ñase convertido de língua 
menosprezada en língua peri
go~a que podia levar ao cár-

- cere, e até ao paredón, e o 
seu uso podia custar a perda 
de emprego, o expediente ou 
a incapacitación legal , ou 
simplesmente social, para 
calquer posto de direción e 
responsabilidade". • 

L---------------------------------------------------------------------------

Os éxitos lingüísticos de Fraga 
Semella inxénuo pensar que a Xunta tiña que alarmarse 
cos resultados do Mapa Lingüístico da Académia. De 
feíto todo parece indicar que o descenso en picado das 
estatísticas non fai senón confirmar' a perspectiva dunha 
política destinada a marxinar o galega, convertelo nun 
subapéndice dunha Conselleria co que aparentar que se 
fai, e deixar que o vendaval castelanizador que nos 
arrasa desde hai cincocentos anos, faga avanzar o 
deserto e 13xtirpe a língua que nos dá sentido como 
pavo. Se por riba se poden orzamentar 3.000 millóns 
para esparexer a repañota, sen control parlamentário, 
mellar que mellar. Velaí a planificación lingüística 
perfecta da actual Xunta de Galiza. 1 

- ' 

Castelao afirmaba con orgullo que tantos séculas' de 
política asimilista non podian acabar co galego, e 
deitaba a pauliña implacábel: "Sodes uns imperialistas 
fracasados". Pasaron out ros cincuenta anos por enriba 
daquela afirmación, e a taima castelanizadora do 
poder seguiu petando insistente, como un tormento 
medieval, coa seguridade sobérbia de quen ten o 
poder e sabe como camuflar a sua verdadeira 

estratéxia, mesmo querando poñer de estandarte seü 
ao Castelao q~e denunciaba o xenocídio da língua. 

Ese xogo de caretas, de palabras a médias, de dobles 
linguaxes, de piruetas verbais que agachen o 
dramatismo da situación, pode ser tamén un bumerán 
que lles dea no fuciño. O nacionalismo galego agrupouse 
arredor da bandeira do galega como un símbolo, e se o 
certificado de defunción non se asinou hai xa unhas 
décadas; foi por unha intransixéncia heroica que ten os 
seus alicerces no século XIX e avanzou até hoxe sen 
medo por riba de represións militares e civís. 

Na retórica que adoito se usa para abordar o 
problema da normalización, hai unha tendéncia 
crecente a esluir a responsabilidade do poder político, 
con nomes e apelidos, nunha difusa responsabilidade 
colectiva, que nos culpabiliza a todos. Outra teima é 
apr~sentar a planificación lingüística como asunto 
dunha complexidade endiañada, que só pode ser 
abordado por especialistas. No fondo trátase de non 
realizar pronunciamentos claros, tan radicais como a 

situación d.emanda. 

Esa insisténcia en dificultar a restauración do galega· 
converten en revolucionário ao mesmísimo Padre 
Sarmiento, e as stJas afirmacións no século XVII: "Falo 
dos que han tratar de instruir e dirixir aos fieis na 
relixión católica, e dos que han administrar xustiza civil, 
arranxándose uns e outros aos inviolábeis e loábeis 
costumes do país( ... ) e todos os que non saben a 
língua galega nen os costumes respectivos son ineptos 
para os altos empregos". 

As paradoxas da actual realidade lingüística 
resumíanse en dias pasados en duas realidades 
chamativas: a recollida de asinaturas no Carballiño 
contra o Consello Pastoral que quer dar duas misas en 
galega das quince programadas semanalmente (que 
· lonxe do bilingüismo equilibrado!) e a vizosa realidade 
das bancadas dos estádios de futbol nos que a 
mocidade se identifica coa simboloxia galega e na 
língua própria do seu país. Apesar de todo.• 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina 3) 
quen teñen conciéncia lingüísti
ca para que saquen consecuén
cias. Todo o que non se faga ho
xe vai ser condicionante mesmo 
habendo un governo nacionalist
ta e proclive á normalización.+ 

Margarita Ledo, 
Escritora, 
Decana 
de Ciéncias 
da Información 
'É un fracaso da 
identidade colectiva' 
O entorno familiar está a expre
sarse en español e quizais este 
é o balance de fracaso do que 
significou a regaleguización pala 
via institucional. No ensino toi un 
fracaso. Eu doulle moita impor
táncia ao papel das institucións 
máis que ese conceito falso de 
língua materna, e aqui detéctase 
un fracaso da política dos mass 
média, instltucional, escolar e da 
representación política. 

Non se pode estar nun uso am
b í g u o dunha ou outra língua. 
Todo o· discurso do poder está 
cheo de ambiguioades e de ruti
nas que descolocan. á xente: 
múdase de idioma continua
mente segundo en que foro ou 
fálase indistintamente de nación 
ou rexión, e prodúcese un fraca
so da identidade colectiva. 

Na nosa experiéncia en Cién
cias da lnformaicón comproba
mos que as xeneracións que 
pasan polo ensino médio saben 
escreber e coñecen o galega e 
segundo a imaxe do centro úsa
no ou non. 

Tamén haberia que mirar tamén 
calé o papeí da muller porque o 
estudo non desglosa a atitude 
do pai e da nai. Máxime cando 
se está a dar un retrotraemento 
tremendo, unha redución e re
torno da muller ao ámbito do
méstico, descolgándoa dos pro
cesos xerais e políticos.+ 

Maria Xosé 
Queizán, 
Escritora e 
profesora 
de galego 
'O. problema é 
político e as causas 
pódense encarreirar' 
Os que damos clases sabemos 
que os alumnos talan galega 
nas clases pero na relación en
tre eles usan o castellano, ainda 
qt1e saiban falai o:galego. O_ g~-

• ' tJ ~ ,1 J • ,.. 

lego representa unha língua de 
adultez. En canto pasan á Uni
versidade ou entran no mundo, 
con autonomía persoal, enco
mezan a ter unha atitude distin
ta ca galega. Eu atópoos de 
maiores e talan galega con nor
malidade. En todo isa intluen os 
temores, o autoódio, e moitos· 
outros factores. 

A situación non é boa pero a pe
lota está no tallado. Entre os 
factores que nos levaron aqui 
tamén se pode apontar que a 
decisión de separar a normativa 
do portugués vai en contra do 
galega en xeral. O asunto é po
lítico e todo se pode facer, por
que pésie a eses dados coido 
que o galego non está tan mal 
como para non poder pervivir, 
senón ao contrário. A miña ex
periéncia é que todo o mundo o 
eritende e todos tamén se sa
ben expresar en galega con 
maior ou menor perteición.. O 
uso do galega vai depender do 
que sexa Galiza, da autonomía 
real que teñamos 

O que non creo que se poda é 
xeralizar e trasladar a responsa
bilidade do que sucede á socie
qade. Se a situacióh non é dis
ti?lta é por unha cuestión estric
tamente política. O problema é 
dos xefes non do pavo.+ 

Helena Villar, 
Escritora, 
Coordenadora 
docente 
de galego 
'O estudo quédase 
curto porque no 
ensino non se está 
cumprindo a lei' 
É un informe moi negativo, e po
dia selo máis porque coido que 
se ocultan moitos dados, espe
cialmente sobre a situación na 
escala . Nós ternos unha cons
tataci¡ón persoal de que en só 
catre anos muda a língua inicial: 
rapades de 18 anos que viñan 
falan~o galega, os seus irmáns 
de ca~orce xa non o talan. 

No sistema educativo, a escola
rización en que ten língua ma
terna galega non se se lle dá en 
galego, tampouco en núcleos 
povoacionais pequenos con ne
nos exclusivamente galegóto
nos. Desa maneira o futuro da 
língua é moi sombrio se non 
muda a política. As cousas hai 
que tacelas axiña e tomando as 
causas en sério por quen ten 
cartas e poder. Hai que empe
zar polos meios escritos e au
diovisuais, pero o papel da es
cala é decisivo. 

A sociedade pode ter respon
sabilidade pero os poderes pú
blicos teñen abrigas políticas e 
morais maiore's. Quen pode 
dictar leis e facelas cumprir son 
os governos. Hai que dialogar 
moito e convencer, explicar, a 
nível de escala. A situación non 
mudou abando para que os 
pais saiban que o galega serve 

. para todo, e o castelán ten un 
apoio fortísimo polo que o es
tarzo polo galega ten que ser 
moito maior. 

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

DEN UNCIA 
uiante a Unesco dn persegui
zóu do idioma galego poi -o 

Estado Hespafiol 

Ttun 1 e- n : 

GA LEGO, FnANCES < ING LES 

IJ11c-11 0• Al.re-., aonmbro l~f. 

En Gallza, ~n galega. 
Desde 1975 o 
movemento de 
revlndlcación 
llngülstlca ten 
realizado numerosas 
mobllizaclóns a prol 
do galego. Ben 
contra a lexlslaclón 
represiva e as 
actuaclóns contra 
mestres e mestras 
pt>lo uso do galego 
(A Estrada, 1980), ou 
con senllas e 
masivas 
manifestacións 
nacionais en 
Compostela nos 
anos 1986 e 1994, 
reclamando a 
normalización plena 
do galego. Nestes 
quince anos 
fundáronse unha 
chea de de 
movlmentos 
sectorlals a prol da 
galeguizaclón, 
conflulndo moltas 
desas arelas na Mesa 
pola Normalización 
Llngüfstlca, que fol 
quen convocou a 
mobllización do 
pasado 15 de Malo 
solicitando unha 
drástica viraxe na 
política de 
normalización do 
galego do govemo 
autónomo. 

Durante todo este século 
a reivindicación lingüística foi a trabe de ouro nacionalista 

O galego 
da man do nac.ionalismo 
Proscrito de usos públicos e 
institucionais desde o século 
XV, o galega pasou ao sHéncio 
literário e documental durante 

1 séculas, nunha situación que 
denunciaban con clamor os 
ilustrados como o Padre Sar
miento. Un siléncio literário de 
case tres séculas, comeza a 
ter fendas a primeiros do XIX e 
a reivindicación plena da nasa 
língua toma carta na segunda 
metade deste século. 

Século XVIII. Frei Sarmiento 
reivindica o uso do galega na 
educación. "Asi que o neno sa-

. be xa ler, escreber e algo de 
contar, hano dedicar a que 
aprenda a sua língua vulgar 
natiya con toda a extensión 
posíbel. A castellana se é cas
tellano, a galega se é galega; 
e se é galega sen se lembrar 
para maldita cousa nen da 
castellana, nen da latina, nen 
da francesa, nen da italiana, 
nen de calquer outra língua 
que non teña mamado". 

1863. Publicación de Canta
res Gallegos de Rosalia de 
Castreo. Previamente en 1861 
celebráranse na Coruña os 
Xogos Fiarais. Máis adiante 
han sair, como símbolos, Fo
llas Novas (1880) de Rosalia; 
Queixumes dos Pinos (1886) 
de Pondal e Aires da miña te
rra (1888) de Manuel Curros 
Enríquez. 

Valladares, de 1863, 1876 e 
1884 respeitivamente. 

1885. A conciéncia lingüística 
ainda é contraditória con prác
tica talada castellana nas eli
tes culturais que reivindican o 
galega. Neste ano aparece a 
Biblioteca Galega de Andrés 
Martínez Salazar. 

1916. Fundación das lrman
dades da Fa/a nucleadas arre
dor do manifesto de Antón Vi
lar Ponte («Nacionalismo gal e
go. A nasa afirmación rexio 
nal » ). Publícase como o seu 
portavoz A Nosa Terra na sua 
segunda etapa. 

1923. Criación do Seminário 
de Estudos Galegas, que ex
tende a todos os usos científi
cos e universitários o galega, 
publicando na nosa língua a 
maioria dos seus traballos. 

1922. Aparece As Roladas 
primeira revi~ta infantil en ga
lega. 

intensísima actividade política 
e cultural nos distintos núcleos 
da emigración, nomeadamente 
Arxentina, Uruguai e México. 

1949. Primeiras coleccións li
terárias en galega após o gol
pe militar. (Benito Soto dirixida 
por Celso Em il io Ferrei ro e 
Xistral) Sae nese ano o Suple
mento semanal bilíngue do 
diário compostelano La Noche. 

1954. Denúncia ante a 
UNESCO po1a "perseguizón 
do idioma galega poi-o Estado 
Hespañol". 

A cronoloxia posterior da rei 
vindicación do galega vai es
treitamente ligada ao decorrer 
do nacionalismo. O nacimento 
de Galaxia, o Consello da Mo
cid ad e, a UPG e o PSG , o 
asociacionismo cultural, a en
trada do galega na Universida
de ... En todo este proceso a 
práctica do monolinguismo en 
galega e a reivindicación do 
estatuto de oficialidade para a 
nasa língua é reivindicado sen 

1936. O Estatuto, polarizado fisuras pelas organizacións na-
na sua consecuión arredor do cionalistas. O Estatuto de Au-
núcleo galeguista, consegue tonomia de 1981 contempla o 
arrincar a cooficilidade no seu uso cooficial e comeza a tomar 
artigo cuarto, apesar de que a carta o conceito de bilinguismo 
Constitución Republicana non como idea de pretendida igual-
permitia esixir o uso de nen- dade entre galega e castella-
gunha língua rexional. O Parti- no, pero reducindo "a língua 
do Galeguista é o único fiel ao própria da Galiza" a ter un ca-
uso do idioma en carteis, pu- rácter secundário dentro do 
blicacións e actos públicos, ensino, nos mesmos termos fi-

1864. Oeste ano é o Com- frente aos demais partidos que losóficos que o das últimas leis 
péndio de gramática galega- polo xeral adoptaron atitudes do franquismo, "hai que res-
castellana c;ie Francisco Miras, contrárias ao naso idioma. peitar e amparar o cultivo das 

A lei non se cumpre no que atin- que dá paso á Gramática gafe- línguas rexionais nos primeiros 
xe ao obxectivo de finalizar na ga de Saco e Arce e os Diccio- O galega retúxiase outravolta . niveis do ensino" (Regulación 
escota con rapaces e rapazas nários galegas de F.J. Rodrí- Os exiliados que se salvaran do uso das línguas rexionais 
con iguais capacidades nas guez, Cuveiro Piño! e Marcial da matanza manteñen unha españolas. 1975).+ 
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As sectas son un fenómeno vinculado ao anonimato das cidades. ANXO IGLESIAS 

Vários especialistas afirman que o informe das Xuven.tudes Socialistas é alarmista 

As sectas teñen difícil o desenvolVimento en Galiza 
• CARME VlDAl 

Os recentes sucesos 
acontecidos en Suiza 
están a provocar unha 
onda de dramatismo 
sobre o fenómeno das 
sectas en Galiza. As 
mensaxes apocalípticas 
que adoitan empregar os 
grupos sectári os 
reverteron sobre eles 
mesmos. No entanto, os 
especialistas consultados 
desautorizan as 
senténcias alarmistas e 
sinalan que a estrutura 
social e as créncias 
tradicionais galegas non 
son un ámbito permeábel 
para a proliferación de 
grupos sectários. 

O sociólogo Xoán Luis Pintos 
resta importáncia ao fenómeno 
das sectas en Galiza e califica 
de sensacionalismo interesado 
o feíto de como se está a tratar 
o tema. "As sectas están a ser 
un sustitutivo do que antes era o 
interno e o demo, son un meca
nismo máis para ter á xente 
controlada, en canto se liberali
zan as créncias instauranse no
vos medos" sinala o sociólogo, 
ao tempo que asegura que a ra
cionalidade da cultura tradicio
nal galega e os vínculos afecti
vos dunha sociedade maior-

·JlJ~01E! J~rgl . . ir:nP.~<!~'1 -G.4.ft .a.s .. 
sectas se desenvolvan. 

En tempos de crise 

Xoán Luis Pintos recoñece que 
a crise económica e de créncias 
son condicións óptimas para 
que se produza este fenómeno 
que se caracteriza pota radicali
dade das mensaxes. "Nunha so
ci edade plural e fragmentada 
como a capitalista o que a xente 
busca é ter moi claras as cau
sas e iso é o que dan as sectas, 
o branca ou o preto, o positivo 
ou o negativo", mensaxe radical 
e simplista que mesturada coa 
saturación emocional do adepto 

· para se converter , ás veces, 
nunha táboa de salvación en si
tuacións de desespero. A des
trucción sitúase asi antes e des
pois da entrada na secta. 

O antropólogo Marcial Gondar 
coincide en apontar que é preci
so o anonimato e o aillamento 
das sociedades urbanas para 
que se produza o desenvolve-

mento das sectas e, deste xeito, 
as relacións afectivas que se es
tabelecen na sociedade galega 
están a ser un resorte contra a 
expansión dos grupos sectários. 

O grado de integración e a har
monía co poder son variábeis 
que provocan a distinta catego
rización das sectas. O informe 
apresentado potas Xuventudes 
Socialistas ante o Valedor do 
Pavo fai un percorrido por diver
sos grupos de carácter sectário 
que están a operar en Galiza e 
contabiliza entre 3.000 e 5.000 
as persoas que poden pertencer 
na actualidade a algunha destas 
organizacións. Non se retiren os 
dados aportados só a grupos 
aos que se lles acuse de pre
suntas conductas delictivas se
nón que o informe alerta sobre a 
ameaza de organizacións que 
someten aos mozos a forte.s 
mecanismos persuasivos tilda
dos de "lavado de cerebro". 

Os sectários do poder 

A documentación suministrada 
por Xuventudes Socialistas in
clue grupos como o Partido Hu
. manista ou os Verdes Ecoloxis-
tas mentras elude .calquera refe
réncia a organizacións como ó 
Opus Dei, considerada por ou
tros como secta e que ten en 
Galiza unha forte preséncia nos 
ótganos de poder econórriico e 
·político. A captación emocional, 
as prácticas destructivas e de 
anulación, o ocultismo, a mani
pulación e o co.ntrol total dos 
adeptos son as acusacións ver
tidas sobre grupos minoritários 
de carácter sectário que non se 
empregan á hora de categorizar 
o funcionamento do Opus Dei. 

O informe dos mozos do PSOE 
contrastg coas opinións dos es
pecialistas cando, ao se facer 
eco das afirmacións de mem
bros de sectas, sinalan que "Ga-

¡---------------------------------------------------------------------------, 1 -
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Os especialistas consultados 
afirman que a prevención de
vén da man dun ensino que 
englobe o coñecemento da his
tória comparada das relixións e 
da psicoloxia social. 

deixa de ser descoñecido per- de Asesoramento e Información 
derá o interese para moitos sobre Sectas (AIS) elaborou pa-
dos que se sinten tentados a ra o Concello de Vigo un folleto , 
se integrar neles: Para Aneiros informativo no que salienta co-
as grupos sectários teñen pou- mo un dos factores de especial 
cos adeptos en Galiza ao ser incidéncia para entrar nunha 
"un fenómeno de cidade onde secta o feito de se atapar nun 

O estudoso do esoterismo, Ma- a xente se encentra aillada e estado de crise, insatisfacción 
nuel Aneiros, di que é a igno- · ten que buscar novas vias de ou inestabilidade. Ante esta si-
ráncia a causante do atractivo afectividade". tuación as sectas propoñen sa-
que" poden posuir as mensaxes lucións máxicas aos problemas 
das sectas. Se o discurso que Co fin de alertar sobre este pro- amparadas na solidariedade in-

1. elabor.an estas.. .orgaoiiació.r:is __ b.ler:na ... . Q ~entro de_E~9r_c~!Ql1~ terna do próprio grupg.._ ~ , ,,- , ·,·,1 :1 •
1 
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liza é o paraíso máis proprício 
para captar adeptos". Un invés
tigador do movimento gnóstico 
implantado en Galiza declarou a 
A Nosa T erra que esta secta -
coñecida polos anúncios de 
conf eréncias públicas en todas 
as cidades- non ten no país 
máis de 50 adeptos situados 
sempre en núcleos urbanos. 

Para este especialista, que quer 
gardar o anonimato por razóns 
do seu estudo, as sectas-reafír
manse fronte á agresión e elabo
ran o seu discurso en función 
dunha realidade que califican de 
hostil. O carácter destructivo radi
ca na velocidade do proceso de 
conversión e son só alguns gru
pos os qué persuaden aos adep
tos para abandonar radicalmente 
a sua vida anterior. As informa
cións das Xuventudes Socialistas 
sinalan que, principalmente en 
Vigo son várias as organizacións 
que están actuando de xeito peri
goso para os mozos. O esoteris
mo de cartas sectas choca coa 
cultura tradicional e fai moi difícil 
a asimilación. Esta é outra das 
razóns pota que o Opus Dei, do 
que case non se coñecen as 
suas prácticas segredas, se so
mete a menor crítica social. 

Na Galiza, Xuventudes Socialis
tas abandeiran a onda de aviso 
sobre este fenómeno e na cam
paña que están a desplegar pe
d i ron aos Gobernos Civis que 
investigasen as activides das 
sectas. Aotempo solicitaron ao 
Parlamento que se constituira 
1.1r.ira cRroi~i~'1- cQ fin ,d~ ~na.Usar 
ós"'-s'eus éfectos. • · - · · -
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DIAS 

XOSÉ LOS 
•Dous 

Gl2UPO IJJS1 
gal egos 
mortos nas 
riadas de 

. Catal~mya 

• Exixir o catalán 
aos docentes é 
constitucional 

O Tribunal superior de Xustiza 
de Catalunya recoñece que é 
constitucional a exixéncia do 
coñecimento da língua catalana 
aos profe sores que exerzan a 
docéncia na escala pública nesa 
comunidade. A senténcia, 
datada o 1 o de Outu bro, 
rechaza que sexa discriminatória 
esta exixéncia, recorrida por un 
cento de profesores. -

Os maxistrádos fundamentan a 
mencionada senténcia na 
cooficialidade lingüística do 
catalán e o español, derivada da 
Constitución e o Estatuto de 
Autonomía. Apóiana, ademais, 
na Lei d~ Normalización 
Lingüística, que estabelece a 
obrigatoriedade do uso do 
catalán e o español na 
Adm!nistrqación da Generalitat. 
Esta lei determina que os 
profesores teñen que coñecer 
amnbos idiomas. · 

O Tribunal considera 
imprescindíbel o coñecimento 
da língua catalana para que un 
funcionário docente poda 
exercer o seu traballb na 
administración autonómica. Ao 
mesmo tempo, os xuices 
desestimaron tamén as 
pretensións dos profesores que 
ingresaron na docéncia antes da 
Constitución, de ser dispensados 
de coñecer o catalán. 

Nas oposicións convocadas na · 
Galiza para ensinantes non se 
pede o coñecimento do galega 

· como un dos requisitos para 
exercer a docéncia na nosa 
Comunidade. O PP apoiou no 
Parlamento esta medida da 
Xunta, rexeitando unha 
proposición do BN.G. na que se 
demandaba a obrigatoriedade 
dos docentes de coñecer o 
galega, que, na convocatória, só 
aparece como mérito. Como se 
pode comprobar, pola senténcia 
no caso catalán, a proba de 
apitude do galega non é un 
mérito, senón condición se ne 
qua non para poder exercer a 
docéncia na Gali-za. 

Os sindicatos nacionalistas 
atópanse na disxuntiva de se 
recurren estas oposicións, 
retrasadas tres anos por outros 
motivos, o que poderia dividir 
aos ensinantes, ou se permite 
que se estabelezan na Galiza 
un 80% dos profesores foráneos 
dos que acuden a esta 
ccnvocatória. + 

•Demanda de 
liberdade pc;mra 
Manso Preto 

. . 

autor do libro Minho Connectión 
e foi condenado por "crime de 
abuso de liberdade de impresa" 
a 33 dias de prisión. A xustiza 
española absolvérao das 
mesmas acusacións. • 

•Manifestación 
la brega 

O 14 de Outubro, Venres, 
dirixentes do Sindicato Labrego 
Galega protagonizarán unha 
concentración na praza do 
Obradoiro en Compostela, xusto 
no momento no que o Governo 
esteña reunido en Consello, 
para protestar pala exclusión 
deste sindicato maioritário no 
reparto de fondos autonómicos 
para a formación profisional e 
nas subvencións directas. 
Discriminacións que segundo a 
sua Secretária Xeral, Lídia 
Senra: "aterita contrá os máis 
elementais direitos dos labregos 
e as suas organizacións 
representativas". • 

•Novas 
transfer~ncias á 
Xunta 

a Xunta asumirá as 
competéncias de meios 
materiais e personal da 
Administración de Xustiza, 
cámaras agrárias, defensa 

A Asociación Focega Antidroga contra fraudes e calidade 
(AFAD) está a levar unha · agroalimentária, pontos de 
campaña para demandar a información cultural , museu das 
liberdade do xornalista peregrinacións, muralla de 
portugués, José Luis Manso Lugo, arqueoloxia subacuática, 
Preto, ao tempo que o nemea o castro de Viladonga e a 
-sócto- l>"JE>fl©.Fífieo. Maras@ .Preto .é ·_.., tl:IA@ación Ventura Figueroa. En 
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total incluen máis de 500 
funcionários transferidos. 

A muralla de ~ugo, en estado 
runinoso é transferida sen 
dotación económica, ainda que 
a Xunta viña demandando até 
de agora, segundo declaracións 
do próprio Vázquez Portomeñe, 
que para facerse cárrego deste 
monumento, o Estado tiña que 
axudar á sua conservación.• 

Dous dos nove 
galegos mortos nas 
riadas que asolaron 
Catalunya nos dias 
pasados eran 
galegos. Ambos 
traballaban non taller 
de móbeis que foi 
arrumbado pola 
enxurrada. O taller 
tamén era 
propriedade dun 
emigrante lugués. • 

•Máis de 
30.000 
persoas 
detidas por 
narcotráfico 

Durante 1993 foron 
detidas no Estado 
español máis de 
30.000 persoas por 
narcotráfico, 
segundo puxo de 
manifesto no 
Parlamento, López 
Riaño, director do 
Plano nacional sobre 
drogas. Riaño 
pronunciuse a favor 
de criar unha 
comisión que estude 
a posibilidade de . 
liberalizar o cornércio 
do haxix, 
despenalizando o seu 
tráfico como acorre co 
alcool e o tabaco se 
se chega a esa· 
conclusión.• 

•Manifestación 
contra do 
narcotráfico 

O 15 de Outubro, 
Sábado, terá lugar en 
Vigo unha 
manifestación contra 
o narcotráfico, 
convocada pola 
Federación Galega de 
Asociacións contra as 
drogas. Nela 
demandarán a 
reforma do código 
penal e o illamento 
social dos 
narcotraficantes. • 

• División da CIG en Astano 
_Afiliados da CIG estudan apresentar unha candi-

. datura independente en Astano que concorreria· ás 
eleicións do 27 de Outubro sob o nome de Alter
nativa lndependente. Esta candidatura alternativa 
estaría encabezada por António Vigo, ainda que 
os dirixentes da central están intentando recondu
cir a situación. 

Este distanciamento sindical remóntase a tempos 
atrás na que membros da hoxe candidatura oficial 
da CIG (daquelas na CXTG) firmaron o expediente 
de regulación de emprego. Este foi un dos episó
dios máis importantes entre duas liñas sindicais que 
se viñeron demostrando diferentes nos últimos tem
pos, chegando mesmo ás incompatibilidades perso
nais. Ainda así, dirixentes dos antigos sindicatos 
agora na CIG, manteñen idénticos posicionamen
tos, por máis que recoñezan as diferéncias sindi
cais e mesmo personais, froito da loita diária destes 
anos, dalgúns dos seus membros, considerando 
que "en nada afecta a unidade sindical da central". 

O BNG, ao que alguns meios situan perta desta divi
sión, por ser alguns dos seus membros promotores 
da candidatura alternativa, dedinou facer un pronun
ciamento oficial ·mentres non se reunan os organis
mos comarcais. A título individual algun dos seus di
rixentes afirmou que "son diferéncias esclusivamen
te sindicais nas que o BNG non ten nada que ver. 
Como sempre alguns meios tentan fomentar a divi
sión. Nós sempre nos pronunciamos pala unidade . 
sindicar e apoiamoS' ;a 'D.rHca:ctMraf· haojonalísta'' • · · 
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•A empresa textil de 
,Soutomaior nunca existiu 

A Consellaria de lndústria desmentiu no Par
.lamento, por mediación do director xeneral de 
lndústria, Xaquín Moral, que existise algunha 
vez un proxecto en firme para a criación dun
ha fábrica textil en Soutomaior. A Xunta refe
riuse a que se apresentou un proxecto, que a 
Xunta tiña que subvencionar na sua terceira 
parte (1.114 millóns de pesetas), ·pero que 
demandando máis concreción, o empresário 
Fuentes non deu resposta. 

Este proxecto foi a estrela da viaxe de Fraga 
iribarne a Brasil ao primeiro congreso dos 
emigrantes empresários galegas no exterior. • 

•Indultados t.res viciños 
de Carballedo 

O Governo ven de indultar aos viciños de 
Carballedo condenados por incendiar as ofi
cinas municipais de A Barrela no transcurso 
dun polémico e accidentado pleno no que 
se desputaba a capitalidade. Esta deeisión 
impide que os tres principais encausados, 
condenados a penas de seis anos, ingresen 
en prisión. O indulto chega meio ano des
pois da confirmación da pena, ditando a Au
diéncia luguesa tres autos de aplicación da 
condea mentres non se resolvía t> indulto. O 
fallo foi acollido con ledícia entre os 
vicióos.+ 

•Os EEUU poden voltar a 
atacar ao Iraq 

Os Estados Unidos, coa complacéncia das 
poténcias occidentais, están dispostos a vol
tar a atacar ao lraque. Saddam Hussein man
dou despregar as suas divisións como un xei
to de protesta ante o embargo a que está so
metido o seu país. Esta situación está a de
pauperar un estado antes próspero, xa que 
non lle deixan vender petróleo ao exterior, 
pero deulle ocasión a Clinton a demostrarlle 
ao seus cidadáns que non é un home indeci
so na política internacional, senón que gover
na ferreamente. Asi que, na vez de retirar o 
embargo, prepara unha represália, ainda que 
as tropas iraquies, emprendan de novo a 
desbandada da fronteira. As Nacións Unidas, 
mentres tanto, deixan facer. Esta posición 
mantense pésie a que moitos países presio
nan a que se levante o embargo, non tanto 
por cuestións humanitárias, senón para poder 
cobrar o adebedado polo Iraq, que ascende a 
7.000 millóns de dólares. Algo que non poda
rán facer sen vender petróleo.• 

XURXO LOBATO 
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Crecente nervosismo no entorno presidencial ante os rumores dunha posíbel retirada 

O vice-presidente cubano 
desminte que pedise o voto para Fraga 
•A. EIRÉ 

O vice-presidente cubano 
José Ramón Fernández 
mostrouse uestrañado e 
asombrado" ante a notícia 
aparecida nos meios de 
comunicación de que 
pedira que uº pavo lle siga 
dando o respaldo a Fraga 
nas eleicións", 
considerando a nova da 
Axéncia Efe "totalmente 
falsa". Asi llelo manifestou 
aos representantes do 
BNG no encentro que 
mantivo cos nacionalistas. 
O entorno de Fraga 
mostrárase moi nervoso 
despois de que o dirixente 
cubano afirmara nunha 
cea con xornalistas que o 
presidente da Xunta falara 
con el dunha posíbel 
retirada. 

"Fraco favor lle faria tanto ao 
meu país como á Galiza e aos 
seus partidos, se interferise nos 
seus asuntos internos pedindo o 
apoio eleitoral ao pres idente 
Manuel Fraga. Estou estrañado 
e asombrado da notícia recolli
da pola prensa". Estas foron un
ha das primeiras verbas inter
cambiadas polo vice-presidente 
cubano, José Ramón Fernán
dez, na reunión que mantivo 
cos dirixentes do BNG, segundo 
afirma a voceira nacionalista 
Encarna Otero, que matiza que 
a "aclaración saiu del, xa ao co
mezo da conversa sen que nós, 
claro está, inquerfsemos por es
te extremo". 

"Gallego" Fernández queixouse da manipulación das suas declaracións por alguns meios de comunicación galeg?s. 

Segundo as declaracións recolli
d as por Efe, esa reflexión d-e 
Fraga seria para o final desta le
xislatura, en consonáncia co xa 
expresado repetidas veces polo 
pr.esidente da Xunta. Nestas de
claración s a Efe o vice-presi
dente cubano tamén faria un 
cántico á boa saude de Fraga. 

Na cea cos xornalistas, José Ra
món Fernández referiuse, tex
tualmente, a que nas suas con
versas con Fraga este lle mani
festara que "coida que non está 
en condicións de seguir ben, po
lo que está pensando en retirar
se". Manifestacións que alguns 
dos asistentes interpretamos que 

poderia ser antes de rematar a 
lexislatura. Na sua conversa cos 
representantes do BNG tamén 
matizou que el "non afirmara que 
Fraga se ia retirar agora". 

Estas declaracións do vice-pre
s i den te cubano tiveron unha 
ampla transcendéncia política 

ANXO IGLESIAS 

pois coincidiron con rumores 
que falan das doenzas físicas 
do presidente. Desde o entorno 
de Fraga non só se nega este 
extremo senón que tentan aca
lar os ruxe-ruxes que están le
vando á inestabilidade política e 
á guerra entre os distintos sec
tores da direita galega.• 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A renúncia de Fraga 

A Axéncia Efe difundira un des
pacho no que recollia unhas de
claracións de Gallego Fernán
dez nas que afirmaba textual
mente que "o mellor para Galiza 
é que o pavo lle siga a dar -a 
Fraga- o seu respaldo nas elei
cións". O vicepresidente cubano 
tamén matizou o manifestado 
na cea con xornalistas o Sába
do dia 8 en Compostela. Pon
tualizou que, durante o diálogo 
ces xornalistas, afirmara que 
"no meio dunha reflexión perso
al, talando de moitas cousas, 
Fraga díxome que tiña meditado 
se teria suficiente forza para 
continuar no terceiro periodo". 

Cuiña contraataca co apoio dos construtores 
As críticas vertidas por Antó
nio Ramilo e os distintos presi
dentes das patronais provin
ciais contra a proliferación de 
parques empresariais e a pea
xe das autoestradas, foron 
contestadas por Xosé Cuiña 
reuníndose cos construtores 
galegas, que lle mostraron 
unanimente o apoio a estas 
medidas. Ao mesmo tempo, 
outras ramas da patronal, co
mo o comércio lugués, están 
tamén a facer público o seu 
apoio ao Conselleiro de Políti
ca Territorial. 

Qs empresários que se posicio
nan contra as declaracións do 
presidente da patronal galega, 
consideran que as manifesta
cións de Ramilo foron realiza
das "a título individual". Oeste 
parecer é o membro da execu
tiva e ex presidente da patronal 
ourensá, Miguel Anxo Pérez, 
que antes de partir de viaxe pa
ra Latinoamérica, declarou pa
ra A Nosa Terra que as mani
festacións de Ramilo "non as 
asume a executiva, nen as 
compartimos a maioria; son 
unicamente persoais". 

A executiva empresarial censu
rou as declaracións de Ramilo, 
pero non quixo desautorizalo 
públicamente para non producir 
unha crise na patronal. Ainda 
asi, alguns empresários consi
deran que "a loita existente 
dentro do PP vai arrastar irremi
sibelmente a un enfrentamento 
dentro da patronal galega por 
canto os seus membros se es
tán a posicionar claramente nun 
dos bandos. Detrás do compo
ñente político existe tamén un 
compoñente económico de inte
reses. A guerra entre os distin-

tos sectores está desatada xa 
no orzamento que elabora a 
Xunta para 1994". 

Neste contexto manifestan que 
ademais das críticas de Ramilo, 
"é necésário ter en canta que 
este apoiou os investimentos en 
educación e sanidade", mentres 
que os construtores saen máis 
beneficiados coas obras públi
c~s. Cuiña expuxo no Parla
mento "a repercusión nas em
presas da construción", como 
un dos motivos para · mudar de 
opinión e implantar a peaxe. • 
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A CRISE CUBANA 

José Ramón Gallego Fernández recebeu·a unha comisión do BNG 

O vice-presidente cubano di que as empresas 
norte-americanas pérclenlle o respeito ao bloqueo 
• G. LUCA DE TENA unha expresión prática dese 

dobre comportamento que 
está a debuxar unha nova 
etapa na relación da Haba
na co seu viciñó do Norte. 
"Un reto que durante anos 
dixeron que non dariamos 
superado polo que implica 
de libre intercámbio de in
formación", lembrou o orga
nizador da defensa de Praia 
Girón. As empresas nortea
mericanas ITI, MCI e Win
dell xa teñen anunciado in
vestimentos que significarán 
a plena integración da rede 
de comunicacións cubanas 
no sistema occidental. De a 
pouco entrará en funciona
mento unha nNova central 
con capacidade para trinta 
mil chamadas simultáneas. 

Outra intervención anuncia
da de empresas occiden 
tais en Cuba é no campo 
da perfuración e refinado 
de petróleo. Unha firma ca
nadiana desenvolverá duas 
plantas de refinado con ca
pacidade para tratar o pe
tróleo caribeño (nomeada
m ente venezolano) que 

Apesar dos estarzas • 
de Washington por 
manter o anatema 
sobre Cuba e 
censurar os 
investimentos 
norteamericanos na 
illa, várias empresas 
daquel país comezan 
a burlar o bloqueo 
que xa dura trinta 
anos. O Vice
presidente cubano 
ironizou durante unha 
cea cos xornalistas en 
Compostela sobre a 
esquizofrénia das 
empresas 
norteamericanas que 
consideran a Cuba o 
paí do Caribe máis 
seguro para investir e 
a reclamación 
numantina de 
Washington de 
manter un cordón 
sanitário sobre Cuba. "Gallego" Fernández saúda ao almirante Rosa Coutinho á bei~a do Rio Jatibonico, que embarcou en Vigo axuda para Cuba. 

ANxo IGLESIAS substitue as importacións 
do Cáucaso pero ten un 

Ao enxuiciar a situación política, 
Gallego Fernández sinalou que 

·mesmo os inimigos máis irrecon
ciliábeis do Governo de Cuba 
dan por certo que a maioria da 
povoación é castrista. O vice
presidente do Consello de Esta
do de Cuba resumia con esta 
senténcia a situación do seu país 
despois da campaña dos balsei
ros, que obrigou ao governo dos 
Estados Unidos a recompoñer a 
sua relación coa Habana. 

Para o político cubano, este res
paldo da povoación ao Gover
no, tan distinto ·da informacion 
dominante, quedou representa
do na reacción popular de apoio 
á Fidel Castro no Malecón da 
Habana, no momento en que se 
estaba a producir unha manifes
tación con pedradas contra a 
policia .. "Fidel apresentouse só, 
sen máis protección que a sua 
gárda persoal, os catro que van 
con el, e a protesta virou de 
signo porque todos comezaron 
a aplaudilo". 

A unha pergunta sobre a dife
réncia entre a información · das 
grandes axéncias, que repre
s·entan á sociedade cubana na 
véspera da hecatombe, e a vi
sión dunha intensa actividade 
revolucionária, o Vice-presiden
te precisou que en Cuba se es
tán a dar condicións para o opti
mismo. A flexibilidade coa que o 
Governo asumira a caida do 
bloque socialista permitia intro
ducir cámbios de importáncia, 
coa condición de respeitar os 
princípios da revolución, o so
cialismo e a independéncia . . 

Diferéncias co Leste 

José Ramón Femandez lembrou 
que a diferénóia dalguns sócia
lismos do Leste, o Govemo so
cialista de Cuba establecérase a 
partir dun movemento popular. 
Os erras cometéranse por copiar 
mecánimamente solucións apli
cadas no Leste, pero taran erros 
públicamente recoñecidos pala 
dirección política o que evitou 

Fernández ironizou 
sobre a 
esquizofréhia das 
empresas 
norteamericanas 
que consideran a 
Cuba o país do 
Caribe máis 
seguro para·investir. 

que en nengun momento se 
dese unha separación profunda 
entre o liderazgo revolucionário 
e a maioria da povoación. 

Requerido por un xornalista 
para que precisase as solucións 
concretas coas que o Governo 
da Habana poderia respostar 
aos problemas criados polo ble-

queo dos Estados Unidos e a 
falla de divisas, o dirixente cu
bano explicou o nacemento do 
mercado libre campesiño, sobre 
unha fórmula combinada de 
contribución mínima ao Estado 
e de liberación do excedente. 

O Vice-presidente dixo que a pe
sar das presións das trans-nacio
nais farmacéuticas por atuir as 
canles comerciais dos produtos 
bio-tecnolóxicos cubanos, a de
manda en todo o mundo de vaci
nas orixinais dos laboratórios da 
illa coma a menincogócica, que 
xa está dando resultados globais 
de arredor de trece mil millóns de 
pesetas, estaban a desenvolver 
esta indústria a grandes pasos. 

Gallego Fernández ironizou so
bre a esquizofrénia das empre
sas norteamericanas que consi
deran a Cuba o país do Caribe 
máis seguro para investir e a po
sición do Governo de Washing
ton que teima no bloqueo. A libe
ralización da oferta telefónica é 

contido superior de ·xofre 
que as vellas refinerias non po
dían discriminar. 

O Vice-presidente referiuse aos 
exiliados como ºos cubanos dos 
Estados Unidos" e sinalou que a 
idade para o visado de saida re
baixariase aos dezaoito anos. 

Gallego Fernández mantivo Mar
tes unha entrevista cunha comi
sión da dirección do Bloque Na
cionalista Galego, da que forma
ban parte Xosé Manuel Beiras, 
Bautista Alvarez e Encarna Ote
ro. Os representantes do Bloque 
manifestaron o seu apoio ao Go
verno cubano e José Ramón 
Fernández manifestou a sua 
confianza en que o proxecto po-
1 ítico da revolución poderia reali 
zarse grácias a apoios como o 
que lle ofrecía a comisión do 
BNG, que estaban a receber de 

. todo o mundo. Previamente á 
reunión, a presidéncia da Xunta 
anunciou que o vice-presidente 
cubano non manteria contactos 
coa oposición parlamentar.• 

·A prensa norte-americana lamenta a atitude dos xogadores da equipa de beisbol que tamén ignoraron as ofertas 

Un boxeador rexeita 20 millóns de dólares por abandonar Cuba 
"Nos Xogos Panamericanos en 
Puerto Rico, fixéronse esforzos 
extraordinários para atraer atle
tas cubanos, os cales, pésie a 
terlle feíto ás beiras con insis
téncia, case todos rexeitaron os 
oferecementos de abandoar o 
barco, e iso mália o desespera
do da economía cubana e as 
posibilidades de contratos de 
millóns de dólares nas grandes 
ligas". Asi escrebe Peter Apple
bome no New York Times, baixo 
o titular Passing Up Big Money 
and Plea to Leave Cuba (Igno
ran as grandes ofertas de diñei
ro e o oferecimento para aban
doar Cuba). 

Non é este o único articulista 

que se retire ao tema na prensa 
norteamericana. Co título De
fectos no sistema, Steve Faina
ru, detalla que "ao boxeador Fe
lix Savon ofereceuselle un con
trato de perta de 20 millóns de 
dólares que rexeitou decindo 
que os cartos non son o esen
cial para o ser humano". "Savon 
está tolo", comentou unha fonte 
norteamericana que engadiu: 
"Leeu demasiada propaganda 
comunista". 

A traxédia máis dorosa, segun
do Fainaru, foi que "todos os xo
gadorés de beisbol refugaron 
desertar, pésie a que represen
tantes das grandes equipas da 
liga de honor · estivéronlle a po-

ñer diante dos ollas contratos de 
fábula". "Hai tanto talento des
perdiciado alá", queixase un 
promotor dos Dodgers: "Eu que
do abraiado cando penso que 
eses ghichos podian estar a ga
ñar millóns en vez de voltar ao 
país que din que aman. Pero 
non hai nada que facer. Castro 
é o único que. ten a última pala
bra, a sua preséncia mística for
za aos atletas a que regresen á 
desesperaciqn económica". 

Siléncio sobre o embargo 

. Applebome repasa a "loita pala 
supervivéncia cotiá en Cuba", 
ain-da que non cita en nengun 
momento o papel dos EE .UU . 

no problema. Outro comentaris
ta, Mark Uhlig ridiculiza despec
tivamente un libro de Castro e 

. aplicalle calificacións como "o 
Ego que devorou Cuba", o "réxi
me tambaleante'', o "falcatruán 
que non ten ademais a ninguén 
a quen culpar da sua crecente 
crise". 

Outros analistas debaten as 
posibilidades de Cuba· de "vol
tar a contar cunha posición 
como a de antano, baixo o es
plendor do capitalismo". Ao 
analisar a prostitución que volta 
a medrar como antes da revo-
1 u ción, alguns comentaristas 
louban a posibilidade de que 
estas mulleres "educadas na 

certidume socialista de que non 
deben someterse a ninguén, 
poidan agora facelo" (Tom 
Mashberg, BG.). 

Alguns sociólogos, como Ernest 
Gellner, prestaron atención ao 
tema. Eº asi, nunha conferéncia 
na Académia Americana de Ar
tes e Ciéncias, aponta que "o 
xénero humano, en xeral, está 
dominado por tres motivacións: 
o honor, o interés e a salvación. 
O honor foi desprazado pala re- . 
volución científico técnica e polo 
crecemento económico baixo o 
capitalismo". lsto explicaría a 
actitude que manteñen os cu
banos "presos ainda da idea de 
honor".+ 

-, 



ALTERNATIVAS PARA O AGRO 

Representantes da Via Campesiña.visitan Compostela 
1 Aqui non ·podemos. producir 
e nout.ros países . pasan fame' 
• PAULA CASTRO 

Organizacións labregas de todo 
o mundo, entre as que se inte
gra o Sindicato Labrego Galego, 
están a constituir unha coorde
nadora mundial denominada Vía 
Campesiña. Através dela pre
tenden amosar a sua repulsa as 
políticas neoliberais que levan o 
FMI, o Banco Mundial e o Gatt, 
apresentando alternativas con
cretas. Vários dos seus 'repre
sentantes estiveron estes dias 
en Santiago. 

Euskadi e o SOC de Andalucia, 
e ao redor de 100 organizacións 
labregas de todo o mundo. 

imposición de cultivos "estanos 
privando do c;Jireito de xerar ali
mentos para a nasa própria so
ciedade", engade Lídia Senra, 
"ao que lle hai que sumar o de
terioro no ensino, na sanidade, 
os procesos de privatización". 
Se nos países do Sul a proprie: 
dade da terra está nas mans 
das multinacionais ou dos lati
fundistas, "aquí o que sucede é 
que non podemos producir, po
lo que nos vemos abrigados a 
abandonar a terra coa conse
cuente desertización". . 

Servizos sociais en 
perigo ou inexistentes 

"Ternos que aglutinar os esfor
zos de todas as organizacións 
agrárias que non mundo esta
mos a loitar contra unha política 
neoliberal altamente nociva para 
os labregos e labregas, o meio 
ambiente e a alimentación, cada 
vez de pior calidade". Con estas 
palabras resumia Lídia Senra as 
pretensións f undamentais da Vía 
Campesíña, unha coordenadora 
nacida no ano 1993 á que per
tencen diversas organizacións 
agrárias do Estado español, en
tre as que destacan o Sindicato 
Labrego Galega, o EHNE de 

A princípios do mes de Outubro 
a Vía Campesíña celebrou unhas 
xornadas en Segóvia nas que se 
analisaron as políticas neo-libe
rais aplicadas ao agro e as suas 
consecuéncias para a comunjda
de labrega, "o sector máis nume
roso do mundo, pero paradoxica
mente o máis castigado", tale co
mo o definiu Jum Borres, mem
bro do KMP, movimento labrego 
de Filipinas. Ademais a Vía Cam
pesiña participou no Foro Alter
nativo, para dar voz ás· xentes de 
todo o mundo afectadas pola~ 
políticas que o FMI , o Banco 
Mundial e o Gatt están a levar a 
cabo. "A consecuéncia funda
mental destas políticas vese no 
éxodo de povoación cara aos nú
cleos urbanos, desertizando o 
meio rural", sinalou Jum. 

Para a Via Campesiña resulta 
irónico que mentres milleiros de 
persoas pasan fame, en moitos 
países os excedentes se tiren, 
"co que se ataca aos direitos fun
damentais das persoas", sinala 
Jum Borras. A Vía Campesiña pede a autonomia alimentar de cada país. Na foto, labrega 

guatemalteca. HÉCTOR ZAMPAGLIONE 

Nos países desenvolvidos, se
gundo afirma Lídia Senra, esta 
situación tradúcese na desapa
rición da pequena e mediana 
explotación familiar. Ademais, a 

Outro dos problemas que se 
ven a sumar aos xa existentes 
no Terceiro Mundo é a presión 
cada vez maior que o FMI exer
ce sobre eles,. obrigándolles a 

pagar cada vez máis intereses 
pela débeda externa. A conse
cuéncia desta presión, Juni Bo
rres explica que países· como Fi-
1 ipi nas non poden investir en 

servizos sociais cando o 60% 
do PIB vai dirixido a pagar a dé
beda. A isto hai que lle sumar a 
concentración da terra en cada 
vez menos proprietários. • 

PARQUES NATURAIS: 
XUSTIFICACIÓN IDEOLÓXICA DO PODER 

O Plano de Ordenación dos Recursos 
Naturais para as Fragas do Eume está 
sendo moi criticado e xa deu lugar a vá
rias mobilizacións. No Sindicato Labrego 
Galega, este tema foi obxecto de debate 
por afectar a moitas explotacións agrá
rias. Tornamos a decisión de opornos e 
por iso participámos activamente na ma
nifestación que se celebrou o 4 de Outu
bro en Santiago de Compostela. 

Somos conscientes de que hai moitas 
persoas (unhas con boa fé, outras de 
non tan boa) que non entenden a nasa 
postura e mesmo pensan que se trata 
dun problema de desinformación. Tam
pouco nos estraña, xa que a visión urba
na dos parques é moi positiva e, ao igual 
que se pensa que dentro das cidades os 
parques son maravillosos e non se cues
tiona para nada o monstruoso modelo de 
cidades-cimento que se están construin
do, pénsas tamén nos parques naturais 
como algo idílico para disfrutar Sábados 
e Domingos despois dunha. longa e es
tresante semana de traballo. 

Para os labregos e labregas que ternos 
que suportalos, a cuestión é bastante di
ferente e sabemos moi ben que o pro
xecto da Xunta para protexer as fragas 
do Eume non significa proteción senón 
destrución. 

'Sabemos moi ben que o Parque é a escu
sa perfecta para reducir produción de leite 
neste país. Non hai que esquecer que as 
explotacións da zona están moi por enriba 
da média da Galiza e que se se lle priva 
de seguir ampliando a sua base territorial 
desaparecerán. O señor Fraga terá un 
problema menos á hora de cumprir o com
promiso que ten acadado de garantir aos 
produtores e produtoras de leite de Galiza 
a produción da campaña 93/94. 

Parécenos igualmente hipócrita e contra
ditório que cando desde a Xunta falan de 
conservación e protección do meio am
biente non pensen para nada na. nec~sj-

LIDIA SENRA 

dade de acometer un cámbio profundo 
do modelo de desenvolvimento e que 
sempre emprendan acións encamiñadas 
a protexer uns lugares moi determinados. 
Quer dicer, que reducen a conservación 
do meio natural a ghettos que poden 
chamarse parques nacionais (Aneares), 
parques naturais (Corrubedo ou Eume), 
ou como se queira. 

Resulta que, polo xeral, estes lugares 
que se propoñen para a sua conserva
ción mantéñense asi porque, apesar da 
política agrária das Administracións, ain
da hai labregos e labregas que vivimos 
nestas zonas e que 

ballos e dos. frutais deste país e curiosa
mente no proxecto non se di absoluta-. 
mente nada. erara que tampouco é de 
estrañar, se pensamos que algun perso
axe moi ligado aos intereses desta em
presa foi capaz de impedir que o profesor 
Ramón Varela lese a sua tese doutoral 
na Universidade de Santiago porque tra
taba precisamente das graves conse
cuéncias da choiva aceda. Polo que se 
vé, para o señor Fraga, somos moito 
máis corrosivos os labregos e labregas 
que a choiva aceda. 

Outro dos argumentos da Xunta é a nece

tomos capaces de ---------conservalas e mante-

sidade de buscar alter
nativas económicas pa~ 
ra a zona, pois segun
do din está moi depri
mida e o parque natural 
vai atraer o turismo. Is
to é aluéinante e cai po
i o seu próprio peso. 
Hoxe na comarca son 
máis de duas mil as fa
mílias as que viven di
rectamente do leite e 
vários miles máis de 
forma indirecta. Que 
clase de turismo vai tra
er o Parque Natural 
proposto polo señor 
Fraga para garantir o 

las. E mantivémolas , 
porque apesar da po- Para o señor Fraga, 
lítica forestal da Xun-
ta ainda concebimos 
o aproveitamento do 
monte como comple
mento da actividade 

somos moito máis 

agrária, como a des- corrosivos os labregos 
pensa que nos pro-
porciona a leña no in
verno, unha estaca 
para pechar os pra
dos, ou unha viga pa
ra construir a casa. 

e labregas que ·a 

choiva aceda" 
Sen embargo, a Xun- · 
ta de Galiza non pa
rece entendelo asi, 
fomentou que os ab
senti stas que viven 
no Ferrol ou A Coru
ña, substituisen os 
carballos polos eucalpitos e agora pre
tende facernos pagar a nós por _esta si
tuación. 

Para a Xunta protexer as Fragas do Eu
me pasa por limitar a actividade gadeira, 
sen embargo, ali ao lado está unha das 
indústrias máis contaminantes de Euro
pa, Endesa, que é responsábel da conta
minación q1.,1e arr:_.asa boa parte dos car-

meio de vida de tanta 
xente? e desde cando 
neste país é mais res
peituoso co meio am
biente o turismo que a 
gadaria? Seria bon re
cordar que a merda (la-

tas, pañais de papel, envases de iogur, 
etc.), fixo a sua aparición no entorno do 
Mosteiro de Caaveiro coa chegada do ''tu- . 
rismo domingueiro". De todas formas, agra
decémoslle que as mentiras sexan tan gor
das porque asi tamén aforramos de crelas. 

Para nós está moi claro que a Xunta o úni
co que pretende é criar un parque natural·· ·' 
c9010 xustificación ideolóxica para que na-

da cámbie. No resto do país seguirán in
troducindo .o modelo de produción agrária 
intensiva, seguirán permitindo vertidos co
mo os que están acabando co rio Miño, os 
habitantes da cidade de Lugo terán que 
seguir mercando auga embotellada até 
para facer o caldo, seguiranse autorizando 
carreiras de motos en zonas sensíbeis co
mo as Fervenzas de Carboeiro no Deza 
ainda que a opinión dos técnicos sexa a 
contrária, ... Pero todo isto non importa, 
porque xa hai parques naturais, xa ternos 
o meio ambiente enlatado. O problema é 
que a lata non .vai tardar moito en estra
garse porque non ten tapa para impedir 
que a merda das cheminés das Pontes ou 
Meirama ou das incineradoras do señor 
Cu.iña se metan dentro dela. 

Pensamos que basta xa de hipocresía e 
que cando se pensa na conservación do 
meio natural, ·o primeiro que hai que pen
sar e que, hoxe por hoxe, a espécie que 
corre maior perigo de extinción no noso 
país é precisamenté a Labrega. E que, 
por moitos parques naturais que lexisle
mos, se non hai labregos e labregas con 
actividades produtivas nas comarcas 
pouco conservado vai estar o entorno. 

Nós non estamos en contra de protexer a 
natureza, iso seria tanto como estar en 
contra de nós mesmos. Nós estamos a 
favor dun modelo de desenvolvimento 
respeituoso co meio e non dubidamos 
que dentro do mesmo haberá zonas que 
terán que ser obxecto dunha protección 
especial. Protección que terá que ser ne
gociada connosco e nunca imposta atra
veés do DOC e á nasa costa, como su
cede agora cos lobos ou cos xabarins. 

Pensamos que a protección da natureza -
é algo que nos corresponde a todos e a 
todas e que os critérios de conservación 
non poden ser impostas desde esquemas 
urbanos, tanto que veñan das administra
cións como dos grupos ecoloxistas. • 

LIDIA SEl'\l{A é Secretária Xeral do SLG 
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Presupostos PSOE-CiU 
MANuELCAO 

Tres elementos resaltan ao analisar os Presupostos Xerais do 
Estado para o ano 95: a) Un entorno e unhas expectativas eco
nómicas internacionais máis favorábeis á reactivación e á entra
da nun ciclo expansivo. b) A iminéncia dun período eleitoral axi
tado que empezará coas eleicións autonómicas e municipais de 
1995 e acabará nas eleicións xerais de 1997. c) A existéncia de 
importantes conflitos internos no PSOE e o intento de derribo do 
entramado constitucional e democrático de 1978 por diversas 
forzas ultras ávidas de poder imediato e de insensatez política. 
A coalición de· facto PP-IU é o fenómeno máis significativo que 
non chocante, tento e-n conta a história de España. 

Non citamos a mellora da situación económica no Estado espa
ñol por non ter existéncia autónoma senón que, pola contra, per
sisten os desequilibrios crónicos da história económica española 
e que só terán solución, no seu caso, a máis longo prazo. Os 
Presupostos do Estado perseguen, ante todo, mantera estabili
dade p<;>lítica recuperando a relación cos sindicatos, privilexic..n
do a relación coas clases pasivas (promesa de paga extraordi
nária para mantero poder adquisitivo) e modificando a relación -
impositiva impostas directos/indirectos en favor destes últimos. 
Manter a ilusión fiscal e asumir corno inevitábel o reponte da in
flación só se explica pota influéncia do ciclo político que abriga a 
políticas expansivas, dado o escaso custo eleitoral dun maior 
aumento dos prezos. 

O Governo, entón, dá por concluído o período de axuste duro, 
polo que é de esperar un aumento do consumo interno, unha re
activación da demanda, unha leve caída do paro rexistrado e 

unha perda real de poder ad
quisitivo matizada por un au
mento nominal. A reforma do 

- - - - - - - - - mercado laboral acabará tra

'O Governo dá 
por concluído o 

período de axuste 
duro, polo que é 

de esperar un 
aumento do 

consumo' 

ducíndose nunha presión dos 
salários reais á baixa, o que 
unido á rebaixa das cotiza
cións sociais pode abaratar o 
custo lftboral para o sector 
real da economía xerando 
emprego, iso si, de carácter 
temporal. 

Polo demais, o emprego pú
blico tenderá a aumentar en 
moita menor medida que en 
anos anteriores, dada a nece
sidad e de reducir o déficit pú-
blico e polo exceso acumula
do de empregados públicos. 

A racionalización da Administración pública central e autonómica 
derivada do pacto do PSOE cos nacionalismos moderados cata
lán, basco e canário é unha efectiva carga de profundiade contra 
a alianza Aznar-Anguita de tal xeito que o próprio Fraga lribarne 
e outros presidentes rexionais do PP víronse abrigados a esque
cer os consellos dos "círculos patrióticos" de Aznar, quedando 
polo chan a "autoridade" de Anguita diante de IU e do eleitorado. 

Estas medidas presupostárias están sendo acollidas favorabel
mente pota sociedade en xeral, polos axentes sociais e económi
cos, potas institucións económicas internacionais e pota Unión Eu
ropea, senda vistas como mal menor frente ao. mal maior da alian
za "rojinegra" e "rojigualda" que asomou nidiamente nos últimos 
tempos. A experiéncia da lugoslávia e amáis recente da ltália 
aconsellan ceder algo na ortodóxia económica a cámbio de manter 
unha certa estabilidade política e.social. A todo isto, Galiza segue 
políticamente ausente dos foros onde se discuten estes temas. • 

O "crecemento" será a base de reducir os dereitos laborais. 
... , 1 • ~ • , ' 1 .)1 '. ; ' ~ ' ( 

CON F Ll TOS NOS CONCELLOS 

Garcia Seoane recorrerá a senténcia que o inabilita por seis anos 

O alcalde de Oleiros considerci que o 
fallo xudicial ten un trasfondo político 
•B.L 

O 'alcalde de Oleiros, Anxel Gar
cía Seoane, considera que a 
senténcia que o condena a seis 
anos de inabilitación para ocu
par cárrego público, ten un tras
fondo político, ao tempo que 
anúncia que se apresentará ás 
próximas eleic~óns municipais 
pois recorrerá o fallo da Audién
cia Provincial ante o Tribunal 
Supremo. só cando se produza 
a senténcia deste tribunal o 
mandatário mariñán se vería 
obrigado a abandonar os seus 
cárregos. Rafael Bátez, o seu 
advogado, considera que o Su
premo non verá este recurso 
polo menos no prazo dun ano. 

García Seoane mostrouse satis
feito de que "despois de dece
nas de pleitos, sempre se me 
acusou, de defender o patrimó-

, 

E un dos póucos 
alcaldes que se 
enfrentou á 
especulación 
urbanística. 

nio público e non de chourizo ou 
delincuente, como a persoas de 
outros partidos". Pola sua banda 
o BNG fixo público un comuni
cado no que se laia que "os tri
bunais de xustiza se coloquen 
de novo ao carón da especula-

ción e dq uso privado das pro
priedades públicas". 

García Seoane foi condenado 
por mandar sacar un valado 
existente na praia de San Cris
tina, cando se realizaban as 
obras de millora desta praia. 
Ao sacar este valo, realizado 
en domínio público, o mar re
cuperou a tradicional liña de 
costa, destruindo unha caseta 
particular. 

Na senténcia recoñecese que 
esta construcción estaba en do
m í nio público, pero considérase 
que o concello non ten faculda
de para derrubalo, senón que 
teria que ser Costas quen reali
zase esta limpeza. A defensa da 
propriedade pública na praia de 
Santa Cristina tróuxolle ao alcal
de de Oleiros máis de unha dú
cia de pleitos.• 

1 
onfederaciOn In ersindlc 

Manuel Mera e Fernando Acut'ia ao carón de Agustin Malvldo, no discurso Inaugural da nova sede. ANXO IGLESIAS 

A CIG in~ugurou os seus locais centrais 

Nova sede para un sindicato 
cos 11pés na Yerra" 
•B.L 

A Confederación lntersindical 
Galega ven de inaugurar unha 
nova sé central, asi como as ofi
cinas comarcais de Vigo. As ins
talacións, que ocupan perto de 
2.000 metros cadrados, cantan, 
entre outros servícios, con gar
deria infantil, salón de actos e 
biblioteca. 

No acto inagural, ao que asisti
ron membros do sindicato, con
-eelleiros, deputados e represen
tantes doutras centrais sindicais, 
Agustín Malvido, Secretário Co
marcal de Vigo, puxo de mani
festo como as instalacións se 
deben "única e exclusivamente 
ao esforzo dos afiliados". A con
celleira viguesa, Maribel Ayuso, . 

e : 1 t 1 ' ' r r r 1 , ~ , 

que se dirixiu aos presentes en 
castellano, loubou o papel dos 
sindicatos na defensa dos inte
reses de Vigo, sobre todo do 
seu tecido industrial, manifes
tando que se evidenciaba que a 
CIG "non é un sindicato calquer, 
senón que ten un claro compo
ñente político". 

Manuel Mera, Secretário Confe
derar, fixo fincapé, nunha breve 
intervención, no carácter de cla
se e na combatividade do sindi
cato, referíndose a que as no
vas instalacións "representan un 
salto adiante, non para burocra
tizarnos, senón para aumentar a 
nosa capacidade de acción". 

O Secretário Xeral, Fernando 
Acuña, p~chou o acto deixando . 

- ~ \ 1 -l ,, 1 
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claro que o local fara mercado 
cos cartas dos afiliados e criti
cando que tiveran que facer ese 
desembolso "cando neutras lo
calidades os sindicatos máis re
presentativos teñen as suas sés 
no antigo património sindical". 
Afirmou que "é inxusto que en 
Vigo todo o património se lle ou
torgase a UGT". 

T amén criticou o Secretário X eral 
da CÍG o pacto que se deu en 
Madrid entre o Governo, CCDO 
e UGT "para burocratizar as rela
cións laborais, impoñendo un 
carácter centralista que xa non 
defenden no eido estrictamente 
político". Chamou a remediar ese 
intento de marxinar ao sindicalis
mo galega "apostando por un 
sindicato cos pés na .terra". • 

, ' • ,, 1 ' f 
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01 S C R l M l NA C l Ó N SEXUAL 

.A senténcia considera relevante a declaración da muller 

Un empresário .terá que pagar oito millóns 
a unha traballadora por acoso sexual 
• CARME VIDAL 

Un empresário vigués ven 
de ser condeado a abonar 
unha contia superior a cito 
millóns de pesetas a unha 
empregada que o 
denunciou por acoso 
sexual. A exemplaridade 
da sentenza radica en 
considerar de especial 
releváncia a declaración 
da denunciante. 

Os feítos que relatan a sentén
cia acusan ao empresário Máxi
mo González Paz de requerir da 
sua empregada a realización de 
actos de contido sexual e some
tel a a maltratos físicos ao ser 
rexeitado pola traballadora. O 
empresário aproveitouse, como 
consta no documento, da situa
ción laboral da traballadora, da 
sua menor idade e da precária 

Q CONTROL DOS MEIOS 

condición económica que el co
ñ eci a, variábeis que adoitan 
concorrer na situación de domi
nación que propícia o acoso se
xual ás mulleres. 

O delicto constitúe segundo a 
senténcia unha vulneración dos 
dereitos fundamentais da per
soa e da proibición de discrimi
nación sexual. O fallo do xuizo 
pódese considerar exemplar po
lo feíto de que acredita na de
claración da muller afectada sen 
necesitar de máis testemuñas, 
habida canta que o acoso se
xual é un delicto que se comete, 
na maioria dos casos, de xeito 
privado. 

A senténcia dictada polo xulga
do nº 5 de Vigo remítese ao Es
tatuto dos Traballadores e defi
ne o acoso sexual como "toda 
conducta verbal ou física de na
tureza sexual da que o seu au
tor sabe ou debera saber que é 

ofensiva para a vítima" ao tem
po que sinala como ben xurídico 
protexido a dig_nidade, a integri
dade e, de xeito principal, a 
igualdade, porque, dado que o 
acosador dirixe a sua acción ca
ra ao "sexo da sua preferéncia, 
cométese discriminación por ra
zón de sexo, o qúe contraria ex
presamente o artigo 14 da 
Constitución". 

O poder do agresor 

A escritora e feminista Mª Xosé 
Queizán celebra a senténcia ao 
considerar esta "o abuso de po
der do agresor e a testemuña da 
afectada". Para Queizán o fallo 
vai mesmo máis alá da própria 
práctica social que segue a ob
xectualizar o carpo das mulleres 
e impede que se desenvolva un
ha conciéncia crítica que conde
ne o acoso e propície a denún
cia. Por iso, a importáncia deste 
xuizo non radicaría só na tras-

cendéncia do recoñecemento le
gal dos feítos senón tamén en 
que engade releváncia a un ·pro
blema do que non se ten ainda a 
suficiente conciéncia social. 

Pola sua banda, a voceira da 
Asociación Galega da Muller 
(AGM), Nanina Santos, aplaude 
tamén o feito de que no xuizo 
se tivese en consideración a 
palabra da denunciante nuns 
actos que son moitas veces difí
ciles de probar ao tempo que si
nala a conveniéncia de ir sen
tando· xurisprudéncia sobre o 
acoso ·sexual. 

O fallo. contempla a indemniza
ción á denunciante por danos 
materiais, físicos e morais, aten
dendo á Lei de Procedemento 
Laboral. 

Ademais do fallo que ven de ser 
feíto público, a existéncia de in
d í cios de criminalidade nos ac-

tos que levaron. ao xuizo condu
cirán á denúncia inmediata ante 
o Ministério Fiscal. 

A senténcia é novedosa cando 
desde o ano 1991 existe a reco
mendación da comisión das Co
munidades Europeas relativa á 
protección da dignidade da' mu
ller e o home no traballo que foi 
recollido nuri código de conducta 
para combatir o acoso sexual. 
No documento estabelécense os 
factores de risco e os métodos 
de prevención e control do aco
so e sinálase que, mesmo sendo 
moitas veces as traballadoras 
reácias a denunciar o delicto isto 
non significa que non exista. En- _ 
tre as medidas que recomenda o 
código está a chamada de aten
ción aos sindicatos para que 
cumpran a función de preven
ción e control do acoso sexual, 
habida conta de que as traballa
doras moitas veces non se atre
ven a denunciar soia$. • 

O Opus Dei,.protagonista da inauguración da Faculdade de Publicidade de Pontevedr~ 

O xefe de comunicación da Xunta critica aos periódicos 
por reproducir literalmente as notas oficiais 
•X. RIV AS/PONTEVEDRA 

Xornalistas e profesores 
de xornalismo integrados 
no Opus Dei coparon as I 
Xornadas de 
Comunicación Social 
celebradas á xeito de 
inaguración do primeiro 
curso da licenciatura de 
Publicidade que este ano 
estrea o campus de 
Pontevedra, dependente 
da Universidade de Vigo. 
Xesus Pérez Varela, que 
falou na sua intervención 
de elaborar un código 
deontolóxico para 
xornalistas dos Gabinetes 
de Prensa, criticou ás 
empresas xornalísticas 
por non completar e 
contextualizar os 
comunicados oficiais. 

Nas Xornadas de Comunicación 
organizadas pola Faculdade de 
Ciencias Sociais de Pontevedra · 
e a Escola Galega de Adminis
tración Pública, rexidas ambalas 
duas por membros do Opus 
Dei, falouse moito de informa
ción e moi pouco de public;:ida
de. Entre o alunado asistente 
deixábase sentir a sorpresa por 
non teren abordado os confe
renciantes as interioridades -da 
publicidade. 

O decano, Manuel Fernández 
Areal, explicou na conferéncia 
inaugural a sua intención de que 
a Faculdade forme "comunica
dores no amplo sentido da pala
bra, e non só publicistas" xa 
que, dixo citando a Ratzinger, 
"o home é un ser criado para 
comunicarse". 

Nesta liña, Josep Maria Casa
sús, presidente da Asociación 
Española de Periodística, da 
que é vicepresidente o mesmo 
Fernández Areal, dixo que os 
xornalistas forman o colectivo 
mellor situado para defender os 
postulados éticos e que a for
mación universitária dos xorna
listas está encamiñada a asumir 
a dimensión ética da profisión. 
Con todo, os participantes nas I 
Xornadas de Comunicación non 
precisaron de que clase de ética 
estaban a falar. Martínez Alber
tos e Francisco Sánchez, tamén 
membro da organización relixio
sa, pronunciaron outras confe
réncias do programa 

Contra a intervención 

Xesus Pérez Varela, Secretario 
Xeral de Comunicación da Xun
ta, dedarouse en Pontevedra 
totalmente contrário á interven
ción dos poderes públicos nos 
meios de comunicación. O di
rector de La Región, Alfonso 
Sánchez Izquierdo, cuantificou 
en once mil milóns de pesetas a 
publicidade dos meios galegos, 
dos que o cincuenta por cento 
son xestionados potas diferen
tes administracións públicas. 

Falando sobre o papel das ofici
nas de prensa, o xefe de prensa 
de Fraga pediu un código deon
tolóxico para o traballo dos xor~ 
nalistas nos gabinetes. O xorna
lista redondelán, que ten baixo a 
sua responsabilidade as duas 
oficinas de información que des
de a Xunta controlan a imaxe do 
Presidente e dos seus consellei
ros e administra en total máis de 
catro mil millóns en publicidade, 

· dixo non ter en conta a ideoloxia 
dos seus colaboradores xa que . 
o único obxectivo que persegue 
co seu traballo é a transparéncia 

·informativa e a obxectividade. 

De esquerda a derelta, Pérez Varela, sécretário de Comunicación da Xunta e Xosé 
María Veloso, xefe de prensa do PP. 

A abriga do xornalista é contras
tar o que din o.s gabinetes e o 
traballo dos gabinetes é fornecer 
información, afirma Pérez Vare
la. Ao non ter persoal abondo 
para contrastaren estas informa
cións, dixo, moitas empresas pe
riodísticas noo dan completado, 
contextualizado ou mesmo rees
crito os comunicados oficiais. 

O director do Diário de Ponte
vedra, Pedro Anjonio Rivas, 
completou este enfoque do tra
ballo dos gabinetes ao afirmar 
que a literatura xornalística dos 
servizos oficiais era parte impor
tante do contido dos diários. "Os 
comunicados dos gabinetes de 
información, que entran vía fax -
dixo-, alivian moitísimo o traba
llo das redaccións. Case non hai 
que tocalos do ben feítos ·que 
están. Claro que ·isto ten o inco- . 
menente de que os xornalistas 
fican 'sentados na mesa, SÓ a 

cociñar comunicados". 

Justino Sinova, ex director de 
Diario 16, centrouse na comuni
cación política e as medidas ad
ministrativas de control asi co
mo as estratéxias das xerar-· 
quias de poder para levaren a 
opinion ao seu rego. No capítulo 
de medidas, Sinova referiuse 
constantemente á Leí de Prensa 
do franquismo sen mencionar 
en nengun c~so o nome do seu 
autor. · 

Os case cen alunas que se
guían o curso escoitaron opi
nións como a de Francisco .Igle
sias, profesor de ciencias da in
formación da Complutense, que 
negou enfáticamente o carácter 
de servizo público da televisión 
e apostou por unha televisión de 
pago. "Que a Television sexa 
gratuita, paréceme tratar aos ci
<i:lad~.ns coma nenos ~os que· hai 

que levar o circo a casa". 

Na única mesa redonda que tra
tou da publicidade, interviron o 
subdirector de Prensa lbé_rica, 
Ceferino de Bias, Alfonso Sán
chez Izquierdo, director de La 
Región de Ourense e Emílio del 
Rio, presidente de Ecovigo, Pu
blicidad. 

Máis cultura 

Sánchez Izquierdo cuantificou 
en once mil milóns de pesetas a 
publicidade dos meios galegas, 
dos que a metade están gover
nados palas diferentes adminis
tracións públicas. Debatindo so-

~ bre a calidade dos anúncios, o 
fil subdirector do grupo Prensa 
52 Ibérica editora de Faro de Vigo, 
o criticou a tendéncia das axén
~ cías a dar mensaxes por riba ba 

capacidade intelectiva do públi
co. "Eses anúncios marabillosos 
-criticou- só valen moitas veces · 
para gañar prémios". Unha alu
na lembrou que os comunicado
res tiñan a abriga de procurar 
unha maior cultura no público 
le1tor. Para o representante do 
grupo Moll, a misión dos comu
nicadores é formar, informar e 
divertir pero puxo en dúbida que 
un anúncio de colónia, por 
exemplo, puidese contribuir a 
formar. Retrucoulle ,o profe sor 
da universidade do Opus Dei en 
Pamplona, Francisco Sánchez, 
que dixo que a publicidade pode 
atender sempre á formación do 
leitor con só coidar, por exem
plo, a calidade da língua que 
emprega. 

A FederaCión de Ensino da CIG 
critieou con dureza o feíto de 
que durante estas primeiras xor
nadas de comunicación social 
nengun dos conferenciantes 
empregase o galega nas suas 
intervencións. • 



pOLÍTICA MUNICIPAL 

O déficit ascendia a 35 millóns de peset~s _ 

O Tribunal · Superior obriga ao concello de Lugo 
a rescindir o contrato da ORA 
•B.LAXE 

O Tribunal Superior de 
Xustiza estimou o recurso 
apresentado polo BNG 
sentenciando que o 

pesetas. O Tribunal 
Superior considera 
que estas perdas te
ñen "unha indiscutíbel 
repercusión na facen
d a municipal". Este 
perxuício podía ser 
subsanado pois no 
prego de condicións 
da adxudicación exis
te unha cláusula, a 
número 1 O, na que se 
contempla que, de re
xistarse catre meses 
consecutivos con ren
dimento negativo. 

O concello de Lugo 

que ou a zona da Re
sidéncia. 

Algo "bon p·ara 
Lugo" 

O concelleiro do BNG, 
Xoan Carlos Carreira 
afirmou que a sentén
cia é "algo bó para Lu
go. O Tribunal só nos 
veu dar a razón que 
antes nos outorgara 
xa a opinión pública". 
O BNG considera que 
a senténcia abriga ao 
concello lugués a "re
organizar e restruturar 
os aparcamentos da 
ORA". 

Para o edil nacionalis
ta este fallo significa 
tamén "unha clara ad
verténcia ao PP para 
que non actue coa 
prepoténcia que o ca
racteriza, facendo as 

. concello de Lugo deberá 
que rescindir o contrato á 
empresa adxudicatária do 
servício da ORA, Setex
Aparkisa. A demanda dos 
nacionalistas baseábase 
no incumprimento na 
cláusula 1 O do contrato, 
no que se recollia que, de 
rexistarse catro trimestres 
con perdas económicas, o 
contrato seria rescindido 
automáticamente. O 
tribunal considera probado 
que trimestralmente o 
concello estaba a perder 
de 5 a 6 millóns de 
pesetas desde a 
implantación da ORA. 

- amparábase na "facul
tade interpretativa da 
referida cláusula", pe
ro, como pon de mani
festo a senténcia, "a 
sua claridade de inter
pretación, ao afirmar 
automáticamente, non 
é outra que a que rea-
1 izaron os recurren
tes". O concello pode 
manter o servício da 

O concello pode manter o servizo da ORA, sempre e cando rescinda o actual contrato. ANxo 1GLES1As causas á manee da le-

En Febreiro de 1993, despois 
de dazasete meses da entrada 
en vigor da ORA en Lugo, o dé
ficit ascendia a 35 milló:is de 

ORA sempre e cando rescinda 
o actual contrato. 

dose a maioria dos cidadáns en 
contra. O concello, para facela 
rendíbel, non só impuxo o apar
camento horário limitado no 
casco histórico, -senón que, adu-

cindo a necesidade de conce
derlle máis prazas á empresa, 
pois non chegaban as estipula
das, levou este sistema a outras 
zonas periféricas, como ao Par-

galidad e". Carreira 
considera que "o PP ten que 
comprender que debe de escoi
tar a opinión da xente e darlle o 
carpetazo aos asuntos só por
que canta coa maioria".• 

A implantación da ORA en Lugo 
resultou polémica, pronuncián-

pLANIFICACIÓN E MEIO AMBIENTE 

ASI MATARON A MIÑA PISCIFACTORIA 

Corría o ano de :1972, eu contaba daque
la 28 anos, cando despois de diversos es
tudos e investigacións, cheguei á conclu
sión de que o Río Xubia, era un curso flu
vial excepcional para a cria da troita: moi 
boa temperatura das suas augas, asi co
mo moi óxixenada, abundáncia de sales 
minerais disoltas, PH lixeiramente ácido 
5,7, etc. En fin, características óptimas to
das elas que por pór un exemplo, .e com
parándoas coas augas Europeas, basta 
dicer que unha troita tamaña ración (200 
gramos), críase no Río Xubia, nunha mé
dia de seis meses menos ca nos ríos eu
ropeus. A vista do cal liei a manta á cabe
za e púxenme mans á obra á construción 
da Piscifactoría que se coñeceria nos 
anos seguintes como Troitas do Xúbia. 

O primeiro paso foi abrir unha pista fores
tal,hoxe asfaltada que comunica a estra
da de Xúbia-Prados, con várias vilas, ta
les como Vilallonte, Doso, A Cabrita, Pe
droso, San Saturniño. 

Quero salientar duas causas: 

Primeira: Ao .nivel do tamaño posíbel, (re
lación do espazo I caudal), a Piscfactoria 
Troitas do Xúbia supera en potencial I 
rentabilidade a calquer outra europea, 
como xa se explicou, e, dito sexa d~ pa
so, non lle sobran ao país empresas 
competitivas. 

DESASTRE ECOLOXICO NO RIO XUBIA 

MA.NuEL Rico DOPICO 

figuraba como información turística a se
guinte reseña: "pasado o núcleo urbano 
de Narón, co seu Concello e praza frontal 
de salgueiros, desvío á esquerda pola es
trada da feira do 13, para visitar partindo 
de Prados a Piscifactoria do Rio Xubia, na 
falda norte do Monte Ancas". 

Toda esta maravilla escangallouse a par
tir do ano 1986, cando se instala rio arriba 
unha fábrica de conservas, El Cisne, que 
ademais gozou das subvencións concedi
das pola declaración de ZUR (Zona de 
Urxente Reindustriali-
zación). Esta Empresa 
foi autorizada e axuda-
da pola Administra-

sa contaminante, e moito máis se non se 
tomaban as medidas correctoras axeita
das, como asi foi. Neste ponto e vendo o 
que se viña enriba, e consciente de que 
tanto o rio como a Piscifactoria corrían un 
grave perigo, tan pronto como tiven notí
cia de que augas arriba e á altura de San 
Sadurniño se ia instalar unha fábrica de 
conservas de peixe, advertin en debida 
regra mediante escritos e actas notariais, 
ás autoridades administrativas, do que 
sucedería se non se tomaban as debidas 
cautelas, que non seria outra causa que: 

Contaminación do Rio 
Xubia, coa perda por
tanto dun ben natural e 

cióo, sen pés nen ca- -----------
património de todos; 
Peche da Piscifactoría, 
con várias perdas; Par
da de pastos de traba
llo, (13 directos chegou 
a haber); Perda dunha 
empresa moi competi
tiva e Perda causante 
da miña ruina econó
mica persoal. 

beza, por duas razóns: 

'Unha troita 
criábase antes da 
contaminación en 
seis meses menos 

A primeira económica, 
pois para enlatar o bo
nito, que era o seu 
principal produto, tíñao 
que traer de Viveiro, 
tendo portante que en
gadir entre ida e volta-
un transporte de cami- Ca nOS fiOS Pois ben; coma se fa-
ño de 200 quilómetros, se unha profecía, ain-
sobre o costo normal europeus' da que só era se.ntido 
que suporia o instalar- comun, O Cisne can-
se a fábrica onde non taminou o rio e eu ti-
debe para se beneficiar . ven que pechar a pis-
da axuda, pero moito cifactoria por mortan-

to á flora, as espécies do rio están a de
. saparecer deixando paso a plantas que 

nunca estiveron presentes. 

Por outra parte, a xente xa non se pode 
bañar proque se callen un tipo de infec
cións da pel, como urticárias, ademais de 
sair engraxados polos aceites e graxas 
que hai nas suas augas. 

Moi significativa foi a declaración dunha 
ribeireña que ia a alindar as suas vacas 
nun cómaro á beira do rio, cando dixo : 
Agora as vacas xa non beben no rio. 

As conclusións dunhas análises feitas 
pela Axéncia de Calidade Ambiental da 
Xunta de Galicia,. publicados nos Cader
nos Marisqueiros da mesma Xunta, onde 
se recollen as actas dun congreso nacio~ 
nal de acuicultura, veñen a dicer que a 
situación do Rio Xúbia e dun grave dete
rioro ecolóxico, con perda total da sua 
capacidade para a produción e vida pis
cícola, provocada por un aporte contami
nante rico en nitróxeno orgánico, e de al
ta DBO, demanda biolóxica de oxíxeno, 
que incumpre todas as normativas vixen
tes referentes aos vertidos a cauces. 

Existen en abundáncia referéncias e análi
ses do que era o rio Xúbia antes de 1986, 
asi como que despois de tal data se con
verteu no rio máis contaminado da Galiza. 

pior a Administración, porque ademais de dade das troitas e imposibilidade de via-
Segundp o percorrido polas ribeiras do autorizala, lle deu cartas a fondo perdido. bilidade atopándose o rio convertido nun- Mentras teña vida seguirei a chamar á 
Xúbia non só é unha sucesión de precio- ha cloaca. En canto á fauna, vemos que porta de quen ten a responsabilidade, co-

. sas paraxes, senón que tamén ten luga- A outra razón é ecolóxica, unha empresa ano tras ano desde 1986, ademais da mo xa o fixen até aquí, de devolver o ria 
res de baño a modo de praias fluviais •. on- destas características debe de estar á mortandade de troitas e reos, están a de- ao estado que tiña e que precisa da cons-
de os viciños e veraneantes aproveitaban beira do mar, independe~temente de que saparecer espécies como alontra, xa tan trución dun colector que, pasando pela 
para se dar un baño refrescante no tempo deba depurar perfeitamente os seus resí- escasa e sumamente importante para o beira do rio, recolla os vertidos contami-
de estío. Desta beleza dá fe a edición a duos, pero nunca á beira dun rio, porque equilibrio ecolóxico. Por contra proliferan nates depurándoos ao final do mesmo e 
cor do libro El Ferro/, su ria y su comarca, a troita e un salmónico que demanda au- as ratas e aumentaron considerabelmen- conectandoo co colector xeral, (neste ca-
de Fernando Cendán Pazos, publicado gas moi ricas en oxíxeno, e xa se sabia te os mosquitos, asi como un verme ver- so do da ria de Ferrol), pero senda este 
en 1978 pela, Edito_rial Everest no cal xa de antemán que se trataba dunha empre-· mello•'Ciuns 15 mm. de lonxitude. Eri can- • ·· -sistema válidO '.l~>ara -oalquer rie .... • '' , , 

i ' ...... 1)' '' !-i.'1"~ .l'i:{L,. ff""'lt':.}11~,., l~l'-'- - /,,ctr1.. ... t- t 't..t rt'~'' ·' ''''~'',"'. :>.:.,,<c,,t_,•1,. ... ' .. ..'~'.,'!:,( • __ ,,,-";..-. 1'-~'.) ' ... '•''"t."\i..J. .... 1 ,,._1~'~·fc'i'- ,. 
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A PESCA 

Os critérios pesqueiros son os que menos pesan na negociación con Rabat 

A frota do ba·nco sahariano 
· considérase utilizada como moecla de cámbio. 

• SEVERINO XESTOSO que, ás veces, así_nanse os ·detrás da posición marroquina, · A ruína das redes están deixando outras modali-
acordos porque hai moitas pre- poderia existir algun interese dades como o arrastro sen utili-

A porta das licéncias do sións de toda índole, políticas, francés, directo ou indirecto, en António, Armador e Patrón do zar. Entón estas modalidades 
Sahariano abre outravolta sindicais, e a xente quer ir .a tra- forma de vendetta polo tema "Norte" na Guarda considera teñe.n tonelaxe sobrante, polo 

por mor da presión de ballar, e caise nun pacto que lo- das volantas. que o cámbio de redes é un cal tanto a Comunidade como o 
go se paga. A quen se lle acorre gasto moi grande, que deben fa- Governo español están pagan-

Bruxelas, pero a frota revisalo cando estamos no Bertin Rodríguez sinala que es= cer barcos que teñen xa 27 ou do a Marrocos, evidentemente, 
considérase utilizada Ecuador'! Agora Marrocos pode tes últimos anos houbo moita 28 anos. "Investir eses cartas é que terá que modificar ese equi-
como moeda de cámbio . pedir o ouro e o mauro, e ternos pescada o que desminte o que unha ruina, porque ao mesmo líbrio a pral do pin~ho que é a 

Os acordes pesqueiros que darllo ou ter a frota parada Marrocos está a dicerlle á U.E. tempo non sabemos se nos van modalidade de pesca que se es-

coa UE serven a como agora". de que científicamente o cala- dar moitos permisos para andar tá a utilizar". 
doiro está pobr~. A U.E. retruca a traballar con estes barcos, xa 

Marrocos para axustar Cobrar as volantas que isa non se pode demostrar que se teñen pensado facer un- En canto ao tempo de parada 
sobre a marcha a sua cos dados científicos. Estase ha reconversión, xa me dirás -prosegue- eu penso que non 
balanza comercial e á A postura dos sindicatos non di- pescando máis con todas as ar- como se poden investir catorce debería ser un prazo moi longo, 

Franza (primeiro cliente fere das anteriores, Manuel Caa- tes, e é falso que se aumentase millóns. Porque é verdade que por canto que entendo que. a 

de Marrocos) para situar 
maño da C.l.G. entende que "es- o esforzo pesqueiro, xa que nen ~ as redes custan catro ou catro posición fixada por Marrocos no 
te tema hai que analisalo desde se traballa máis nen se introdu- millóns e médio, pero lego hai tema da pesca non é unha posi-

os seus peons. Toda unha unha perspectiva histórica e non ciron mellaras técnicas. que preparar o barco, halado- ción digamos de chegada, se-
indústria de mar da que conxuntural ou anedótica, como res, aparatos, etc. A verdade é nón máis ben de saída, ante un-
dependen 1.500 é o de se aproban ou nGn os "Entón -prosegue Bertín- Ma- moita cantidade de cartas para ha negociación adoptada para 

pescadores galegas non monofilamentos, se nos entre- rrocos quer pescar ali, botando un futuro incerto". presionar, e que probabelmente 
gan ou non as licéncias, etc. lsto á frota do caladoiro; que pescar nen se lles pase pela cabeza 

se governa con critérios é efectivamente a casuística que só. Pero mesmo asi , teria que Ese futuro apreséntase negro, obter o que eles teñen pensado, 
próprios senón para hoxe ocupa á frota afectada no definirse, xa que da Comunida- segundo o Patrón Maior da que é a redu_ción do esforzo 
axustar a cuota textil, caladoiro, pero haberá que en-· de recebe por este Acordo Guarda, "Negro, moi negro, por- pesqueiro nun 50%" . 

agrícola e conserveira de textualizar a postura do governo 70.000 millóns e a isa debe su- que se Marrocos non nos deixa 

Marrocos nos mercados marroquina, que mantén unha márselle o que pagamos os bar- pescar, e é o que busca, estes Cada barco da Guarda pode 
intencionalidade que ven de Ion- cos que faenamos nese caladoi- barcos hai que queimalos to- perder, en un dia de inactivida-

continentais. xe, e que ademais atopa por ou- ro, porque só os da Guarda -iso dos, xa que non poden ir a ou- de, segundo a confraria , 

A Comisión de Pesca considera 
tra parte, unha atitude claudican- que son barcos de pouca tone- tro caladoiro, e non porque non 300.000 pesetas , que seria o 
te e entreguista por parte das laxe- están pagando cada tri- queiramos nós, senón porque valor da pesca. As famílias dos 

que coa revisión das 420 licén- administracións española e co- mestre 11 millóns de pesetas". non o permite a Administración . mariñeiros -segundo a mesma 
cias os barcos volverán ao tra- munitária. Aquí o tema debe Moitas veces talamos disto pero fonte- non chegan ás 70.000 
bailo en causa de horas e todo centrarse na posición marroqui- é imposíbel. Paga a licéncia e pesetas mensuais. 
seguirá como antes. 0? pesca- na, que vai moito máis alá do te- ten o barco despachado para 
dores ven que cada acorde ten ma pesqueiro, xa que hai unha Marrocos, ainda que se te ocu- Pala sua parte a C.LG. fai estes 
menos seguridades e ven ao intención política de grande en- rra lago andar por tora dos días asembleas nos portas máis 
governo Central e a Bruxelas vergadura, que é o seu desexo Acordos ou amarrar o barco ao afectados, "apartir daí será o 
claudicar perante as imposi- de acceso ao libre comérico coa peirao. lsto é o que lle queda a que decida a xente", di Caama-
cións e os trasacordos dos ma- área económica europea, e on- estes barcos; en definitiva, o ño. En calquer caso nós esta-
rroquinos. A impresión entre a de o tema pesqueiro serve como desguace". mos por algun tipo de mobiliza-
xente de mar e que a nengunha moeda de cámbio. O que se pu- cións, xa que tememos que vai 
das duas partes que asinan o xo enriba da mesa foi, o acceso 

Cada barco da 
En Ribeira, Xosé Manuel Pérez haber parches, ·solucións con-

acorde parece importarlle a pes- ao libre comércio, o asunto de é algo máis optimista: "nós esta- xunturais para sair do paso, pero 
ca e o futuro do caladoiro. Ceuta e Melilla, e outros intere- mas insistindo ante a Secretaria o problema sguirá existindo e o 

ses económicos e comerciais , Guarda perde por Xeral de Pesca, no senso de próximo acordo pesqueiro entre 
A posición de Marrocos, está como os cítricos, tomates, con- que non irnos permitir nen admi- a Comunidade e Marrocos vai 
moi clara para o sector. Bertin servas, etc.". dia de inactividade tir unha redución de licéncias ser un auténtico batacazo para a 
Rodríguez, Patrón Maior da 

tresece ntas mi 1 
das que ternos agora. Incluso frota galega; reducións de TRB, 

contraria Santa Tegra da Guar- Caamaño lembra que na Euro- perseguimos que as licéncias aumento de mariñeiros marro-
da entende que "É unha postura pa hoxe a vocación pesqueira 

pesetas; cada 
do palangre se aumenten, por- quianos a bordo, vai ti a saber ... " 

agresiva a non poder máis. lsto non existe e que ese interese que tradicionalmente a frota de As verbas de António, o armador 
non ten nome, nós pagamos as debe ser aportado polo governo familia marieiras Ribeira que faena ao palangre e patrón dun pesqueiro da Gar-
licéncias sempre, e eles calle e do Estado español , porque se estivo recollendo tonelaxe so- da resume a situación: "Se falta 
á metade do acordo vólvense este non o fai , outros non van recebe setenta mi~ brante desta modalidade que o do mar, o pavo marre, marre 
atrás. En realidade o Acorde fí- facelo. "Penso que debería face- antes non utilizaban os andalu- porque non hai outra indústria 
xose mal, foi mao, o que pasa é lo mesmo como defensa, xa que pesetas ao mes ces e que agora si o utilizan; e máis que do mar ... ".+ 

RECORTE DE ORZAMENTO NO ENSINO 

Os estudantes saben· o hino e rexeitan os periódicos 

Tránsito cortado en.Santiago para presionar· 
á Consellaria de Educación 
•LUPE GÓMEZ 

Este Martes, en Santiago, alu
nas do Ensino Médio e FP to
maron as ruas da cidade para 
pronunciarse contra os recortes 
presupostários da Consellaria 
de Educación, que empioran as 
condicións nas que estudan. 
Pode ser o início dun ano confli
tivo no Ensino Médio. 

Convocaban estas manifesta
cións os Comités Abertos de 
Estudantes. Calquera que lle 
cadrase atopéi;los, ouviulles dicir 
"Non mires. Unete". Outra fra
ses coreadas foron: "A mocida
de galega en pé". Tamén pro
clamaron en voz alta · C:t<QUe· ie- _ .. 
ñen gañas de dicer quen se ma-

nifestan neste país para protes
tar, poló que sexa, que "Fraga, 
PSOE. A mesma merda é". 

Neste caso, Sílvia Bénitez, ex
pón que "rexeitamos o recorte 
de profesorado e as medidas to
madas pala Xunta, favorecedo
ras de que se privatice o ensino 
e estuden os que teñen pelas". 
Ao tempo que fala está aotanto 
de que apareza a Policía Muni
cipal para disolver a concentra
ción formada na Praza de Gali
za. Sen imutarse, segue a expli
car que "os institutos non están 
atendidos. Pretendemos a unión 
de todos os institutos de Santia
go contra a política da Xunta". 
Q~ · COches ·tiVef,O,r<l_, QU.~'P€lte..r~e ~ . 
os seus ocupantes miraron co-

mo os mozos cantaban o hino 
galega (para non cair no engano 
de pensar que as novas xera
cións non . coñecen a letra da 
canción da Terra). Un que non 
cantab~ pediu "Papel hixiénico e 
calefacción nos institutos" e ou
tro replicaba: "lso". 

Un home, preocupado porque 
"tiña só unha hora para comer" 
baixou do coche e deuse o gas
to de dicer aos rapaces o que . 

do conselleiro". 

Traballadores do PP 

O condutor dun autobús, amola
do porque non podia pasar, per
g u ntou lles se querían fastidiar 
aos da Xunta ou aos traballado
res. Unha rapaza contestoulle 
que se dirixian "A todos, aos da 
Xunta e aes traballadores que 
votan ao PP". 

debian facer. "Aquí non facedes Cando un home ia premer o bo
nada, tedes que irá Conselleria. tón para sacar un ha foto da 
Non vedes que a esta hora o "movida" un rapz púxolle a mán 
conselleiro estará tranquilamen- diante e díxolle "Se é para un 
te comando". Un rapaz cantes·- P,eriódico non queremos fotos". 
toulle que "Esta é unha medida E mostra de que estes mozos 

-de.p,r.~~i~f12-:Putro , q~itc-9Y ~9 ,·gUJpct"·léitq~i:p~,~ r9~ .,Sf3!~1q. ,cp9trárjps , P,o 
po dicendo"Deixádeo, é amigo que fles tfüa a Xuñtá, renúncian 

a que os xornais diários da Gali
za. sexan portavoces das suas 
preocupacións. 

Un estudante, ante a iminente 
segunda intervención da po.licia 
asumiu a situación estoicamen
te. "Cando veñan, cob'ramos. É 
para o que estamos". A concen
tración durou máis de média ho
ra e disolveuse pacificamente 
ás duas e média. Unha rapaza 
tivo que ser recollida por unha 
ambuláncia, pois un coche es
magoulle un pé, e o dono pasou 
de largo. Unha amiga da acci
dentada apontou a matrícula do 
autómobil para facer unha de
núncia. Antes de retirarse a es-

, tyda.11te $Jlyi't .~éf1it~z ... djxo, ~n 
alto: "irnos repetir".+· - · .,. 



UNIVERSIDADE 

Unha habitación individu~I con baño no Monte do Gozo Gusta 22.500 pesetas 

Universidade. para ricos 
• PAULA CASTRO 

A maior parte dos , 
pavillóns do Burgo vello 
serán derrubados. O 
reitorado di que por 
antiestéticos e insalubres. 
Como alternativa, 
ademais das residéncias 
universitárias xa 
existentes, apreséntase o 
Monto do Gozo, un 
complexo privado no que 
se suman aos problemas 
de transporte os prezos 
dos cuartos. 

A eterna polémica do derruba
mento do Burgo vello cobra este 
ano unha especial forza. O Bur
go é unha residéncia de estu
dantes formada por pavillóns de' 
módulos prefabricados con 
cuartos individuais ou comparti
dos, un baño comun, unha coci
ña e un par de mesas corridas 
na entrada que fan as veces de 
comedor. O máis atractivo desta 
residéncia é o seu prezo, ase
qu íbel p·ara calquer estudante 
con problemas económicos. 

~s instalacións do Monte do Gozo serán máis caras e a sua xestión xa non dependerá dos estudantes. A. IGLESIAS 
tarado está a facer pública unha evitado a actual situación e tan da idea "porque aparece xa no 
deplorábel imaxe dos pavillóns, só unha man de pintura e algun- programa eleitoral dos CAF nas 
co que moitos estudantes xa has reparacións daríanlle outro eleicións do 93 o estudo do rea-
non solicitan a praza, e está evi- aspecto", comenta. "Ademais proveitamento 
tanda que corran as listas de iso pódese ver nos pavillóns das instalacións 
preinscricións, polo que moitos que van quedar en pé, recén construídas para p 
alunas que poderian estar xa pintados, que comparados cos o Xacobeo, e non ara 

les ·estudantes que queiran ir, 
podan optar a estas prazas", pe
ro afirma que non se pode con
siderar unha alternativa ás xa 
existentes. A Universidade ten 
un Sistema de Residéncias Inte
grado (SRI) cun funcionamento 
concreto estabelecido polos pró
prios residentes, que é "o que a 
Universidade debe potenciar, e 
non tanto adicarse a buscar al
ternativas tora del". 

Entre os principais problemas, 
os Comités destacan os eleva
dos prezos, a falta de servizos 
específicos como unha sala de 
estudantes, unha pequena bi
blioteca e lugares de esparci
mento comun e de reunión. Pe
ro a principal caréncia destas 
instalacións, fundamental se
gundo Antón Ínsua, é a partici
pación dos residentes na xes
tión do complexo. Nas residén
cias universitárias "existe un 
modelo de autoxestión e demo
cráci a". No caso do Monte do 
Gozo, o funcionamento das ins
talacións e o seu mantimento 
depende única e exclusivamen
te da empresa que o xestiona. 
Unha empresa privada será a 

Agora, tras moitos enfrentamen
tos en anos anteriores parece 
que vai en sério a sua demoli
ción. Non só influe nesta deci
sión o proxecto de levantar na 
área a futura faculdade de Xor
nalismo, senón que resulta in
sultante o seu estado para a no
va equipa reitoral, que conside
ra prexudicial a imaxe que esta 
residéncia pode dar, contrária á 
imaxe de Universidade de elite 
que o reitor, Dario Villanueva 
pretende proxecta.r cara o exte
rior. Entre outros ardides, o "rei-

admitidos seguen á espera dun- que están ao lado parece que aparece no de 
ha resolución e seguramente á os acaban de construir". Auge. Tamén se 
vista do retraso acabarán co- explica esta pro-
llendo un piso". Segundo Antón Monte do Gozo posta no progra-

O ario 
Villanueva 

beneficiária dos 
pagamentosdos 
alunas residen 
tes. Ao non ha
ber cesión , a 
Universidade 
encarr_égase só 
de elaborar as 
listas dos estu
dantes admit i-

lnsua, deste xeito evítase que ma de Villares, 
se enchan as prazas dispoñí- Como alternativa está o comple- pero non se fai 

o Burgo non dá 
beis, diminue a capacidade de xo do Monte do Gozo. Unha mención nengun-
presión· dos residentes e serve idea que parte do reiterado co ha no de Villanue-
para que se xustifique o derru- beneprácito das asociacións es- va", asegura An-

a imaxe 
requerida 

dos e de sub
vencionar o 
transporte , im
prescindíbel pa-

DEPORTE-ESPECTÁCULO 

bamento, xa que segundo ven tudantis Auge e Udega. Sobre tón lnsua, mem-
afirmando o reitorado .os alunas isto os CAF (Comités Abertos bro dos CAF. 
non se matriculan porque está de Faculdade), asociación maio-
en moi mal estado. · · ritária na Universidade de San

tiago, amósanse surprendidos, 
"Un correcto mantimento teri;:¡ xa que consideran falsa a orixe 

Para os CAF "é 
positiv.o que a Universidade 
busque opcións para que aque-

la distáncia que 
separa ao com
plexo das distin-

tas faculdades ou do centro da 
cidade compostelá. • 

Ce/farras e Brigadas Radíkais deron unha lición de convivéncia no Celta-Compostela 

Siareiros xémeos 
• PUCHEIRO 

"Unidos polas nosas cores". Así rezaba o lema das 
pegatinas que os Celtarras distribuiron antes do partido 
Celta-Compostela. Nelas estaban estampados os escudos· 
de ambas equipas. Lago, os Ce/farras acolleron nas suas 
bancadas ás Brigadas Radikais de Compostela. Ambos 
enton.aron cantigas, aplausaron a idénticos xogadores e 
nen sequer se enfadaron cando o Compostela arramblou 
cos dous pontos. "Mellor que os levedes vós que outros", ' 
dicíalle un siareiro vigués a outro compostelán. 
O p~rtido Celta-Compostela 
desmentiu na prática toda a fi
losofi a oficial ao uso sobre o 
comportamento dos grupos xu
venis de siareiros. O partido de · 
alto risco, que pregoaba a · 
maioria dos meios de comuni
cación, inventándose unha si
tuación que era desmentida ca
tegoricamente polo xefe da. se
guridade en Balaídos, conver
teuse nun acto de irmandade 
·entre os· dous .bandos. "Os tópi
cos nos meios de comunica
ción son os caus·antes de moi
tas situacións", afirmaba o res-

.• J9~s.~~é.~¿iSi~·~g 1.,n:i~q~~s . 
' (-'tí t. "' ,; .. / ~ · 1 . 

Os Ce/farras, nominados desde 
Madrid como "os máis agresivos" 
dos afeizoados que asentan nas 
bancadas da Primeira División, 
convertéronse nuns anfitrións ,ga
lantes para os visitantes compos
te l án s. Mesmo cando o Celta 
perdeu o partido por 1-2. Claro 
que_ o ranking español realízano 
analisando dous baremos. O pri
mei ro a ideoloxia. Os Ce/farras 
decláranse "nacionalistas radi
cais" e usan bandeira coa estre
la, símbolo que desde Madrid, 
apoiados por algunha instáncia 
galega, querían proibir. O segun
db báremcré' OJrlümer-01 de -6bxec-

tos incautados .. Segundo os res-
. ponsábeis vigueses de segurida
de en Balaídos, todo ten unha 
explicación: "aqui realizamos un
ha laboura de caqheo que non a 
acometen noutros estádios. Un
has sesenta navallas, tres vasos 
de chupito, catro bolas de billar, 
un pau e uns cantos petardos, 
non se pode considerar unha 
grande artillaría en todo un ano". 

Tampouco son certos, segundo 
os . estudos realizados en Vigo, 
os calificativos que divulga a 
.Comisión Antivioléncia en Ma
drid. Afírmase que os Celtarras 
son "lumpen e marxinados". A 
realidade é que máis do 80% 
próceden da clase média e son 
estudantes, nun 40% universitá
rios , b 10% traballadores e só 
outro 10% se poderiaf'1 conside
rar como "lumpen", quer dicer, 
sen ocupación declarada. 

Idéntica 'Composición 

Idéntica composición é a dos 
Riazor Blues ou a das Brigadas 
Radikais compostelanistas , ain

venes e de mellar posición finan
ceira se cabe. Os tres grupos e 
os seus diferentes Komandos 

·usan os mesmos símbolos, de
cláranse nacionalistas e asumen 
un discurso radical que ven ser 
máis unha pose na maioria dos 
casos, que unha expresión da 
sua verdadeira ideoloxia. Callen 
o nacionalismo como compo
ñente diferenciador e asumen os 

da ~ue neste tasó soh 'máis- xó- ·~ '-"'--'~'--"--"~~ 
1,,,1, L' f_ •. - f' 1), , 1 i 1 ~~' :'· 

.... '°:". ,t,"11 .... ' ' ' .. ,.,,. 

seus símbolos, incluídos líderes 
históricos como Castelao. 

Este substrato emocional coinci 
dente entre os distintos siareiros, 
deberíaos levar a un entendi
mento, como ocorreu o pasado 
Domingo en Balaídos. Pero, no 
caso de vigueses e coruñeses, 
pésie ao esforzo dos elementos 
máis lúcidos, imponse a propa
ganda oficial localista, a indución 
dos meios de comunicación e 
mesmo, como afirmaba un com
poñente celtarra, "parte da nosa 
razón de existir até agora. A tra
dición é moi má de mudar". 

Se estes siareiros bravos deron 
expulsado do' seu entorno aos 
grupos nazis, existe oficialmente 
medo agora a que "o nacionalis
mo radical se apodere ideoloxi
camente dos estádios e convir
tan os partidos nunha exP.resión 
propagandística do·seu partido". 
Ségueos a preocupar máis o 
nacionalismo que o localismo. O 
enfrentamento co fascismo es
pañol que poden representar os 
Ultra Sur que o enfrentamente 

... ~~~r~~~~,:g~!,~~~~·· ! · :: . .- . >~,~·l 



ELEICIÓNS NO PAIS BASCO 

Da sua baixada beneficlarianse o PP e IU-EB. 

O PSE-PSOE pode deixar máis só en cabeza ao PNV 
J.M. 

A campaña está a 
provocar unha 
radicalización verbal do 
PNV que moi 
probabelmente aumentará 
a sua diferéncia sobre o 
PSE-PSOE. As horas 
baixas destes poden ser 
aproveitadas tamén polo 
PP e IU. HB mobilizará a 
cinco mil militantes e 
procurará que en Madrid 
non teñan a satisfación 
de ver como baixa 
sequera unhas décimas 
de ponto. 

Setenta e cinco escanos, os 
mesmos que en Galiza, es
tán en disputa nos tres he
rrialdes que forman a Comu
nidade Autónoma Basca. O 
próximo dia 23 coñecerase 
a ventaxa do PNV sobre o 
seu principal seguidor, o 
PSOE e as condicións nas 
que, en consecuéncia, se 
formará o novo governo. 

O PSE-PSOE pode verse 
afectado polo coñece
mento da senténcia in
culpatória sobre a filtra
ción de examens a simpatizan
tes do partido que salpicou ao 
vicesecretário xeral , José Luis 
Marcos Merino e ameaza ao 

pró
prio Ramón Jauregui. 

Un dos beneficiados pode ser 

Ardanza (PNV) en alza, Jauregui (PSOE) baixa e 
Landa (HB) estabilízase. Asi son as espectativas 
pre-eleitorais. 

IU-Ezquer Batua, na li
ña da sua corrente as
cendente en todo o Es
tado e recollendo votos 
que anteriormente foran 
a parar á desaparecida 
Euskadiko Ezquerra. Pero . 
os problemas están no 
seo da própria IU, seria
mente dividida en dous 
sectores, segundo a sua 
111aior ou menor proxirnida

de ao nacionalismo. 

De Ar_zallus a Jauregui -

Polo dernais, a campaña rnan
tense nos tonos habituais: Arza
llus surprende con declaracións 
moi críticas sobre o modelo de 
Estado que lago outros repre
sentantes do seu partido, como 
Ricardo Sanz, portavoz na Cá
mara Alta, non corroboran; Ga
raikoetxea dialoga en Bilbo con 
Anguita e di que coinciden en 
moitos aspectos sobre a rein-

serción, 
pero difiren sobre o modelo de 
Estado, pasto que EA non está 
disposta a que Euskadi "non se
xa máis que o 5% de España"; 
A televisión autónoma basca 
mantén o veto a HB, pésie á re
comendación da Xunta Eleitoral 
e Jauregui recoñece, nunha en
trevista publicada polo ABC que 
"non conseguimos todos os éxi
tos que agardabarnos na políti
ca de reinserción". + 

Un sondeo de Elkarri mostra unha postura claramente favorabel ao diálogo con ETA 

O 70,4% dos cidadáns· do Estado 
eren que a vía irlandesa seria bOa para Euskadi 
Sete de cada dez cidadáns es
pañois coidan que o sucedido 
en Irlanda do Norte constitue un 
bon modelo para o País Basca. 
É o resultado dun inquérito rea
lizado por Sigma Dos, por en
cargo do grupo pacifista e abert
zale basca Elkarri. 

Mil persoas, maiores de 18 
anos, foron interrogadas para 
saber a sua opinión sobre a 
postura a tornar no denominado 
conflito basca. A seleción reali
zouse polo sistema de cuotas 
por sexo, idade, ocupación,, 
etc, mediante entrevistas perso
nais, cun erro posibel máximo 

posibel do 3, 16. 

Segundo estes resultados, unha 
importante e cualificada maioria 
de cidadáns (o 60%) está a pral 
da via do diálogo e do acorde, 
en canto o 20,9% coida que a 
única forma de solucionar o 
conflito son as medidas policiais 
e unicamente o 3,3% é partidá
rio dun aumento da soberania · 
política corno fórmula axeitada. 

Esta adesión é rnaioritária entre 
homes e mulleres, persoas de 
todas as idades e entre os vo
tantes dos diferentes partidos 
políticos, segundo o estudo. 

Familiares dós presos desfilan polo centro de Silbo. 

Proceso irlandés 

O feíto de que o 70,4% da povo
ación sexa partidária de iniciar 
un proceso similar ao irlandés, 
rnentres só o 7,9 se mostra con
trário, dernostra, segundo 9 co
ordinador de Elkarri, Jonan Fer
nández, "a miopia sociolóxica" 
das autoridades e rneios de co
municación ao presentar unha 
realidade moi alonxada do pen
sarnento cidadán. 

En Irlanda do Norte, o Exército 
Republicano Irlandés declarou 
unha trégua despois de que os 
nacionalistas moderados, o 

Sinn Feinn e o governo británi
co chegasen a un consenso so
bre a necesidade de poñer·fin a 
situación bélica que duraba 
rnáis de vinte anos. 

En opinión de Jonan Fernán
dez, este inquérito permite "un 
rnaior rigor" á hora de valorar o 
que pensan os cidadáns do Es
tad_g das alternativas para a so-
1 u ció n do conflito, "polo que 
nós, partidos políticos, rneios de 
comunicación, Governo, ETA e 
todos os dernais axentes debe
rnos ter en canta os datos e 
romper cun pr~xuizo instalado 
no_conflito que 9ondicionoú o 

seu tratarnento". 

O portavoz de Elkarri conside
rou ·que estarnos a a::;istir a "un 
cárnbio de estación e clima polí
tico" interesante. Fernández 
asegurou tarnén que "as decla
racións de dirixentes políticos 
corno Garaicoetxea, ldigoras, 
Etxebeste, Ardanza, Arzallus·, 
Jáuregui e mesmo BeHoch hai 
alguns días, apontando para o 
diálogo e situando o proceso ir
landés corno referéncia, ade
rnais de mudar o clima político, 
está a criar as condicións para 
abrir unha via .. de s..olución ao 
conflito".+ 

A NEGOCIACIÓN PODE NON ESTAR LONXE 
M.V. 

Hoxe pódia que todas as forzas políticas españo
las, non senda a rama rnáis recalcitrante do PP , 
estean a tornar conciéncia da necesidade de abrir 
o diálogo. Con todo, isto non se está a percebir 
nesta campaña eleitoral. Todo o contrário, a pre
senza de HB nos debates é refugada por todas as 

O resultado do inquérito de Elkarri que acompaña 
nesta mesma páxina invita a dubid~r sobre os 
efectos dás reiteradas e obsesivas homilías políti
cas dos telexornais dos últimos anos. E isa porque 
hai algo máis poaeroso que a televisión que é a 
própria realidade. E a realidade é que ETA segue 
aí, con razón ou sen ela. dernais forzas e as polémi

cas son rnáis ou menos as 
_____________ - · de sernpre. Mais, se cadra, Parece que a resolución do 

conflito nor-irlandés, actual
mente en carniño, abriu os 
ollas a algun en Madrid. O 
de Euskadi quedaria corno a 
única violéncia política en 
Europa Ocidental e isa non e uri 1bdn t a'rtel pára andar
polo continente. 

Falar de diálogo con 
ETA durante a campaña 

r - ,, Siería: u_nh;i . b3:.~ª ' 
para HB. 

isto non debería levar a en-
gano: a campaña é o mo-

. mento no que cada partido 
se reafirma nas suas trece. 
Os pactos adoitan a vire 
despojs. Falar agora dalgun 
xénero de diálog6· sería dar
lle folgos a HB. • 
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ELEICIÓNS SINDICAIS 

ANOIVA 
DE CCOO 

Veño de ver a exposición Onte, 
hoxe mañán. Unha experiénc¿a 
de sindicalismo democrático, 
nacioñal e de clase que as xen
tes de CCOO artellaron co cari
ño que toda organización ben 
nacida ten pola sua própria his
tó ria. O que máis chama a 
atención do visto na Casa das 
Artes e da História é a tobeira 
na que Bacariza, entre outros 
compañeiros comunistas, gar
daban o aparato de propagan
da do PCE, un dos poucos que 
nunca detectou a policia. Má
goa que a Bacariza lle fixeran 
tan pouco caso na inaugura
ción, sobre todo cando outros 
históricos, como Manel Fernán
dez, hoxe militante do PSOE, 
se repetiron tanto estes dias 
nas fotografias da prensa. 

Dalí fun, e pouco tiven que an
dar, ao Centro Cultural da Cai
xa de Vigo, onde António Gutie
rrez impartia unha conteréncia, 
organizada polo xornal Faro de 
Vigo. Non era moita novidade, 
porque o secretário xeral de 
CCOO ven ultimamente bastan
te por Vigo, a última vez incluso 
tivo un accidente no avión. O 
que me surprendeu fui velo 
arrodeado por tantos membros 
do PP local e do empresariado 
da cidade. Ali estaba, en primei
ra liña, Bernardo Sánchez Ca
rrete, xerente da Fundación 
Pro-Vigo e acusado de malver
sar tondos na sua anterior xes
tión no hos~ital privado de Povi
sa. Alí ·estaba tamén o novo go
vernador civil, o comisário xefe 
de policia, o cabeza visíbel do 
PP en Vigo, Manuel Pérez ... 

O que máis lle chama a aten
ción estes dias aos leitores, e 
sobretodo aos próprios afilia
dos de Comisióris, é o excelen
te trato que a prensa lle está a 
dar ao sindicato. O día da con
feréncia António Gutierrez saiu 
en sete fotos no Faro. Mais, 
non parece unha casualidade, 
porque Manuel Fernández saiu 
fotografiado, na edición local da 
Voz , todos os días menos un, 
durante unha semana. E extra
ño.u porque ainda está quente 
a memória do tratamento des
tes periódicos á última tolga xe
ral. Daquela, moitos médios, 
nen sequera se molestaran en 
informar das manifestacións 
celebradas e iso que a de Vigo 
fara a máis grande da década, 
coa preséncia de coarenta mil 
persoas, segundo a estimación 
máis bai><a. 

Xesus Diaz, o Secretário Xeral 
de CCOO de Galiza, está ledo 
polo resultado que a central 
poida conseguir, sobretodo . 
tendo en conta que a UGT non . 
ten o forno para bolos. 

Que pasa para que CCOO se
xa a noiva de xornais que proi
ben -non expresamente, pero 
si de maneira implícita- a sin
dicación dos seus traballado
res? Hai quen tala de que o 
entendemento entre o PP e 
máis 1 U (coincidimos en que 
somos os únicos que tempos 
un proxecto de España), co 
obxetivo de pinzar ao PSOE, 
exténdese até aqui. Entende
mento ou comenéncia mútua, 
que non pacto formal.+ 

ESTADO DE BENESTAR E FMI 

Miren ·Etxezarreta 
'lso de ·que non hai cartos 
para a Seguridade Social é un conto' 
•M.V. 

"Que é iso de que 
non hai cartas para 
a Seguridade 
Social", pergúntase. 
Miren Etxezarreta, 
Catedrática de 
Economia Aplicada 
na Universidade 
Autónoma de 
Barcelona e unha 
das voces máis 
críticas co 
liberalismo 
económico que 
estes dias voltou a 
ser impulsado 
desde Madrid no 
Cúmio do FMI e do 
Banco Mundial. 
Etxezarreta ere 
que o recorte de 
pensións oü o 
chamado burato da 
Seguridade Social 
non constituen 
verdades 
económicas 
inevitábeis, senón 
que forman parte 
de opcións 
políticas e como 
tais discutíbeis. 

O Ministro de Economia afir
mou hai pouco que no ano 
2020 non haberá cartos pára 
pagar as pensións, por que ca
da vez hai menos traballadores 
activos para financialas. 

En prímeiro lugar hai que facer un 
matiz. Non só é importante o nú
mero de persoas que traballan, 
senón o que producen. No Estado 
español, a produtividade média 
multiplicouse por 2,25 en 25 anos. 
Para obter o que dous traballado
re s producen agora, en 1964 
comprian case cinco. lsto quere 
dicer que unha povoación activa 
considerabelmente inferior pode 
financiar a un número superior de 
pensionistas. Non é un problema 

· tanto de falta de fondos, senón 
principalmente de como se distri
bue o que a sociedade xera. 

Pero a Segurida
de Social ten un 
burato negro que 
está a medrar. 

'Os gastos 
da Seguridade 
Social aumentan 
porque aumenta o 
paro, non porque 

É certo que o gas
to en prestacións 
sociais medrou 
significativamente 
entre 1977 e 
1982, debido á crezan as 
necesidade de t ·' " 
ampliar o limitado pres acions 
sistema de Segu-
ridade Social exis-
ten te durante o 
franquismo. A par-
tir de aí, o gasto 
mantívose nunha 
porcentaxe similar 

1992, debido so
bretodo ao gasto 
en desemprego 
ao crecer o paro e 
á evolución das 
pensións . Quizá 
foi este rápido in
cremento nos 
anos 90 o que 
produciu a alarma 
actual. Pero Car
los Solchaga xa 
recoñeceu no seu· 
dia que os au-
mentos non se-

. guirán a ser. nos 
próximos anos da 
mesma magnitu
de. E dicer que o 
gasto de Seguri-

até 1991, ano no que outravolta 
empezou a medrar, chegando a 
. aumentar uns tres pontos e.n 

dade Social non vai seguir acele
rándose, non sendo que o paro 
se desorbita ainda máis. 

A NOSA TERRA 

O governo argumenta, moitas 
veces, que debemos igualarnos 
a Europa. 

Os nosos gastos en prestacións 
sociais son considerabelmente 
inferiores aos dos paises euro
peos aos que nos queremos 
achegar: desde o 20% do-Reino 
Unido despois do governo That
cher, e o 25 ao 30% que presen
tan todos os demais paises 
avanzados da Unión Monetária, 
ao 17,3% do Estado español cos 
mesmos conceptos e sistemas 
de medidas, queda ainda un am
plo espácio por cubrir.· 

Pensións 
públicas ou privadas 

Tamén se tala de reducir as 
pensións . 
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O sistema de pen
sión s tampouco 
p'resenta deficits 
alarmantes. O Ré
xime Xeral da Se- · 
guridade Social 
non ten deficit, es
tá equilibrado e, 
ainda que até 
1992 o Réxime de 
Traballadores Au
tónomos presen
taba deficits im
portantes, tende 
ao equilíbrio. Polo 
tanto, resulta im
portante aclarar 
que é o Réxime 
Agrário o que pre
senta cifras moi 
sustanciais de de
ficit, asi como, lo
xicamente, tamén 
as pensións das 
persoas que non 
cotizaron. De to
dos modos, o dé
ficit destes gru
pos, que deberia 
resolverse doutro 
xeito , non supon 
que o sistema de 
pensións se apro
xime á eraba. 

E se o sistema 
de reparto non 
cubre as necesi
dades sociais do 
sistema de pen
sións? 

Ademais do siste-

'Como se explica 
que as pensións 
vaian ser 
rendáoeis para a 
empresa privada 
é unha carga para 
o Estado?" 

'T ampouco está 
equilibrado o 
presupósto do 
Ministério de 
Defensa ou o do 
Ministério do 
Interior" 

Vostede está a 
talar en todo ca
so dun maior 
gasto? 

Pero, por que ra
zón o orzamento 
da Seguridade 
Social ten que es
tar "equilibrado", 
é dicer iguais 
gastos que ingre
sos, cando a mei-
rande parte dos 
demais gastos 
vinculados á in
tervención públi
ca na vida social 
non o están? 
Cando se repasa 
o orzamento do 
Estado, obsérva
se que para nen
gu nha das suas 
partidas se man
ten este plantea
mento: onde se 
equilibra o presu
posto do Ministé
rio do Interior ou 
os de Defensa, 
Educación ou 
Xustiza? Non se
ria totalmente ab
surdo pretender 
que se "equilibre" 
a aportación do 
Estado ás Comu
nidades Autóno-
mas, ou o gasto 
en cárceres ou na 
Casa do Rei? Co
mo é posíbel xus-

tificar as xenerosas transferén
cias ás empresa~ privadas 
(804.907 millóns en 1993, frente 
a 524.129 destinados ás públi
cas) , nas que por suposto non 
hai mención a conceitos "equili
bradores"? Estas constituen tan 
só algunhas das perguntas ele
mentais que un se pode facer 
antes de afirmar que non se po
derá soster o actual sistema de 
pensión s. 

O futuro 
do Estado de Benestar 

Se cadra o Estado de~ benestar 
é algo que xa 
non nos pode
mos pagar? 'A crise 

que seña asi, pero, entón, estare
mos ante unha opción política, so
cial e ideolóxica tocante á distribu
ción do produto social. Non diante 
dun problema financeiro ou eco
nómico. Nese caso, terase conce
dido a prioridade a oi.Jtros gastos, 
a outras atencións do carpo _so
cial, a expensas do financiamento 
dos Servizos Sociais. E isto é ma
téria para unha discusión política. 
Non se pode tolerar que se camu
fle como unha situación económi
ca inevitabel. 

De feito, o orzamento da Seguri
dade Social xa non está equilibra
do máis que grácias a unha im
portante aportación directa do Es
tp.do (en 1993, o 30% de aquel). 
E dicer, mercede a unha fición 
conceptual. Por diversas razóns, 
o erário público foi aceitando au
mentar a sua aportaciqn ao finan
ciamento da Seguridade Social. 
Por que, xa que logo, trazar a liña 
na situación actual? Que razóns 
p0den aducirse para mostrar que 
o límite actual é o axeitado? Por 
que non avanzar cara uh finan
ciamento máis completo dos Ser
vizos Sociais mediante o sistema 
impositivo? 

Coida que ten sentido cargar 
todo o gasto da Seguridade So
cial aos impostas? 

Por que non? Se as prestacións 
tañen a cada menos relación co
as contribucións personais. Esta
se a evolucionar cara unha xerali
zación das prestacións sanitárias, 
amplianse as pensións non con
tributivas, limítanse ás pensións 
de níveis superiores ... Se a apor
tación estatal é cada vez maior, 
por que non decidirse a conside
rar a Seguridade Social como un 
elemento integrado plenamente 
nos servizos públicos e financia
do como o resto da intervención 
estatal? De feito, xa se está indo 
nesta direción, ao diminuir as 
cuotas da Seguridade Social con 
cargo aos impostas indirectos. 

Por que os indirectos? 

Este é o problema. Non debe
rian ser os indi
rectos, porque 
estes afectan so
b ret od o ao con-

ma de reparto que se aplica no 
Estado español , polo cal as pen
s i óns se financian mediante as 
cuotas dos traballadores en acti
vo, hai outros sistemas como o 
de capitalización, polo cal as 
cuotas dos traballadores van a 
fondos de pensións que se invis
ten en múltiples destinos, sendo 
os rendementos destes investi
mentos os que cubren o financia
mento das pensións. Non se ex
ploraron estas posibilidades. E 
non se trata de precipitarse cun 
novo esquema que dista moito 
de estar exento de riscos, senón 
de analisar as oportunidades que 
poidese aterecer, mesmo combi
nándoo ca actual. Gusta enten
der que as entidades privadas 
vaian perseguir aos futuros pen
sionistas para que contraten con 
elas as suas pensións, cando ao 
mesmo tempo se afirma que o 
sistema público parece ir camiño 
do desastre. De duas, unha: ou 
as pensións privadas non serán 
tampouco solventes no futuro ou 
os nosos xestores públicos admi
nistran moi mal. 

O Sistema de Se
guridade Social é 
un integrante 
esencial do con
trato social vixen
te nas sociedades 
modernas e cons
titue un elemento 
básico do sistema 
poi ítico e social 
de previsión, equi
dade e redestribu-

do Estado de sumo básico, no 
cal as clases bai
x as gastan a 
maioria do seu 
diñeiro. Se ·a Se
g u ri dade Social 
se financiase con 
impostas indirec-

O que pretendo deixar claro é 
que as pensións financianse co 
produto social. Se non hai fondos 
para mantelas co sistema públi
co, vai haber cartos para .que to
do o mundo se faga unha pen
sión privada? 

Pero os cámbios que propon 
non requeririan un importante 
financiamento temporal? 

Non parecen insuperábeis para 
un país que sabe encontrar canti
dades moi sustanciais de diñeiro 
para entender outras "priorida
des", como, por exemplo, o billón 
e médio que nos custou a crise 
da banca nos primeiros anos oi
tenta, os cen mil millóns que nos 
custou Banasto, os fondos dedi
cados á restruturación industrial, 
os 800.000 millóns para o progra
ma FACA (Futuro Avión de Com
bate e 'Ataque) ou os que se es
peran xuntar para cubrir os 18 bi
llóns do Plano Hidrolóxico Nacio
nal. .. e un longo etcétera. 

. ción das rentas. 
Por ende, non é 
posibel tomar a 
sério a "eraba" da 
Seguridade Social 
(e en parttcular 
das pensións) en 
canto non se ho
mologue o plante
am ent o co resto 
dos gastos so
ciais. Estamos se
guros de que a 
sociedade prefire 
sacrificar as pen
sións, mentres se 
manteñen certos 
gastos en arma
mento, ou que op
ta por soster as 
embaixadas e a 
doble administra
ción no canto de 
financiar as nece
sidades asisten
ciais? É posibel 

Benestar non é 
inevitábel, trátase 
dunha opción 
política" 

'Haberia 
que perguntarlle á 
xente se quere 
que os cartas do 
Estado vaian para 
as pensións ou 
para o Futuro 
Avión de 
Combate" 

tos, dado que a 
maior aportación 
ás cuotas da Se
guridade Social a 
realizan qS em
p.resas .,-ainda 
qüe se computa 
como remuniera
ción ao traballo 
na Contabilidade 
Nacional-, o que 
en realidade su
cederia é que se 
liberaria ás em
presas a costa 
dos consumido-
res e sobré todo, 
como dixen, dos 
consumidores 
máis pobres. Pe
ro, por que non 
vai financiarse a 
Seguridade So
cial con impostas 
.directos? Así, pa
garian· máis os 
que máis teñen. • 

CUi\TllO SEMANAS / 
A NOSA TERRA. 

Ainda máis dramático 
Xesus Alonso Montero di que unha versión actualizada do Informe 
dramático- sobre a lingua galega teria de ser máis dura.· Explícao 
nunha entrevista que publica o quincenário A PENEmA no número 
164. "Escreberia algo máis duro porque a situación é mais grave. O 
galega estúdase máis ca en calquer época, pero fálase menos.( ... ) 
Eu deixei de ser profesor de Instituto, nun suburbio de Vigo, no ano 
82, e ningún dos alunos talaba en galega no seu ócio. Cónstame 
que os seus pais talaban en galego pero non llelo transmitían( ... ) 

- Eu vou á miña aldea, á Ventosela, e vexo aos homes que foron 
comigo á escota falarlles os seus netos en castelán". Alonso 
Montero situa a Luís Seoane no papel dos discrepantes: "Seoane 
estaria activo na cultura galega pero desde instáncias dende as que 
emitimos para poucos. O intelectual crítico, ainda en democrácia 
non ten facilidade para emitir. A min non me chaman (á televisión) 
para talar de por que son marxista e demostrarlle a moita xente que 
o capitalismo fracaso u hai ben tempo ( ... ) O ano pasado por estas 
datas xa lle encargaran a alguén un congreso de Blanco Amor, e 
este ano non se sabe nada do de Seoane porque se se fai un 
congreso e chaman a Ferrín, a Diaz Pardo, a Neira Vilas e veñen 
dous ou tres de Sos Aires, van talar do seu antifranquismo, dunha 
maneira de entender a literatura e a vida dende premisas máis ou 
menos marxistas e iso seria moi escand~loso para o PP. Tampouco 
no congreso de Blanco Amor houbo tanta entrega da oficialidade 
como no de Cunqueiro. Cunqueiro era fascista, pero era un bo · 
escritor e iso sempre dá pé." • 

O bumerán da débeda 
Como paga o Sul a débeda se non ten divisas? Daniel López Muñoz 
explícao na sua sección O Trasno do quincenário IRIMIA do 3 de 
Outubro. "A droga é a única empresa multinacional de éxito en 
Latinoamérica. Por intereses de Norteamérica, en 1989 cae en picado 
o prezo do café. Como pagar a débeda sen divisas, sen poder 
exportar nada? Non é difícil imaxinar como Colómbia conseguiu ser 
práticamente o único país latinoamericano que puido ir pagando os 
intereses e escapanqo asi das_gadoupas do Fondo Monetário 
Internacional. A economía da droga foi de interese nacional. Porque 
non hai alternativas( ... ) Con isa de que agora os mafiosos 
colombianos da droga andan a tiros polas Rias Baixas, caben dous 
pontos de vistas: botarlle a culpa ao canguro (reacción xenófoba que 
di porcos sudacas, que /les dean morcilla, que se metan a sua droga 
polo cú) ou o ponto de vista crítico que é o que adopta a autora desta 
parábola, Susan George (El Bumerán de la deuda, editada por 
lntermón). Desta maneira recoñecemos que este asunto da droga, 
con clans e bandas criminais organizadas, con conexións 
colombianas, con tremendo deterioro social, é o trompazo que no seu 
violento camiño de volta arréanos o bumerán da débeda externa co 
que Occidente quixo cazarás economias do Sul do planeta".+ 

Alcalde franquista -
Alfonso Alvarez Cáccamo d.i no FARO DE VIGO do dia 11 que o 
alcalde de Nigrán ainda non se decatou de que Franco morreu. "O 
alcalde descoñece que Franco xa morreu e que os -cidadáns 
queremos que permaneza enterrado. Sen embargo eu non quero 
darlle a Avelino a categoría de nostálxico, porque s_er nostálxico 
leva implícita unha humanización da que carece. A Avelino o único 
que lle interesa son os cuartos, e agora que está dando as 
derradeiras boqueadas, por sorte para Nigrán, o que lle interesa é 
verse sentado no trono do alcaldiño para superar os graves 
complexos que arrastra". Noutra párte do artigo, o escritor vigués 
lembra que a policia do concello cumpre ordes. ·:Eles son uns 
mandados que van até van secuestrar a prensa aos quioscos por 
arde directa de Avelino, fidel reflexo do intocábel don Manuel. Se 
alguén ere que minto, que llo pregunten a Cambeiro, director da 
revista EtVafle que dun dia para outro veuse sen exemplares nos 
quioscos porque nela verquianse críticas contra o alcalde".• 

E~ PERICH 

-, 
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Cobre o último tramo antes de se acabar o 2razo e 
·únete aos máis de 600 accionistas que xa ten 

A Nasa Terra 

ora 
~ 

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

CONTADO: 

• Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSATERRA 

• Mediante ingreso nas cantas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA GALICIA O.P., 
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P. 

ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P., 
todas elas de Vigo, especificando 

"Ampliación Capital Social 
Promocións Culturais Galegas S.A. 

· 4/1994", e nome, ·enderero e NIF de 
quenofai. 

DOMICILIACION DO PAGO ATÉ 6 MESES 

Contra o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títu,los. 

PREzo DE CADA ACOON: 5.000 PI'A.. 

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

Faite proprietário de 
A Nasa Terra 

.,. ºTÍN DE sCJBSCRICIÓN 
ENVIE ESTE BO_L.l:. 

de cobro que .serán 
. os documentos pta. 

forro Nº .... · · · .. · ...... · ........ · .... · .. · .. ·....... . mensalidades de .... · ........ · .. · · .. 
Sr. Director. ,. miña canta corrente/de a . ,. s da seguinte forma: .... .. .. .. 

der con cargo a de .. acc1on 
artir desta data se sirvan ate~ . S A en conceito de compra .. . . .. .. -

~~~:s~:~~:: ~r Promocións Cu\turais Ga egas . . Banco/Caixa . ............ ........... .... .... ...... .. ··. . ..... . ." ... ·.··.·. . . .·.·.·. . .. ····· .... .-·. ·--::·:·:·:·:-:·· 

TITULAR DA coNTA ........ .... .... .... ... ..... Apelidos . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. Ax .... é .. ~~¡~ -~~:::::: •• •• . ~~~e~~~ ··. .· ··.···"·"····"·"·"··:· ... ·.·.·.·.·.· ... ·.· .. ·.·.·.·· .. ·.·.··.:.-· ... ·.·.·· .. ·.· ... ·.···"·"····"·"·"· .· .. · .. ···.· .. · .. ·.·. 
N e .. .. N .1.F · .. · .......... · · ........ ·.·.·.·.· ........... ............ .......... .. om .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . Localidade . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . .. .. . . ......................... d ... ~ 994· .. . 
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ELEICIÓNS AO PARLAMENJO FEDERAL 

A continuidade de Kohl en p~rigo, pola debilidade dos seus aliados liberais 

Os Calcetins vermellos en ascenso na Alemaña 
• BEGOÑA MOA/BERUN ORIENTAL 

A que moitos califican 
como "a campaña eleitoral 
máis aborrida en décadas" 
aterece a poucos días das 
eleicións para o 
Parlamento Federal 
(Bundestag) o resultado 
máis aberto dos últimos 
anos. O POS, os calcetins 
verme/los como son 
denominados 
despectivamente, 
herdeiros dos comunistas 
da R. D .A., poden ser a 
grande novidade do 
Parlamento Federal. 

Nesta xeira "super eleitoral" na 
que se celebran eleicións euro
peas, aos parlamentos rexionais 
(Landtag) e xerais, Alemaña vi
veu desde Xaneiro envolta en 
campañas sucesivas caracteri
zadas todas polo pouco interese 
que despertaron nos eleitores e 
por seren realmente campañas 
sen programa, centradas nas 
personalidades dos e (no caso 
de Baviera) das lideres, dos que 
se ofereceron dabondo imaxes e 
informacións, incluida a sua vida 
familiar e política desde a nenez. 

Nesta recta final na que non é 
previsíbel un claro gañador, a 
campaña céntrase nun inimigo 
comun, o POS. 

O sistema eleitoral alemán per
mite duas formas de entrar no 
Parlamento, ou ben alcanzar o 
cinco por cento dos votos en to
do o país ou gañar tres nomina
cións directas. Nas papeletas 
eleitorais aparecen dous votos 
diferentes, o primeiro é para o 
partido e o segundo para unha 
per.soa. O FDP e o POS, dous 
partidos pequenos pero en moi 
diferente posición, loitan por aca
dar dalgunha das duas formas a 
representación parlamentar. 

O POS é un partido en claro as
censo no Leste. Nas duas elei
cións aos Landtag celebradas até 
agora pasou de non ter pratica
mente presenza, a un 19 por can
to dos votos en Brandemburgo e 
a un 16,5 por cento en Saxónia, o 
que supón a sua participación nos 
respectivos parlamentos e portan
to unha oposición forte aos gover
nos maioritários do SPD no pri
meiro e da CDU no segundo ca
so. O próximo Domingo, xunto 
cas xerais terán lugar as eleicións 
en Macklenburgo-Vorpomeránia e 
en Turínxia, onde é previsíbel un 
resultado igual ou mellar para o 
partido dos calcetins verme/los 
como o chaman as outras forma
cións políticas por consideralo 
herdeiro do vello Partido Socialis
ta Unificado da ex ADA. 

É xa inevitábel a presenza do 
POS nos parlamentos rexionais. 
O que preocupa agora, desde a 
CDU até ·os Verdes, é a probabili
dade de que entren tamén no 
Bundestag. Segundo os inquéri
tos e sondeos, é moi difícil que o 
partido supere a barreira do 5% 
debido á sua escasa implantación 
no Oeste, pero as previsións 
amasan que teñen moitas posibili
dades de acadar tres nomeamen-

ha "coalición verde-vermella'' en
tre o SPD e a Alianza 90-Ver
des, sempre no suposto do FDP 

· quedar fora do parlamento e 
cuns resultados semellantes aos 
prognosticados, 36 pro cento pa
ra o SPD e 7 para os Verdes. 

O suposto máis indesexado por 
todos é o da entrada no Bundes
tag do POS. lsto obrigaria pratica
mente a unha grande coalición 
contra eles, xa que é moi difícil 
para algun dos partidos grandes 
contar coa maioria suficiente para 
governar efectivamente sen eles. 

Gysl, lfder do POS, asina un autógrafo. Á direita, o líder dos liberais, Klaus Kinkel. 

Faltan poucos días para esquecer 
os prognósticos e contar cos feí
tos dos resultados reais. Peque
nos ou grandes son previsíbeis 
cámbios no poder en Bonn. O 
que non supón grandes cámbios 
na política de estado alemá . . Ao 

·interno, nen o SPD nen a CDU 
apresentan planos concretos e . 
precisos frente aos temas que 
preocupan fundamentalmente 
aos alemáns: catre millóns de pa
rados, cinco millóns que viven da 

tos directos en distritos de Berlín 
Leste e Postdam. lsto suporia a 
entrada non só destes tres candi
datos, senón a de todos os que 
lle correspondesen ao PDS no 
cómputo final de votos. Para valo
rar a importáncia destes resulta
dos hai que ter en canta q~e Gre
gor Gysi é praticamente o home 
invisíbel nun meiq de tanta impor
t ánc i a como a televisión. Nun 
cómputo de tempo de aparición 
nos catro canais máis importantes 
realizado por Der Spiegel, o líder 
do POS aparece no penúltimo lu
gar, só por diante do neo-názi ex 
chefe dos Republicáns Franz 
Schonhuber. 

O caso do Partido Liberal, FDP, é 
totalmente o contrário. De sete 
eleicións aos Landtag celebradas 
este ano os liberais perderon 
sempre, quedando en todos os 
casos por baixo do 5 por cento. 
Nesta recta final o seu secretário 
xeral, Klaus Kinkel, "vai por to
das". As eleicións do Domingo 
son para el cuestión de vida ou 

morte política, xa que no caso de 
quedar fara do Parlamento, o 
FDP perdería non só a posibilida
de de governar en coalición ca 
CDU-CSU como até agora, se
nón que estaría en perigo tamén 
a sua existéncia como partido. 
Fora de compartir o poder, os Li
berais non representan alternati
va política nengunha. 

A importáncia 
dos pequenos 
Cámbio no poder en Bonn? Pou
cos días antes das eleicións non 
é posíbel prever un gañador entre 
o demócrata-cristián Kohl e· o so
cialdemócrata Scharping. O único 
que parece claro é que, unha vez 
máis, nengun dos grandes parti
dos vai ter a posibilidade de go
vemar en solitário. A novidade es
triba nas diferentes posibilidádés 
que abre a presenza ou non no 
Parlamento de dous partidos pe
quenos como o POS e FDP. 

Despois de 12 anos como Chan: 

• c'eler, Helmut Kohl ve a sua conti
nuidade en perigo a causa do de
sastre eleitoral dos seus aliados 
liberais. Caso de non cGnsegui
ren salvar a barreira do 5 por 
cento o Domingo, axuda social e ca
e se confirmen os 
últimos prognósti-

. cos que dan a 
Kohl arredor dun 
41%, o FDP dei
xaria á CDU-CSU 
(A CDU non se 
presenta en Bavie
ra, ·onde é substi
tu ída pala Unión 
Social Cristiá -
CSU- de Ed
mund Stoiber) na 

Gregor Gysi 
se un millón sen 
teito. Na política 
exterior ambos os 
dous partidos ven 
a Alemaña como 
centro do poder 
na Comunidade 
Europea e, se 
Kohl mostra como 
apoio fundamen
tal do seu eslogan 
"para que Alema-

¡ é praticamente o 
·l home invisíbel 

1 

l nun meio de 
1 

! tanta importáncia 
1 

l como a televisión 

necesidade de 
aceitar unha gran-
de coalición co 
SPD. A negocia-
ción para tal coalición apreséhta
se difícil xa que os dous líderes 
poñen como condición seren no
meados Chanceler. 

A outra posibilidade seria a dun-

ñ a se manteña 
estábel" o apoio 
dos Estados Uni
dos e de Clinton 
en concreto á sua 

·política, o candidato Scharping 
apurou a viaxar a Whashington 
para tranquilizar ao poder norte-· 
americano sobre as suas inten
cións políticas no caso de resultar 
gañador.+ 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Os poscomunistas 
reivindican o orgullo de ser· do leste 
"Nos tempo's da ADA nengún 
de nós podaría imaxinar que 
máis do 50 por cento votaría
mos comunista cando pudése
mos realmente decidir en total 
liberdade". A declaración dun 
viciño de Marzahn-Hellersdorf, 
un distrito de Berlin Leste con
siderad o como fortaleza do 
POS, amasa o asombro xeral 
diante do imparábel ascenso 
do partido dos "novos comu
nistas". Os últimos sondeos 
amasan nese distrito que o 
candidato do POS, Gregor Gy
si, ten máis de dez pontos de 
vantaxe respeito da sua ime
diata seguidora, representante 
do SPD. 

Os ataques contra o "poder de 
ocupación" de Bonn salieren 
no território da antiga Repúbli
ca Democrática Alemá os últi
mos dias da campaña eleitoral. 
A deteriorada situación social e 
económica parece dar a razón 
aos inconformes. "A maioria de 
nós queríamos socialismo e 
traballo, o que recebemos foi 
paro e A/di (a cadea de super
mercados máis baratos da Ale
maña)". Segundo dados da Fe-

deración de Sindicatos Ale
máns, os cidadáns do Leste 
dependen cada vez máis da 
axuda social para sobreviver, 
xa que só o 57 por cento dos 
parados rexistrados receben a 

· correspondente paga. 

Á reclamación xeralizada de 
seren considerados cidadáns 
de segunda opón Gregor Gysi 
unha campaña de autocon
cienciación: música do Leste, 
discurso do Leste, produtos do 
Leste e orgullo do Leste cando 
venden como materiais de 
propaganda calcetins verme
llos de peluxe. A liña de argu
mentación pasa por non aver
goñarse do pasado da ADA. A 
e'X ministra de economía no 
governo de Hans Modrow e 
hoxe candidata do POS nun 
distrito de Berlín recoñece ao 
respeito "Equivoqueime moi
tas veces. E aprendin moito. 
Quen non quer recordar é por
que ten má conciéncia". 

prendidos atinxe, segundo os 
inquéritos, a tres cuartas par
tes dos leste-alemáns, o que 
explica o éxito do POS frente 
a partidos como o Socialde
mócrata que no seu co-gover
no de Berlín negouse recente
mente a asinar unha lei que 
permitiría ás gardarias infantis 
permanecer abertas até des
pois das seis da tarde, como 
antes do cámbio, para posibi
litar que os pais e nais -so
bretodo no caso dun único ca
beza de família- poder man
ter traballo e tillos. 

cos tillos. Unha nai de tres ti
llos perde doce anos no, cóm- . 
puto da sua xubilación. O mi
nistro sobrev€1.lora a apor:tación 
do marco alemán frente á vella 
moeda da ROA, pero esquece 
que isto supón tamén a destru
ción de toda unha estrutura so
cial e da própria história. 

Diñeir.o. en lugar de recoñeci
mento da identidade é a recei
ta do Oeste frente ao Leste. A 
catre anos da unificación pare
ce non dar máis de si. 

Desde o comenzo do ano per-
Frente ás queixas do Leste, o déronse no Leste de Alemaña 
Oes.te opón como argumento o 30 mil postos de traballo, o 
diñeiro investido. Asi o Ministro que supón un empobrecimen-
de · Traballo sinalou a semana to cada vez maior da povoa-
pasada aos xubilados do Leste ción e unha maior dependén-
como "auténticos gañadores cia da axuda social. Os cida-
da Unidade", xa que a sua dáns da ex ROA séntense in-
pensión subiu aprezabelmente. comprendidos polos da RFA, 
O que se lle esquece ao Minis- mentres estes pensan que as 
tro é que ainda asi non supón suas aportacións finapceiras 
máis que o 77 por cento .do non son suficientemente valo-
que receben de promédio os radas polos do Leste, onde 

"Perdedores da unificación" xubilados no Oeste. E que ás tras .catro anos de vívelo unha 
chaman no Oeste aos socia- xubilacións non se lles recoñe- alta porcentaxe considera "in-
1 istas democráticos. Pero o cen , como antes, os anos da humano" o sistema de econo-
sentimento de seren incom- sua vida dedicados á crianza mia de mercado.• · 1 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

As-revistas 
! 

"femininas", tipo 
Elle, Vogue, etc., 
surprenderon en 
dias pasados 
pala coincidéncia 
en incluir 
reportaxes sobre 
as xoias que se 
lucian eh 
Hollywood. Dias 
despois El Corte 
Inglés inaugurou 
unha sección 
dedicada á venda 
de reproducións 
das alfaias 
utilizadas polos 
artistas 
cinematográficos. 
Isa si que é 
planificación e 
non a que habia 
en Rúsia. 

O Director 
Xeral de Fenosa, 
Honorato López 
Isla, ofereceu 
unha roda de 
prensa, 
totalmente en 
galego. Por que 
seria? 

FMI, BM: 
Pomos os Mais 
Inteligentes, 
BemMirado 
Cinquenta anos fazem estes or
ganismos e nom lhes ocorre . 
mais que dizer que a única so
lu9om para o desemprego é o 
despedimento livre. Cinquenta 
anos de explora9om dos mais 
oprimidos. O 
sistema de 
controlo do 
FMI , por quo-
tas dos países Non som pois 
mais ricos, fai os mais 
com que este 
esteja total- inteligentes, 
mente ao ser-
vic;o _dos inte- senom os ma-is 
resses destes ladrons 
Estados (ape-

. nas sete deles 
controlam 
muito mais de 
50% dos votos), com EE.UU a 
cabega. O Banco Mundial con
cede empréstimos de baixo juro 
aos países eufemisticamente 
chamados "en vias de desenvol
vi mento", sempre que estes bai
lem ao som que os poderosos 
lhes marcam, . aplicando medi
das económicas encaminhadas 
a libertac;om total dos mercados 
para assi facilitar a rápida pene
tra9om e enriquecimento das 
multinacionais. 

Nom fará falta dizer que tudo is
to se fai a expensas da perda 
total do tecido produtivo nacio
nal destes países, e . por exten
som da pouca soberanía que 
lhes restava, resultando com is
so tremendamente prejudicadas 
as clases menos favorecidas. 
Defende o FMI o capitalismo 
mais selvagem e cavernícola: 
nom som pois os mais inteligen
tes, senom os mais ladrons. 
Quantos anos mais teremos de 
seguir suportando a estes ani
mais unicamente guiados dos 
seus instintos que se crem os 
amos do mundo? Já o dizem as 
suas siglas. PM 1: Fodemos aos 
Mais Indefensos, BM: Barda
merda!• 

JESUS MIGUEL CONDE 
(VIGO) 

O papel do FMI 
e doBM 
Entre o 3 e o 6 de Outubro tivo 
lugar en Madrid a xuntanza 
anual do FMI e do WB (Banco 
Mundial). A reunión deste ano 
ten unha significación especial 
pois coincide co 50º Aniversário 
da Conferéncia de Bretton Wo
ods, onde se criaron os citados 
organismos financeiros. Estas 
lnstitucións son as responsábeis 
da promoción e financiamento 
de moitos proxectos de desen
volvimento causantes da destru-

No AVE, ese tren ción do meio e o subseguinte in
cremento da pobreza en moitas 

que CUStOU. partes do mundo. Igualmente 
criticamos o seu funcionamento 

400.000 millóns antidemocrático e escurantista á 

d t . hora da toma de importantes 
e pese as, xa decisións que afectanªº con-

resolveron o xunto da sociedade. 

Chamado As institucións de Bretton Wo
ods son as principais defenso-

problem a do ras dos grandes monopólios 
económicos, contríbuindo así á 

tabaco: Somente concentración da riqueza cada 

GONZALO 

é excluída nunha dinámica de 
desenvolvimento irracional e in
sostíbel , que acabará conducin
do, se non se modifica o modelo 
actual-, á extinción dos recursos 
naturais e ao deterioro ecolóxico 
irreversíbel do conxunto da 
Biosfera. 

Tras anos e anos intensificando 
a brecha Norte-Sul, agudizando 
a débeda externa dos países en 
vías de desenvolvimento e fi
nanciando grandes proxectos 
enerxéticos totalmente anti-eco
lóxicos, en 1987 o Banco Mun
dial cria un Departamento de 
Meio Ambiente e convértese no 
principal abandeirado do "de
senvolvimento sostíbel", como 
táctica política para defenderse 
das críticas cada vez maiores 
que provoca a sua xestión. Asi, 
dentro dos próprios EEUU, sede 
principal do Banco Mundial, Jes
se Jackson denunciaba en 1993 
des te-xeito os ef eitos da política 
seguida polo BM sobre os po
bres do Sul: "Agora xa non usan 
balas e cordas, usan ao FMI e 
aoBM". 

Pero esta maquillaxe verde non 
debe impedirnos ver que na rea
lidade o BM · segue a financiar 
grandes proxectos enerxé\icos 
en troques de 
políticas que 
favorezan o 
aforro enerxé-
t i co e o uso 
da~ enerxias Esta maquillaxe 
renovábeis; o verde non débe 
BM contempla 
a necesidade impedimos ver 
de duplicar o que na realidade 
actual consu-
mo enerxético O BM segue a 
de combustí- financiar 
beis fóseis pa- -
ra o ano 2030, grandes 
cando o Panel proxectos 
lntergoverna- , . 
mental sobre enerxet1cos. 
o Cámbio Cli-
mático (IPCC) 
reclama ur-
xentemente a 
estabilización e redución das 
emisións de gases ' produtores 

da necesidade cara as grandes 
concentracións urbanas dos pa
íses pobres, onde intentan so
brevíver acosadas pola miséria, 
a desintegración social e a de
gradación am.biental . 

Por todo iso, a cooperación de 
organizacións de todo o mundo 
ten desembocado nunha Cam
paña internacional chamada "50 
Anos Bastan", coa que se pre
tende reformar estas lnstitu
cións para que no futuro podan 
xogar un papel verdadeiramente 
positivo no apoio a modelos de 
desenvolvimento sostido. Estas 
reformas deberían incluir: 

- A abertura e transparéncia 
nas operacións financeiras e 
proxectos do BM e do FMI. 

- A reorientación das suas acti 
vidades para dar prioridade a 
políticas de desenvolvimento 
máis xustas e igualitárias. 

- A finalización do financia
mento dos megaproxectos des
trutores dos recursos naturais 
(Grande Carajás , Narmada , 
etc.). 

- A redución da débeda exter
na, que asfíxia as economías de 
moitos países pobres e lles im
pede gozar de novas axudas , 
necesárías para emprender o 
camiño do desenvolvimento sen 
destrución. 

No Estado español, a campaña 
goza do respaldo dunhas cin
cuenta organizacíóns e oriénta
s-e prioritariamente á conciencia
ción da povoación española, xa 
que se estima que o feíto de es
tes actos se celebraren en Ma
drid é unha oportunídade única 
para axudar a introducir a refle
xión Centro-Periféria no interior 
do movimento ecoloxista e da 
sociedade en xeral. Pois as rei
vindicacións verdes non poden 
estar alleas das grandes deci
sións económicas e políticas 
qu~ van determinar o modelo de 
xestión dos recursos. 

do efeito invernadoiro; os mega- As lnstitucións de Bretton Wo-
proxectos do BM teñen suposto ods descansan na idea actual 
ao longo das últimas décadas o dunha economia cada vez máis 
desprazamento abrigado de mi- mundializada, ao servizo dos in-

' ¡ · · ~ · ·1 ~ ~ -~ ~ -· · -·- ------ --- Yez _e.n.me.llQ.S.. mans~ JTJeotres ~a. , 
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ros da guerra fria, os emprésti
tos para desenvolvimento que 
concedia o BM tiñan como fin 
principal conter os avances do 
comunismo, sen importarlle aos 
EEUU e aos seus aliados se es
tes fundos contribuian a apoiar 
governos ditatoriais (Chile, Uru
guai , Arxentina, Filipinas, etc .), 
destrutores do Meio Ambiente e 
armados de polticas represivas, 
infractoras dos direitos humanos 
máis elementais. 

Hoxe en dia, co derrubamento 
do Muro e o fin da guerra fria, o 
BM é unha institución que debe 
desaparecer ou reestruturarse 
completamente cara políticas 
económicas que favorezan a 
consecución dunha Nova Orde 
Internacional , onde Meio Am 
biente e Desenvolvimento dei
xen de ser aspectos antagóni
cos nun mundo máis xusto. 

50 anos como até agora bas
tan!!+ 

MANuEL A. F ERNANDEZ 
( ANTIAGO) 

Ante todo 
claridade 
Há um tempo que se venhem 
vertendo neste jornal opinions e 
críticas desde posic;ons inde
pendentistas. Foi umha mágoa 
que umha delas, a que dirigía 
Miro Villar a umha companheira 
das Juga e por extensom a toda 
essa organizagom , nom fose 
sinceira e constructiva e queda
se só numha chea de descaJiti
cac;ons a umha das opc;ons polí
ticas do independentismo gale
go. Digo que foi umha mágoa 
porque algumha das críticas 
que verteu po-
der i am nom 
caer em saco 
roto . Ao meu 
entender as 
palavras e o 
tom emprega
do devera-o 
gardar para 
milhor ocas 
som ou para o 
inimigo , mais 
nom para 
quem co seu 
esforc;o e a 
sua vida de
rom e seguem 
dando todo o 
que tenhem 

As diferencias 
entre o PCLN 
(depois FPG) e 
nós foi a luita 
armada, ainda 
que se queira 
disfra~rde 

outra cousa. 

para erguer na Galiza umha es
peranga revolucionária. Equivo
cando-nos ou nom, a nossa luita 
está tam chea de sofrimentos, 
repressom , cárcere e martes 
que merece um maior respeto . 

Fomos e seguimos senda víti
mas do liquidacionismo, hosti
gado por tres frentes distintas: a 
dos Poderes reais do Estado 
Espanhol a dum sector do Na
cionalismo Galego e a proce
dente das próprias filas do inde
pendentismo. E por mais que as 
motíva9ons e os métodos em
preg'ados forom e som diferen
tes, o obxectivo era e é o mesr 
mo: a nossa desaparic;om. A 
prática e a defesa da luita arma
da implicou isso. 

As diferencias entre o PCLN 
(depois FPG) e nós foi a luita ar
mada, ainda que se queira dis
fragar de outra cousa, a essén
cia foi essa e só essa. Para o 
'PCLN com predicar, dizer que 
nom se estava em contra e be
rrar "gora ETA", era suficiente. 

·Para ñós-era hecesário~ po f-se 
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maos a obra, pratica-la e fazer 
umha def.esa pública da mesma. 
Essa foi a diferencia, essa foi a 
Nai de todas as discrepáncias. 
Mas quando lemes declarac;:ons 
como as de Miro quando di: " ... 
por mais que nom questione os 
seus métodos de luita, ... " (refe
rindo-se ao EGPGC); a Mariano 
Abalo quando di que se tome 
ejemplo dos presos (a que 
ejemplo esta-se a referir?) ou 
quando lemes nas declarac;ons 
de Javier Filgueira: " ... A ne
gac;om deste direito justifica to
dos os métodos de luita ... " (to
dos?) parece-nos que há gente 
interessada na confussom. 

Pode parecer paradóxico que in
cl ua na ambigüedade a umha 
pessoa como Javier Filgueira 
que leva mais de zinco anos no 
cárcere e que pesa sobre el um
ha possível condea de noventa 
anos, mas nom o é o difícil é ter 
um cámbio na maneira de pen
sar que che faga desertar e a 
vez asumir as conseqüencias de 
que a repressom se cebe num 
pola relac;om que se mantivesse 
co EGPGC. 

Mas é fácil orquestar a confus
som quando o próprio indepen
dentismo é confussom em si 
mesmo por falha de iniciativa 
política em todas as suas ver
tentes. O independentismo que 
inverna no Bloca porque nom fai 
bandeira da sua suposta opc;:om. 
A FPG porque nunca tivo inci
dencia política dum jeito coeren
te, em todas as suas fases (C. 
22 de M., PCLN e FPG) e se a 
tivo foi caracterizada polos seus 
bandagos e esquizofrénia políti
ca. E por último APU por estar 
baseada numha estratégia polí
tico-militar e levar o EGPGC tres 
anos inactivo. 

A reacgom de resentimento que 
tenhem algumhas pessoas das 
Juga hai que entande-la como a 
conseqüencia de ter vivido o en
gano e a deslealdade que supu
so a desergom de alguns mem
bros do EGPGC, polo momento 
no que se deu e como se deu . 
lssto leva a que nom se lhes no
mee nas suas reivindicac;:ons 
para nom ter que estar continua
mente lembrando aqueles feítos 
como o que forom : umha 
traic;:om . Outra cousa é que seja 
ou nom correcta essa actitude, a 
mim pessoalmente nom me pa
rece, nom por nom menciona
los deixam de estar aí padecen
do a repressom carceraria como 
quem mais, assim como a políti
co-judicial com condeas moi ele
vadas. 

Respeito a solidariedade dos 
Car coa familia de Chao Doba-

"EL SEXÓLOGO" 
NANINA SANTOS 

Dame raiva, agora, non ter visto o primeiro capítulo da serie "El 
sexólogo" producida para e emitida pola televisión pública do 
Estado, porque ten producido un abondoso chorro de críticas e 
comentos procedentes de distintos sectores e eu, tal e como in
dica a prudéncia xeral, non podo falar do que non coñezo. 

Escoitei a indignación de Encarna-COPE a á dúcia ou asi de ou
vintes que a chamaban e concordan con ela: burdo, záfio, deni
grante para as mulleres, indigno dunha televisión pública, etc. 

Lin nos xornais o enfado do PP e mais de IU que formularon as 
suas protestas (Maria Xesus Sáinz: "fere a sensibilidade do es
pectador e degrada á muller''). 

Intereime, tamén, da escrita do Instituto de la Mujer ao director 
xeral de RTVE, García Candau, urxíndoo á retirada da série por 
mediocre, burda, contrária a unha elemental cultura, -con ima
xes e textos que desenvolven o máit? patético do ser humano ... 

Digo que non podo terciar e falar do que non vin -non vexo a te
levisión e asi me vai- porén éntrame a dúbida de se as éríticas e a 
indignación non virán da man do título e o que supostamente 
abordará a série: sexo e sexualidade e non da mediocridade e bur
dez do programa, porque segundo teño entendido, disto están 
cheas as televisións públicas e privadas en centos de programas.+ 

rro quando do accidente onde 
perderom a vida Lena e Teu
nis, dizer que sempre é be que 
assim se faga e se agradece, e 
muito mais se se materializa 
em algo prático , assim como 
considero muito possitivo a de
núncia política de disperssom e 
repressora do Governo Espan
hol. Mas há algumhas pessoas 
que se cabream pois é-lhes 
muito difícil de entender a "po
lítica". lssto pode acorrer quan
do nom se tem pa~icipado em 
cambalaches oportunistas nem 
em purgas . Por isso pensam 
que a resposta solidária dos 
Car e travesso da imprensa foi 
tam só um intento de sacar-lhe 
umha rendabilidade política a 
todo o que esté relacionado 
coa repressom, que seria 
aceptável se nom fose que os 
agora solidários ajudarom no 
hostigamento e intento de ani
qui lac;:om das nossas organi
zac;:ons irmans. lsso é o que 
lhes choca a algumhas pesso
as e pensam que o que se 
agacha na devandita actitude 
solidária é umha suposta hipo
cresía e se preguntam onde 
estava essa solidariedade 
quando as martes de Lela Cas
tro e José lgnácio Vilhar. • 

IGNACIO MARTINEZ ÜRERO 
( PRISSOM DE V ALDEMORO) 

Debate 
autonómico no 
Senado 
26 de Setembro, data histórica 
para Galiza, hoxe, por primeira 
vez, os galegas pudemos escoi
tar a nosa fala no Senado. 

Os nosos devanceiros, que loi
taron e morreron por defender a 
nosa língua, sentiríanse ledos, 
tan ledos como nos sentimos os 
galegas de 
conciéncia ... 
Pero pouco 
nos durou a le-
dícia! 

Ao dia seguin
te o señor Fra
ga, compade
céndose do 
tradutor ... tivo 
a fatídica idea 
de falar en 
castellano no 
Senado, es-
quecendo que 
estaba ali ta-
lando de-Gali-

Sentin vergoña 
de ter un 
presidente que 
só utiliza o 
galego porque 
lle dá votos. 

za, tiña a abriga de defender ao 
pavo galego, a sua língua, a sua 
história, o seu direito diferencial. 
Como galega se.ntin vergoña de 

A AL DE. A 

ter un presidente que só utiliza o 
galego porque lle dá votos. 

Recordémonos que o señor Fra
ga, cando gañou na Galiza, no 
resto do estado estaba acabado 
políticamente, pero o pavo gale
ga, confiando na sua galeguida
de, nomeouno Presidente. 

O señor Fraga desbotou a opor
tunidade de talar en galega e fa
lou en castellano, dándolle a ra
zón aes que nos impoñen o cas
tellano. En neme do pavo que 
mantivo a nasa fala, o primeiro 
sinal de identidade ao longo dos 
séculas , pido respeito e apoio 
ao naso país.+ 

MARIA v. COSTA 
(BERGANTIÑOS) 

Ex combatentes 
en loita 
A nosa Asociación, fundada no 
1990, conta con máis de 2.800 
sócios segundo consta as sina
turas nas Cortes Xerais de Es
paña, na Asociación irmán de 
Galiza (Vigo) que fundara e pre
side a nosa Representante ex
clusiva Pilar Fernández Otero, e 
tamén no poder do fundador e 
Coordenador Xeral. Cursamos 
infindade de escritos fundando o 
noso dereito a unha pensión; 
acudimos a Deputados, Sena
dores, Presidéncia do Governo, 
Ministros de Defensa, Traballo e 
Seguridade Social, Asuntos So
ciais, Economia e Facenda, Par
lamento de Europa, Tribunal In
ternacional da Paz da Haia, e ás 
Nacións Unidas, e até esta data 
só obtivemos vaguedades, 
que ... "somos moitos", ou "non é 
da nosa competéncia", etc. Así 
pois, a cousa estriba en dar con 
esa Autoridade competente que 
lle "competa". Nós seguimos 
pensando que esa competéncia 
que tanto esquivan, perténcelle 
aes Señores Deputados e Sena
dores da nosa España, e conse
cuentes coa nosa andadura 
através de catre anos de loita 
pelas reivindicacións dos nosos 
direitos como anciáns desvali
dos, coma ex combatentes dun
ha guerra civil estúpida e cruel, 
como emigrantes-exiliados tira
dos ao mundo como lastre por 
un Estado español obsoleto e 
criminal, marxinados en todas 
ou case todas as leis, esqueci
do_s por todos os Governos de 
turno, doentes, desilusionados, 
con tremendas feridas na alma 
con aquel pasado de infortúnios, 
sen xuventude, e agora máis 
que viver vexetando no calvário_ 
do exílio: os ex combatentes da-

segunda.En 
primeira suponse 
que lle pegan ao 
scotch. 

As axéncias de 
prensa 
informaron, en 
breves liñas, de 
que o xefe da 
policia de Haiti 
era axente da 
CIA. Hai que ler a 
letra pequena, 
igual que no 
franquismo se lia 
entre liñas, para 
inteirarse de 
algo. 

A Casa de 
Galicia en 
Madrid celebrou 
unha mesa 
redonda sobre 
Popper. Un dos 
contertúlios foi 
Romai Beccaria. 
Mágoa que en 
vez de falar 
sobre esa vella 
glória do 
conservadurismo 
internacional, 
non talasen da 
sanidade en 
Galiza, por 
exemplo, que 
interesaba máis 
a todos. 

, ·, .. , ~: · .:.•.·~ 
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Di un 
prestixioso 
informe que no 
Estado español 
aumentou o índice 
de leitura. Claro 
que a referéncia 
anterior é a de 
1970, cando por 
levar un libro 
debaixo do brazo 
no autobus a 
policia pedia que 
te identificases. 

Tamén din, 
agora que están 
de eleicións, que 
a indústria exterior 
non inviste no 
País Basca por 
culpa da ETA. 
Que desgrácia! E 
na Galiza por que 
será? 

Antes habia·unha 
lixívia que servia 
par~ todo. Lago o 
progreso 
capitalista trouxo 
unha ampliación 
da oferta e asi 
naceu a lixívia 

· para roupa e-a de 
cuartos de baño e 
similares. Agora, 
nun novo avance 
da técnica, ponse 
á venda unha 
lixívia multiuso, 
unha maravilla 
para as amas de 
casa que xa non 
·teñen que mercar 
duas distintas. 
Como se avanza 

.. nisto do consumo! 

GLOBAL 

quela tráxedia bélica volvemos 
a tomar a iniciativa na emigra
ción, plantándonos ante quen 
corresponda para reclamar con 
urxéncia a posta en marcha dos 
7 Pontos básicos do noso Peti
tório que taremos chegar a to
das as autoridades españolas 
através de todos os xornais es
critos, orais e televisivos que 
sempre nos dan apoio: 

1 º) A implementación urxente de 
Pensión para todos os españois 
ex combatentes da guerra civil 
dos anos 1936-39, polos 6 anos 
promédio de guerra e posguerra 
en que non pudemos traballar
estudar nen aportar a SS.SS.; 
que aqueles 
aportes sexan 
devengados 
polo Estado Pedimos 
español como 
responsábel 
dese impedi
'mento, posibili
tándonos che-

anular o voto 
por correo por 
consideralo 

gar asi a unha ineficaz é . 
Xubilación ou 
Pensión que incitar ao 
nos axudara a fraude 
poder comer 
todos os dias. 

2º) Pedimos a 
inscrición de ofício no Censo 
Eleitoral (CERA) de todos os es
pañois residentes inscritos nos 
Consulados, para exercer o di
reito ao voto coma cidadáns. 

3º) Pedimos anular o voto por 
correo por consideralo ineficaz, 
tramposo, custoso e incitar ao 
fraude; pedimos poder votar nos 
Consulados ou Centros de pro
bada solvencia ética. 

4º) A revisión urxente das Leis 
37/84 e demais Decretos-Leis 
que regulan as ·Pensións para 
ex combatentes e privados de li
berdade con carácter negativo e 
discriminatório para os que so
freron esas privacións en Cam
pos de Ooncentración e Bata
llóns de Traballadores, e asi
mesmo discriminatório para a 
clase Tropa . . 

5º) Revisión profunda da Lei de 
Nacionalidade, para que todos 
os tillos de pais españois podan 
chegar automaticamente a na
cionalidade dos pais, sen ter que 
esperar a boa vontade e humos 
das Autoridades de turno. 

6º) O estudo profundo e com
partido para que algun r.epre
sentante da Emigración poda 
chegar a ocupar un escano no 
Senado da Nación, eleito polos 
próprios pares. 

7º) Que lbéria, coma Sociedade 
do Estado español, proceda a 
rebaixar as tarifas para espa
ñois maiores de 65 anos e ca
renciados, con 50% efectivo. 

Son 7 pontos cuxa concreción se
ria un acto de estricta Xustiza. + 

EUSÉBIO POLO IAZARO 
(PRESIDENTE COORDENADOR XE

RAL Ex COMBATENTES DA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA NA EMIGRACION) 

SUBAS 
XoANPIÑEmo 

Onte pergunteille ao. experto o porqué da suba do café. 

-É pen fácil -explicoume-: En Nova York hai uris fulanos que 
mercan algo que chaman "bonos futuro" e, despois, impoñen o 
prezo ao mundo inteiro. · 

Puxen cara de hon coñecer máis que os bonos do Estado. E só 
de ouvidas. 

-Eche o mesmo que mercar colleitas antes de que se produ
zan; desde unha pequena oficina pode adquirirse a produción 
de café duo país inteiro, para especular co mercado mundial. 

-Terei que pasarme ao chocolate -dixen resignado. 

· -Pior ainda -atallou o experto-, ese está controlado desde 
Chicago e vai subir un trinta por cento apesar de s.er un ano 
cunha excelente colleita de cacao. 

-E o té? -perguntei coma quen se refúxia na última bastida. 

-En Londres e Amsterdam xa lle subiron o prezo. Case pode 
dicerse que foi ali onde comezou a guerra de Ruanda, cando 
lle impuxeron prezos á baixa a un produto que era a principal 
exportación dese país. 

Abrin o periódico. Dicia que ia subir a gasolina por culpa de 
que os tanques iraquianos estaban ameazando a fro nteira de 
Kuwait. Foi unha sorte que o experto me fose pondo ao tanto 
da situación. Porque, senón, ao botar gasolina, igual me acaba
ba acordando da nai de Sadam Husseim.• 

A Garda Civil e 
o Caminho de 
Santiago 

- Quere ser esta carta umha 
aportación ao prémi.o de ensáio 
eneal da garda civil aparecido 
no xornal "La Coz de Galiciá". 
Dicia a devandita gacetinha co 
trabalho. tinha de ser orixinal e 
inédito e podia ser apresentado 
en calquera das línguas coofi
ciais na Hespaña. O prime iro 
prémio seria agasallado con· 
dous millóns de pesetas ... 

- Teriche grácia o tema das 
línguas ! Eu perdono, pro non 
esquenzo, que un número da 
garda civil está sendo represa
liado por falar nas telecomunica
cións oficiais en galega; i escri
ber nos documentos tamén ofi
ciais no mesmo idioma que é o 
próprio de Ga!iza! 

- Sinto tristura e ráiba porque 
ese "número" é o meu compan
heiro. 

Primeiro, quero manifestar que 
non tenho por companheiro un 

r----------------------, 
A Aldea Global está aberta r 

. 1 
ás vosas colaboracións,~ 1 

informacións e opinións. Os : 
textos non deben exceder as : 

4p liñas. A partir desta : 
medida a redacción l 

resérvase o dereito a l 
resumilas. : 
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"número", nen un robot, nen un 
garda civil, nen un clon. se que
ren clons, que acudan a enxen
heria xenética! Ainda que, tal e 
como están as cousas, non fai 
falha recurrer aos xens. A garda 
civil leva f acendo clons dende o 
século pasado, concretamente, 
do 1844 en diante. O meu com
pan he i ro é so 
un ser human, 
e pra máis da-
dos nado na , 
Galiza: cancel- E intolerable 
ho de Carvalho. 

Segundo , que 
demo terá que 
ver o corpo de 
"baldarrapuas" 
co Santiago 
apóstolo? Des
pois de cavilar 

que os 
dirixentes 
socialistas 
digan que a 
Garda Civil é 
umha 

un pouquinho institución 
chegeu i á se-
guinte conclu - fundamental. 
sión: o apóstolo 
foi tildado de 
matamoros , 
mataindios e matapatriotas. De 
ahí colho o fio do ovilho e ilvano 
que a ardua laboura do Santiago 
-agora apostolo- foi recolhida 
polos picoletas: azouta de mau
ros, infieis e sudacas (racismo, 
xenofóbia, prepotencia ... ) e cas
tigo de patriotas (galeguistas) . 

(1) "Grandes estragos fixo o 
castelán particularmente na to
ponímia. Cando a mediados do 
pasado século formóuse o no
menclator oficial das parróquias 
da Galiza, cos seus povos ou 
entidades, laboura levada a ca
bo pota garda civil dacordo cos 

Centro cult'l.Jral "Electo Carballo" ':::: 
Radio Pene 

E pensar que na 
Unión Soviética 
eran capaces de 
vivir sen estas 
vantaxes !+ 
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Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

segredários dos concelhos, co
metéronse inauditas e numero
sísimas atrocidades que algúns 
escritores do pais tratan de re
mediar. Un exemplo da castela
nización arbitraria: un lugar da 
Corunha chamado Acea da 
Ama (en caste_lán, literalmente, 
"Aceña del Ama") véuse trocado 
no bárbaro "Haciadama". 

Outro punto de conesión é a es
treita relación entre militarismo e 
opus dei. Como dicia o beato e 
fundador "de la prelatura de la 
santa cruz y opus dei: no hay 
que pertenecer a la clase de tro
pa, sino a la oficialidad". Am,
pliando un es-membro: (2) "E 
umha secta perigosa, que non 
produciu intelectuais de releve, 
nen siquer teólogos, nen por su
posto, loitadores a prol dos de
reitos humáns. So dou políticos 
de dereitas, banqueiros, milita
res i empresários, todos eles 
defensores do "statu quo". 

Pra min é intolerable que os diri
xentes presuntamente socialis
tas que nos toca sofrir digan que 
a garda civil é umha institución 
fundamental pra un estado de 
dereito democrático . Dos do 
P.P. non é de estranar! Segui 
mos coa misma policia do Esta
do de dereito franquista non de
mocrático. 

(3) "Esis_te na garda civil , certa 
desconfianza cara todo cibda
dán considerado, de primeiras , 
como sospeitoso en potencia. O 
xeneral Casinello , que foi xefe 
do estado maior do Exército da 
Garda Civil deica 1987, instau
rou un sistema de estudo cha
mado guerra subversiva traido 
directamente dos U.S.A. Cal
quer "baldarrapua" ten de se
guir, pra superalas probas, este 
estudo no que se recolhe que, 
cada tres cibdadáns que estén 
dialogando son sospeitosos . 
Neste pais sigue todo espiado i 
controlado pola garda civil ; ah í 
non se pensa nen se dialoga. 
Ríxese todo según o clásico chi
vatazo, estilo xestapo. . 
Que siga así que irnos ben. Pra 
rematar cunar poético relembra
mos a Lorca no seu romance á 
garda civil hespanhola: "Os ca
bales negros son. I As ferrad u ras 
son negras. I Sobor das capas 
relucen I manchas de tinta e de 
cera. I Tenhen, por eso non cho
ran , I de chumbo as calaveiras. / 
Coas almas de charol / venhen 
pala estrada. I Xorobados e nou
turnos, por onde animan ordenan 

. I siléncios de goma oscura e me
dos de fina area. I Pasan, si que
ren pasar, I e ocultan na cabeza 
umha vaga astronomia I de pis
tolas inconcretas./" 

O remate do poeta no digo por
que é de dominio público.+ 

MARI LoPEZ LoRENZO 
(CARBALLO) 

(1) Do libro "El idioma gallego" de 
Antonio Couceiro Freijomil. 

(2) Do libro "Opus Dei" de Antonio 
Vera Ramírez. 

(3) Da revista "Conyuges democráti
cas". 

Tlf. (981) 34.25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 
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Rof ·Carballo vaise sen reconciliar mito e realidade 
O m~dico lugués defendeu 

unha converxéncia respeitosa entre o pensamento lóxico e a memória 

Na recuperación do pensámento mítico e o seu equilíbrio 
coa razón centraba Rof Carballo, falecido en Madrid o 

pasado 10 de Outubro aos 89 anos de, idade, o conceito 

de harmonia, pero a condición de non ide"oloxizar a 
memória profunda. Esta contradicción non resalta limitou 
a proxección da obra do médico lugués.· 

•G.LT. 

No eu libro de en aio Mito e 
Realidade da Terra Nai, editado 
por Galaxia no ano da cen ura 
reflexiona Rof obre a ruptura dos 
que non poden viver co mitos 
próprio . A ua preocupación por 
dar cunha mediciña antropolóxi
ca que liga e o proce o bioquí
mico do organi mo cos riscos 
psicolóxicos e a instalación so
cial, está resumida naquel libro 
dos anos escuros nos que pergun
ta como pode un galego harmoni
zar a cultura herdada coa raciona
lidade dominante. 

Rof tiña xa publicado o seu mo
numental Tratado de Psicoloxia 
Psicosomática ( 1949), asi como 
Cerebro Interno y Mundo Emo
cional (1952) e Urdimbre Afecti
va y Enfermedad (1961), nos que 
aparece a influéncia de Jung e da 
escota neurofisiolóxica alemá, 
cando volve sobre a sua raiz gale
ga . Mito e Realidade da Terra 
Nai forma parte dunha onda psi
coloxista na que tamén está a 
Análise Existencial do Home Ga
lega Enfermo de García Sabell ou 
o Sign~fcado Metafísico da Sau
dade de Piñeiro. Pero mentres 
estes dous autores buscan a auga 
da explicación total (antropolóxica, 
segundo a expresión de moda.) no 
pozo do individualismo existencia
lista, Rof aposta por unha eleva
ción do conflito e remíteo a pro-

blemas de relación e integración. 

Na visión do autor de Mito e Rea
lidade da Terra Naí o home gale
go ten que afrontar o desafio da 
integración de duas correntes 
opostas. Non se trata só da pre
ponderáncia do mundo técnico no 
que non hai máis razón que a 'ins
trumental e no que desaparece a 
imaxinación, a poesía e toda a ri
queza emocional do vivinte. Para 
que o galego recupere o equilíbrio 
e por tanto a saúde ten que asumir 
as raíces mítico-históricas da sua 
cultura. A polarización das activi
dades na parte esquerda do cere
bro (a intelixéncia discursiva) de
rrama a. saúde. Na direita está a 
ánima: a língua, a memória colec
tiva, a poesía, o mito. A ela per
tencen as claves profundas da per
soa, as que lle permite apreciar a 
realidade non en forma· lineal se
nón como totalidade. 

Pero Rof Carballo recusaba toda 
categorización ideolóxica da ani
ma, temeroso da poténcia corrup
tora do mito. convertido en razón. 
O mito é unha forma de verdade 
pero a recuperación da razón mí
tica non podía facerse desde po
sicións políticas. Este enfronta
mento entre razón intuitiva e ló
xica non pode ir alén do termo 
sincronicidade (Jung) de conver
xéncia respeitosa e desconfiada 
entre o pensamento secuencial 
tóxico e o mito.+ 

OANXO CELTA 
XOAN ROF CARBAi.LO 

Castelao foi grande amigo do meu pai. Que foi como 
todos saben, aínda que nado en Cataluña, pala cons
tancia do seu amor á nosa Terra un galego de pro. 
Pouco coñecido é que foi tamén un dos primeiros ga
leguistas, un dos fundadores dos Irmáns da Pala, e is
to nunha cidade como A Cruña de aqueles tempos, 
pouco propicia a estas ideas. Lémbrome de ter asisti
do a longos parolares con Antón Vitar Ponte, con Lu
grís e outros moitos, sempre sobre os problemas eco
nómicos e sociais de Galicia. ( ... ) 

Unha das primeiras sementes espiritoais que xermola
ron na miña vida foi a leitura da revista HNós", espe
raba tódolos meses na miña casa con arela e con entu
siasmo. Nela lin os primeiros textos coñecidos de Ja
mes Joyce. Naquelas impresións da infancia, alá no 
fondo máis arrecouchado da miña alma quedaron 
afincados pulos misteriosos, veneracións que aluma
ion desde entón para sempre o decórrer paseniño ou 
tumultuoso da miña existencia. 

Xa neses lonxanos días percateirne, de súpeto, que al
go radicalmente novo iba servir de fundamento á mi.:· 
ña vida. Tódolos que aquí estamos ternos a conciencia 
de pertencer a unha estirpe en certo modo aparte e 
distinta das outras xentes de Europa. Nós sentíamonos 
-cousa que nos enchía de entusiasmo-- representan
tes dun espírito fecundo, aínda por estrenar nas súas· 
máis altas realizacións, novo de toda novedade. Ague1 
grupo de pensadores ollaban o futuro do mundo, e po
lo pronto o de Europa, con unha distinta mirada que 
os demais caviladores do resto de España. O noso hu
morismo -ben o explicaba Castelao- non era a 

que coinciden coa nosa máis fonda convicción. O An
xo celta, no limiar de Europa non coñece os límites. 
Nós sentímonos fundidos coa Natureza, cos bosques 
sagrados, coas florestas e GOa riqueza infinda da vexe
tación, cos ríos e co mar que, endexamais canso, está 
cambeando de cores e de fisonomías. Mudando sem
pre. Somos nós, homes desta ribeira de Europa homes 
da metamorfose. E tamén homes que coñecemos o te
souro infindo do saber da muller, da oculta sabencia 
femenina. En nós bórranse os límites entre mortos e 

. vivos, entre aterra e o mar, entre a natureza e o home, 
entre o corpo e o espírito. Todo elo comprendémolo 
sen nos inquedáremos demasiado polas distincións 
que ~e ven obrigados a facer outros pobos para non 
caeren na anguria ou na desesperación. 

Pobo rural, afincado no humus, na terra, sentimos aín
da o sagrado temblor que ferve no fondo dos caldei
ros máxkos donde se prepara o pulpo na feira de San 
Proilán, preto de onde eu nacín. Afnda hoxe os here
xes da nosa creencia, que non saben os coitados o que 
fan, repiten co rito da queimada esa sacra invocación 
ós antigos manes que facían os druidas para teren pro
picias as súas divinidades. 

Castelao sentía esa Terra sagrada dos antigos poboa
dores do naso chan cunha forza tal que cando tuvo 
que se desarraigar, alá en Buenos Aires, vagaba coma 
unha sombra sin vida polas rúas da cidade, chea a súa 
alma non de morriña senón de anticipada morte. 

Uns anos antes da nosa guerra civil organizamos Ra
fael Dieste, Baltar, García-Sabell, Maside e máis eu, 

· e quizais alguén máis, unha mesma cousa que o que en 
Madrid chamaban humoris
mo. A nosa concepción da 
literatura, da filosfía e do 
mundo era diferente.( ... ) 

- - - - - - - - - - - comida en honor de Caste
lao. Poi a derradeira vez que 

Destes devanceiros aprende
mos todos, x.a para todo o 
resto da nosa vida, o que iba 
ser o seu maior tesouro. O 
que aínda é, sen que moitos 
o sepan, unha das máis pro
metedoras riquezas da nosa 
cultura de Occidente. Iso 
que un perspicaz escritor 
francés, Gilbert Durand, ven 

'Podo decir que sento 
en min unha arela, · 

unha outra f arma de 
pensar e de sentir que 

para o meu liso particular 
desígnoa como celta" 

o vin. Pasaron moitos anos. 
A noite pasada tiven un gran 
soño. Un soño deses que 
marcan ó home para sempre. 
Un soño con cores fabulo
sas, coma se fosen dun cadro 
de Carpaccio ou de outro ve
neciano, cheos de suntuosi
dades e de ledicia. Cabalei
ros, donas, iban dun lado pa
ra outro nunha paisaxe que 
podería ser galega ou italia-

de chamar hai poucos días O 
Anxo de Occidente, o Anxo 
celta. Discútase todo o que 
se queira polos eruditos: eu 
podo decir que sento en min, 
dende aquiles días da infan-
cia até hoxe, unha arela, un-
ha outra forma de pensar e 
de sentir que, como non atopo maneira de a chamar 
doutra forma, para o meu uso particular desígnoa co
mo celta. 

Son para Gilbert Durand sete os Anxos de Occidente. 
Sete as formas polas que camiña na historia de Europa a 
relación fondísima do home coa divinidade. Hai o Anw 
dos semitas, o Anxo do Mistierio, do Incomprensible, o 
Anxo de Abraham, de Job, de Kierkegaard tamén. Hai o 
Anxo eslavo, que emparella o demo con Deus. O Anxo 
ibérico é loitador, polémico, estremoso e tamén deses
perado, esquecendo no combate a razón mesma pola 
que combate; é o Anxo ó mesmo tempo do Cid Campe
ador e do Duque de Alba, de Ignacio de Loyola e de 
Unamuno. Hai tamén o Anxo xerm.ánico, o dos místicos 
alemáns e o de Lutero. O Án.xel de Roma, o Anxo impe
rial xúntanos a todos, sempre que pode. E persiste sem
pre o Anxo helénico, o da razón por enirba de todo. Que 
tamén é o Anxo da traxedia. 

Por problemáticas que poidan ser estas ideas o certo é 

na, chea de fennosos edifi
cios, con ríos, montes e ceos 
de prodixio. 

Ó despertar decateime dunha 
causa moi sinxela. Que esta 
medalla que nos concededes 
é algo moito máis importante 

. que unha honra. É unha es-
pecie de comunión. Como si a alma de Castelao, ,que 
tamén é o seu corpo, e desta forma todo elo é o carpo 
e a alma de Galicia, como si Galicia convertida por 
uns intres en materia chea de espírito ou en espírito 
transformado en materia -=-¿que máis ten?- viñera a 
se pousar sobre os nosos corazóns, sobre o naso peito. 

Nós, sentímonos aquí todos, agora, coma se foramos 
uns Galaad, coma uns cabaleiros que reciben no alto 
salón do castelo, dos seus irmáns desa raza nova que 
agora vai irrumJ?ir no mundo .transformándoo, desde 
ese Pinisterre aínda inédito na súa grandeza, o espal
darazo con que os consagraban os nosos máis antigos 
e míticos devanceiros. Na rexión do mito, que é moito 
máis forte e real que o mundo da historia. ¡Moitas 
gracias, meus señores!"+ 

Discurs(ll de Hor- CARBALl.O con mmivo da entrega da "Medalla 
Castelao·1 a el mesmo, a Ramiro Tsla Couto, a Xosé Ramón Fernández

Oxea, a Enrique Vida! Abascal e máis a F.uloxio Gómez Franqucira . 
nun acto que tivo lugar no Concello de Lugo o 28 de Xuño, de 1986. 
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DI AS 

• O Centro Galega 
de Arte 
Contemporánea 
iniciarase 
acollendo 
os fundos 
da Xunta 

Inaugurado oficialmente hai xa 
máis de un ano, o Centro Galego 
de Arte Contempóranea (CGAC) 
promete agora potenciar o acceso 
dos cidadáns ás manifestacións 
artísticas en Galiza a partir do 
próximo ano. 

O govemo da Xunta aprobou nun 
recente Consello que a colección 
que albergará o edificio do CGAC 
en Compostela estará composta 
polos fondos que son na 
actualidade propriedade da Xunta, 
ademais dos que se vaian 
adquirindo por compra, depósito 
ou doazóns. A Xunta desatende 
asi as recomendacións do 
Consello da Cultura que optaban 
por un proxecto integral do Centro . 
fronte á proposta agora aprobada 
pola que o CGAC recollerá todas 
as adquisicións feitas con 
anterioridade pola Xunta sen 
critérios museísticos. 

O Centro proxéctase tamén coa 
función de facilitar información, 
documentación e asesoramento a 
todos os galegos interesados na 
creación artística contemporánea 
do país.+ 

• Tirano Banderas 
en Polónia 

O filme Tirano Banderas de Xosé 
Luis Garcia Sánchez vai 
representar á Asociación Española 
de Autores de Fotografia 

•Ramón Varela acada o prémio de video da AS-PG 
O biólogo Ramón Varela foi ·o gañador do 1º prémio do ill Concurso de Vídeos Educativos convocado pola 
Asociación Sócio-Pedagóxica Galega que xa abriu o prazo de recepción de traballos para a próxima edición. 

O trabaJlo gañador, A choiva ácida -na Caliza, trátase da explicación audiovisual da orixe deste tipo de 
contaminación e dos seus efeitos sobre os vexetais, o ser humano e o clima. O autor aporta tamén alternativas e 
solucións para evitar a praga da deposición ácida que afecta a Galiza e a moitos paises que teñen instaladas os 
seus solos indústrias contaminantes. O interese do tema fixo que a AS-PG comezara xa os traballos de cara á 
edición e distribución deste audiovisual. + · 

Cinematográfica (AEC) no 
certame Cámara Image 94 que 
que se vai celebrar en Polonia. O 
filme contou con parte da sua 
producción galega, a meio da 
productora coruñesa Luz Directa a 
quena Xunta subvencionou con 
máis de 40 millóns. 

A participación ven como 
consecuéncia do prémio que a 
asociación lle concedeu a 
Femando Arribas, director de 
fotografía de Tirano Banderas. 
Este director xa fora premiado cb 
Goya polo filme de temática 
galega Divinas Palabras"tamén de 
Garcia Sánchez. 

Entre os catro finalistas ao prémio 
da AEC estaba Toto Trenas por O 
Baile das Animas, filme que tivo 

tamén parte do seu orzamento 
galego.+ 

• A metade da vida 
en Gales pero sen 
salas de exibición 
no noso país 

O filme galego A metade da 
vida, tras o seu paso polo Festival 
de Figueira da Foz, participará 
nun festival a celebrar no País de 
Gales entre o 11 e o 20 de 
Novembro. O Gwyl Ffilm 
Ryngwladol Cymru (Festival de 
Cine Internacional de Gales)m 
que se celebra na localidade de 
Aberystwytg é un certame non 

competitivo que consta de 
diferentes seccións. Este ano hai 
unha-retrospectiva de David 
Lynch, unha sección de grandes 
obras de Hollywood, a adicada ás 
curtametraxes galegas ou a de 
cinema internacional. O Festival 
aposto polo cinema do seu país e 
tamén por un idioma, o galés, 
presente nos seus programas. 

A metade da Vida de Raul Veiga, 
á espera da estrea galega do 28 de 
Outubro, ten a distribución 
arranxada para Galiza con Baños 
Films, pero agora o problema 
céntrase en atopar sás nas que se 
poda exibir dada a presenza dunha 
manchea de protlucións 
estadounidenses moi publicitadas, 
masivamente publicitadas, o que 
deixa case sen posibilidades a 

películas doutras cinematografías 
para seren olladas. + 

• Compostela exibe 
a mostra Imaxe 
galega 90-94 

O Centro Galega de Artes de 
Imaxe (CGAI) organiza a mostra 
Imaxe galega 90-94 na que se 
recolle a producción audiovisual 
que contou coa subvención da 
Conselleria de Cultura nos cinco 
últimos anos. 

O programa inclue filmes de curta 
e longametraxe, programas de 
televi ión, documentais e vídeo de 
creación que se exibirán no cine 
Valle-Inclán de Compo tela entre 
os días 27 e 29 outubro. No ciclo 
estrearanse as película Dame 
Lume de Héctor Carré e A metade 
da vida de Raúl Veiga e o CGAI 
pre entará o re ultado do eu 
labor de recuperación de vario 
filme galega do ano 20. No 
transcorrer da mostra celebraran e 
unha série de colóquios con 
participación de per oas 
implicada no audiovi ual 
galega.+ 

• Chévere excluído 
das axudas 
doIGAEM 

O grupo teatral Chévere denúncia 
nun comunicado de pren a o eren 
excluido da convocatória de 
axudas á produción e distribución 
de espectáculos do IGAEM e 
acusa a este organismo dunha 
atitude de "intoleráncia e 
prepoténcia". A compañia 
compo telán lamenta que a Mesa 
de Contratación se amparase para 
a sua eliminación do concurso nun 
defecto de forma no 
procedemento administrativo 
causado segundo inalan , por 
unha redacción confu a da orde. 

Chévere di que vai seguir pagando 
"o prezo da independéncia" e 
critica a política do IGAEM cun 
grupo que " ven demo trando 
desde hai ano un compromi o 
profundo co de envolvemento do 
teatro e da cultura galega".+ 

Heavy e punk no _I Festival de Música Porte no Morrazo 
A fin de Outubro o rock bravo g,alego reunirase en Chantada 
Tres bandas 
underground 

. participarán no I 
Festival de Música Porte 
no Morrazo que se vai 
celebrar o próximo 
sábado (23.30 h.) na 
Sala Lestón de Moaña. 

O heavy metal basca chega ao 
Morrazo con Sutagar. superventas 
en Eusk~di e compañeiros de selo 
dos coñecidos Negu Gorriak. Ta
mén o punk estará presente no 
festival cos sevillanós Reinciden
tes, agrupación que acompañou de 
xeito habitual a bandas como la 
Polla Records. O cartel compléta
se coa participación de Hamlet, 
grupo revelación do ano e consi
derado como exponente da van-

O metal do grupo Ham/etsonará no Morrazo odia 15. 

garda da música metal. condicións a estas tres bandas que 

A organización deste encontro de 
ritmos fortes pretende "que os ga
legos podan ver xuntos e en boas 

son domáis interesante que se po
de escoitar neste momento". Fronte 
á programación dos concellos e as 
iniciativas privadas, o Festival do 

Morrazo opta por responder co que 
eles sinalan como o rexurdir inde
pendente da música forte, dende o 
heavy metal ata o funk, pasando 
polo rap, hardcore, trash, punk ou a 
mesma fusión de todos eles. Para 
información sobre os pontos de 
venda das entradas pódese chamar 
a Discos Faiscas, telf: 986/226976. 

Rock con grelos 

Desde Chantada o grupo Os ras
treros queren aglutinar cunha série 
de proxectos comuns aos que "es
tán a facer ruido na terra do grelo" 
e con estas pretensións van organi
zar a Primeira Xuntanza Mundial 
de Grupos de Rock Bravo nunha 
nova edición do Castaiiazo rock, 

Chantada será os dias 29 e 31 de 
Outubro centro do rock galego 
con concertos dos grupos Os Di
plomáticos de Montea/to , Papa-

queixos, Bochechiñas, Impresen
tables, Os Tabernícolas, Herdei
ros da Crus, ademais dos anfi 
trións Os Rastreros . 

Alén dos concertos celebrarase o 
dia 30 pola tarde unha reunión 
con todos os grupos e persoas in
teresadas na que se debaterá a de
finición e liñas básicas do movi
men to (rock bravo, bravu ou 
arroutada?) e elaborarase unha 
unidade de acción de cara a pro
mocionar o rock galega. 

Os organizadores fan un chama
mento público á participación nes
tes actos nos que se tentará orga
nizar unha campaña publicitaria 
de lanzamento coa posibilidade de 
editar un disco recopilatório dos 
grupos. Para rnáis información so
bre esta xuntanza pódese contac
tar con Richi, dos Rastreros, no 
teléfono 982/ 441851. + 



Ciéncia
ficción 
híbrida 
Os dados de Deus 
de A. Lezcano 
Arturo Lezcano dase a coñecer 
como narrador cun libro de rela
tos, Os dados de Deus<1i, un libro 
no que conviven relatos de diversa 
índole máis no .que prima o "fan
tástico" e a ciéncia-ficción. 

O volume divíde e en cinco par
te : "Nós", "Eles", "Descubrimen
to ", "Apocalip es" e "Alén". A 
primeira parte compon e de catro 
relato . Os dous primeiros de ca
rácter humorí tico, nos que o au
tor u a dunha escrita distanciada e 
unha miga irónica. Son dous rela
to máis ben reali ta , como o úl
timo da érie, do que outra cousa. 
O citado, "O cándido", é un relato 
clásico: o "parvo" da aldea que di 
as verdades e venta o futuro. Con
verterase na primeira vítima da 
traxédia que acontecerá aquel ve
rán, e que el mesmo profetiza. "O 
lago asolagado" pódese inserir 
dentro do "fantástico" pero é un 
relato completamente falido. 

'Eles" -os alieníxenas, o que 
non on coma nós- e tá confor
mado, tamén , por catro relatos. 
Ainda que definir o segundo, 
Utopía', como relato quizá sexa 

un abuso de linguaxe. E un mero 
exercício retórico. Por outra parte, 
e ainda que e te relato poderia in
cluir e dentro do apartado de cién
cia-ficción, o único que hai desta 
no presente conto é aber, no final, 
que o que e tá a chimpar o espiche 
é un er do éculo XL. O primeiro 
conto deste apartado é o tema clá-
ico da ciéncia-ficción que comeza 

a e de envolver: o home vi to por 
outro morador da terra (normal-

Leituras 

mente do reino animal) que nega a 
existéncia do home -"Peixes vo
adores non identificados", tal é seu 
título. O que si é un relato de cién
cia-ficción é "Treboada sen tre
bóns". É neste relato onde Lezca
no mostra as suas aptitudes para o 
xénero ao que se adscrebe. O últi
mo da série é un frouxiño conto 
sobre o lobi-home. 

A terceira parte, "Descubrimen
tos", consta de tres relatos. Dous 
que se poderian inscreber dentro 
do relato de xénero --ciéncia-fic
ción- e un outro que seria máis 
ben un relato sarcástico sobre as 
redaccións de periódicos. Os dous 
primeiros son o de sempre. Quer 
dicer, o de sempre nunha ciéncia
ficción --como a galega que está 
nos inícios: un intento de explicar 
o presente ollando desde o futuro. 
Deste xeito é explicada tanto a apá
rición de Cristo como a tumba do 
Apóstolo. Contodo , faltoulle a 
Lezcano o humor que usa nos pri
meiros relatos do volume e mais o 
sarcasmo do último relato desta sé
rie: Folga xeral no planeta Galax". 

Chega a cuarta parte, dous relatos, 
"Apocalip e '. Máis que relatos 
on aproxirnacións que o autor non 

desenvolveu inteiramente. Quizá 
porque son, máis ben, apólogos. 
Por outra ban-
da , nestes 
dous casos, 
como en "Uto- Demostra 
pía" e algúns 
máis, cai na 
tentación mo
ralista. O lei
tor, polo iní

Lezcano 
que 
se traballa 

cio, pode pen- máis, se 
sar que vai ler medita 
ciéncia-ficción 
e cando se de
cata, xa tarde, 
está a ler cate
cismos. Esta 
dobre leitura 

máis, se cria 
un mundo, 
pode 
chegarmáis 
lomee. 
Compre 
que se 

-que a pro
duce o texto-
é própria de 
moitos relatos 
e novelas des- esqueza 
te xénero na- da fácil 
rrativo, e máis 
en países onde moralina 
non é moi cul-
tivado. Tamén 
estes relatos 
de Lezcano denúncian un síntoma 
( ou síndrome) próprio dos lugares 
onde o xénero está en cueiros: cói
danse máis as cualidades literárias 

NARRATIVA 
1 

• 

do que a expresión dun 
imaxinário poderoso, o 
sentido do relato, a pre
senza de personaxes, o 
contido, etc. Quer dicer, 
a bela escrita está por 
cima de todo. E así, afi
na], todo queda en belas 
palabras. Que é o que 
acontece na maioria dos 
presentes. cantos, agás o 
devandito "Treboada 
sen trebóns", onde os 
elementos menciona
dos: como ausentes, 
fanse presentes. 

A quinta e última parte 
está composta por tres 
relatos, ou por un rela
to, "'Jubilee' en Wind
sor" , e duas homena-
xes: "Flaubert son eu" e 

"O autógrafo" -homenaxe a Cor
tázar. '"Jubilee' en Windsor" é un 
bon relato, no que Lezcano de
mostra coñecimento dos resortes 
do xénero fantástico, sentido do 
humor e domínio da "medida". 
Mália que lle sobre a coletilla fi
nal, dándolle ao conto un resorte 
humorístico que lle sobra. 

En total, un volume do que se sal
van, por cafü:lade, dous relatos, e 
do que outros tantos se len con 
agrado. Contodo, demostran estes 
que Lezcano, se traballa máis, se 
medita máis, se cría un mundo, · 
pode chegar máis lonxe. Compre 
que se esqueza da fácil moralina 
que se tira dos relatos que se insi
ren dentro do xénero da ciéncia
ficción (lévanse lidos moitos apó
logos sobre a formiga e a chícha
ra ... electrónicas). E tamén debe 
coidarse: recórrese moito á supos
ta facilidade da ciéncia-ficción 
cando está esgotada a imaxina
ción. Non é que sexa o caso, mália 
alguns deslices e algunha que ou
tra derrapaxe. t 

XGG 

(1) Col. Literaria núm. 121. Editorial Gala
xia Vigo, 1994. 120 páx. 

Dezasete relatos breves, moi curtos os máis deles, de ben diferente temática 
e feitío, que sabotean o ritmo e disposición real dos acontecementos 
case tanto como prefiren o humor, a ironía e a negación de toda importancia 
para os seus personaxes. 

NA MESf..M COLECCIÓN 

OS NERVIOS DA CABEZA 
Xosé Cermeño 

X ERAIS 

~" ~~ 
A CIDADE DAS CHUVIAS 

Xosé Femández: Ferreiro 
CEMITERIO DE ELEFANTES 

Francisco Alonso 
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Paixón 
/ ó 

erot1ca 
O último 
de Miro Villar 
Chegou-nos a segunda entrega 
poética da autoria de Miro Vi
llar, 42 décimas de febre que dá 
início á coleczón Nume -"Un
ha xanela aberta no adentro 
máis fondo dos homes e mulleres 
desta Terra. Un espelta no que 
mirarmos o percuso do sangue 
desde as fontes do desexo até as 
rosas ventureiras das 
palabras" - da editorial mura
dana ToxoSoutos. 

O livro estrutura-se en prólogo 
"Quero enredar coa Palabra, / 
darlle outro senso distinto, / tei
mar proque a cuncha se abra, / 
penetrar no labirinto. / E sei que 
non me arrepinto / de encetar es
ta procura / sen ter recursos da
bondo, / con franqueza en des
mesura, / pois a Lírica no fondo / 
soamente é materia pura)" catro 
cademos: palabras, imaxes, lito-

1 conta de discos 1 

Música de Cambra / 
S.alvador Brotons / 
Leopold Piano Quartet 

Salvador Brotons é un xoven 
compositor catalán que na sua curta 
carreira artística xa leva xerado un 
amplo repertório de obras para 
instrumentos solistas, corais e grupos 
de cámara. Neste último apartado 
inclúese o disco recén editado, no 
que o leopold Piano Quartet 
interpreta catro composicións de S. 
Brotons: duas Sonatas, un Trio e un 
Cuarteto. 

Violín, violoncello, viola e piano 
terman en todo momento da partitura 
sen que nunca chegue a derrubarse, 

. acadando un clima de tensión, sostida 
polo bon pulso dos instrumentistas, 
que son quen de pasar do suave ao 
abrupto coa necesária soltura que o 
desenrolo da obra de tumo requira. 
Música desenvolta, pois, entre 
frecuentes contrastes, característica 
habitual da música contemporánea, 
na que se poda encadrar a obra de 
Salvador Brotons. • 

X.M.E. 

{ 

grafías e recordos e un epílogo 
"Unha atlántica Fisterra /e unha 
nórdica cidade /(chamada na an
tigüidade / Thule) foron fin da 
terra / porque o ignoto alén ate
rra. / Aquén mar remata a viaxe / 
porque tamén sinto a friaxe /dos 
mundos descoñecidos / e despois 
dos versos lidos / carezo de roáis 
bagaxe". 

Cada unha das partes é introduzi
da por unha ilustrazón de Lois Ló
pez· Rico que é tambén culpável 
do deseño gráfico -magnífica a 
escolla da cor do texto mas, se ca
dra, a letra un chisco grande de 
máis . No primeiro dos cadernos as 
notas a pé de páxina anticipan-se 
a chamada o que nos desconcentra 
un pouco, mas por coeréncia c;os _ 
outros cademos, onde vai a refe
réncia do poema, podemos enten
dé-lo-. 

Os 4,2 graus de paixÓn erótica que 
contén o livro corresponden-se na 
realidade con 42 décimas de estru
tura clásica --estrofes de dez ver
sos octosílabos con rima conso
nante segundo o esquema abba
accddc- ou lixeiramente cam
biante: alternando o uso de cuarte
tas e/ou redondillas unidas as ve-

Boa 
recolleita 
Xalgarete 
O labor de persoas como as de 
Xalgarete, e outras que estarán de 
actualidade dentro de pouco e das 
que falaremos en ANT, é real
mente importante para a pervivén
cia do naso folclore, necesitado de 
que non se esquezan e perdan esas 
pezas populares, parte importante 
da nasa idiosincrásia. 

A asociación etnográfica Xalge
reto, que ten unha curta existén
cia, apeséntanos neste Hai tantos 
anos ... pezas cantadas xunto ás 
puramente intrumentais, recolli
das en diversas povoacións do 
país nun laborioso e estimábel 
traballo de campo. Xalgarete 
quer recoller e recopilar dos no
sos maiores esas pezas que co
rren o risco de desaparecer coa 
sua memória. 

GMl~O 

zes por un pareado central -5ª, 
8ª, 10ª, 18ª, 25ª- e mesmo duas 
quintillas -8ª, 23ª, 29ª, 34ª- nas 
que en casos 
atopamos alte-
razóns asi na 
9ª, 24ª e 41ª o 
quin to verso 
rima en aso
nante, ou na 
14ª e 40ª nas 
que tambén o 
quinto verso 
fica livre, sen 
rima. 

O primeiro 
dos cadernos, 
Palabras, 
acolle poemas 
baseados na 
Literatura 
que, como xa 
acontecera en 
Auséncias 
Pretéritas, 

Saudamos 
esta entrega 
de Miro 
Villar 
na espera 
de coñecer 
Abedeceda-
rio no que 
sabemos 
esquecer 
os metros 
clásicos 

son iniciados por versos de pres
tado de autores como Hernández, 
Soror Madalena da Glória, Cal
derón, Sá Carneiro, Pessoa, Pe
dro Salinas, loan Vinyoli ou un 
anónimo normando do primeiro 
milénio. Son poemas de fondo 
contido erótico, como acontecerá 

A interpretación está cinxida ao 
tradicional e resulta gratificante a 
sua escoita. Resaltan especialmen
te as voces das cinco pandeiretei
ras (Amélia García, Ana Belén 
Campo, Ana Alonso, Paula Cau
to, e María Xosé Martínez) que 
fan unha boa aportación á obra co 
seu saber· cantar e cunhas voces 
ensambladas que tocan o máis 
profundo da alma galega. Non hai 
que esquecer a solvéncia nas gai~ 
tas de Ramón García e Roberto 
Carrera, no tambor de Felipe G. 
Tilve e Rafael González no bom
bo, que completan o cadro de mú
sicos <leste disco. 

Estes traballos ben feítos sempre 
serán recebidos con ledícia dentro 
do foíclore do país, e compre non 
esquecer o seu labor documental e 
de fecolleita. 

Todas cantas pezas populares se 
vexan resgatadas e queden grava
das para uso e desfrute (se gostan) 
de futuras xeracións, son un grao 
de area para a recuperación da 
identidade cultural dun pavo, que 

inexcusavelmente ao longo do 
livro, as vezes claramente explíci
to "Horizontal, sí, te quiero, / e na 
entrega xenerosa, / libre de rigor 
austero, / lasciva, libidinosa, / 
despaciosamente espida, / de va
gar humedecida, / co respiro en
treéortado / na desmedida fogaxe 
/ dunha gorentosa viaxe /por te
rritorio vedado". 

O segundo dos cademos, lmaxes, 
está baseado, que é tanto como di
zer adicado pois en rigor é unha 
homenaxen, no cinema: Capra, 
Ford, Lean, Kazan, Chaplin, Vis
conti, Resnais ou Passolini son os 
homenaxeados e ainda outros, se 
lemos atentamente a décima 21 ª 
baseada en Teorema "Einsenstein, 
Ford, Rosellini, / Cocteau, Renoir, 
Lubitsch, Lang / Visconti, Buñuel, 
Fellini, / Kurosawa, Hawks, Kazan 
/ e outros máis non saberán, / sen
do mestres do cinema, / gravarte 
exacta nun poema / como eu fago 
de continuo / en o don case divi
no /do Pasolini en "Teorema··. 

O terceiro dos cademos, Litografí
as, contén poemas baseados na 
pintura de loan Miró. Sen perxui
zo dos outros textos nós preferi
mos a décima 28ª "Muller, paxaro 

se construe precisamente con ese 
esforzo. 

Proxectos como o de Xalgarete 
serven para que se evite a desapari
ción de pezas, apostando por recu
perar todo o que ainda queda. De
sexamos que cada vez fique menos 
por coñecer e máis recollido. + 

Decénio 
musical 
Biella Nuei 
O grupo aragonés Biella Nuei ven 
de cumprir os dez anos de existén
cia con este traballo, o primeiro, 
din eles, de criación . Anterior
mente estudaran e recopilaran pe
zas tradicionais da sua terra, que 
estaban penosamente condenadas 
a desaparecer, resgatando danzas 
e melodías antigas ao entrevistar
se con vellos gaiteiros e rodas 
aquelas persoas que os podían in
formar sobre os vellos ritmos. 

na noite, / que viaxas para a rapi
na / con lentor, sen que se escoite, 
/ como Amor de concubina, / na 
baixada repentina / destragas toda 
a beleza / con mortífera afouteza, / 
muller, nocturna curuxa / que 
agoira como a papuxa / sente a 
morte con febleza'', que co pri
meiro dos seus versos e o subtil 
xogo co título da litografia F emme 
et oiseaux dans la nuit ( 1968) vale 
un livro. 

O cuarto caderno, Recordos, aco
lle poemas baseados no amor e 
desamor, tambén acopamos qui
zais a única poesía social que con
tén o livro na décima 41 ª "Ont~ 
mirei nos teus olio / humidade 
cristalina,/ vin idénticos abrollos / 
nunha nena palestina / <liante dun
ha arma inimiga. /Gravada na iri
discencia, / choraba por impoten
cia, / por Ci xordania, por Gaza. / 
Chorabas como a rapaza, / e ó 
pola miña au encia". 

Saudamos e ta entrega de Miro 
Villar na e pera de coñecer e ver 
impre o e e eu Abedecedario no 
que abemos e quece o metro 
clásicos.+ 

FRANCISCO SOUTO 

Neses anos o grupo que variou até 
a sua composición actual centrou e 
no labor de divulgar e e folclore 
"extraviado". Agora, ne te álbum, 
reelaboran as pezas tradicionai ao 
seu xeito con resultado sati fatório. 
Os Riella Nuei amósanno que en 
Aragón non todo son xotas e exis
ten outros ritmos (pasodobre, fan
dango, bolero 
polca, etc.) dos 
que tirar melo-
d i as que for- Riella Nuei 
man parte do 
acervo cultural 
aragonés. 

Un do aspec
tos máis sa

amó anno 
que en 
Aragón 
non todo 

lientábei des- s n xota 
te traballo é a e.xi ten 
excelente in-
terpretación outro 
nas pezas can- ritmo 
tadas de Ma-
ne] Colá e 
Luis Miguel 
Bajén, especialmente no magnífico 
terna "habaneras" (quen nos ia dicer 
que destacaríamos este ritmo nun 
conxunto de Aragón) que, de ser 
cantado doutro xeito, poderia variar 
totalmente a conceición e facer da 
letra tradicional unha sucesión de 
versos co perigo de cair no cúrsi. Ás 
veces o ton do cantante nun tema 
pode· darlle diferentes dimensións, e 
Ievalo directamente ao fracaso ou 
darlle unha sólida entidade. 

A obra mistura case ao 50% os te
mas instrumentais e cantados e na 
sua parte final decaí, rompendo a 
harmonía das primeiras pezas. 

Subliñar o son da bandúrria, ins
trumento de corda inabitual nou
tros folclores, e o da gaita de boto, 
característica dese território. O 
Romance de Catalina adaptado á 
língua aragonesa gañou un prémio 
no Festival do Camiño celebrado 
no noso país. As dulzainas son ou
tro elemento típico empregado con 
acerto, especialmente, nas polcas, 
que leva~ o nome da banda.+ 

ÓSCAÍl LOSADA 



GuieirQ 
CULTURAL 

Miguel Mosquera 
~Non é bon que os artistas 
teñan que sair da terra para se reafirmar~n' 
•M. BERTOXO 

Miguel Mosquera pinta, 
.como di Fernando 
Ferro, "coa cor 
necesária, semellante ás 
cores dos ba'rcos para 
ser vistos no mar". 
Papel impreso, plumas, 
cordas ... povoan, con 
rigoroso critério 
compositivo, a suas 
obras. Á forza plástica 
<leste contraditório 
ourensán se engade a 
sua capacidade como 
comunicador gráfico. 
Certa heterodóxia, boas 
doses de ironía e goce 
neste exercício 
completan o resto: 
unha obra rabiosamente 
contemporánea. 

Ten o sen traballo unha boa re
ceptividade alén da GaJiza? 

Os artistas plásticos galegos en 
xeral ternos bastante prestíxio -
penso que ben gañad<>- fora da 
Galiza. O que é moi lamentábel é 
que na terra non haxa unha corres
pondéncia coas expectativas que 
se están a descobrir como algo re
al aqui fora. Non é bon que os ar
tistas teñan que air da terra para 
reafinnar e a si mesmos! 

En cerros ámbitos non existe a 
en ibilidade preci a, unha inque

danza, unha preocupación tanxí
bel. Nunha feira como Arco, por 
exemplo, tes pre ente un bon nú
mero de galería do Paí Valenciá. 
Que quer dicer? Que hai unha pre
ocupación, que exi te un IV AM ... ; 
en definitiva, que exi te unha po
lítica promociona} éria, unh há-

hitos expositivos rigorosos. Os re
sultados vense por si mesmos. O 
Centro Galego de Arte Contempo
ránea pode ser algo vital neste 
senso, mais cunha leitura séria, 
sen medo nengun. Tamén convén 
respaldar iniciativas como as das 
poucas galerías que asumen riscos 
moi considerábeis indo a un even
to da envergadura de Arco -tan 
considerábeis como que .chegan a 
pór en perigo a continuidade da 
própria galería. Isto é importante! 

Por outra banda, en certames co
mo o devandito percébese como a 

universalidade da arte é algo real. 
É dicer, non falo de "exportar" ar
te, un termo cursi, falo de que te
rnos uns níveis moi dignos. Cando 
chega algune de fora á Galiza, o 
"papanatismo" que se percebe é 
algo incnbel. Non se trata de facer 
responsábel ás administracións 
dun xeíto sistemático, o que hai 
que alertar é sobre a enorme canti
dade de indocumentados que tra
ballan ou colaboran coas adminis
tracións. Non só na Galiza, por 
certo. De calquer xeito, a xente 
está a traballar allea a todas estas 
circuntáncias do seu entorno. 

O INSTITUTO GALEGO DAS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 

'' 
presenta, a través do 

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO, 

O MARISCA[ 
de 

RAMÓN CABANILLAS 
e ANTÓN VILAR PONTE, 

baixo a dirección de 

Marcelino de Santiago 11Kukas" 

~NJJ 
CONSELLERIA 
DE CULTURA 

16HEH • e•::> 
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Irnos á sua obra. Cal .é a sua 
mensaxe? 

Cada un traballa con certas refe
réncias: unhas do que estás a viver 
a cotio, da leitura de xomais ... A 
miña obra é a resposta a estes mo
mentos. Preocúpanme moito en
viar certas mensaxes moi concre
tas ou recuperar determinados ele
mentos nunha sociedade tan de:.. 
gradada a nível humano e meio
ambiental. Con posterioridade, 
tento cifrar estas mensaxes, estas 
claves e tics no senso dun S.O.S., 
dun xeito máis ou menos intelixí
bel ou determinante. Trátase dun 
discurso de natureza ética. Nuns 
momentos nos que a ética parece 
esmorecer, tanto 
no persoal, como 
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porción de ternura, do máis huma
no das situacións. É se cadra co
mo un sistema de pulsación cons
tante das próprias vivéncias, como 
un relato. Mellor ainda, como un 
diário moi íntimo: un discurso, 
sempre -xenuíno, do que estás a 
ver ou viver. Falo tamén de crude
za, olio! Hai situacións tremenda
mente cruas da que es testemuña, 
mesmo así, cheas de poesia. 

Que épocas diferéncia na sua 
traxectória plástica? 

Eu comezo a pintar nos 70. Póde
se dicer que neste momento fago 
unha pintura netamente compro
metida a nível social -mesmo 

con incidentes coa 
extrema direita 

no social ou meio- 'P 
ambiental, através reocú pame 
do meu traballo fa
go unha reivindica
ción moi directa de 
certas atitudes. Es
ta é a miña aporta

polo seu contído. 
Máís tarde, dico
rreria por unha enviar época fondamente 

ción. 

mensaxes 
concretas 
·nunha 

"rural", ainda con 
cores moi chama
ti vas, tons moi 
"eléctricos", mais 
sempre planos. En 
calquer caso, nos 
distintos suportes 
que empregueí 
sempre xoguei cos 
volumenes que, 
tanto as follas de 

De tal .sorte qtJe os 
elementos que em
prego son a conse
cuéncia do traballo 
que estiven a facer 
até agora: collage 

sociedade tan 
degradada no 
terreo humano 

· e distintos planos 
nos que vou enga
d in do rnáis ele
mentos atopados 

e meio
ambiental" 

xornal como os 
papeis pintados, 
me podían propor
cionar. Co tempo 
vas engadindo 
máis e máís ele
mentos, de feíto .é 
a mesma obra a 
que os "pede". 
Asemade, o que 

ou, mellór <lito, 
"recuperados" de 
todo aquilo que 
ben poderia rema-
tar no lixo. Trátase 
dun traballo se ca-
dra etnográfico. Tal e como di Ca
milo Franco, é máis ben un xeito 
de facer "paisaxismo" -unha re
conversión semántica que serviría 
para denominar a aquel que inter
preta o seu entorno imediato, tan
to físico como sentimental-, ao 
que haberia que engadir a vea po
ética. Somente o conceito de poe
sía pode neutralizar a frialdade 
deste obxectos e das eventuais 
imaxes que podan compor ~ De 
calquer xeito, penso que o traballo 
que estou a facer remite -pola 
sua codificación- ao rneu entor
no máis imediato; noutras pala
bras, á terral 

Daquela, como sente vostede a 
poesia? 

Penso que a poesía é a observa
ción detida das cousas tras a sua 

Cambados 

estou a facer hoxe non deixa de 
ter o mesmo nível de compromiso 
que hai vinte anos. 

É patente na sua obra unha es
treita relación coa comunicación 
gráfica ... 

Pois si, de feíto adícome a publici
dade. Son un namorado da comu
nicación de masas, maís non vi
sual -televisión ... - senón gráfi
ca. Por esta razón falo de mensa
xe: sempre estou a enviar "tics", 
chamadas que necesariamente de
ben producir un efeito de retroali., 
mentación. É un aspecto máis do 
meu discurso, da miña obra. Fixen 
moito cartelismo, á marxe da pu
blicidade, como un elemento máis 
de provocación de determfüadas 
reaccións, de motivación própria e 
do observador. + 

Instituto Francisco Asorey, 
do 15 ó 21 de outubro 

Vilagarcía 
Casa da Cultura, 
do 24 ó 26 de novembrc., 

Vigo 
Centro Cultural Coixovigo, 
do 27 de outubro 
ó 1 de novembro 

Cervo 
Casa c:Ja Culturo {Burelo), 
do 4 6-6 de novembro 

Narón 
Auditorio Municipal, 
do 1 O 6 12 de novembro 
Pontevedra 
Teptro Principal, 
do 1 5 6 17 de novembro 
Tui 
Cine Yut, 
20 e 21 de novembro 

Ourense 

Teatro Principal, 
do 29 de novembro 
ó 5 de decembro 

Santiago 
Teatro Principal, · 
do 12 ó 18 de decembro 

O Barco 
_Casa da Cultura, 
-do 21 ó 23 de decembro 

As ,Pontes 
Auditorio Municipal, 
do 27 ó 29 de decembro 

Ordes 
Casa do Culturo, 
do 7 ó 9 ds decembro 

~edondela 

Auditorio Xosé Figueroo, 
do 12 ó 14 de xaneiro 
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llustracións de Pelerinaxes. 
Otero Pedrayo vendo chover. 
Betula fide/is e 
a Ponte de Comezo. 

De esquerda a direita, arriba, 
Pancho Pita, André Miragaya, párroco 

de Santo André, e Ben-Cho-Sei. 
Abaixo, Otero Pedrayo, Vicente Risco 

e Alexandre Carreña, médico de 
Cariño, na porta do Santuário. Foto 

Bibliotéca Ben-Cho-Sei. 

A viaxe· da Xeración Nós a Santo André 
de Teixido 

Sobre a reedición de Pelerinaxes de Otero Pedrayo 
• ANTÓN CAPELÁN 

Unha das publicacións que viron a · 
luz, a finais do ano 1993, procu
rando inserirse, aínda que como 
alternativa, no conxunto de libros 
de viaxes a Santiago e ensaios so
bre as peregrinacións, foi a reedi
ción facsímile que fixo Ediciós do 
Castro do volume de Otero Pedra
yo Pelerinaxes /, editado por An
xel Casal en setembro de 1929. 

O antecedente imediato da peregi
naxe que Otero Pedrayo empren
dera nesas datas con Vicente Ris
co e B,en-Cho-Shey .ao San An
drés, fora outra que fixeran, entre 
o 8 e o 11 de xullo do Ano Santo 
de 1926, desde Ourense ata San
tiago o propio Otero, Vicente Ris
co, Xavier Pardo, Lois Feixó e 
Antón Sánchez e á que se lle aca
barían incorporando, na vila de 
Si11eda, ·Florentino López Cuevi
llas e Alfonso V. Monjardín. O 
domingo 11, os membros do Se
minario de Estudos Galegos_ Lois 
Tobío, Martínez López, Wences
lao Requejo e Celestino- N oya fó
ranos agardar ao ·Pico Sacro para 
entraren todos xuntos na cidade 
do Apóstolo. O tamén membro do 
S.E.G. Xavier Pardo deixounos 
nas páxinas de A Nosa Terfa a 
crónica puntual desta romaxe en 
sete entregas que lev-an o título de 
"No camiño de San-Yago", o 
mesmo da súa col.aboración no 
número extraordinario do boletín 
nacionalista correspondente ao 
Día de Galicia de 1926, que facía 
as veces de introdución a todo o 

relato. Convén aclararmos que o 
propio Xavier Pardo advertía aos 
lectores de A Nosa Terra que as 
roáis das notas que el publicaba 
daquela foran 

"sacadas do minucioso Diario do 
Viaxe que, coa súa sutileza e mes
tría, fixo o Risco, que si como es
critore é formidábel, non o é me
nos como psicólogo"(ll. 

Nós sospeitamos que ese manus
crito de Risco incluría tamén os 
numerosos debuxos de paisaxes e 
dos cruceiros que ían atopando 
polo camiño. Hoxe en día só nos 
queda lamentar que Risco non 
dese luz o volume mencionado 
por Xavier Pardo, e que Otero 
Pedrayo non publicase · tamén un 
libro sobre esta ·primeira viaxe, 
que se titularía necesariamente 
Pelerinaxes //. 

Unha mañán do 1927 

Preparada a peregrinaxe, como a 
do ano 1926, no despacho de Ris
co e unha vez trazado o itinerario a 
seguiren nun rolo de papel duns 
dous metros de longo conforme o 
mapa de Fontan conservado por 
Otero Pedrayo, na mañanciña do 4 
de xullo de 1927 partiran de Ou
rense cara ao San Andrés tan só os 
tres amigos antes citados, aínda 
que, nun principio, estaba previsto 
que tamén os acompañasen os que 
un ano antes viaxaran a Santiago. 
A idea desta partira de Ben-Cho
S he y, quen xa acudira en dúas 
ocasións ao San Andrés desde Ca-

riño, onde exercera de mestre na
cional. Claro que non se ha de ig
norar tampouco que nas páxinas 
da revista Céltiga 

de, este libro de viaxes non deixa 
de presentar un certo carácter co
lectivo, dado que, no momento 

de redactar o 
de Buenos Aires, 
da que eran tamén 
colaboradores os 
tres amigos-ouren
sáns, Antón Villar 
Ponte publicara, no 
mes de outubro de 
1926, o texto "Una 
visita a San Andrés 
de Teixido". Hai xa 
anos, Anxel Fole 
lembrou que., en 
1936, a agrupación 
luguesa do P.G., 
que tiña como pre
siden te a Ramón 
Fernández Oxea, 
programara unha 
peregrinaxe ao San 
Andrés de Teixido 
da xente do partido 
nacionalista e das 
Mocedades Gale
guistas, á que se
guiría outra por 
Bretaña, Irlanda, 
Gales e Escocia¡2i . . 

Sobre urtha liña 
de descripcións 
paisaxísticas, 
Otero vai 

texto , a partir 
das notas toma
das durante a 
viaxe, Otero Pe
drayo non se 
privou de incor
porar directa
mente algúns 
textos motiva-

incorporar das pota viaxe, 
/ dados a coñece 

poes1a, con anteriorida-

reflexión de polos tres 
autores en dife-

fil osó fi ca, rentes publica-
cións periódi-

retratOS cas. Así, repro-

d · duce os seus ar-. e tlpOS, tigos "Fomento 

consideracións de turismo" de 
El Pueblo Ga-

SOCÍO}Ó:xiCaS, llego (17-VIII-
/ 1927) e "Un . 

evocacions xardín i-unha 

histÓriCaS,· carta" de Célti-
ga (10-IX-

elementOS 1927); de Ben-
Cho-Shey in-

Como é sabido; hUffiOrÍStÍCOS... ·clúe un artigo 
Pelerinaxes I de sobre as esta-
Otero Pedrayo tuas dos Condes 
conta con numero- de Amarante, 
sas ilustracións de aparecido nas 
Vicente Risco, autor así mesmo ·páxinas de Celtiga (25-IX-1927) 
dun interesante "Prólogo", que co título de "Os Condes Deshau-
vén a ser unha ampliación do seu ciados", e de Risco toma o artigo 
artigo de Céltiga (25-VII-1928) "Lembranza de Teixido", que vi-
titulado "As viaxes de a pé". ra a luz en la Voz de Ortigueira 
No!! obstante ~ profund~ _un~~a- .. . ~~--IX~ 197). · 

Unha ocasión perdida 

Precisamente, en razón das caracte
rís ticas q·ue deixamos indicadas, 
coidamos que a presente edición foi 
unha magnífica ocasión perdida pa
ra reunir de verdade ao tres cami
ñantes nun ó volume, coa adición, 
como apéndice ou me mo como 
prólogo, en sub titución do texto li
miar de Marta González por exem
plo, do amplo e fermo o artigo "Da 
pelednaxe a Teixido'', que Xo é · 
Ramón Femández Oxea publicou 
na revista lar de Buenos Aires, co
mo Homenaxe a Ramón Otero Pe
drayo do seu colega de pelerinaxe 
co gallo da súa xubilación"<3i . O 
texto de Ben-Cho-Shey, quen de
clara expresamente que de ningun
ha maneira pretendía equipararse 
ao mestre ourensán, constitúe o 
contrapunto irónico do volume de 
Otero, que resulta de lectura abri
gada para calquera que estea intere
sado en enteirarse de certos porme
nores e anécdotas graciosas que Hes 
aconteceron aos tres peregrinos. 

Hai que recoñecer que, por desgra
cia, ata o de agora Pelerindxes non 
foj obxecto da necesaria atención 
por parte da crítica literaria especia
~zada, pero, no momento de apare
cer, recibiu comentarios eloxiosos 
nas páxinas do xomal de Poriela 
Valladares por parte de Euxenio 
Montes<4l e de A. Villar Ponte. 

Distintos intereses 

Pelerinaxes pon .de manifesto, as 
diversas motivacións intelectuais 



que movían aos tres peregrinos: o 
interes~ que mostra Ben-Cho
Shey polo estudio e catalogación 
das pequenas igrexas que 'van ato
pando no camiño, sobre as que 
voltaría no ano 1935, en Risco 
trócase en afán de debuxar crucei
ros, petos de ánimas, motivos es
cultóricos de igrexas, paisaxes, 
como correspondía a tan eminente 
folclorista ... Tal e como sucede 
con Diario 1921 de Castelao e 
Mitteleuropa de Risco, os outros 
libros dos homes de Nós que non 
enxendraron a necesaria tradición 
nas promocións ·literarias seguin
tes, Pelerinaxes é inclusive un vo
lume fermoso desde o punto de 
vista material, debido ás numero
sas ilustracións que ilustran todos 
os capítulos do texto oteriano. 

Na nosa opinión, no conxunto da 
voluminosa obra de Otero trátase 
dun do volumes máis singulares 
e logrados. Pola propia estrutura 
aberta do libro de viaxes de tra
dición románüca -pén sese en 
obras como Viagens na minha te
rra de Almeida Garrett- a perso
nalidade literaria do autor mani
féstase con absoluta autenticida
de e plenitude, libre das conven
cións xenéricas que, ás veces , 
parece como e o atafegasen. So
bre imha liña central de descri
ción paisaxísticas que lle impón 
a propia viaxe, Otero Pedrayo 
vai incorporar os elementos máis 
heteroxéneos: poesía, reflexión 
fiJosófica , retratos de tipos, con
sideracións sociolóxicas, evoca
cións históricas, elementos hu
morísticos ... Pero non por iso se 
resente a unidade estética do 
conxunto, ao servicio da cal pon 
un estilo verbal moi peculiar e 
sempre brillante, lonxe do barro
quismo dalgunhas novelas, pero 
cuns recurso imax.inísticos de 
notable orixinalidade. Ao noso 
modesto entender, Pelerinaxes 
contén pá¿dnas verdadeirarnente 
memorables aínda que nesta 
ocasión só queremos chamar a 
atención obre as que levan por 
título "O paraigua ", "Unha cea 
feudal ' "Rábade", "Betula fide
li ', "O bacallau da pau ada" , 
"Filo ofía do cam iño '. 

Ante de rematarmo esta notas, 
cómpre convidarmo a que e en
fronten directamente con Peleri
naxes l toda aqueta per oas 
que teñan lido a obra Viaje al fin 
de los mundos<s> do xornalista 
Valentín Carrera, quen, sesenta 
ano mái tarde, volveu a narrar 
a mesma viaxe de Ourense ao 
San Andrés tomando como guía 
o volume de Otero. Así poderán 
apreciar con claridade a distancia 
estética abismal que vai dun li
bro de viaxes primeirizo, cun es- . 
tilo bastante descoidado, á prosa 
engaioladora e envolvente do 
mestre ourensán. + 

(1) PARDO, Xavier: "Verbas limiares" en 
"No camiño de San-Yago" en A Nosa 
Terra (1-IX-1926). 

(2) FOLE, Ánxel: "Lembranzas luguesas: 
Unha forte apena pra Ben-Cho-Shey" 
en . RAMÓN E FERNÁNDEZ OXEA, 
Xosé: Ga/icia no corazó11, Ediciós do 
Castro, Sada, 1977, pp. 226-227. Con
vén sabermos que, no número de Célti
ga correspondente ao Día de Galicia de 
1927, Ben-Cho-Shey publicou a "Parola 
celestial" titulada "Sant-Yago e San An
drés". 

(3) RAMÓN E FERNÁNDEZ OXEA, José: 
"Da pelerinaxe a Teixido" en Lar, n2 

293-295, marzo-maio, 1958, p. 15. 
(4) MONTES, Euxenio: "Pelerinaxes (cun 

saúdo pró Otero Pedrayo)" en El Pueblo 
Gallego (20-Vlll-1930). 

(5) CARRERA, Valentín: Viaje al fin de los 
mundos, Deputación Provincial da Co
ruña, 1978. 

'Nunca crein no 
materialismo 
histórico' 
No seu "Prólogo" a Pelerinaxes, Vi
cente Risco fálanos do proveito cien
tífico que se obtiña deste tipo de via
xes a pé por Galicia adiante, "do que 
co-elo ganan a geografía, a etnogra
fía, a sociología de Galiza"0 J. Pero o 
certo é que, como noutros textos de 
Otero, ao lector actual non se lle po
de escapar o sistemático ocultamento 
que leva a cabo o escritor ourensán 
sobre as condicións de vida da oobo
ación campesina, a pesar de que a 
viaxe desde Ourense a San Andrés 
de Teixido, a mediados dos anos vin
te, tivo que enfrontar de cheo aos tres 
peregrinos co subdesenvolvemento 
económico da Galicia do interior. 
Non cabe dúbida de que, cando se 
proceda a estudiar a literatura paisa
xística de Otero Pedrayo en compa
ración coa cultivada por outros escri
tores de preguerra (Evaristo Correa
CaJderón, a quen encontran os tres 
peregrinos na cidade de Lugo, Luis 
Manteiga, Anxel Fole ... ), poderase 
descubrir a enonne distancia que hai 
entre as visións estéticas de Otero 
Pedrayo e as modernas reportaxes 
sociais de Johan Carballeira, en espe
cial as que publica no período de 
transición cara á II República en El 
Pueblo Gallego sobre as comarcas 
do Leste da provincia de Lugo co tí
tulo xenérico de "Por las tierras bra
vas y sufridas de Galicia". Debemos 
lembrar que, xustamente como preci
sión a unha entrevista que lle fixera 
en Lugo o propio Johan Carballeira, 
Otero Pedrayo publicaría o artigo 
"Arredor do tema labrego", moi inte
resante para observarmos o seu pro
fundo conservadorismo social, que 
xa resultaba inaceptable, claro está, 

• para os membros da xeración de inte
lectuais novos que estaban en proce
so de radicalización política, pero ta
mén para calquera que, hoxe en día, 
considere a realidade social e cultural 
do campesinado de Galicia sen a né
boa dos rnoi fondos prexuízos anti
materialistas do señor de Trasalba, 
ben reflectidos neste parágrafo: 

"Xa sei que co ista decrarace6n póño
me lonxe da moda. Que se lle vai fa
cer! Nunca creÚl no materialismo hes
tórico, e coido que o sentido pragmá
teco que hoxe manda na vida -millor 
dito que figura mandar- non remanece 
dunha filosofía serea e outa sinón 
dunha desesperace6n. Están desespe
rado os comunistas da Europa orien
tal, están internamente desesperados 
o que soilo arelan compoñer o mun
do con receta económecas, sin ser a 
de esperaceón do cativo, do pequeno, 
do feíto miúdo, sin trascendere. Can-· 
do a espranza do mundo está pendente 
do trunfo das forzas do esprito, resulta 
tristeira proba de inf erioridade, de ne
gaceón a aititude que soilo estima co
mo esenzal unha millor orgaizaceón 
da riqueza. Sei moi ben que o labrego 
galego non vive materialmente como 
ten dereito a vivir e que calquer polí
teca redentora teq que restituílo á vi
da que merece il, o labrego, creador 
de vida. Mais tamén sei que o labrego 
disfroita dun mundo espritual, en cuio 
alentar atopa a felicidade, que o seu 
sentido relix.ioso do mundo préstalle 
unha superioridade interior que os ho
mes da cibdade poden envexar, e que 
entre un pobo labrego ben mantido e 
luxado, mais do todo materialista e 
pragmáteco, e un pobo labrego que 
come e vive mal, mais animado polo 
sentimento inrnorredoiro, calquer, to
do amante da Galiza, escollería ó se
gundo"l2>. + 

(1) RISCO, Vicente: "Prólogo" en OTERO 
PEDRA YO, Ramón: Op. cit .. p. 8 

(2) OTERO PEDRA YO, R.: "Arredor do te
ma labrego" en El Pueblo Gallego (14-
IX-1930). · 
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Robyn Quinn 
'As identidades nacionais constrúense 
falsamente' 
• OSCAR LOSADA 

Robyn Quinn, profesora 
universitária australiana 
que visitou o noso país 
para dirixir un 
obradoiro, dentro do 
seminário "Pé de 
Imaxe", no qúe se 
analisaba como se 
construe ficticiamente 
unha identidade 
nacional, afirma que ás 
veces estas construcións 
responden a "estratéxias 
de mercado". 

Como se sustenta a sua afirma
ción de que se inventa unha na
ción a meio dos sistemas audio
visuais? 

O obradoiro deseñeino para amasar 
que as identidades nacionais son 
sempre unha construción: dos cine
astas, os publicitários, os historiado
res, etc. Non hai unha cousa só qt.le 
poda denominarse identidade nacio
nal, e ao longo do tempo formas di
versas de identidade nacional téñen
se inventado. Un exemplo do que 
digo, é que hai nun mesmo estado 
xente que está incluída mentres ou
tra permanece excluída Por exem
plo, en Austrália os aborixes están 
afastados da noción de identidade 
nacional, xa que está baseada no 
conceito de persoas de étnia branca, 
falar lento e chapeus grandes. Es
toume a decatar de que en España a 
identidade nacional vese desde cer
tos grupos como excluinte para eles, 
que non se ven reflectidos na supos
ta identidade española Pergúntome 
se os xitanos teñen a sensación de 
que forman parte dela ou os traba
lladores imigrantes ou a xente da 
Galiza que se senten galegas e non 
españois. Calquer representación da 
identidade nacional serve a intere
ses de grupo determinados. 

Que tipo de beneficios tiran eses 
grupos de poder do que vostede 
chama "identidade nacional in
ventada"? 

Ao final é unha estratéxia de mer
cado. Se crías unha identidade na
cional de ser branca e de idade mé
dia, os produtos podes dirixilos ca
ra esa audiéncia. Se formas a ima
xe de que por ser español iso vai 
comportar portarse de certo xeito e 
que vas mercar certo tipo de pro
dutos, iso constitue unha avantaxe 
económica para alguns grupos. 

Que deben facer os aborixes no 
seu país para integrarse a formar 
parte desa identidade nacional, 
ou é xa unha batalla perdida? 

Con eles deuse a situación de que 
xente que nacera ali non era con
siderada como tal e non tiñan cer
tificado de cid~dania ... Desde o 
ano 1968, os aborixes están a lói
tar polo que chaman "direito a un
ha terra", direito a posuir unha te
rra onde viveron antes de o home 

·branca chegar ali. antes de chegar 
a raza branca a Austrália pensába
se que a terra non pertencia· a nin
guen, o que é unha total . parvada 
porque os aborixes xa levaban 
tempo nela. Un pequeno fato de-

les, da zona Norte, levou este 
asunto ao xulgado e despois de 
seis anos gañaron o Jwízo, polo 
que agora teñen o direito a estar 
na terr~ na que sempre viveron. 

Na televisión australiana non verán 
nengun presentador aborixe, nen 
aparecera nengun neno desa raza 
nos anúncios. Asi, como te vas sen
tir identificado cunha nación na que 
nunca ollas a tua imaxe reflectida? 

Canto tanto por cento do total 
da povoación australiana está 
formado por aborixes? 

Arredor do 2%. Está a baixar por 
mor das diversas enfennidades, pa
las que morreron milleiros. Ainda 
asi, na última década as cifras au
mentaron unha miga grácias a un 
mellor control sanitário. En tempos 
non babia vacuna nengunha 

A NOSATERRA 

Vostede di que nas televisións 
están a desaparecer as catego
ri as (comédia, drama, etc.) 
misturándose un chisco de to
do, e que haberia que chegar a 
un ha nova análise do f eito tele
visivo ... 

Penso que o que chamamos pos
modernismo está influindo moito 
n~ televisión. O que antes se cha
maban video-clips se está a_ con
verter no estilo dos programas in
formativos, sen.do o estilo predo
minante tamén nos programas 
dramáticos. Se ves as reportaxes 
informativas, xa non son de in
formación xornalística, a meiran
de parte están dramatizados. De 
calquer cousa faise unha dramati
zación e a iso chámanlle reporta
xe xornalística, cando non é tal, 
posto que non existe nengun tipo 
de investigación.+ 

..................... ~ .............................•.............. 

Unha identidade 
imposta polos meios 
En que mom·ento ere que lle 
chega a unha persoa ese con
ceito de identidade nacional 
inventada? 

Fundamentalmente accede a 
ela através dos meios de comu
nicación, especialmente a TV. 
Os australianos teñen unha 
imaxe do estado español se
gundo o que receben dos 
meios. Portanto a sua imaxe 'é a 
de corrida de tauros, flamenco 
e sevillanas. As Olimpiadas de 
Barcelona estaban, en certo ter
mo, promocionadas dese xeito 
tópico para os estranxeiros. Eu 

nunca me atopei cun español 
que estivese nunha corrida de 
touros e, pola .contra, din con 
moitos que non están dacordo 
con que se celebren. 

As investigacións amasan que a 
opinión que se ten das causas 
provén en grande mediqa das 
informacións que se receben 
dos meios. Se van ser os meios 
os que decidan a idea que ti tes 
do mundo, é moi importante sa
ber de onde proveñen, como es
tán editadas e a que intereses 
serven as imaxes que ollas. Esa 
é a función da educación.+ 
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Conv.ocatórias 

Fundonários 
en práticas 
Os funcionários en práticas, segundo o 
listado publicado no DOG o 23 de 
Agosto de Í991, convocan unha asam
blea, que se celebrará o 15 de Outubro 
ás l J da mañá no IPFP Monte de Con- , 
xo de Santiago para tratar o tema rela
cionado co concu·rso de traslados ·do 
presente curso, asi como información 
xurídica de última hora. 

Safári fotográfico . 
O vindeiro 23 de Outubro, domingo, o 
colectivo de criación audiovisual Ollo 
de Vidro da A.C. Alexandre Bóveda, 
organiza unha viaxe que terá por rota 
Estaca de Vares e Ortega!. O prezo in
clue viaxe e monitores. Será de 500 
pesetas para sócios e 700 para non só
cios. Información en Emilia Pardo Ba
zán 25-2º ou no teléfono 24 43 55 (de. 
17 a 21 horas). 

Prémio 
Modesto Figueiredo 
O Pedrón de Ouro convoca o Prémio 
Modesto Figueiredo de narrativa bre
ve, aberto a todos os autores de ool
quer nacionalidade con unha ou máis 
obras inéditas e non apresentadas a 
nengun outro certame no mesmo tem
po. A extensión dos traballos virá en
tre un mínimo de 5 e 30 follas DIN 
A4, mecanografadas a dobre espazo só 
por unha cara. Para participar hai que 
remesar catro exemplares á Fundación 
do Patronato do Pedrón de Ouro: 
Apartado de correos 1.046. 15780 
Santiago. Prémio Modesto Figueirido. 
O envio ten que ir acompañado por 
unha plica cos dados persoais que se 
identifique coa obra a meio do título e 
un lema. Admítense obras até o 15 de 
Novembro de 1994 para acceder ao 
prémio de 100.000 pta. 

Prémio de investigación 
antropolóxica 
O concello de Verin orgahiza a oitava 
edición do prémio de investigación an
tropolóxica, arqueolóxica ou histórica 
Xesus Taboada Chivite, dotado con 
500.000 pta. Os traballos non han de 
respetar nengun límite de extensión e 
terán que cinxirse ao ámbeto de Galiza 
e Portugal. Os traballos poden enviar
se baixo plica, antes do 31 de Out.o
bro, ao Concello de Verin: Praza do 
Concello, l. 32600 Verin. 

Xornadas internacionais 
do CIEMEN 
O Centre Inter!Jacional Escarré per 
a les Minories Etniques i les Nacions 
convoca as XV Jornades lnternacio-

Teatro 

As trampas do azar 
De Buero Vallejo, interpretada por 
Encama Paso e Carlos Ballesteros, 
o Xoves 13 no Teatro Principal de 
~antiago. 

Hetairas 
Rossy de Palma e Pilar Ruiz in
terpetan Hetairas, o Martes 18 e 
Mércores 19 no Principal de San
tiago. A obra é unha versión da 
própria Pilar Ruiz a partir de tex
tos de Luciano Samosata. 

A locas aventuras do 
barón Munchausen 
Polo Teatro Negro de Praga, o 
Xoves 20 no centro cultural Cai
xavigo. 

Oleanna 
A obra de David Mamet interpre
tada por Joaquín Crémel e Blanca 
Ponillo entre outros. O Sábado 15. 
e Domingo 16 no Principal de 
Santiago. 

nals baixo o Útulo Pota Construcción 
Europea: contribucións das Nacións 
sen Estado. As xomadas celebraranse 
do 28 de Outubro ao 1 de Novembro 
en. Banyoles e contan con participantes 
de Bretaña, Irlanda, Gales, Itália e Ca
taluña. As inscripcións fican abertas. 
até o 15 de Outubro na secretaria do 
CIEMEN: Pau Claris 106, ler, la. 
08009 Barcelona. Teléfono (93) 302 
01 44, e fax (93) 412 08 90. As cuotas 
van desde 3.000 pta. por un dia até 
11.000 pta por todos os días con pen
sión completa. 

Obradoiro 
de encadernación 
A cooperativa de educación meioam
biental CEM, organiza o seu terceiro 
Curso de encadernación artística. O 
curso dura 7 meses (de Novembro a 
Maio) con aulas de duas horas nos 
Martes e Xoves. A inscrición fíca 
aberta até fin de Outubro. Para máis 
información dirixirse á CEM: Laracha, 
10 (As Conchiñas). A Coruña. (981) 
26 5640. 

Prémio fotográfico 
Manzaneda 
A segunda edición do prémio de foto
grafia Man zaneda, convocado pola 
asociación de amigos de Cabeza de 
Manzaneda Xenciana, ven dotado cun 
prirneiro prémio de 30.000 pta. e catro 
accesits de 10.000 pta. Poden conco
rrer todas as persoas interesadas cun 
número ilimitado de fotografías a cor 
(20x25 cm.) da Serra da Queixa. O 
prazo de entrega, baixo plica e lema, 
fica aberto até o 10 de Decembro de 
1994, na asociación Xenciana. Esta
ción de Manzaneda. Trives. 

XVIII Fitei 
A XVIII edición do Festival Interna
cional de Teatro de Expessao Ibéri
ca vai acontecer na cidade de Porto do 
3 ao 14 de Xuño de. 1995. Aconteci- · 
mento cultural ímpar na sua área xeo
gráfica e lingüística, o Fitei vai apre
sentar as producións máis significati
vas na cena teatral seleccionadas entre 

Actividades 

Mullere 
servícios sociais 
A secretaria da muller do Sindicato La
brego Galego organiza un ciclo de 
clíarlas na Casa da cultura de Melide 
todos os Venres ás 9 da noite até o 4 de 
Novembro. O Venres 14 pódese escoi
tar a charla Mullere servícios sociais, e 
o Venres 21 falarase de Relacións nais
fillas e conflictos xeracionais. • 

Macbeth 
Macbeth do "Teatro do Noroeste". 

De William Shakespeare, interpretada 
por Teatro do Noroeste, do 19 ao 23 
no teatro Principal de Ourense, e do 
25 ao 27 no Principal ·de Santiago. 

Doberman 
Por Teatro do Morcego, o Xoves 13 

en Carballo e o Sábado 15 en Narón. 
Doutra banda, Teatro do Morcego re
presenta Mistério Cómico o Venres 
14 en Padrón. 

Compañia de Maria 
Pon en cena o cabaretFisterra-Broad-

axenda 
propostas de máis de catro decenas de 
países. Todas as compañias e grupos 
de teatro poden apresentar a sua candi
datura a participante solicitando ficha 
de inscrición aos Serviyos Centrais do 
Fitei: Ruado Paraíso, 217-2º. S/5. 
4000 Porto. Portugal. Ou polos teléfo
nos (07-351-2) 208 24 32 e 208 72 70, 
ou ainda polo fax 200 42 75. 

Encontro Mundial de 
Solidariedade con Cuba 
A nación cubana a través das organi
zacións sociais que a representan bai
xo o reclamo do movimento interna
cional de solidaridade, convoca a to
dos os que manifestan a sua oposición 
ao bloqueo ao Encontro Mundial de 
Solidaridade con Cuba na cidade de 
La Habana do 21 ao 25 de Novembro 
de 1994. A pesar de que o bloqueo, 
xenocida e ilegal, é repudiado por par
lamentos nacionáis e internacioñais, 
por organizacións da máis diversa 
orientación ideolóxica e por nomeadas 
personalidades políticas, culturais e re
lixiosas de todo o mundo, a Adminis
tración norteamericana sostén o seu 
cerco ao redor do povo cubano. Unha 
chea de asociacións convocan o En
contro: Instituto Cubano de Amizade 
cos Povos, Federación de Mulleres 
Cubanas, Central de Traballadores de 
Cuba, Unión de Xovens Comunistas, 
Asociación Nacional de Pequenos 
Agricultores, Comités de Defensa da 
Revolución, Federación Estudiantil 

. Universitária, Unión Nacional de Es
critores e Artistas de Cuba, Federación 
de Estudantes do Ensino Meio, Aso
ciación de Combatentes da Revolu
ción, Casa das Américas, Movimento 
Cubano pola Paz e a Soberania dos 
Povos, Consello Ecuménico de Cuba, 
Centro Memorial Martin Luther King, 
e as unións nacionais de periodistas, 
xuristas, economistas e arquitectos e 
enxeñeiros da construcción. Hai unha 
proposta de prezos para os asistentes 
que incluen aloxamento en habitación 
dobres (6 noites e 7 dias), almorzo e 
cea, transporte entre o aeroporto e La 
Habana (sempre que coincida coas da
tas do evento, dias 19 e 20 de Novem
bro para a chegada e 25. e 26 para a 
saida). Os prezos van a 250 bolares 
no Villa Panamericana, 300 no Hotel 
Panamericano, 310 no Hotel Presiden
te e 380 no Copacabana. Cómpre facer 
chegar as reservas, listados e lugares 
de aloxamento amais de datas e núme
ros de voos de chegada"e saida, con 30 
dias de antecipación _ (20-25 de Outu
bro) .ao Instituto Cubano de arnizade 
cos Povos: Calle 17, 301 entre He l. 
Vedado. Cidade de La Habana. Cuba. 
Teléfonos do departamento de Europa: 
(07-53-7) 32 08 17 e 32 ·54 05 (cinco 
hor-as menos en La Habana).• 

way o Xoves 20 en Monforte, e 
interpreta a obra Squash de Er
nesto Caballero, baixo a direc
ción de Quico Cadaval, o Venres 
21 e Sábado 22, ás 9,30 da noite 
na sala Galán de Compostela. 

Commedia 
Humor para todos os públicos 
con Ollomoltranvia e a obra 
Commedia, un xoguete para 
Goldoni. Os Venres 14 e 21 en 
Ribeira, e o Sábado 15 no Cine · 
Veiga de Moaña. . . 

O Mariscal / 

Polo Centro Dramático Gale
go, do 15 ao 18 en Cambados, 
no Instituto Asorey. 

Annus horribilis 
Montaxe de Chévere Teatro . 
Venres 14 en Vilagarcia, e do 18 
de Outubro até o 4 de Novembro, 
de Mércores a Sábado, na sala 
NASA de Santiago. 

31 
Novo espectáculo de Materile 

Teatro que aproveita as caracteristicas 
especiais da sala Galán (Santiago). O 
número máximo de espectadores por 
función é 31. Até o 15 de Outubro, con 
funciqns de Luns a Sábado ás 9 ,30 da 
noite, na sala Galán. Información e re
servas no (981) 58 51 ?l.• 

O trinque 

No último tramo do ano 
Luís Seoane, ainda é 
tempo de b9tar man 
dalgunha das suas 
obras, mesmo das a el . 
referidas, sobretodo · 

tendo en conta que as 
autoridades <leste país 
non gastaron moitos 
foguetes en celebrar o 
labor deste nacionalista 
e intelectual exilado.+ 

. Anúncios de ba;lde 
· • Fíchanse bibliotecas particulares. 
Base de dados á medida do usuário. 
Utilízase ordenador portátil próprio. O 
resultado final entregarase en disco 
e/ou impreso en papel. Chamar ao 
(986) 43 36 23 e perguntar por Pablo. 

•Rapaces e Ecol.oxia. Somos un gru
po de nenos e nenas, entre 9 e 12 anos, 
interesados pola Natureza e a conser
vación do meio ambiente. Publicamos 
unha revista, O Merlo, da que acaba de 
sair o número 5. Gostarianos coñecer 
rapaces/asaos que tamén !les preocupe 
a Ecoloxia e que, sobretodo, nos ma
daran cousas para publicar na revista 
(debu.xos, notas, artigos, experién
cias ... ). Se alguén desexa receber algun 
exemplar, remesar 75 pta. en selos ao 
enderezo que segue: Bruño Fraga Bu
gallo. Rua das Bolboretas, 2. Montro
ve-Santa Cruz. 15173. Oleiros (A Co
ruña). (981) 63 70 83. 

• Particular vende Opel Corsa. Fa
bricado en AJemaña. Bon estado. Re
visión recén pasada. (982) 33 17 08. 
Chamar a partir das 8 da noite. 

• Vivencia amoblada. Nova, con cale
facción e lavadora Ben situada. Prezo 
discutíbel. (986) 20 16 08. Beade-Vigo. 

• Véndense auto-colantes Self-deter
minator (B/N 8,5xl4,5 cm.) PVP 25 
pta. c/u (pedido mínimo 4 unidades). 
Enviar importe total ( + 29 pta. para 
gastos de envio) en selos de correios a: 
S.S. Creasións. O Penedo, 3. 36930 
Bueu. 

• Véndese bicicleta de montaña de 
segunda man, en bon estado. 14.000 
pta. Perguntar por Sini en Deportes 
Jobo, Paulino Freire, 11-baixo. Vila de 
Bouzas. Vigo. (986) 23 69 72. 

• Véndese motocicleta GAC coma . 
Interesados chamar ao (981) 52 32 04. 

• Véndese casa de pedra sen tellado, 
con tinca. (981) 57 09 13. 

• Oferécese moza responsábel para 
traballar de canguro. (981) 19 11 09. 

•Véndese armário lacado de 4 por
tas. (981) 57 09 13. 

• Alúgase en Vigo vivenda amobla
da para estudantes, fácil acceso á 
universidade. Con calefacción. (986) 
20 16 08. 

• Os Comités Abertos de Facultarle 
de Lugo irnos organizar en Novembro 
e Decembro as I Xornadas sobre o na
cionalismo galego: pasado, presente e 
futuro. Ademais das cnarlas-colóquios 
faremos unha exposición con fotos, 
cartazes, pegatinas, libros, actas, etc. 
Todos aqueles que queirades ceder 

'Cinema 

Os clowns 
O Centro Galego de Artes da lmaxe 
(A Coruña) pasa o filme Os clowns de 
Federico Fellini os dias 14 e 15 dentro 
do seu ciclo Recuperar os clásicos. Ta
mén no CGAI pódense ver, o Xoves 
13, Dafamília de caimá.ns, Carta desde 
New York, Habitación 666, Arisha, o 
oso e o anel de pedra, e o Xoves 20 
Falso movemento, incluidos no ciclo 
adicado a Win Wenders. Completa a 
programa~ión O mestre de títeres (Ven
res 14) de Hou Hsiao-Hsien. Todos os 
pases son ás 20, 15 h. no local do 
CGAI: Durán Loriga, 10 baixo. A Co
ruña. (981) 20 34 99. Entrada 150 pta. 

material para a mostra podedes en
v ialo xunto cos vosos dados a: CAF 
Lugo. Escola Politécnica Superior de 
Lugo. A venida de Madrid, 81. 27002 
Lugo. Máis información no (982) 21 
28 45, ou perguntando por Xavier no 

· teléfono (986) 48 75 78. 

• Home de 30 desexaria receber co
rrespondéncia de rapazas de idade si
milar, cuJtas, boas e xenero a , que gus
ten de via:x.ar e de coñecer todo o refe
rente ªº país: a sua lfngua, a hi tória, a 
literatura. A miña actriz preferida é Pas
tora Vega, o músico Aute. X.M . 
R/Ángel Revollo, 9-1º. 15002 A Coruña. 

•Vendo Citroen BX. PO-W. Chamar 
de 15,30 a 16,30 h. ao (986) 29 41 83. 

•A Coordenadora para o Estudo dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA) ven 
de poñer en marcha unha campaña 
contra a pesca con redes de deriva 
no Atlántico norte, para colaborar na 
presión aos organismos de pesca da 
Unión Europea. A campaña con i te 
no envio masivo de postais ao minis
tro de pesca da UE Jochen Borchen, 
solicitándolle a desaparición desta for
ma de captura destrutiva nas augas do 
Atlántico. Calquer persoa que queira 
colaborar pode solicitar as postais ou 
un orixinal para auto-editalas, envian
do 50 pta. en selos novos a: Anxeriz 
19, 5º D. Milladoiro (Ames). Ou cha
mando ao teléfono (981) 52 07 69. 

• Necesítase mestre de galego para 
clases paniculares. Chamar ás tardes ao 
(986) 41 51 21, e perguntar por Eva. 

• Vendo chalet de 2 plantas mái ga
raxe e 2.550 m2 de terreo en A ado 
(Rianxo). (923) 26 76 57. 

• Convocatória Vinte anos sem 
Franco. Guardade toda a moeda 
de Franco. Nao a ga tede , nao a 
entreguedes nos bancos! Para acto de
mocrático a celebrar no 20 cabodano 
da sua morte. Permanecede atento . 
Seguirao instru9oe . 

• Libro de poemas, O devalo do mar 
(Compo tela, l 993), de Rafa Villar. 
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os ga to 
de envio contra reembolso). O pri 
meiros pedidos receberán, ademai · e 
de balde, o primeiro libro do autor, Li
ques da memoria. enderezo: Rafa Vi
llar. Calzada do Carme de Abaixo, 10-
29 C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34. 

• Mestre busca traballo: livrarias, 
editoriais, distribuidor ..• ou calquer 
outro. (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Carneceria cede direito de explo
tación grátis por non poder atendela. 
Vendo maquinária e ensino ofício. 
(981) 26 09 89 .• 

Anf!.e/ f ace 
Este Xoves 13 de Outubro ás 20,30 
da noite no auditório do concello de 
Vigo, o Cine clube Lumiere pasa o 

· filme de Otto Preminger Angel face 
(Estados Unidos 1953). Conta no re
parto con Robert Mitchum, Jean Si
mons, Mona Freeman, Herbert Mars
hall, Leon Ames e Barbara O'Neil. O 
seguinte filme na programación do ci
ne clube é Mississippi Masala (Esta
dos Unidos 1992) de Mira Nair, e se
rá o Mércores dia 19. Entrada 300 
pta ., abono mensual 1.000. Para 
maior información no teléfono do ci
ne clube: (986) 22 09 10. • 



Exposicións 

Castelao: 
a ironía de nós 
Unha escolma de cópias dos debuxos 
de Castelao no libro Nós , até o 20 de 
Outubro de 5 a 9 da noite, na Casa da 
Xuventude de Chantada. Membros da 
asociación cultural Os Papeiros reco
llen 20 cadros coas caricaturas e debu
xos de Castelao. Caciques, tolos, nenos, 
vellos, novos, emigrantes e esmolantes 
entre outros, comforman o universo de 
persoeiros que fica aberto no salón de 
exposicións da Casa da xuventude. 

30 anos no 2. 000 
Até o 31 de Decembro de 12 a 14 h., no 
Auditório de Galiza (Santiago) pódese 
ver amostra 30 anos no 2.000. Artistas 
galegos para un cámhio de milénio. 

Gonzalo Arauxo 
Pintura na galeria Sargadelos de Vigo 
até o 29 de Outubro. No acto de apre-
entación do libro Estirpe de Xosé L. 

Ferrín, Xavier Rodriguez Baixeras dixo 
a propó ito do seu criador plástico 
"quero gabar como se merece a fenno
sa edición, na que Gonzalo Arauxo ex
prc a tamén a sua ten ión particular, 
cromática en princípio, no que atinxe a 
opo ición total entre as cores extremas, 
ab olutas, e entre i tas e o vermello de 
. angue da e tirpe, tal como e aprecia 
no título; de pois, entre o carácter sim
bólico da cultura galega arcáica, en tra
zo expresionistas, sóbrios, e os xa pró
prio dunha abstracción xeométrica ... ". 

Propoñendo 
un neo cubismo 
Mo era de pintura de Mauel Mol~ún, 
até o 29 de Outubro na galeria Obelis
co da Coruña. 

Mantecón 
Na galería Abe! Lepina (Vigo) até o 
27 de Ourubro. O pintor reflexiona ou-

Música 

Sinfónica de Galiza 
O Xoves 20 no Pazo de Congresos da 
Coruña e o 21 no Auditório de Galiza 
en Santiago. Interpretará obra de 
Schumann e Bruckner dirixida por 
Víctor Pablo. 

A Traviata 
O Teatro Arriaga de Bilbo artella a 
montaxe da Traviata o Xoves 20 no 
auditório de Galiza. Conta no reparto 
con Luis Lima e Tiziana Fabricini. 

Orq u tra infónica 
de Cuba 
Coa dirección de Leo Brower, o Luns 
17 no Pazo de Congreso da Coruña. 

Orquestra Filarmónica 
de Sibéria 
Dua parada na Galiza na xira da Or
q u e tra Filarmónica de Sibéria. O 
Lun 17 no Teatro Principal de o Ou
ren e e Mércores 19 no centro cu~tural 
Caixavigo. 

Tino Martinez coa série Ex-votos. 

Páxinas coordenadas por 

· IAGO LUCA 

travolta sobre o tempo cos seus petro
glifos cromáticos. 

Rochas do tempo 
Fotografias de Caruncho co título Ro
chas do tempo, na aula de cultura Caixa 
Galicia en Santiago. Até o 28 de Outu
bro, de 19 a 22 h. de Luns a Venres. 

Briones 
Xoan Carlos Briones caiga os seus 
óleos no cafe bar Rua Nova de Santia
go. Pecha o 29 de Outubro. 

Alfararia 
Manuel Sobral expón até o 23 de Ou
tu bro no ateneo Santa Cecilia de Ma
rin a sua obra de alfararia creativa e 
tradicional. 

Casa das Artes de Vigo 
Acolle tres mosrras: as fotografías de 
Xurxo Lobato en O Camiño de San
tiago desde o ar (até o 14 de Outu- · 

Xavier Abraldes 
Concerto de guitarra clásica o Sábado 
15 ás 8 da noite na Casa da cultura de 
Ribeira. 

Andrea Curbelo's Short 
Fuse 
A NASA de Santiago abre a sua pro
gramación tras o peche do verán co 
primeiro conceno do seu ciclo de 
blues. O Sábado 15 actuan Andrea 
Curbelo' s Short Fuse (Chile/UK/USA) 
e os Miki Nérvio e Tbe Bluesmakers 
da Coruña. 

Castro Floxo 
Folk. O Xoves 13 no teatro Principal 
de Ourense. 

Música forte 
no Morrazo 
Festival na Sala Lestón de Moaña , o 
Sábado, 15 de Outubro ás 23,30. Ac
tuacións de Reincidentes (Andalu
cía), Hamlet (Madrid) e Sutagar 

axenda 
bro), História don proceso, obras es
collidas 1961-94 do pintor Orcajo 
(até o 22 de Outubro), e Para lettre 
international que reune obra gráfica 
de 14 artistas europeus (até o .14 de 
Outubro). De 11 a 14 e de 17 a 21,30 
horas os laborábeis, Sábados só de 
mañá e Domingos de tarde. 

Rañó 
Expón as suas fotografias no pub Pepa 
a Loba de Santiago. Até o 15 de Outu
bro. 

Piro gravados 
Até o 15 de Novembro na cervexaria El 
Ermitaño (A. Ojeda, 13. Teis-Vigo). 

ParaJoseph Beuys 
na Coruña 
A mostra Para Jo~eph Beuys. Trinta 
artistas internacionais fica aberta até 
o 6 de Novembro de 12 a 14 e de 18 a 
21 h., no Kiosko Alfonso da Coruña. 
En Xaneiro do 86 morria Joseph 
Be.uys e a meados do mesmo ano a ga-
1eria de Munich Bemd Klüsser, arte
llaba unha mostra sobre a sua obra e o 
modelo estético dos 80. A Consellaria 
de Cultura expón agora parte da mos
tra de Munich. 

Emília Torrón 
Expón as suas pinturas na sa-la dos 
Peiraos de Vigo até o 23 de Outubro, 
de Luns a Sábado de 17 a 21,30 h., 
Domingos de 11a14 h. 

Ex-votos 
O fotógrafo Tino Martínez expón a 
sua série Ex-votos, no Pazo de Fonse
ca (SanLiago ). 

Guillermo Martínez 
Debuxos no Círculo Mercantil de Vi
go. Até o 15 de Outubro de 7 a 10 da 
noite, Domingos de 12 a 14 h. • 

(Euskadi). Venda anticipada de en
tradas 1500 ptas. Na billeteira 1800. 
Tfno/fax para máis información 
(986) 22 69 76. 

Pedro 
Manuel Guerra 
O Domingo 16 na sala Casablanca 
(Valdoviño). 

Mac and Rones 
O Ven.res 14, ás J 1 da noite no Praia 
Clube da Coruña. Entrada 300 pta. 

Short Fews 
O Venres 14 ás 12 da noite na Iguana 
de Vigo. 

Santa Fe 
Concerto no Planta Baixa de Vigo, o 
Venres 14 ás 10,30 da noite. 

Orquestra Clásica 
de Vigo 
En concerto o Xoves 13 nas Pontes. • 

Q) escudo de Galiza, 

de seña do por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE • 
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Ex osicións 

Do sublime, até o 7 de Novembro no 
Museu do Chiado e Museu de Arte An
tiga (07-351-1-396 41 51). Colectiva 
con obra de Miguel Branco, Rosa Car
valho, Markus Ambach e Rui Chafes. 
Wim Delvoye expón na galeria Módu
lo. Arte antidestino pinturas de Artur 
Bual, até o 20 de Outubro na Triangulo 
48. Despois de amanhá, até o 18 de 
decembro no Centro Cultural Belém 
(07-351-1-3010 96 06). Unha mostra 
sobre o panorama contemporáneo das 
artes plásticas, privilexando aos artistas 
portugueses, pero cuhha escolma de no
meados artistas estranxeiros. Compren
de pintura, escultura, fotografía e arte 
pública entroutros soportes. Brincadei
ras elásticas de Joao Mota, até o 30 de . 
Outubro no Centro de Arte Moderna, 
unha instalación interactivas. Arquitec
tura InPossível, até o 16 de Decembro 
no Centro Cultural Belém (07-351-1 -
3010 96 06). Con obra de António Be
lém Lima Carlos Baptista, Graca Cam
polargo, Carlos Santelmo, Ricardo San
telmo e Albino costa Teixeira. Escultu
ra angolana, até o 16 de Outubro no 
Museu de Etnología. Un monográfico 
sobre a escultura do povos de Ang~aA 
influencia oriental na ceramica por
tuguesa do século XVII no Museu do 

· Azulejo (07-351-1-814 77 47) . Primei
ra exposii;áo do surrealiso;io ou náo, 
até o 29 de Outubro na galeria Sao Ma
mede (07-351-1-397 32 5~). Reune do
cumentos de anteriores exposicións, cu- · 
riosidades várias e algunhas obras de 
António Paulo Tomaz, Femando José 
Francisco, António Quadros, D ' As
sumpcao, Eurico, Goncalo Duarte, Jor·
ge Vieira, Paula Rego, Carlos Calvet, 
Mário Botas e máis dos próprios Cesa
riny e Cruzeiro Seixas. Oito séculos de 
Missionai;áo Portuguesa, até Decem
bro no Mostério de Sao Vicente de Fa
ra (07-351-1-888· 56 52). Divulga as 
máis significativas testemuñas mate
riais das misións portuguesas. Cerca de 
seiscentos obxectos utilizados ou pro
ducidos en zonas de expansión portu
guesa: obras de arte, obxectos etnográ
ficos, manuscritos, catecismos e voca
bulários en línguas indíxenas. O visi
tante poderá consultar unha base de da
dos con imaxes relativa ao património 

·conseguido en zonas de influéncia por
tuguesa. Fado: vozes e sombras, até fi
nal do ano no Museu Nacional de Etno
logía (07-351 - 1-301 52 64). Unha iné
dita visión do fado, que fai un trata
mento científico do tema ameio dunha 
relación apaixoada co motivo. A mostra 

Publicacións 

Canha! 
A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista (AMI) publica o nÚIJle
ro 1 da sua revista Canha! que com
prende variada información. Unha 
entrevista ao insubmiso galega Ru
bém Centeno, o artigo O galego na 
Caliza por R. Carvalho Calero, e un 
comentário ao libro Hertzainak : a 
confesión radical ademáis de tratar 
o independentisrr,o entre outros te
mas . Pódese pedir mandando 2 se
los de 50 pta. e 1 selo de 29 pta. á 
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Rui Chafes, en Umbra 
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é resposabilidade de Joaquim País de 
Brito, Benjamín Nereira, Vitar Bandei
ra e António Belém. Lisboa subterra
nea, até 31 de Decembro no Museu de 
Arqueología (07-351-1-36 00 00). 

Teatro 

As troianas de Jean-Paul Sartre, no 
Centro cultural Belém (07-351-1-301 
96 06). Espectáculo venceder no con
curso O teatro na década do Clube 
Portuges de Artes e ldeias. Dirixido por 
Eisa Valentim e Maria Duarte, interpre
tado por .Adriano Luz, Eisa Valentim, 
Maria Duarte, Maria D' Aires e Paulo 
Pinto, entre outros. O valentáo do 
mundo ocidental de J. M. Synge, no 
Teatro da Malaposta. Recente traballo 
de Rui Mendes no que interveñen. Jose 
Airosa, José Eduardo, Margarita Miran
da, Ana Nave e Rosário Gonzága, entre 
outros. O estranbo caso da tia do mel
ro de Fernando Gomes, no Comuna 
(07-351 -1-727 18 18.). Rimbaud-Une 
Saison en Enfer, no Teatro Ibérico 
(07-351-1-868 25 31), con texto de 
Paulo Venturelli, un espectáculo a solo, 
onde o actor Onivald<J Dutra interpreta 
Nicholas Arthur Rimbaud. Europa 
náo! Portugal nunca!!, no Teatro Mu
nicipal Sao Luiz (07-351-1-347 12 79). 
Espectáculo a sólo de Mário Viegas na 
continuidade de Mário Gin-Tónico (ba
seado en textos de Mário-Henrique Lei
ria) e Totó (baseado en textos inéditos 
do humorista Tóssan). Alguem Olhará 
por mim de. Frank McGuinness, polo 
Novo Grupo de Teatro no Teatro Aber
to (07-35l-1-797 09'69).• 

Inform.1non e.eral 
do" actos de Lishoa/9.J no tell. 

107-351-1 ) 3.J6 06 50/.¡I. 

AMI: 
Apa r-
t a d o 
4264. 
15080 A 
Coruña. 
Atenden 
calquer 
cuestión 
sobre o 
colectivo 
no mesmo 
enderezo. t 

Extracto das bases: 
12 .- Participantes: tódalas persoas que o desexen, 
sempre que as suas obras se presenten en galego 
ou portugués. 

22.- Traballos: orlxlnais e Inéditos, con un mínimo 
de 800 versos. . · 
32 .- Premio: 250.000 p~setas, placa de prata e 
publicación do libro. 

4.- Prazo: a presentación de traballos rematará 
ás 12.00 h. do día 30 de decembro de 1994. 

(Poden solicitarse as bases na Concellería de Cultura, 
Praza Maior, n9 7, (32005) OURENSE. Tel.: 3881 7 O) . 

• ~ CONCELLO DE OURENSE 
CONCELLERfA DE CULTURA 
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Rosa Coutinho 
'África é o bairro de lata da aldea global' 
• CARME VIDAL 

O almirante Rosa Coutinho foi un . 
dos protagonistas do golpe de 
estado que deu pé á revolución 
dos cravos en Portugal. Vinte 
anos despois, na sua visita a Vigo 
acompañando unha caravana de 
solidariedade con Cuba, segue a 
facer un balance positivo do que 
significou o 25 de Abril. ' o s obxectivos fundamentais, que 

eran acabar coas guerras mili
tares e democratizar o país, 

conseguíron-se" afirma ao tempo que si
nala os límites da revolta, "pensouse .de 
forma xenerosa conseguir o home novo 
portugués e non se logrou porque as cir-

. cunstáncias ínternacionais non foron en
tón favorábeis". Era o socialismo que fi
cou , como lamenta Rosa Coutinho, na 
gaveta pero que, mesmo asi, deixou im- · 
portantes pegadas en Portugal. Entre 
elas, un alto nivel de sindicalismo que 
sen eliminar a miséria, conseguiu que os 
pobres "deixaran de ser pobres confor
mados, aquela masa amorfa que o fas
cismo dominaba". 

Non foi só o home novo o que quedou no 
camiño senón tamén a reforma agrária 
revolucionária, "un soño bonito que non 
se desenvolveu por razóns externas e in
comprensións internas", e PortL,Jgal pasou 
de ter un 25% da povoación dedicado á 
agricultura ao actual 5% nunha destruc
ción que Coutinho chama "a matanza 
dos inocentes, porque eles non perceben 
o que os conduce á miséria". 

É entón cando Rosa Coutinho di que non 
se pode enterrar n~n o socialismo nen a 
re11olución. "As sociedades non aturan o 
número de marxinalizados que aumentan 
dia a dia e iso vai ter que ser modificado. 
A nova arde mundial é unha mitificación 
mais o que é claro é que as condicións 
internacionais non van cara un mundo 
·máis xusto" e, por isa, o socialismo resis
tirá "mentras haxa homes de boa vonta
de cunha conciéncia social de xustiza". 

Vítimas do apartheid 

É a inxustiza que o almirqnte denúncia, 
en Portugal .e tamén na Africa onde el 
participou no come_zo da longa descolo
nización angolana. "Tanto Angola como 
Mozambique nas suas independéncias 
recentes foron vítimas da tentativa de-
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que" acusa Rosa 
Coutinho ao mirar 
de novo ao sur e 
ser testemuño dun
ha África converti
da nun "bairro de 
lata da aldea glo
bal". 

No peirao vigués , 
fronte ao barco Rio 
Jatibonico que vai 
levar un cargamen~ 

. to de apoio galego
portugués a Cuba, 
o almirante fala da 
independéncia da 
illa. Entende que é 
ai onde está o futu
ro e asi as suas pa-
1 abras ao abrazar 
ao vicepresidente 
cubano Gallego 
Fernández no pei
rao vigués fo ron: 
"aquí estou , cheo 
de esperanza". Na 
aperta unianse os 

· anceios revolucio
n ár i os de Rosa 
Coutinho ..coa loita 
pela independéncia 
de Cuba. 

"É unha verdadeira 
vergoña para a 
Humanidade que 
haxa xente que fi
que satisfeita sa-

sesperada do apartheig de se manter 
como hexemónico na Africa e por iso 
ten desencadeado as guerras en todos 

bendo que en Cu
ba se pasa fame e que non hai medica
mentos cando ela se adiantou ás potén
cias máis ricas na fiSisténcia sanitária 

do seu povo" sina-os territórios veciños " 
di, sen deixar de culpa
bi lizar aos que alenta
ron o tribalismo sangui
n ári o da Un ita, "u nha 
criación dos americanos 
e un instrumento da 
África do Sul" .. 

A situación das antigas 
colónias portuguesas é 
tráxica, son paises des
truí dos pala guerra que 
tardarán tempo en re-
construirse. Sempre an-
te a impasibidade inter-
nacional amparada no 
siléncio da ONU, "unha 

- - - llllli - - - - - la o almirante. Cri

AoNU non é 
inocente, está a ser 

cómplice 
da política americana 

en Angola, Haiti, 
ou Cuba 

tica a atitude de 
abutres que ven en 
Cuba " un mal 
exemplo para os 
países da América 
Latina, senda co
mo é dignificante 
para os que loitan 
pola independén
cia". Rosa Coutin
ho apoia a Cuba 
como antes propi
ciou unha revolu
ción ou impediu 
que o Movimento 

organización nada inocente que está a 
ser cómplice da política americana, en 
Angola como en Haití, Cuba ou o Ira-

pola Liberación de 
Angola fose marxinado. Co compromiso 
e a vontade de xustiza social que o fan 
crer no ~ocialismo. + 

TRES EN RAIA 

Informe 
dramático 
• XOSÉ A. GACIÑO 

U n novo informe dramático volve 
plantear as dúbidas sobre o fu
turo do idioma galega. Hai vinte 

anos, Alonso Montero facia un chama
mento urxente, case desesperado, pa
ra salvar o galega. Reivindicar a pre
senza da língua galega na escala e 
nos meios de comunicación de masas 
eran as suas recetas . Chegaron os 
meios de comunciación e a escola en 
galega, pero posibelmente con moita 
menos rapidez da que se necesitaba 
e, desde lago, con moita menos pre
senza e intensidade da que faria falta 
para recuperar séculas de marxinali
dade. A teórica cooficialidade -direi
to, pero non deber de coñecer a lfngua 
própria- e a lexislada normalización , 
se son aplicadas por un governo non 
convencido e con critérios falsamente 
equilibradores, non serven para frear 
unha dinámica de inferioridade asumi
da desde a noite dos tempos. 

Avanza o galega na leitura e na escrita, 
di este novo informe igualmente dramá
tico promovido pala Académia Galega. 
pero retrocede nos seus mesmísimos 
cimentos: entre as novas xeracións, 
baixa a porcentaxe dos que non teñen 
o galego como língua materna. Hai ga
lego-flantes máis cultos pero menos es
pontáneos. Estase a ponto de darlle a 
volta á diglósia e que o galega se con · 
virta n_unha língua litúrxica, como o latín 
-é dicer, marta-, destinada a deter
minadas solenidades públicas. 

Fraga puxo un exemplo no recente de
bate autonómico do Senado: o seu pn
meiro discurso, previamente escrito, 
leuno en galega, pero nos turnos de re
plica, cando hai que improvisar, volveu 
automaticamente ao castellano (para 
alívio, por certo, do seu tradutor simul
táneo, que perdia o alento tratando de 
seguilo na sua vertixinosa leitura). Qui
zais conviña que o governo galega bo
tase unha ollada a Cataluña e se con
taxiase un pouco da sua defensa da 
lingua própria como sinal de identidade 
diferenciada, que foi praticamente o ei
xo central do discurso de Jordi Pujol -
ese si, sempre en catalán- nese mes
mo debate no Senado.+ 

VOLVER AO REGO 

e ando foi a guerra do Golfo dixe
ran .que o exército iraquiano era 
o cuarto do mundo, que tiñan 

misis de sete estalas e non se sabe 
cantas virgalladas poderosísimas e 
mortíferas, a máis dunha infantaria 
afeita á batalla que metia medo. Des
pois a guerra de verdade durou tres 
cuartos de hora . Aqueles satánicos 
soldados eran mozos mortos de fame 
que os bulldozer do exército norteame
ricano non tiveron reparo en enterrar 
vivos, por centos, baixo a area do de
serto. Houbo bombardeos masivos e 
instaurouse un-bloqueo do país. 

Agora prepárase outra batalla. E os te
letipos saltan frases asi: ··o exército de 
Sadam soubo recuperarse habilmente 
nestes últimos meses e volta a ser unha 
grande poténcia armada, moi perigosa, 
que ameaza a estabilidade d'""'"";;:::::yn..&, 
Quizá, se hai guerra, dure 
prender o pito ao xeneral 
tucky de turno.+ 




