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Arredor da castaña xira unha economi~ 
de case 1 .500 millóns anuais . 

Magostos 
e 111arron glacé 

Xa chegou o tempo das castañas. De ser produto básico na dieta galega até 
a chegada no século XVIII da pataca, a castaña foi perde11do terreo, apesar 

de ficar na memória popular como alimento arredor do que se fan os 
magostos. Máis de 1.000 millóns de pesetas séguense movendo a partir 
deste froito, abandonado das estatísticas da Consellaria de Agricultura. 
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Graham Greene 

No escenario ruinoso da Viena destruída 
póla guerra clesenvólvese unha intriga 

policial que oculta un caso ele 
corrupción. Dous amigos vense forzados 
ó enfrontamentó persoal. A novela máis 

popular ele Graham Greene. 
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O caso da náufraga francesa 
ridiculiza o salvamento costeiro 
A odisea de Louise Longo, a 
sobrevivente do veleiro belga 
Jan Van Gent, atopada na mar 
de Fisterra despois de dezaseis 
dias nunha balsa, reaviva as 
denúncias sobre a seguridade 
e o salvamento na costa. O 

resgate da francesa Louise 
Longo coincide coa aparición 
do informe sobre a sinistralie
dade dos mariñeiros galegas, 
que dá como segunda causa 
de marte dos pescadores os 
accidentes no litoral. (Páx. 5) 

-PP e PSOE desvincúlanse 
das mobilizacións 
en defensa do ferrocarril 
O tempo que ameazaba con 
auga non desanimou aos millei
ros de cidadáns que na mañán 
do Sábado 22 percorreron vá
rias ruas de Montarte seguindo 
o lema Non perdamos o tren. A 

Elíxio Rodríguez: 

mobilización forma parte da 
campaña que está a dinamizar 
a Plataforma galega en defen
sa do ferrocarril. O día 5 cele
brarase na Coruña unha nova 
mobilización. (Páx. 9) 

'Non penso na revancha, pero hai que 
gardar a memória do que pasou no 36' 
"Mentres haxa un galega que lea 
a história do seu país haberá na
cionalismo", di Elixio Rodríguez, 
o vello e mozo militante gale
guista, que como Antón Alonso 
Rios, rispouse das gadoupas da 
marte. Exiliado en México, xunto 

a Luís Soto, Carlos Velo ou Flo
rencio Delgado Gurriarán, Elíxio 
Rodríguez ven de publicar as 
suas memórias, auténtico diplo
ma de heroísmo e lealdade ao 
seu país, co título de Matádeo 
Mañá. (Páx. 16 -17) 

Os estudantes na defensa do Burgo 
Residentes do Burgo das Na
cións e membros de diversos 
colectivos universitários e non 
universitários pecháronse na ca
sa da Balconada en Compostela 
o pasado martes 25 de Outubro 

despois de manifestarse palas 
ruas compostelanas. A mobiliza
ción convocouse tras do primei
ro intento de demolición dos pa
villóns do Burgo o pasado ven
res dia 21 . (Páx. 11 e 20) 

Leyma volta a mans galegas 
O capital da Corporación Agroali
mentária Galega S.A. , proprietária 
de Leyma, terá outravolta capital 
maioritáriamente galega despois 
que a Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos do Governo 
autónomo concedese unha sub
vención para a recompra das ac
cións que vendara á Central Le
chera Asturiana (GLAS). 

A recompra da sociedade faise 
por vía dun convénio entre a 
Consellaria de Agricultura e em
presa fundadora da Leyma para 
finanzar o cincuenta por cento 
do valor das accións da leiteira 
galega que pasaran a máns da 
leiteira asturiana. O valor desta 
subvención ten un límite de 250 
millóns de pesetas entre o mo
mento da concesión e 1997. 

O compromiso da Corporación 
Agroalímentária Galega será de 
recuperar a maioria de capital da 
Leyma polo camiño de adquirir
lle á GLAS accións polo vinte 
por cento do património social. 

Leyma é a segunda empresa 
láctea do país, con máis de seis 
mil gandeiros agrupados en máis 
de cen cooperativas. No ano 89, 
a división de transformación e 
comercialización da Cooperativa 
Agrária Provincia¡ da Coruña foi 
segregada e traspasada a Ley
ma, sociedade na que participou 
co 48 por cento a GLAS. A Cor
poración Agroalimentária Galega 
formouse no 89 entre a Coopera
tiva Provincial e 95 cooperativas . 

Vários· sectores reclamaran a in
tervención pública para asegu
rar o control galega da Corpora
ción, en arde á súa importáncia 
estratéxica, pero o discurso 
competitivo da Xunta negaba a 
oportunidade de intervir . 

A Comisión para Asuntos Eco
nómicos resolveu tamén o réxr
me de concesións de axudas 
para a me/lora da competitivida
de en grupos de interese galega 
e outro de apoio ao investimen
to estratéxico. + 



A. IGLESIAS 

A produción de castaña non ten consideración na estatística agrária da Consellaria 

Con 1 5.000 toneladas anuais .e case 1 .500 
millóns de valor, a cultura da castaña 

esmorece no país de meirande produción 
XAN CARBALLA·ARANTXA ESTÉVEZ 

Segundo dados estatísticos oficiais arredor da castaña, sen considerar os usos da madeira do castiñeiro, móvese unha 
- economia que abala entre os 1.000 e os 1.500 millóns anuais. Mesmo senda un producto básico da dieta galega durante 
séculas, os soutos de castiñe_iros perden terreo, por desatención, enfermidades e caréncia dunha política asisada. Mentres 

Galiza é a meirande produtora do Estado os derivados manufacturados da castaña van maormente para exportación. 

Pedra de toque da cultura ali
mentícia do país durante cen
tos de anos, a castaña come
zou a perder preponderáncia a 
partir do século XVIII coa en
trada da pataca na dieta e nos 
cultivos. A fonda paisaxe de 
castiñeiros sofriu diferentes 
agresións, ben dé enfermeda
des como a tinta ou o chancro 
americano (Endothia 
parasítica), ben dos incéndios, 
ben .do abandono duns montes 
e unha selvicultura sen incenti
vos. Ainda nese caldo de culti
vo a tradición do magosto e a 
penetración pioneira dunha in
dústria manufactureira ábrelle 
expectativas que deben ser fo
mentadas. 

Apesar do descenso no número 
de hectáreas adicadas (unhas 

25.000 actualmente), a presen
za do castiñeiro na xeografia 
forestal galega segue aterran-. 
go de primeira magnitude. Nun 
informe da Comisión lnterprofi
sional da Castaña, do ano 90, 
considerábase que a superficie 

actualmente adicada con ca
rácter mixto á madeira· e ao fru
to atopábase abandonada de 
coidados culturais aumentando 
o perigo dos incéndios. 

Da análise de~te abandono da 

Produción de castaña (1993) 

Provincia Cantidade (Tm) Prezo (Pta /Tm) 

A Coruña 980 120.000 - 100.000 
Lugo 8.427 75.000 - 90.000 
Ourense -4.500 - 5.500 60.000 - 90.000 
Pontevedra 165 75.000 

Fonte: Circular interna da Consellaria de Agricultura. 

superfície productora os inves
tigadores do Centro de Louri
zán, Xosefa Fernández e San
tiago Pereira, deducían que 
había · unha excesiva amplitu_de 
de variedades que non se ade
cuan ás necesidades do mer
cado e que as enfermidades da 
tinta ou filoxera seguen tendo 
unha incidéncia notábel, ·au
mentando a do chancro na zo
na oriental de Ourense. 

Os biólogos de Lourizán apon
taban a necesidade de diversi
ficar a investigación sobre o 
castiñeiro, e o certo é que nes
tes anos na maioria dos vivei
ros, agás excepcións, os plan
tóns que se entregan están 
máis pensados para a produ
ción de madeira que propria
mente da castaña. 

'1 

Do consumo masivo 
á indústria alimentar 

A história do consumo da casta
ña é moi longa. No estado ac
tual, as producións estimadas 
nas circulares internas da Con
selleria (no Anuário de Estatísti
ca Agrária da Xunta non hai da
do nengun), andan en perto das 
15.000 toneladas (ver cadro), 
que se empregan para consumo 
en fresco nunha por~entaxe moi 
importante, indo unhas 300 to
neladas para elaboracións máis 
sofisticadas, nas que sobrancea 
o marrón glacé do que se ocu
pan as empresas ourensáns de 
Cuevas e Marrón Glacé S.L. 

A utilización en fresco ocupa a 
ur:is sete distribuidores, que ta
ran os que estiveron presentes 



nunha mesa na que o Sindicato 
Labrego Galega tentqu conse
guir un contrato homologado 
para os produtores. O intento 
froitifícou nun primeiro momen
to, pero xa hai dous anos que 
non se utiliza o contrato. 

Segundo Xosé Manuel Puga 
(SLG) "a causa quedou en nada 
debido ás caídas da produción. 
O que se tentaba era estabele
cer un marco estándar de pre
zos, segundo calidades e cali
bres". Para Puga hai quen vive 
da cástaña en exclusividade pe
ro en xeral os recolectores úsa
na como econ1C>mia de apoio, 
"moitos deles vendéndoas di
rectamente nas feiras e merca
d os. No acorde de hai dous 
anos procurábase estabilizar os 
prezos e estabelecer pontos fi
xos de recollida. Ou sexa esti
mular a produción e a economia 
da castaña". 

Na maioria 
dos vive iros 
os plantóns que se 
entregan están 
pensados para a 
produción de 
madeira antes que 
na castaña. 

Pouco coñecemento 

José Posada é o pioneiro da 
elaboración e manufactura da 
castaña, na que o marrón gla
cé é figura principal. A maioria 
da produción expórtase a pai
ses que demandan esta repos
tería de luxo, nomeadamente a 
Franza. Para Posada na Galiza 
hai un grande descoñecemen
to destes productos elabora
dos , e amosa preocupación 
polo futuro, "o problema é que 
se están degradando os soutos 
e toda a vida campesiña . A 
xente vaise porque non ve 
perspectivas e ademais hai 
descoñecemento e falta de 
sensibilidade". 

Só en produtos elaborados, Po
sada calcula máis de 300 mi
llóns de pesetas en cifras ac
tuais, que poderian multiplicarse 
doadamente, senda como é un 
producto tradicional de grande 
calidade.+ 

A maioria 
: da produción 
1 

¡ expórtase a países 
'- que demandan 

esta reposteria 
de luxo, 
nomeadamente a 
Franza. 
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! Castañas 
1 
1 

: quentes 
para curar 
o frio 
Ao chegar o outono, apare
cen os vendedores de casta
ñas asadas nas vilas e cida
des. Os s~us aparellos son 
inconfundíbeis; máquinas fu
megantes que lembran a pe
quenas e vellas locomotoras 
de tren. O arrecendo atrae a 
novas e vellos que, co cucu
rucho ateigado de castañas, 
sobrelevan mellar o fria outo
nizo. 

Sindo ten o seu posta de cas
tañas nunha praza das Trave
sas. Durante Outubro, Novem
bro e Decembro pasa dez ho
ras diárias no seu curruricho, a 
carón do lume. "Estou de nove 
a nove. lsto ainda dá traballo", 
di. Antes de asar as castañas, 
o lume ten que estar aceso 
máis de unha hora. Alguns im
pacientes pasan polo pasto 
várias veces para saber se xa 
asou algunhas. 

"Asar castañas ten a sua arte", di Sindo desde o seu posto outonal na rua. 

Vai para cinco anos que este 
home coloca o seu poste. Non 
hai tradición nen nengun tipo 
de ligazón co negócio das cas
tañas. 

Asar as castañas ten ao sua 
arte. Despois de feítas, tapalas 
cun papel durante uns dez mi
nutos, fai delas un manxar. A_ 
parte superior do forno de leña 
co que traballa Sindo serve 
para conservalas quentes, ain
da que moitas veces non sexa 
preciso pala cantidade de xen
te que vai mercalas. Os do-

mingos, este vendedor non dá 
feíto, xa que a xente sae a pa
sear e forma longas fileiras pa
ra conseguir as castañas. 

"Xa van cinco anos desque 
empecei a cobralas a vinte pe
sos o cartucho é xa rion as su
bin. É unha cantidade fácil de 
cobrar'', di Sindo. Cando che
ga a noitiña, a iso das nove, 
agacha os aparellos nunha ca
fetería e volta para casa. Sabe 
que se deixa a pequena loco
motora á intempérie, non que
da nada dela.+ 
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A. IGLESIAS 

Unha lición milenária 
Se algunha produción é milenária en Galiza, 
base alimentícia durante séculas, trabe principal 
da vivencia e do mobiliário, sustento da paisaxe e 
da fauna, rego dunha cultura, é a da castaña. Os 
soutos ~cachan no seu seo a história do país. 

Miles de anos despois o castiñeiro, igual que o 
carballo e outras espécies autóctonas, érguese 
orguloso como un símbolo fronte á invasión 
espe~ulativa de espécies de crecemento rápido 
introducidas sen control de nengunha caste. 
Cada ano os magostos do Outono, festa de 
alegria entre a vendima e o inverno, lémbrannos 
unha vella reivindicación. 

O tempo pasa e apesares de todo, a castaña volta 
tamén a entrar nas cidades, da man de artesáns 
que reinstalan o arrecendo do froito asado no 
balbordo urbano. E tamén se abre paso en 
aplicacións sofisticadas para exportar verdadeira 
calidade alimentícia: o exquisito marrón glacé. 

· Os dados· económicos que se moven arredor da 
castaña poden non ser de enorme magnitude, 
pero o manter e fomentar a sil'l1icultura do 
castiñeiro e· da castaña cumpre un papel 
ecolóxico integral: axuda a fixar a povoación, 
fornece un suplemento económico ás pequenas 
economías, incentiva o coidado do bosco e 
promove UIJ consumo natural e san. 

Todo economista honrado sabe que un país ten 
que se desenvolver a partir da própria riqueza. 
Como sucede con outros moitos productos 
próprios do país, coa castaña hai un certo 
autodesprezo que se volve asombro cando, 
desde os trinques das pastelerías de París, 
descóbrese a castaña embrullada en 
papel dourado e cun'valor engadido 
sorprendente. 

O castiñeiro mudou nun símbolo da 
restauración. Ben chantado 
na terra a arbre centenária sinala 
un camiño claro que o país debe 
seguir: conservar o próprio, 
transformalo, aproveitar o ensino 
dunha cultura milenária 
que soubo adaptarse para 
sobrevivir e usar os novas 
instrumentos técnicos para mellorar 
as manufacturas e a diversificación 
reclamada polos mercados. Todo 
isto reclama ollar para fóra despois 
de coñecernos dentro. Non vaia ser 
que algun espabilado pretenda 
vimos de aqui a un tempo a 
vendernos o marrón glacé como un 
invento estranxeiro, que os galegas 
non soubemos ver.+ 

ANOSA '!'ERRA 



A variedade vai do luxoso marrón glacé ao cocido máis batallador 

O redescubrimento da casta¡;a na cociña galega 
O comezo do Outono ven mar
cado, entre outras causas, pola 
recolla das castañas nos sou
tos. É tempo de magostos e de 
viña, que propícian a festa. Pero 
non só servel] as castañas pa
ra ser asadas. A indústria que 
se xerou ao redor deste produc
to recolle a costume dos nasos 
ancestros que, antes de que se 
introducira a pataca no século 
XVIII, tiñan na castaña un ali
mento de prímeíra fila. 

A castaña está ligada á alimen
tación galega dende xa non se 
sabe. Antes de que se íntroduci
ran na terra productos como a 
pataca ou o millo, a castaña for
maba parte do que se pode cha
mar dieta básica galega. A pata
ca levantou desconfianzas e non 
se implantou o seu consumo ata 
finais do século XVIII. Nun prin
cipio, foi chamada a castaña da 
terra ou castaña de Indias, e ain
da sen conserva esa denomina- · 
cíón nalgunhas bisbarras. 

Coa transformación que sofreron 
as dietas até o noso tempo, po
de parecer extraño que a casta
ña formara parte da alimentación 
básica. A sua composición e va
lor calórico amasan que estamos 
ante un alimento san e moi nutri
tivo. É máis rica en substáncias 
nitroxenadas que a pataca e ten 
un predomínio de hidratqs, su
cres e almidóns. Sobre o seu va- · 
lor térmico, só un exemplo: un 
quilo de castañas pode xerar 
1.650 calorías. 

Tamén abraía descubrir a canti
dade de tipos de castañas que 
coexisten na Galiza con diferen-

tes tamaños, cores e sabores: 
paquiña, sanmigueliña, verdiás, 
vilaude etc. Mália o seu carácter 
secundário na alimentación ga
lega e a desaparición de moitas 
hectáreas de castiñeiros, en 
moitas vilas e aldeas, é abriga
da a celebración dos magostos. 
Víño novo e castañas asadas 
son os· dous produtás ao redor 
dos cales xíra unha festa que, 
actualmente, non descaída á 
música folclórica. 

A celebración dos magostos re
móntase a dous séculas atrás e 
as suas características cambia-

ron ao longo do tempo. Tratába
se dun festexo que marcaba o 
remate da sega e da vendima. A 
longa vida dos castiñeiros sim
bolizaba a inrnortalidade e, por 
esa razón, os viciños que cele
braban o magosto, faciano nos 
adras e nos cemitérios, xunto 
aos seus defuntos. 

Hoxe, ademais das pequenas 
celebracíóns que mozos e ve
llos celebran en todas as cída
des e vilas, os lugares de maior 
producción de castañas queren 
equiparar os seus magostos a 
festas anuais. Os soutos~ de 

¿ti . 

moítas vilas de Lugo ou Ouren
se énchense de xente un dia en 
Novembro para degustar as 
castañas asadas, os chouri+os 
e o viño, cantar e escoitar algo 
de música. Xinzo de Limia, Rí
badavia, Folgoso do Caurel , 
Quiroga ou Chantada son al
gúns dos lugares que tentan re
cuperar as antigas tradic ións, 
dándolle novos matices. 

A castaña como 
elemento gastronómico 

Na Ga1iza hai duas empresas 
que comercializan castañas en 

SUBSCREBASE A 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu~ 
berta en maiúsculas) 
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ATENTAMENTE (SINATURA) DATA ,, 

A información que paga a pena ter 

diferentes formas e preparadas 
para formar parte dos máis di
ferentes pratos culináríos. A ga
ma comprende castañas con
xeladas ao natural, en almíbar 
ou en "marrón glacé", esta últi
ma cunha presentación digna 
do doce máis exquisito, e maio
rítariamente destinada á expor
tación. Ademáis das formas tra
dícionais de comer castañas 
que coñecemos, asadas ou co
cidas, existen múltiples formas 
de introducilas na dieta alimen
ticia cotiá. 

Caldos e potaxes poden ser 
cocíñados tendo como ingre
diente principal a castaña, que 
con cebola, allo, touciño e 
aceite conforma unha boa re
ceita para o frío do inverno. Pa
ra quen prefira utilizar legumes 
con elas , pode facer boliños de 
repolo e castañas ou unha me
nestra vexetal. As cerro tas , 
que abundan na nasa terra pa
la humidade e, coincídíndo coa 
apertura dos ourizos , pódense 
combinar coas castañas xunto 
con fariña, sal, pementa, nata 
e príxel . 

A repostería tamén ten unha 
longa lista de receítas a base de 
castañas. O "marrón glacé" con
siste en que as castañas unha 
vez peladas e recocidas, permi
tan a íntrodución do sucre e , 
posteriormente, a sua envoltura 
con almíbar. Require unha ela
boración complexa que se pode 
evitar, xa que o "marrón glacé" 
comercíal ízase na Galiza. As 
castañas pódense engadír ao 
arroz con leíte, ao flan, ás com
potas e aos xelados. • 



ACCIDENTES NO MAR 

Acusan de ineficácia, vergoña e fracaso aos servizos de seguridade costeira 

O resgate da náufraga francesa revela graves 
ineficiéncias do salvamento en mar 
• SEVERINO XESTOSO 

A odisea de· Louise Longo, 
a sobrevivente· do veleiro 
belga Jan Van Gent, 
atopada na mar de Fisterra 
despois de dezaseis dias 
nunha balsa, reaviva as 
denúncias sobre a 
seguridade e o salvamento 
na costa. O resgate da 
francesa Louise Longo 
coincide coa aparición do 
informe sobre a 

, sinistraliedade dos 
mariñeiros galegas, que dá 
como segunda causa de 
marte dos pescadores os 
accidentes no litoral. 

Desde a Plataforma en Defensa 
do Sector Naval e a Asociación 
de Titulados de Náutico Pes
qúeira, acusaron de ineficácia, 
vergoña e fracaso aos máximos 
responsábeis dos meios de se
guridade e salvamento. 

O barco belga Jan Van Gent 
lanzara un SOS o 5 de Outubro 
pouco antes de os tres tripulan
tes abandoaren o barco e saltar 
sobre unha lancha salvavidas. 
O dia 1 o o mercante ruso Soro 
avistou o barco á deriva a 120 
millas de Fisterra e un avión do 
SAR sobrevoou a posición. Se
gundo o SAR, dous dias des
pois renunciaron á busca pero a 
Asociación de Oficiais de Radio
electrónica da Mariña Mercante 
calficia de neglixéncia cesar a 
busca só pasadas 24 horas. 

De feíto, odia 20 outro mercan
te ruso, o Petrovsky atopaba a 
balsa con Louise Longo e sua fi 
lia abordo. No intento de salva
las, perdeuse a filia no mar. A 
embarcación de salvamento de
rivara vinte millas a Noroeste 
desde a posición do dia 1 O. 

Cento cincuenta mortos 

Precisametne nestes dias apa
rece o informe sobre a sinistra
lidade dos mariñeiros galegos 
que dá como segundo lugar es
tatístico dos accidentes a beira
mar, ainda que a maioria dos 
sinistros corresponden a bu
ques de altura. O informe impli
ca tanto ás condicións do sal
vamento costeiro como os ní-

veis de seguridade de abordo. 

Asi, a maioria dos accidentes 
(case que os dous tércios do to
tal) corresponden a mariñeiros 
enrolados en buques de altura. 
Buques de aceiro na sua maior 
parte (o 71 %) e que nun 50% 
teñen máis de 20 anos, e so
mente un 19% do total dos im
plicados nos percances teñen 
menos de 1 O anos. 

Os lugares onde se producen es
tes sinistros son en primeiro lugar 
o Mar Céltico, seguido despois 
polo Litoral , os producidos en te-

. rra, e nas áreas de NAFO e Ca
narias, ainda que nestas duas en 
bastante menor proporción. 

Se o que analisamos agora é o 
tipo de pesca, veríamos que o 
arrasto -con máis da metade 
do total (máis do 55%) dos si
nistros- ocupa este desgracia
do lugar de priviléxio. 

Entre as causas dos accidentes, 
sobresaen -sempre seguindo o 
informe- o temporal e os erros. 
Sumando os dous (case que a 
partes iguais) o 78% do total. 
Aínda que este ponto poderia 
ser motivo de controvérsia de to
do tipo, xa que se afirma por un
ha banda que, "se consideraron 
como erros humanos todos 
aqueles casos nos que en ma
nobras abordo, un home cai á 
auga afogando" e, por outra, que 
''tamén se considerou como cau
sa o mal tempo algun caso no 
que o patrón se achega dema
siado ás rochas da costa produ
cíndose o naufráxio da embarca
ción, por ter condicións climato
lóxicas adversas". 

Entre outros dados, hai dous 
que chaman a atención ao pró
prio informe, o primeiro é "a can
tidade de sinistros que se produ
cen en terra ao embarcar", o se
gundo é referente aos mariñei-
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Os accidentes na costa ocupan o segu.ndo lugar na estatística de sinistros do mar. 

r------------------------------------------------, 
As mulleres de mariñeiros 
galegos no parlamento europeu 
O Martes dia 25 tivo lugar en 
Luxemburgo, unha reunión de 
traballo sobre sinistralidade, se
guridade e salvamento no mar 
á que asistiron mulleres dos di
ferentes países comunitários. 

A reunión pódese considerar 
continuación da que se cele
brou o ano pasado, ainda que 
aquela tivo carácter informal e 
surxiu dunha irlvitación que ti
vo lugar durante o congreso 
celebrado en Bámio. Naquela 
ocasión acudiron representan
tes de 10 países .comunitários, 
acadándose unhas conclu
sións que non chegaron a se 

plasmar nunha resolución de
bido ao carácter da xuntanza. 

"Esta vez -comenta Ana Ro
mán, representante do colec
tivo "Roda dos Ventas"- tra
taremos de sacar adiante un
ha resolución sobre estes te
mas tan importantes de segu
ridade, á vez que denunciare
mos o pouco caso que nos fi
xeron o ano anterior e loitare
m os por chegar a accións 
concretas". 

Á mesma xuntanza asistirá ta
mén unha representante do gru
po de mulleres de Pasajes.+ 

L-------------------------------------.-----------.J 

ros accidentados, pois "o 42% 
dos casos corresponden a mari
ñéiros menores de 30 anos". 

Outubro do 90 e Decembro do 
93, dise, "á vista dos dados, en
tendemos que é absolutamente 
necesário seguir profundizando 
nas medidas fde prevención . e 
salvamento ... ".+ 

Para rematar, como conclusión 
deste estudo do período entre 

FRANK-C 

Data ............ ... . .. ......... ....... .. Martes, 1 de Outubro de 1991 
Situación ..... .. ..... : .......... ..... . Atlántico Norte, a 35 millas de Rockall 
Tripulación ..... ................... .. 17 homes 
Mortos . .... .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .... 16 ( 14 gal egos) 
Media de idade . . . ..... ... ....... . 29 anos 
Tipo de pesca e anos en 
servicio do buque ....... ....... ... Oficialmente palangreiro, pero adicado 

á pesca con "Rasco". Máis de 25 anos 
Cauda principal do 
n·aufráxio ... . .. . . . . . . . .. .. .. ... ... .. .. Mal tempo 
Falouse de ..... ... ........ .. .. ... .. . Por que non funciono u a radiobaliza? 

Como se salvou só o Patrón de Costa? 
Baixo que medidas de seguridade 
navegan os pesqueiros de bandeira 
estranxeira con base nos nosos portas? 

BAIXURA 

Data ............................ .. .. .. .. Venres, 4 de Outubro de 1991 
Aparecía o corpo dun mariñeiro 
xubilado, perto da sua embarcación, 
nas lllas Sísargas 

. 05 TONECHOS 

Data ... .. . . .. ................ .... . . . .... Venres, 4 de Outubro de 1991 
Situación ................ ... .... .. .... Canle da Maior, nos Baixos de 

Baldaio, próximos a Malpica 
Tripulación .. . .. .. ...... .. .. .. . .. . . . . 9 homes 
Mortos .......................... .. ... .. 9 
Media de idade ..... ... .. .. . ... . .. 27 anos 
Tipo de pesca e anos en 
servicio do buque ........... .. ... Cerqueiro. Menos de un ano 
Causa principal do 
naufraxio . . ......... .......... ... .. ... Mal tempo 
Falouse de ....... .. ........ .. .... "Exceso de cqnfianza". ''Tampouco 

funcionou ' a radiobaliza" Que facia no 
can le? 

MARISQUEO 

Data .................... .'......... ...... Domingo, 6 de Outubro de 1991 
Un home de A 1 anos foi arrebatado 
por unha onda cando recollia percebes, 
perta da Guarda 

LA XANA 

Data ......................... .. ......... Martes, 8 de Outubro de 1991 
Situación . ... .. .. .. .. .. .............. . Punta da Barca (Muxia) 
Tripulación . . . . . . . . .... .. . ...... .. . .. 8 homes 
Mortos .......................... .. ..... 5 
Media de ida de .. .. . . .. .. ... . .. . .. 30 anos 
Tipo de pesca e anos en 
servicio do buque . . . . . . . . . . . . . . . . Arras to litoral. Máis de 25 anos 
Causa principal do 
naufraxio ... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. Vía de Auga I Mal tempo 
Falo use de .. . .. .. .. . . . .. .. ..... ..... "Fallo do timón poi a via de auga", 

"Erros ao tomar as enfilacións" 



DIAS 

• Acordo de paz 
entre Israel e 
Xordánia 

O Primeiro Ministro israeli, Isaac 
Rabin e o rei Hussein de 
Xordania asinaron o Mércores 
un acordo de paz no deserto de 
Arabá. Coa supervisión de Bill 
Clinton e a auséncia de Yaser 
Arafat, os dous paises puxeron 
fin formalmente a sua guerra. Os 
dous Hderes declararon tamén 
rematar coas suas diferéncias 
personais e o presidente de 

· EEUU instounos a que se 
puxera en práctica o acordo 
asinado. Mentres, os palestinos, 
liderados por Arafat, protestan 
porque o acordo da preferéncia 
a Xordánia, na rexéncia dos 

·lbJgares santos de Xerusalén.+ 

•Xa hai Defensor 
del Pueblo 

Cando xa semellaba que o que 
fora presidente do Congreso 
con UCD, Landelino Lavilla, ia 
ser designado como Defensor 
del Pueblo, desbaratouse o 
consenso dos grupos 
parlamentários ao rexeitar o 
candidato o posto. Finalmente, 
Fernando Alvárez de Miranda é 
o novo Defensor del Pueblo tras 
aceitar a oferta do voceiro do 
PSOE, Joaquín Almunia, de 
acordo con todos os grupos 
parlament~rios. Alvárez de 
Miranda foi presidente do 
Congre$o con UCD e 
embaixador co PSOE. 

A negociación para a eleición do 
Defensor del Pueblo convertiuse 
nun ir e vir de canpidatos. 
Primeiro foi o PP que rexeitou a 
Manuel Jiménez de Parga e, 
despois, foi o PSOE quen non 
aceitou a candidatura de José 
Antonio Martín Pallín, apoiada 
polo PP e IU.+ 

•Felipe González 
declara que Luis 
Roldán 11non 

• merec1a 
confianza" 

Cando se cumpren seis meses 
da fuxida do ex-director da 
Garda Civil, Luis Roldán, o 
presidente do Governo, Felipe 
González respostou no 
Congreso a unha pergunta 
formulada polo deputado do PP, 
-Luis Ramallo, sobre os sete 
anos de permanéncia de Roldán 
no cargo. González asegurou 
que o ex-director da Garda Civil 

· non mereceu a confianza 
depositada nel neses anos e 
que se estaban a facer reformas 
para evitar casos similares. 

Por outra parte, membros da 
comisión de investigación de 
Luis Roldán, pertencentes ao 
PP e IU, confirmaron nunha ~ 
emisora de rádio que o ex- en 
director da Garda Civil efectuou 9 
chamadas telefónicas dende ~ 
Vigo, despois de fuxir. + § 
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XOSÉ LOIS 

• Puiol recoñece 
que o escándalo 
De la Rosa 
perxudícao 

O presidente da Generalitat, 
J.ordi Pujol, recoñeceu que os 
últimos escándalos financieiros, 
especialmente o protagonizado 
por Javier de la Rosa, poden 

producir un desgaste no seu 
Governo. O apoio do Governo 
catalán que obtivo sempre a 
xestión empresarial do · 
financieiro foi obxecto de crítica 
por parte de várias formacións 
políticas. Pujo! anunciou que 
non haberá eleicións · 
anticipadas mália que partidos 
como o PP queiran 
desestabilizar a situación 
política catalana.+ 

•Os viciños de Oleiros rexeitan nunha 
. manifestación a inabilitación do 
alcalde 

Os viciños de Oleiros amasaron nunha manifestación celebrada o 
domingo a sua solidariedade co alcalde Anxo Garcia Seoane, conde
nado pala Audiéncia da Coruña a seis anos e un dia de inabilitación 
para cargos públicos por un delito de prevaricación. 

Na manifestación, convocada por várias organizacións cidadáns, 
quedou patente o rexeitamento do fallo xudicial que condea a Garcia 
Seoane por ordear hai cjnco anos a demolición dun muro na praia de 
San_ta Cristina que rodeaba unha caseta ilegal. Con esta acción o
concello logrou recuperar vinte metros para a praia. 

O alcalde manifestou que a sua condea se debe a "loitar polo patri
mónio público" e denunciou que o tribunal fixera máis caso a teste
muños falsos que ás probas aportadas polo concello. 

Garcia Seoane dixo que o muro foi inventado por testemuños falsos 
xa que só se trataba dun grupo pedras que rodeaban unha caseta 
construida ilegalmente na praia de Santa Cristina que xa foi demoli
da por Costas. As entidades convocantes emitiron un comunicado 
onde se precisaba que o alcalde defendeu sempre "o interese públi
co de todos os viciños" ao tempo que mostraba o desexo de que o 
Tribunal Supremo dicte unha senténcia absolutória sobre o caso.+ 

•Corea do Norte 
e EEUU chegan a 
un acordo 

Representantes da 
República Democrática de 
Corea e dos Estados 
Unidos asinaron un acordo 
en Xenebra que pode 
poñer fin ás tensións 
xeradas pala revisión da 
nuclearización coreana .. Os 
representantes de Corea_ 
comprométense a substituir 
os reactores de grafito por 
centrais de auga lixeira, 
que serán subministrados 
por EEUU. Hai unha 
vontade de normalizar as 
relacíóns entre os dous 
paises, sempre que Corea 
avance cara a 
desnuclearización e EEUU 
no ameace coa utilización 
de armas nucleares á 
república asiática.• 

• Institutos en 
folga éontra o 
pago do autobus 

Desde o dia 20 os alunas 
do Instituto de Curtis, 
Pontedeume, Betanzos, 
Santa Comba e Melide 
están en folga para 
protestar pala imposición 
do pago do autobus (dez 
mil pesetas por mes e 
matriculado) decretada 
pola Consellaria de 
Educación, en contra dun 
aviso durante o p·razo de 
matrícula no sentido de 
que o servizo seria 
gratuito. 

Os alunas de Curtis 
cortaron o tránsito no 
cruce de Sesmonde do 
que parten os ramais qe 
Teixeiro e Melide. En 
protesta pola taxa do 
autobus. En duas ocasión 
pecharon tamén o paso ao 
tren Barcelona-A Coruña 
durante duas horas. 

Todo o instituto de Curtis 
transladouse á Coruña 
para manifestarse diante 
da delegación da 
Consellaria de Educación. 
Despois de esperaren 
duas horas, o delegado 
Francisco Pérez Rivas 
recebeu unha delegación 
de alunas pero aos poucos 
minutos de comezar a 
entrevista o representante 
da Xunta botou aos alunes 
violentamente fóra do 
despacho. 

Os manifestantes 
cantaron á porta os da 
delegación non nos · 
moverán e somos Curtís 
/us e non pagamos o 
autobus. Alunas e 
profesores coinciden en 
considerar inaceitábel a 
imposición dunha cota 
mensa! de dez mil 
pesetas.• 

• Oferecen traballos 
inexistentes para 
fomentar a emigración 
~alega a Catalunya 

O presidenté da Asociación de Empresá
rios Galegas en Catalunya e Andorra, 
Cándido Iglesias, anunciou a creación 
dunha bolsa de traballo para galegos 
"dispostos a emigrar" que, como se pudo 
comprobar, non está ao dispor dos gale
gas en paro que xa residen en Catalunya. 

Segundo informan desde Barcelona Do
res Asorei e Carlos Fernández, os cen
tros e asociación galegas en Catalunya 
descoñecen este programa ou non rece
beron "nada que teña que ver co asunto". 
Mentres, os impresos necesários para so
licitar estes postas de traballo xa se en
centran desde hai ·15 dias no local da FE
GAEX de Compostela, polo que se pode 
considerar que esta iniciativa fomenta a 
emigración ofertando postas, aínda ine
xistentes , aos galegas sen traballo . 

Ao respeito a própria federación sinala 
que eles "non ofertan directamente 1raba
llo a ninguén. A xente que queira vir a 
Barcelona a buscar traballo ten que en
cher un impreso, esperar a que xurda un 
pasto de traballo e ter a sorte de que o 
empresário se vexa interesado pala per
soa que o solicitou". + 

•A contaminación do 
. Miño deixa a Lugo 
sen auga potábel 

Perante os primeiros dias da semana, a 
cidade de Lugo non tivo auga potábel. A 
depuradora municipal non ten capacidade 
para facer frente ao alto nível de contami
nación do rio Miño. A agrupación local do 
PSOE ere que é necesário un plan de pro
tección e saneamento do Miño asi como a 
mellara dos sistemas tecnolóxicos de de
puración. A garantia para que os lucenses 
reciban o auga en boas condicións sanitá
rias pasa pola eliminación de verquidos 
ao rio. Está previsto que se restableza o 
sumnistro de auga o Xoves. • 

• Xuíces para a 
Democrácia oponse á 
exixéncia de 
11 asesora mento 
prévio" no aborto 

A asociación Xuíces para a Democrácia 
que está a desenvolver en Alicante o seu 
IX congreso vai propor ao ministro de 
Xustiza e Interior, Juan Alberto Belloch, 
que non condicione a decisión da muller 
no aborto ao prévio asesoramento xa que 
"é hora de confiar na sensatez da muller 
preñada e permitir que ela tome a sua de
cisión dentro dun prazo razoábel". 

No entanto, Xuíces para a Democrácia 
considera que os mecanismos de infor
mación deben ser pastos á disposición da 
muller pero non poden servir como requi
sito prévio á decisión de interromper o 
embarazo. 

No congreso da asociación xudicial apre
séntase tamén unha ponéncia de cara á 
legalización das drogas que mantén que 
as chamadas brandas teñan un réxime 
de consumo similar ao do alcool e as du
ras se equiparen aos medicamentos. 
Asimesmo, a ponéncia propón a condea 
dos convénios internacionais de carácter 
represivo · e mostra que a p,enalización 
"acaba limitándose, significativamente, 
aos chanzos máis bab(os do tráfico que 
son os únicos inéápaces de blindarse."·. 

A legalización suporia, segundo Xuíces 
pola Democrácia, "arrebatar o monopólio 
da oferta e do benefício aos seus posui
dores". + 
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DEBATE DOS PRESUPOSTOS 

PSOE e BNG critican ·a redución de investimentos nun 12°/o 

·A Xunta asume, no orzamento de 1995, o recorte dO 
sector público ditado polo Tratado de Maastricht 
•M.V. 

A redución presupostária 
é o signo que define os 
presu pos tos 
recente mente 
apresentados polo 
Conselleiro Orza, a dicer 
de ambos partidos de 
oposición. Tanto o PSOE 
como o BNG saliente o 
recorte da COTOP (-6%), 
lndústria (-10%) ou 
Agricultura (-5%). Gastos 
correntes, amortizacións e 
investimentos inmateriais 
(capítulo que inclue os 
gastos en publicidade e 
propaganda) son os 
únicos que gozan de 
incrementos. 

tiguador artificial dunha situa
ción real de forte crise. En con
creto este bloque de investimen
tos pasa dos 9.533 millóns aos 
10.223 millóns, un aumento 
máis destacabel ainda ·se se 
c-onfronta coas reducións que 
afectan a outros apartados. 

Cultura _castigada 

U nha das Consellerias ma1s 
afectadas polo recorte será a de 
Cultura que en termos absolutos 
-aparte inflación- perde un 
15, 16% do seu presuposto a 
respeito do ano anterior, o que 
supoñerá, á dicer de Francisco 
Rodríguez, "un duro golpe para 
todos e cada un dos apartados 
que abrangue: teatro, imaxe, 
cuidado do património, bibliote
'Cas, etc". 

Será unha vez máis a direción 
xeral do Xacobeo a que se leve 
unha boa parte dos orzamentos, 
nada menos que 3.000 millóns 
de pesetas. 

As coincidéncias de ambos par
tidos da oposición son notórias, 
influidos quizá pala transparén
cia duns orzamentos que a Xun
ta xustifica pala situación de cri
se que vive a economia. Tanto 
Santos Oujo, independente na 
bancada socialista e portavoz de 
Economía, como Francisco Ro
dríguez, deputado do BNG, sa
lientan a caréncia absoluta dun 
impulso nos sectores xeradores 
de riqueza. Seria o caso da in
dústria, a agricultura e mesmo a 
pesca. Se ben esta última Con
selleria canta cun incremento 
presupostário , este deberiase, 
segundo Rodríguez , á política 
de "continuar sufragando o des
m antel amento da flota, como 
demanda a Unión Europea". 

A Xunta non promociona nengún sector que cree riqueza, a dicer da oposición. Na fotografía, á esquerda, o Conselleiro de 
Economía Xosé A. Orza, acompañado de Dositeo Rodríguez, Conselleiro da Presidéncia. 

Crecen as sociedades 
intennediárias 

Segundo Santos Oujo, estes 
presupostos confirman o 9rece
mento das numerosas socieda
des intermediárias que nos últi
mos anos criou a Xunta, ao 
abeiro das Consellerias pero re
lativamente independizadas 
destas e con nemes moi vario
pintos. "Ás veces ternos que an
dar asexando pelas distintas 
partidas e por toda a actividade 
burocrática autonómica para se
guirlle a pista a causas impor
tantes que debian estar claras e 
ser de coñecemento público". 

Sanidade e Educación cantan 
con importantes partidas, pero 
"hai que ver -aponta o deputa
do do BNG- cal é o critério de 
reparto, porque a Xunta camiña 
cara a privatización". Doutra 
banda, sinala tamén Rodríguez, 
"a subida en Educación resulta 
tamén aparente, porque o incre
mento do salário dos funcioná
rios nun 3,5% e os investimen
tos para poñer en marcha o no
vo sistema universitário concen
tran grande parte do diñeiro, en 
canto outros capítulos como 
transporte, comedores, mante
nimento dos centros, etc. que
dan claramente recortados". 

Un má política pc:1ra o 
momento actual 

/ 

supostos do ano que ven supo
ñen "unha restrición do gasto 
público". Sen embargo, Santos 
Oujo coida que "estes orzamen
tos están mal orientados para o 
momento actual, porque o que 
se necesita é xerar recursos, é 
dicer: producir e aqui recortase 
precisamente a política investi
dora, de tal xeito que o tecido 
industrial seguirá indo a menos". 

Oujo resalta o diñeiro que se 
destina a sufragar a elevada dé-

Orza recoñeceu xa que os pre- Francisco Rodríguez.(BNG) 

beda da Xunta, "co agravante 
de que os cartas que agora se 
consignan van en grande parte 
destinados. á amortización de 
créditos, asi o diñeiro real do 
que dispon o governo autónomo 
é moito menos do que parece". 

Este deputado integrado nas filei
ras do PSOE aponta ademais "o 
nulo interés da Xunta por correxir 
os désequilíbrios territoriais, co
mo pon en evidéncia o feito de 
que só 13 de cada cen pesetas 

O Xacobeo 
con 3.000 
millóns 
capitalizará de 
novo o 
orza:mento de 
Cultura. 

vaian destinadas á província de 
Ourense e 16 no caso de Lugo". 

Aumento dos gastos en 
propaganda 

O capítulo de invest~mentos in
materiais increméntase nun 
7,2%. A importáncia deste apar
tado radica no feito de que in
clue os gastos de propaganda, 
un capítulo moi criticado pala 
oposición, polo que significa de 
compra de vontades e de ·amor-

Santos Oujo (PSOE·lndependente). 

Gali-oil SA, sociedade de petró
leos, á que se dedican · 200 mi
llóns, é un dos riovos organis
mos que se sumarán ao IGAPE, 
Fundación do -Hospital de Verin , 
institutos, empresas públicas, 
sociedades anónimas, recintos 
feriais e toda unha mesta tea de 
araña que ocupa o lugar natural 
da administración pública. 

Santos Oujo chama tamén a 
atención sobre o feito de que 
"máis unha vez -a Xunta aprovei
te os orzamentos para modificar 
leis, como é o caso da Leí Hi
draulica, pois mete de matute 
cámbios sobre o nomeamento 
do presidennte de augas de Ga
liza, sobre a cuota tributária, ba
se imponibel do canon e grava
me para -usos industriais". • 
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CONFLITOS NOS·CONCELLOS 

Lois Castrillo 
"O PP vigués fai guerra suxa" 
•MANUEL VEIGA 

"O PP tenlle medo ao· 
debate, o seu é a guerra 
suxa", afirma 
contundentemente Lois 
Castrillo, concelleiro en 
Vigo polo BNG e un dos 
membros da coalición de 
governo criticados 
ultimamente por veciños 
de Guixar que se apañen 
á instalación dunha 
empacadora de lixo. 

Nos últimos dias vostede se
mellaba ser o protagonista de 
entre os 27 concelleiros que 
ten Vigo, mesmo dá a impre
sión de que o BNG carga con 
toda a responsabilidade da 
empacadora de Teis. 

Non. O que pasa é que na cor
poración sempre fumos nós os 
que máis nos significamos plan
tándolle cara ao Partido Popu
lar. Non ternos medo a aparecer 

. formando parte dun governo 
sempre que se defenda o pacta
do. O governo do concello está 
trincado porque a Xunta non 
exerce unha labor de comple
m entari edade institucional, 
como fai neutras partes, senón 
que busca facer unha pinza. O 
caso do lixo é evidente: a Xunta 
e máis o PP de Vigo son as 
duas partes da mesma tenaz. Aí 
o PSOE case sempre se enrru
ga, en canto nós saimos á ofen
siva, asumindo o enfrentamento 
político, coas limitacións ás que 
dá lugar o ter un só concelleiro. 

Pero a responsabilidade da 
empacadora non é só do BNG. 

Nen é só do BNG, nen se trata 
dunha área que nós xestione
mos directamente. De corres
pondernos, se cadra non se 
chegaba a esta situación. Des
pois de tres anos de debate no 
governo, estamos a lograr que 
se poñan en prática agora a re
collida selectiva de resíduos e 

· práticas de- reciclaxe de vidro. 
- Xa dixemos que de contar nós 

coa maioria teriamos acelerado 
o proceso, pero no esencial es
tamos de acorde co que se está 
a facer: paramos a incineradora 
de Vigo e pactamos coas entida
des veciñais de Valladares un 
periodo transitório para seguir 
utilizando o vertedeiro do Zo'n
dal. A pata que fallou foi a da 
Xunta que non complementou a 
política municipal, no que lleco
rrespondia. O fundamental é eli
minar o vertedeiro absolutamen
te incontrolado do Zondal que 
leva dez anos así e onde non hai 
garantías de que non siga, unha 
vez selado, a contaminar as au
gas subterráneas. No· Zondal fí
xose mal desde o prinéípio: non 
se impermeabilizou a cunea, non 

· houbo canalización de augas, 
nen compactación progresiva de 
capas de lixo, etc. Despois está 
a incineradora que nunca funcio
nou ben e ademais sofre des
perfectos. Estes son os dous 
elementos medioambientais 
máis graves que ten Vigo. 

Sen embargo parece un pou
co escurecida ultimamente a 
sua crítica ao Plano de Resi
duos Sólidos da Xunta. 

Non é certo. Nós quixemos xa 
hai tempo sairnos dese Plano e 
o PSOE, en certo momento asu
miuno, pero o intento foi bombar
deado pala COTOP. Estivemos a 
piqués de establecer un vertedei-
ro controlado en Fornelos, de 
modo que a estación de transfe
réncia serviria para levar o lixo 
alí, pero iso foi boicoteado por 
Ballesta -delegado provincial da 
COTOP e alcalde de Mos-. O 
que pretende Cuiña é levar ao 
precípicio aos concellos de xeito 
que non teñan máis remédio que : 
se agarrar do clavo ardendo do : 
Plano. Vigo ademais. non posue : 
nengunha zona coa orografia ¡ 
precisa para un novo vertedeiro. : 
O Plano ademais non foi cansen- : 
suado cos grllpos parlamentá- : 
ríos, como seria léxico, dado que ¡ 
se trata dunha das grandes liñas : 
de ordenación medioambientais. 1 

Cruel paradoxo 

Manuel Pérez, responsábel do 
P,P local, di que está contra a 
empacadora. 

Dase o cruel paradoxo de que 
aos que estamos contra o Plano 
de Resíduos non nos queda 
máis remédio que meternos nel, 
polo menos no tocante á esta
ción de transferéncia. Sobre a 
mesma hai que dicer, en todo 
caso, que é o elemento máis 
inócuo do plano da Xunta. Se 
fose outra das instalacións esta
ríamos en contra. Esta ademais 
é reversibel, valeria para un pla
no distinto. Pero o caso é que 
en SOGAMA (sociedade res
ponsabel do tratamento de lixo) 
ten a Xunta o 51 % de participa
ción. A cúpula de SOGAMA 
esta formada pala COTOP e 
mais por FENOSA. Nós atereci
mos vários terreas a SOGAMA 
e non os aceitaron até que pre
sentamos astes. Fixéronse ale
gacións á planta, incluidas as do 
PP, e SOGAMA rexeitounas. 

O certo é que por medio da 
Xunta, de SOGAMA que ten ca
pital da Xunta, do Parlamento 
con maioria do PP ou por deci
sión do pleno do concello, onde 
co cámbio de posición de Arca, 
haberia nestes momentos votos 
suficientes para botar abaixo a 
empacadora; o PP ten médios 

'Os problemas 
meio-ambientais 
máis graves son a 
incineradora e o 
Zondal, e 
estámolos a 
arranxar'. 

abando para facer o que di Ma
nolo Pérez. O que pasa é que a 
sua posición é de picos para 
tora: nen sequera votaron no 
pleno en contra da empacadora, 
senón que se abstiveron e non 
toman . nengunha iniciativa para 

. que o concello dea para trás, 
que non sexa decirllelo aos ve
ciños de Teis ou decilo no perió
dico. Tamén teflen maioria na 
Comisión Provincial de Meio 
Ambiente . Realmente o único 
que carece de mecanismos 
para actuar é o concello: se os 
tivera xa estaría construida hai 
dous anos e noutros terreas. 

Non resulta, con todo, dema
siado posibilista a postura do 
BNG nestes momentos desde 
un ponto de vista ecolóxico? 

O plano de residuos da Xunta é 
o menos axeitado, o máis con
taminante e ademais está anti
cuado a respeito doutras zonas 

ANXO IGLESIAS 

de Europa, pero, como persoa 
que viu directamente como ac
tuaba SOGAMA, teño que dicer 
que o plano é ainda por riba un 
gran bluff. Non teñen nen idea 
de como levalo adiante. Hai un 
interés económico por parte de 
FENOSA e nada máis. O único 
claro é que pretenden r-econver
tir a termoeléctrica de Meirama 
que se está a quedar sen com
bustibel. Co Plano de Resíduos 
construirían unha gran incine
radora que forneceria a Meira
ma dese combustibel que lles 
falta. Isa non só é moi contami
nante, senón que repercutirá 
grandemente sobre as tarifas 
de recollida porque os investi
mentos van ser moi elevados. 
Cobrarán cinco mil pesetas por 
tonelada e nós non ternos capa
cidade para negociar. O benefí,
cio, por últi'mo, será privado. E 
o contaminante non só é a inci
neradora, senón todo o proceso 
de transporte.• 

r------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1Manolo. Pérez pretende reeditar a crispaéión social de tempos de Soto' 
Non hai unha falta de diálogo 
cos viciños de Guixar que 
sofrerán a empacadora? 

Tamén houbo unha presión so
cial para pechar o vertedoiro do 
Zondal durante estes anos, o 
que pasa é que rion foi violenta. 
E. nós apoiamos aos veciños. 
Sempre · dixemos que non que
ríamos o Plano de Resíduos da 
Xunta e que intentaríamos sair 
del, tamén llo dixemos aos veci
ños de Guixar. O que pasa é 
que o debate hoxe está situado 
neutros termos. A alternativa 
agora é utilizar provisionalmen
te a estación de transferéncia, 
até que poidamos desenvolver 
un plano comarcal alternativo 
ao Plano da Xunta que contem
ple a recollida selectiva de lixo 
e a reciclaxe de vidro e de ma
téria orgánica, é dicer a com
postaxe. Vigo poderia sairse, 
deste xeito, do Plano de Resí
duos, en tres ou catre anos. 

Voltando á pergunta, quera 
lembrar que nestes tres anos 
houbo. dialécticas entre o con
cello e os veciños moi fortes, 
caso de Bouzias, de Coruxo .. , 
pero, a diferéncia dos tempos 
de Soto, houbo canles demo
cráticas de participación e .os 
conflitos foron resaltos ou can
do menos encarreirados. Así o 
PP non puido facer o que fixo 
coa corporación anterior que foi 
vampirizar os movimentos so
ciais, mesmo alguns que eran 
xustos e que foran xerados por 
forzas nacionalistas. Nesta eta
pa, fracasaron, por exemplo, 
cando trataron de criar conflito 
a partir das listas de vivendas 
sociais, porque se formou unha 
comisión de seguimento, os 
afectados talaron en pleno etc. 

Que pasa? Que o único movi
mento que non utilizou o regu
lamento de participación cidadá 
foi esta xente de Guixar. Por-

- . -

que? Porque non interesa . 
Como non interesou que no 
seu dia fose o concelleiro do 
BNG a unha asemblea a Gui
xar. Un viciño pode estar en 
contra ou non dunha actuación 
municipal, depende de moitas 
causas; o importante é que 
haxa diálogo. Se unha vez de
batido, a postura do veciño é 
só individual, pois alá el, por
que o concello ·actua segundo 
os intereses xerais. O BNG 
quere que os veciños se movan 
porque coincidimos moitas ve
ces con eles, e isa axuda a pre
sionar no concello para que se 
fagan causas. Pero, neste caso 
de Guixar, hai intereses para 
que o conflito apodreza, para 
que cheguemos ás eleicións 
cunha situación de c"rispación 
social parecida á qu~ había con 
Soto: E iso é así. porque Mano
lo Pérez sabe que xa acadou o 
seu tope no 91. Daquela houbo 
afectados de cinco ou seis con-

flitos que pagaron anúncios na 
prensa pedindo que non se vo
tase PSOE. A intención, claro, 
era gue votasen PP . Pero sa
ben que isa agora non vai su
ceder. A sua táctica consiste en 
encirrar o ·conflito e non debater 
nunca, porque son conscentes 
de que nese caso a sua res
ponsabilidade política quedaria 
demostrada. Verianse cos veci
ños de Guixar perseguindo a 
Cuiña en Santiago ou a Manolo 
Pérez no local do PP de Vigo e 
iso nen ao PP, nen a Feriosa 
lle interesa. 

Hai intereses en Guixar mes
mo urbanísticos? 

Politicamente non só está o 
PP. Tamén hai candidaturas in
dependentes de dereita intere
sad as en darlle cobertura, 
como a de Padií) que está a ta
lar con comerciantes da zona. 
O fenómeno da especulación 

urbanística está igualmente 
presente. Se se rexeitaron zo
nas anteriores foi por esa pre
sión. No caso de Guixar inten
tan promocionar a zona, apro
veitando que Campsa marcha 
de alí e que Vulcano tamén se 
pode vender. A operación é 
criar pánico agora para que a 
xente venda barato. A estación 
de transferéncia non perxudica, 
porque está en zona ferroviária 
e portuária, non residencial, e a 
zona vaise' revalorizar igual, 
pero, se corre o ~umor contrá
rio, os veciños das casas ac
tuais collerán os cartas que lle 
dean os construtores. 

Tamén hai que ter en canta 
que eon esta localización da 
estación de transferéncia, o 
transporte do lixo será por fe
rrocarril, o que non lle gustou 
nada a Construccíóns e Con
tratas que aspiraba a este ne
gócio. • 

L---------------------------------~-------------------------------------------------------------------------~--------- ··---------J 
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

O tempo que ameazaba 
con auga non desanimou 
aos milleiros de cidadáns 
que na mañán do Sábado 22 
percorreron várias ruas de 
Monforte seguindo o lema 
Non perdamos o tren. A 
mobilización forma parte da 
campaña que está a 
dinamizar a Plataforma 
galega en defensa do 
ferrocarril . O diGt 5 
celebrarase na Coruña unha 
nova mobilización. 

Monforte mobllizouse en defensa dun dos 
seus sectores básicos: o ferrocarril. 

Nen PP, nen PSOE enviaron representación 

A mobilización en defensa do tren é ·unha 
das máis grandes que se lembran en Monforte 
•M.V. 

"Queremos que o tren siga a cir
cular por Galiza, unindo vilas e 
cidades", pediu Francisco Rodrí
guez en nome da Plataforma, 
cuxos representantes portaban a 
pancarta de cabeza. Para Rodrí
guez, non abonda con que haxa 
tren de alta velocidade até León 
ou mesmo até Monforte, porque 
o que máis nos interesa é que os 
próprios galegas esteñamos co-

municados". "O fundamental 
-engadiu o tamén deputado do 
BNG- non é que se faga o tunel 
de Guadarrama, como ten presu
mido Cuiña, se os galegas esta
mos aillados entre nós". 

practica totalide de forzas sindi
cais apoiaron a manifestación , 
pero resultou notória a auséncia 
de responsábeis autonómicos 
de PP e PSOE. Foi o BNG a úni
ca forza política con preséncia 
destacada: sete deputados des
ta forza acudiron a Monforte. 

representación do parlamento ga
lega foi a de Celestino Torres, in
dependente nas fileiras socialistas 
e ex-alcalde de Monforte. Torres 
perguntouse, en declaracións a A 
Nasa Terra, "por que os governos 
central e autonómico primaban 
tanto as autovías e tampouco o 
tren?". Unha pergunta que tamén 
se faria o poeta Manuel Maria en
cargado de redactar e ler o mani
festo que puxo o remate á mani
festación na Praza da Estación. 

Outros membros do PSOE e 
do PP da localidade participa
ron no acto a caron das repre
sentacións do Carballiño e de 
localidades como Fene, cuxo 
concello tense pronunc iado 
contundentemente a prol do 
ferrocarril. Unha pancarta de 
ADEGA tiña por lema: Defen
damos o tren, é máis ecolóxi
co". Outra pancarta sentencia
ba: En Sevilla teñen AVE, aquí 
ternos abutres. + 

Destacou a boa acollida á mobi
lización por parte dos cidadáns 
monfortinos, unha vila con longa 
história ferroviária, de xeito que 
o acto foi un dos máis numero
sos que ten visto á cidade. A 

Por que as autovias e 
non o tren 

Fora dos nacionalistas, a única 

QUE NOS DEVOLVAN O ROUBADO! 

Eiqui estamos, ofendidos e indignados, 
defendendo a permanencia do tren , do 
noso tren, que convertiu a Monforte de 
Lemas, dunha vila medioeval e labrega, 
nunha cidade centro ferroviario de Gali
za. Esto supuxo que eiqui se celebraran 
importantes acontecementos históricos 
como as famosas Asambleas Agrárias de 
comerizo de século ou a IV Asemblea 
das lrmandades da Fala. O ferrocarril fixo 
posible un desenrolo que convertiu á no
sa cidade na segunda povoación da pro
vincia de Lugo e unha das mais impor
tantes de Galiza. O abandono do camiño 
de ferro foi tamén causa -entre outras
que provocou a actual crise que padece
mos. O que Monforte de Lemes deixara 
de ser centro ferroviario de Galiza, o que 
levaran o Depósito de Máquinas e os Ta
lleres de Reparación foron golpes mortais 
para a nosa vida económica e social. 
Agonía que se alonga deica chegar a es
te desmantelamento da rede ferroviaria 
que estamos a sufrir na actualidade, ra
zós que nos abrigan a facer noso o Mani
festo, redactado e difundido pala Plata
forma da Defensa do Tren de Galicia. · 

Dende vello Galiza sofre unha intolerable 
marxinación e asoballamento por parte 
dos sucesivos gobernos centrais que se 
sucederon século tras século. Antes os 
galegas tomos obxeto dunha esplotación 
de mau de obra barata, enviada a tódolos 
rincullos do mundo, que produxo enormes 
beneficios ós nasos esplotadores. O go
berno actual veu a facer as dez últimas: 
rematou coa nosa agricultura, coa nosa 
pesca, coa nosa industria conserveira 
-que foi das mais importantes do mun
do-, coa nasa siderúrxica, cos nosos as-

MANuEL MARIA 

teleiros e agor acos nosos camiños de fe
rro, sen darnos compensación algunha só 
o paro e o atraso. A falla de inversión e 
de infraestructuras -maiormente de vías 
de comunicación-, o abandono, o esque
cemento e a marxinación na que nos ten 
o estado central, causáronnos un feroz 
subdesenvolvemento no que estamos , 
agravado debido a que o noso aforro tam
pouco se invirte no naso país. Semella 
que os gobernos au-
tonómico, central e o 

Neste desmantelamento do ferrocarril ga
lega son igualmente culpabeis o Mercado 
Común Europeo -no que nós estamos 
sen representación como no tempo no 
que, nas Cortes Españolas, Zamora tala
ba por Galiza-, o goberno central e a 
xunta autonómica que sancionou, no pa
sado mes de setembro, esa agresión 
contra o povo galega e os seus impres
cindibeis intereses. Non perdamos de 

vista que os partidos 
de ambos gobernos 

- están teledirixidos Mercado Común Eu
ropeo, despois de 
domesticarnos e 
amordazarnos, que
ren facer de nós un
h a especie de "re
serva de indios" ou 
algo polo estilo. Ta
mén é verdade que 
fomos incapaces de 
xerar unhas forzas 
políticas propias o 
suficientemente nu
merosas para ser-

------------- dende Madrid e moi 
lonxe da nosa pro-

'¿Que clase de 
intereses privados 

están detrás do 

blemática específi
ca. Xa Castelao, no 
seu Sempre en Gali
za -libro demasiado 
esquecido , ó que 
compre volver de 
novo- nos enseña
ba: "Foi no intre en 
que se comenzaban 
unhas obras, por va-

transporte ROr 
estrada?' 

mos danos do propio 
destino, deixándo-
nos mandar resignadamente por forzas 
alleas. A ver se abrimos os ollos e o en
tendemento, nos normalizamos política, 
cultural e economicamente e tacemos un 
futuro próspero e digno. 

Cómprenos un ferrocarril moderno e rápi-
, do que comunique a Galiza racionalmen

te e que responda as suas necesidades. 
Dende sempre se ven talando do ferroca
rril central de Ribadeo a Tui, promesa in
cumplida por tódolos gobernos que foron 
e que son. 

lor de millóns e mi-
1 Ión s de pesetas 
-que os galegas tí

ñamos que axudar a pagar- para rega
larlle a Madrid uns ferrocarrís subterráne
os de enlace. 1 en troques se lle regatea
ba a Galiza un ferrocarril de importancia 
vital, fundándose en que a sua esplota
ción non rendería beneficios, como se un 
camiño de ferro do Estado fose un nego
cio de empresas capitalista e non un ser
vicio público que o Estado ten o deber de 
prestar onde se necesite". Estas pala
bras, escritas hai mais de medio século 
teñen, aínda hoxe, unha vergonzosa e 
sangrante actualidade. 

Se cada vez aumenta mais o transporte 
de viaxeiros e de mercaderías e o tránsi
to por estrada resuflta altamente· contami
nante e moito mais caro: ¿como é que 
non se utiliza o ferrocarril e se potencia, 

· tendo, como ten, maior capacidade en tó
dolos sentidos? A potenciación do ferro
carril , ¿non desconxestionaría o enorme 
tránsito por estrada e faríao mais doado? 
¿Que clase de intereses privados están 
detrás do transporte por estrada? ¿Quen 
move e quen é o beneficiario de tales in
tereses? Respostando a estas perguntas 
saberemos as razós palas que os gober
nos -europeo, central e autonómico- es
tán a liquidar os camiños de ferro. 

É hora de esixirlles, maiormente ós gober
nos central e autonómico, que nos traten 
como persoas, que aumenten e moderni
cen os nosos camiños de ferro sen que 
valgan falaces disculpas de tipo económi
co. Se compre aumentar e modernizar os 
nasos ferrocarrís é precisamente por ra
zós económicas e de calidade de vida. 

Que estas movilizacións continuen deica 
acadar o que tan xustamente esiximos. 
Como dí un dos nasos eslogans "Nos 
non queremos perder o tren". 

Esiximos, dun xeito especial, que Monfor
te de Lemas, cidade, dende vello, con fon
da e irrenunciable vocación e tradición fe
rroviaria, valva a ser de novo lugar esen
cial na rede dos camiños de ferro galegos. 
Que nos devolvan -á cidade e a nós- o 
que tan inxustamente nos roubaron. + 

Manifesto escrito e lido polo poeta 
Manuel Maria ao remare da manifestación 



NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

ONDE VAN OS CARTOS PARA A LÍNGUA? 

O dia tres de novembro dé 1992, nunha 
comparecéncia ante o pleno do Parla-

. mento Galega, o Conselleiro de Educa
ción afirmaba que "o galega está avan
zando dunha maneira absolutamente in
creible". Referia-se o conselleiro ao idio- . 
ma galega. Palas mesmas datas esa 
mesma consellaria publicaba un estudo 
do Instituto de Ciéncias da Educación da 
Universidade de Santiago sobre o uso do 
galega por parte dos nenas e mozos en 
idade escolar. O estudo foi publicado con 
amputacións pala cónsellaria, como nos 
mellares tempos do ex ministro franquis
ta. Nesas follas ausentes aparecían da
dos moi preocupantes sobre a evolución 
dos usos do naso idiomá por parte das 
novqs xeracións. Ante as protestas e o 
posíbel -escándalo, acabaron retirando 
esa publicación e imprimindo o estudo 

·completo. O Conselleiro faltaba conscien
temente á verdade e prefería ocultar os 
dados antes de enfrontar o problema no 
que .se atopa o idioma galega. Porque 
hoxe en Galiza hai duas visións posíbeis 
do problema lingüístico, unha que segue 
a considerar o idioma simplesmente 
como unha curiosidade peculiar e fermo
sa sen máis tranicendéncia, e outra que 
valora a língua como o principal sinal de 
identidade de Galiza. 

Pouca importáncia ten o vigor e a saúde, 
o número de talantes ou o descenso do 
uso do galega entre os séctores que es
pontaneamente sempre o talaron se non 
hai máis interese pala língua que o que se 
deriva da curiosidade folclórica ou literária. 

Agora acaba de sair un estudo moito 
máis amplo · que ·ratifica unha regular e 
constante perda de talantes de xeración 
en xeración. Non tiveron capacidade de 
acochar o estudo, pero o siléncio dos 
responsábeis lingüísticos da Xunta segue 
a ser absoluto. O curioso da situación é 
que desde onde se poden poñer medidas 
(non moi difíciles de levar a cabo), desde 
onde se pode frear esta caída constante · 
que se está a dar desde antes da Transi
ción · é precisamente desde a Xunta de 
Galiza. Sen embargo non seria raro que 
dentro de poucos meses reiteren de novo 
a boa marcha do galega e que outra vez 
digan que "o galega avanza dunha forma 
absolutamente increíble". 

A bo seguro que se continuará utilizando 
a dobre linguaxe. Os corifeos intelectuais 
que apoian ao .PP levan xa unha semana 
intentando "cambiar de conversa", e para 
isa nada mellar que tirar a pantasma da 
normativa ortográfica e a maldade intrín
seca que todos os profesores de Lingua 
Galega levan ás aulas. A culpa -xa se 
sabe- é dos profesores de galega. Men
tres, a Xunta segue co seu traballo. 

DIRECCIÓN XERAL DE PROPAGANDA 

Anque os ministérios de cultura se' anúrr
cien nos países con estado próprio como 
institucións adicadas á promoción da cul
tura e ao achegamento dos valores cultu
rais a toda a cidadania, calquer persoa 

.algo avisada é consciente de que a princi
pal función que cumpren é a de publicar 
ao poder e, con gastos moitas veces fabu
losos, soster unha cultura cJientelista do 
espectáculo, na que a cidadania non parti
cipa máis que de xeito pasivo. A Consella
ria de Cultura da Xunt ade Galicia é unha 
cópia mimética deste esquema, carecen
do dun proxecto que teña en canta a reali
dade marxinal que segue a vivir a nasa 
cultura, e que a deberia levar a actuar en , 
consecuéncia. Nada disto é novo, e desde 
os primeiros governos galegas xa nos 
anos setenta non se fixo a mínima refle- · 
xión sobre a realidade galega e os · obxec
tivos que debería cumprir esta consellaria. 

.Até a chegada de Fraga ao governo gale
ga a Dirección Xeral de Política Lingüísti
ca foi tamén unha cópia superficial e bur
da da h~móloga catalana, sen programa, 

XOSÉ MANuEL SARil.l.E 

carente de orza-
___ 1!1119 ___________ _ 

llóns, unha canti
dade moi respe
tábel para as ta
refas ás que de
berian ir destina
dos. Pero a rei
vindicación de 
planificación non 
só non foi escoi
tada senón que 
·efectivamente se 
madurou un pro-

. mento e con ac
tuacións escasas 
e inconexas. Ao 
formar-se o pri
meiro governo 
do PP, as reivin
dicacións da 
Mesa p9la Nor
malización Lin
güística e de ou
tros colectivos e 
persoeiros cen
traron-se en esi
xir un orzamento 
suficiente para 
afrontar as tare
fas de incorpora
ción do galego a 

'A Xunta merca vontades 
e ainda que con evidentes 

excepcións, conseguen 
unha intelectualidade 

mansa e servil, adicada a 
falar de literatura con 

dlñeiros que en princípio 
· terian que cumprir 

funcións normalizadoras' 

xecto moi distin
to ao dunha es
trutura adicada á 
normalización do 
naso idioma. 

todos os eidos 
sociais, e sobre 

Agás a teoría do 
"bilingüismo 
equilibrado", 

todo na necesidade inexcusábel de ela
borar un proxecto e un plano de normali
zación, ·especificando sectores, pasos e 
obxectivos. Conseguiu-se que se aumen
tase o orzamento, pasando-se de seis
centos millóns de pesetas a tres mil mi-

unha exótica parolada que non dan che
gado a explicar, nunca pretenderon vestir 
con teorías as actuacións lingüísticas. O 
que si estivo claro para o governo popular 
desde o princípio foi a rendabilidade polí
tica de gastar eses diñeiros en actuacións 

Xosé González Martínez 
Secretário de Asociación de Funcionários pola 
Normalizac¡ón Lingüística 
'Hai máis responsabilidades que a da Administración' 
O proceso de nor
malización lingüísti~ 
ca está estancado. 
Oiso non hai dúbida. 
son moitas e moi 
varias as forzas que 
están actuando no 
seo da sociedade e 
que provocan a de
serción e falta de le
ald ade lingüística. 
Os poderes públicos 
(estatais, autonómi
cos e locais) están 
abrigados, por Leis, 
con tódalas chatas 
que lles queiramos 
poñer, a potencia-lo 
usó da lingua gale
ga en tódolos ámbi
tos. Sen embargo, 
ese mandato legal 
estase a conculcar siste
mati camente. Pero non 
nos esquezamos dunha 

. causa: o~ poderes públi
cos son democráticos, 
isto é, elixidos polo pobo e 
o pobo galego é coma é. 
Nin máis nin menos. 

Ora ben. Centra-la culpa
bilidade nunha única Ad
ministración, segundo o 
meu punto de vista, é un 
erro de vulto, que as 
máis das veces serve 
para achar incapacidade 
e malas conciencias. A 

responsabilidade é 
de todos: institu
cións, partidos, sin
dica tos, asocia
cións profesionais, 
etc. e cidadáns, en 
xeral. E iso sabé
m o lo ben os que 
levamos anos loi
tando pota normali
zación lingüística. 

A solución é com
plexa, coma com
plexos e inexplica
bles ás veces son 
os comportamen
tos da sociedade 
civil e as asocia
cións que ac,túan 
no seu seo. E ne
cesaria unha Plani

ficación e o desenvolve-
· mento das correspon
dentes políticas lingüísti
cas, para que a lingua 
galega chegue a tódolos 
sectores da sociedade, 
como lingua viva de co
municación.• 

propagandísticas e en actividades "cultu
rais" da máis diversa pelaxe. Non é xa a 
falla de vontade, caréncia de ideas e des
piste dos primeiros governos autonómi
cos. Agora saben moi ben o que haberia 
que facer se se qu1xese potenciar o naso 
idioma, pero obtou-se conscie·ntemente 
por unha actuación puramente propagan
dística e no mellar dos casos culturalista. 
Abonda con alguns exemplos. Un dos 
principais proxectos da Xunta en matéria 
lingüística é a criación e dotación de cáte
dras e lectorados en universidades es-
tranxeiras. En vez de facer proxectos nor
malizadores no país, comezan por fóra. 
Para levar a cabo este cometido sosteñen 
que o aumento do prestí?<io do idioma ga
lega no exterior fará que indirectamente -
aumente dentro do país. 

Criaron o Instituto de Estudos Ramón Pi
ñeiro, cunha importante partida económi
ca, non tendo este órgano nengunha fun
ción a maiores das que están a cumprir o 
Instituto da Lingua Galega (investigación 
lingüística), a Sección de Bilingüísmo do 
ICE de Santiago (investigación sócio-lin
güística), nen nengunha distinta das que 
debería ter a Real Academia Galega. 

Outro dos aspectos onde inciden espe
cialmente é na organización sen critério 
de todo tipo de cursos e xornadas, sexan 
sobre pintores, escritores ou calquer cau
sa relacionada con Galiza. 

Con todas estas actividades non se está 
a traballar na recuperación do idioma. 
Calquera dos exemplos anteriores son 
actuacións que en todo caso deberia le
var a cabo unha Consellaria de Cultura. 
Se un proxecto de normalización lingüís
tica consiste en pór os meios para que o 
idioma se tale e escriba en todos os ám
bitos da sociedade onde non se fai, é ab
surdo que a estructura adicada a ese la
bor se adique a organizar conferéncias e 
xornadas sobre autores galeguistas ou 
sobre o Diadas Letras Galegas. 

Pero entre as actividades da Xunta hai 
outra que non é a menos importante. 
Igual que na Consellaria de Cultura, mer
can-se vontades baixo o caos aparente, 
silencia-se aos críticos, paralizan-se as 
reivindicacións lingüísticas ralentizando
as, entregan-se diñeiros a institutos lin
güísticos servis coa política Fraga (Insti
tuto Ramón Piñeiro), conceden-se cursos 
no estranxeiro ou en Galiza sen baremos 
prévios a cámbio da cooperación amábel 
e calada. Ainda que con evidentes ex
cepcións, conseguen ter unha intelectua
lidade mansa e servil, adicada a talar de 
literatura con diñeiros que en principio te
rian que cumprir funcións normalizado
ras. Poucos refugan das esmolas e aínda 
son menos os que talan en liberdade. 
Seguramente sexa un erro pensar que se 
está a dar unha progresiva incorporación 
de responsabilidades por parte da Xunta. 
Que se comezou polo orzamento e que 
pouco a pouco van aparecendo proxec
tos, anque sexan inconexos. 

A POSÍBEL RECUPERACIÓN 

Para levar a cabo unha política lingüísti
ca real cómpre un organigrama axeitado 
e unha planificación con obxectivos e isa 
en calquer país que se queira acadar a 
normalización. Sen embargo na Galiza a 
consecución desas metas non resultaria 
especialmente difícil de termos un gover
.no comprometiqo coa língua e a realida
de de Galiza. E sabido que a totalidade 
da povoaoión entende o galega e a imen
sa maioria é capaz de tala-lo, e esas son 
duas premisas básicas para que se poida 
encarar un proxecto de recuperación sen 
que o idioma se convirta nunha fonte de 
conflitos mentres se estexa no proceso 
de normalización.• 

Xosí: MAl\CEL SAHILLE é o presidente da 
Mesa pola Normalización Lingüística . 
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R ES l DÉ N C l AS UNIVERSITÁRIAS 

Os ~esidentes aseguran que o Reitorado non ten a licéncia de obra 

Fracasa. o .intento de derrube dos pavillóns ·do Burgo 
• PAULA CASTRO 

Residentes do Burgo das 
Nacións e membros de 
diversos colectivos 
universitários e non 
universitários pecháronse 
na casa da Balconada en 
Compostela o pasado 
martes 25 de Outubro 
despois de manifestarse 
palas ruas 
compostelanas. A 
mobilización convocouse 
tras do primeiro intento de 
demolición dos pavillóns 
do Burgo o pasado venres 
dia 21. 

GONZALO 

tor. Por fin marchou a prensa e 
retornou a normalidade, pero 
por ben pouco tempo. Ao pouco 
unha voz de alarma anunciou 
que xa estaban ali os obreiros e 
as máquinas para derrubar os 
pavillóns sentenciados, "e Celso 
Rodríguez, que non sabia cando 
comezaria o derrubo, dirixindo 
as obras", comenta Rosa. 

"Estabamos comendo, pero ao 
chegar a notícia todos nos mo
bilizamos de contado", comenta 
outro dos resídentes. "Alguns 
subimos aos tellados para evitar 
que tiraran os pavillóns, mentras 
que os outros solicitábanlle a 
Celso a licéncia de obra". Os re
sidentes coinciden en afirmar 
que o vicerreitor negouse a faci
litarlle dita permiso e a policía 
non llo quixo reclamar nen catre 
notários composteláns certificar. 

Non ao derrubo 
sen alternativa 

se defende non é o Burgo en si, 
senón o Sistema de Residéncias 
Integrado (SRI)", comenta Rosa. 
De aí que se formara a Platafor- · 
ma por un SRI público e de cali
dade, na que se integran colecti
vos · universitários, sindicais, polí
ticos e GUlturais. 

Celso Rodríguez Fernández, vi
cerre itor da Universidade de 
Santiago , convidou o pasado 
venres aos xornalistas que con
vocara en rolda de prensa a vi
sitar os pavillóns do Burgo. Con 
esta visita tentaba demonstrar 
que as suas reiteradas declara
cións sobre o insalubre e depri
mente estado dos pavillóns era 
certo , xustificando ao tempo a 
inminente demolición dos mes
mos. Diante das afirmacións do 
vicerreitor, os atónitos residen
tes esperaban ao remate da 

sua intervención para ter a 
oportunidade de desmentir o di
ta •. non sen antes perguntarlle 
se sabia cando darian comezo 
as obras de derrubo. "Contes
tou que non tiña nen idea", ase
gura Rosa Verdugo, residente 
do Burgo. 

Rematada a intervención de 
Celso Rodríguez os residentes 
amosáronlle á prensa a outra 
cara da moeda. Escolleron unha 
habitación ocupada por un alu
no en perfecto estado de uso, 
ao tempo que desmentian as 
afirmacións feitas polo vicerrei-

Tanto para os residentes no Bur
go como para as organizacións 
que veñen de apoiar a sua pro
testa non se trata unicamente de 
manter en pé estas instalacións. 
As suas protestas baséanse en 
que non se pode efectuar o de
rrube sen ofertar previamente 
unha alternativa nas mesmas 
condicións económicas. "O que 

Dende esta plataforma argu
méntase que o reiterado estivo 
levando unha política de desca
lificación dos pavillóns provo
cando unha diminución de soli
citudes. Patrícia López, tamén 
residente, asegura que "hai alu
nas que están esperando que 
corran as listas, porque no Bur
go quedan por cubrir 50 prazas 
ofertadas, pero o Reiterado es
tá retrasando a sua concesión 
para que a xente acabe por 
buscar outro lugar onde viver , 
evitando unha maior ocupación 
des ta residéncia universitária" . 
Entre as preocupacións dos in
tegrantes da plataforma desta
ca o anuncio de Villanueva, in
cluido no seu programa, de re
servar un tanto por cento de 
prazas, ainda non definido, para 
alunas con bos e~pedientes 
académicos e para deportistas 
de elite , segundo a plataforma 
"isto é contrário ao próprio espí
ritu das SRI, que nacen para 
ofertar prazas a ·alunas con pro
blemas económicos".• 

UN EXEMPLO DE UNIVERSIDADE INSERIDA NO SEU ENTORNO 

A Residéncia Universitária "Burgo das 
Nacións" foi ubicada dentro dos terreas 
do Polígono de Vite en Compostela, an
tes mesmo de construirse as próprias vi
vendas sociais que hoxe constituen basi
camente o bairro de Vite. Desde a déca
da dos anos setenta, en que estas viven
das foron habitadas, os problemas so
ciais típicos dun polígono de vivencias 
sociais que concentra unha alta taxa de 
povoación imigrada doutros bairros ou de 
zonas rurais, e polo tanto sen arraigo no 
mesmo, vense agudizados coa barreira 
impermeábel ás relacións entre os resi
dentes universitários e os mozos/as do 
bairro. Co paso do tempo, alá polos anos 
~ 988-89, esta barreira foise voltando per
meábel e posteriormente, pódese dicer 
que chegou a desaparecer Coincidia es
ta época coa posta en marcha, por parte 
da Asociación de Viciños "Polígono de 
Vite", dun proxecto de desenvolvimento 
comunitário do bairro -encamiñado a tra
ballar por unha mellor calidade de vida 
para todos os viciños; e tamén cunha 
efervescéncia social do bairro, que deu 
lugar ao nacimento de múltiples entida
des sociais que recollen as inquedanzas 
de diversos sectores do mesmo. 

Todas estas entidades sociais confluiro_n, 
xuntamente cos profisionais dos servizos 
públicos existentes no bairro, coa excep
ción dos dependentes do Concello que 
non están polo labor, na Coordenadora 
de Bairro de Vite. A dinámica estabeleci
da, supuxo aunar esforzos e facer un bon 
aproveitamento dos recursos, que permi
tiu manter o desenvolvimento do proxec
to deica hoxe, apesar da falta de apoio 
nun princípio, e das suas limitacións, por 
parte das Administraoións, mesmo do 
contínuo boicoteo promovido desde o 
Concello de Santiago. 

Como uns viciños máis, intégranse na 
· Coordenadora de Bairro os Residentes 
do Burgo. E hoxe son os mesmos que 
están defendendo que non se tiren os 
pavillóns mentres non se lles oferte outra 

XosÉ LoPEZ GoRI 

alternativa de aloxamento a prezos igual 
de asequíbeis, seguen colaborando no 
traballo cotidiano do bairro, cun labor im
portante en actividades de tanta releván
cia como a Escala de Adultos do bairro, 
as Aulas de Apoio, etc ... E todo iso a 
cámbio simplesmente de que, dalgunha 
maneira, a sua formación universitária se 
vexa complementada co que lles poda 
aportar o bairro ; que por outra parte, de
pendendo da conceición que se teña 
dunha verdadeira formaciór:i universitária, 
pode non resultar tan pouca causa. 

A ver se o fondo deste conflito, que atra
vés da prensa aparenta ser polos pavi
llóns, resulta ser de 
duas conceicións 

pretensión de impedir a entrada dos vici
ños na Residéncia. Sinceramente, dá a 
impresión de que se quer voltar a estabe
lecer aquela barreira impermeábel entre . 
a Residéncia e o bélirro, de tan ingratos 
recordos para ambas partes. Chegado 
este ponto, a responsabilidade no tema 
debe quedar clara desde un princípio. 

INTERESES EN. FALTAR Á VERDADE 

Agardo que esta reflexión poda serlle de 
utilidade a alguén que queira ser obxecti
vo, e que, incluso poda servirlle a perso
as como poden ser o señor Anxo T arrío 
para que nos aclare os seus intereses in-

conf esábeis no te
ma, e explique como 
alguén que se auto-apostas do que debe 

ser a universidade? 
Entón, resultaria 
comprensíbel que 
por defender o Siste
ma de Residéncias 
Integrado como un 
servizo púbLico da 
Universidade que fa
cilite aloxamento pa
ra as persoas máis 
desfavorecidas eco
nomicamente pode
ren ter oportunidade 
de facer unha carrei
ra universitária, é di
cer,. por defender o 

-___________ proclama progresista 

apoia e defende algo 
tan retrógrado. 'A ver se o fundo 

<leste conflito, que 
aparenta ser polos 

pavillóns, res_ulta ser 
de duas conceicións 
apostas do que debe 
ser a universidade?' 

En toda esta campa
ña contra os residen
tes do Burgo merece 
un apartado especial 
a coluna de inquietu
des publicada en "El 
Correo Gallego'' do 
pasado Sábado dia 
22, asinada polo "plu
milla" (periodista é al
guén que debe coñe-

seu direito a poder 
seguir na Universida-
de, están suportando unha intensa cam
paña de intoxicación informativa da opi
nión pública promovida desde o Reitera
do para mascarar a sua conceición dun
ha Universidade elitista e desligada do 
seu entorno social, tal como pode chegar 
a entenderse no próprio. programa eleito
ral co que acadou o Reitorado o señor 
Villanueva, ou como se pode comprobar 
na restricción de prazas subvencionadas, 
na pretensión de impedir a utilización po
los viciños de recursos da Residéncia, 
como Rádio Kalimero, etc.; ou mesmo na 

cer a realidade, e se
nón non escreber, e 
facelo dun xeito rigo~ 

roso, obxectivo, etc.) X osé António Pérez, 
que chega a un nível tal de difamació11 
que os acusa de traficantes de drogas. Xa 
en dias anteriores, desde o· Reiterado, se 
fixo a mesma acusación, póndoa en boca 
dos viciños, a cal, · desde aquela, foi des
mentida por estes en várias ocasións. 

A min, quizais por levar anos pateando as 
ruas do bairro, polo meu traballo en rela
ción cos mozos en situacións de "risco so
cial" e as suas fam ílias , ou porque desde 
o bairro se teñen denunciado pontos reais 

de venta de estupefacientes sen apenas 
obter eco nengun nos meios de comunica
ción e cunha praticamente nula resposta 
institucional, paréceme un tema tan suma
mente sério que a resposta a este señor 
debería ser. no xulgado de garda. 

Apesar de que nun proceso social das 
características do que se ven deenvol
vendo no bairro de. Vite, a xente se impli
ca traballal')do arreo, cada un dentro das 
suas posibilidades, desde o anonimato ·e 
sen afán de protagonismo, pasando a se
gundo plano o papel que cada persoa ou 
cada colectivo xoga no mesmo, ante este 
opróbio, non me resisto sen comentar o 
importante papel que teñen xogado os 
residentes do Burgo na modificación dos 
hábitos,' do ambiente, das relacións, etc. 
de mozos do bairro {talando de casos pu
blicamente coñecidos, pódese citar a To
net ou o compañeiro Toni , desgraciada
ment~ falecido) que desde moi novas es
tiveron enganchados das drogas e nun 
momenlo da sua vida foron capaces de 
refacela, dando un xiro total na mesma e 
mesmo implicarse profundamente no tra
ballo do bairro. Comprendedes a indigna
ción, verdade? 

A propósito, quizais, non sei si o señor 
Xosé António Pérez, ou desde o reitera
do, poderian dar unha explicación á opi
nión pública de por que nestes últimos 
dias veñen merodeando polo Burgo co
ñecidos ionquis santiagueses, tendo que 
ser os próprios residentes os que lles im
pidan a entrada nos pavillóns abandona
dos. De todos os xeitos, supoño que a 
esta xente resulta doado, en momentos 
determinados, manipulalos, pe.ro tamén 
sacarlles información. Realmente é moita 
a movida que vostedes montaron tentan
do desprestixiar aos residentes do Burgo. 
Manifestan ter moito medo á resposta so
cial ante os resultados da sua conceición 
da Universidade. + 

Xosí-: LOPFZ GoR1 é Educador acial. 
na Coordenadora do Bairro de Vite 



ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Galiza Nova éomeza unha campaña pala autodeterminación 
1 ' 

~A inquedanza nacionalista entre a mocidade 
está a medrar' segundo Bieito Lobeira 

•A. ESTÉVEZ "A sociedade galega esta cam
biando. Mesmo os partidos políti
cos teñen que cambiar a sua ati
tude porque hai un debate social 
ao redor do nacionalismo e a 
xente se está a concienciar", di. 

de pedagóxica de cara aos 
máis novas. 

mocedade galega. "Feitos como 
a reformulación do Senado ou a 
galeguización das Xuventudes 
Socialistas non teñen que ver 
directamente co nacionalismo 
pero están aí e hai que darlles 
resposta", di o secretário de Ga
liza Nova. 

Cun recital de poesia 
"Cremas que a problemática do 
servizo militar obrigatório, do 
desemprego ou do ensino te
·ñen un mesmo denominador 
comun: o tema nacional. Que
remos que se entanda que a 
autodeterminación é a solución 
para unha Galiza ideal", explica 
Bieito Lobeira. 

na Coruña, a organización 
nacionalista 
Galiza Nova comenzou 

Chegar 
a toda a ·mocidade 

Bieito Lobeira. 

o Mércores unha 
campaña pola 
autodeterminación. Bieito 
Lobeira, secretário xeral, 
enfoca esta iniciativa 
como unha resposta ao 
crecente apoio social ao 
nacionalismo entre a 
mocedade. 

Lobeira indica que os dados 
que manexan sinalan que, den
de hai tres anos, incrementou
se moito a cantidade de xente · 
nova que se considera galega 
por enriba doutras identifica
cións e que dá o seu voto a 
partidos políticos nacionalistas. 
Un dos obxectivos desta cam
paña é que a mocedade enten
da cal é o significado da auto
determinación. Para isto, edita
rase un boletin cunha finalida-

Autodeterminación, está na tua 
mán é o lema desta campaña, 
que pretende integrar non só a 
nacionalistas, senón a toda a 

A campaña abrangue activida
des de todo tipo: conferéncias en 
centros de ensino, recitais poéti
cos ou rock galega. Segundo 
Bieito Lobeira, a imaxinación é 
fundamental nesta iniciativa. "Te
mos o apoio de moitos colectivos 
e, incluso, a campaña foi acollida 
con satisfacción na Federación 
de xovenes emigrantes galegas 
en Catalunya. • 

PRESA POR GOVERNAR OU MEDO A CONTAMINARSE 

Desde o ponto de vista da reflexión ideo
lóxica que transcenda os problemas polí-

. ticos máis imediatos, posibelmente unha 
das cuestións máis importantes coa que 
se atopa o B.N.G. hoxe é o seu posicio
namento a respeito da posibilidade de 
governar nas institucións nun prazo máis 
ou menos curto. 

Este iema é motivo de moitos debates in
formais nos que soen aparecer duas pos
turas que esquematicamente podemos 
caracterizar do seguinte xeito: Por unha 
banda está aquela que fai fincapé no pe
rigo de arribismos e desviacionismo dos 
princípios básicos. Considera que hai 
que atarse a estes e non ter presa por 
acadar responsabilidades de governo an
tes de estar firmemente asentados desde 
o ponto de vista ideolóxico. · 

Por outra banda estarían aquelas persa-
. as que eren que se deben asumir re_s

ponsabilidades de governo sexa como 
sexa, porque desde a oposición non se 
pode facer praticamente nada. 

Ao meu entender, en calquera das duas 
estase a magnificar o papel das institu- · 
cións na transformación social. 

Hai que recoñecer que a cultura da es
querda tradicional, da que participo, ·paré
cese, neste tema, á teoría da lgrexa de 
que hai que prepararse a fundo para o 
matrimónio porque unha vez que se dá o 
paso faise para toda a vida e compre 
asegurarse de que sai ben. Pensabamos 
que unha vez tomado o poder non se ia 
abandonar nunca. Celebramos as datas 
en que se produce nos distintos países 
como se fosen pontos de referéncia para 
sempre. Os acontecimentos dos países 
do Leste amósannos o equivocados que 
estabamos. O poder pérdese igual que 
se conquire. · 

Considero que o esgotamento da expe
riéncia histórica dos· países socialistas 
débese a moitas razóns. Entre elas ten 
unha certa importáncia a falta de expe
riéncia no exercício do governo. Non bas
ta con saber que a planificación económi
ca é necesária, hai que executala para 
decatarse das dificuldades que ten na re
alidade. Non basta con criticar a demo
crácia burguesa, hai que contrastar na 
prática outros sistemas de participación 
popular para ver se realmente conquiren 
que esta sexa real. 

Desde esta perspectiva considero que o 
aceso ao poder non debe posporse a aca
dar unha. preparación''que, en graAde me-

X. CARLOS CAlmEIRA 

dida, só se conquire co exercício do mes
mo. Compre asumir o governo como un 
elemento máis de transformación social, 
onde a aplicación dun programa axeitado 
e a captación de adeptos/as para ese la
bor debe primar frente ao medo da perda 
do poder que, probabelmente chegará 
nalgun momento. Esta idea, ao meu en
tender, é absolutamente fundamental. 

Sentadas estas bases o que haberia que 
dilucidar son as condicións que deben 
darse para asumir responsabilidades de 
governo. Difo doutro xeito, que medidas 
son de aplicación imediata e cales poden · 
agardar, pensando na 

ción política, para decatarse dos matices 
que ten toda actividade social . Pero moi
tas veces nen se lle adica a estas organi
zacións a atención que precisan, nen se 
debate políticamente sobre a sua estraté
xia de actuación (os últimos aconteci
mentos sobre as Fragas do Eume, por 
exemplo, avalan esta afirmación). 

Un bon governo baséase tamén nunha 
asunción do mesmo por parte de secto
res da povoación o máis amplos posí
beis, dun xeito crítico e participativo. Nes
ta tarefa o papel da organización é escu
ro, pero clave. O seu axeitado funciona-

mento para espallar o 
labor de governo, re-trasformación social e 

non unicamente en - - - - - - - - - - coller e transmitir as 
críticas á mesma e . perpetuarse no. poder 

ou en como gañar as 
seguintes eleicións. 
Unha reflexión baixo 
estas perspectivas ten 
máis posibilidades de 
acertar coa solución 
correcta que se o de
bate se centra, como 
vexo en moitas con
versas, en saber se 
acceder ao governo 
nos contamina ou non 

O éxito dun governo 
transformador vai 

estar na mobilización 
social que apoie e 
que controle o seu 

labor 

canalizar a participa
ción, é outra das co-
1 un as nas que se 
asenta o seu éxito . 

Compre para iso un
ha organización aber
ta . Sen dúbida que 
existen niso certos 
perigos, como a en
trada de arribistas 

nos contamina ideolo-
xicamente. 

Alg'uén pode pensar 
que é puro institucio
nal i sm o. Nada máis 
lonxe da realidade. 
Precisamente o principal problema que 
vexo tanto nas persoas que teñen presa 
por governar como nas que lle teñen me
do a contaminarse está na sobrevalora
ción das institucións que os leva a pen
sar que é o seu control é o único xeito de 
pór en prática o noso programa. Pola 
contra eu coido que é só un máis. 

O éxito dun governo transformador non 
vai estar unicamente no control das insti
tucións, nen nun axeitado labor de xes
'tión, senón, sobretodo, na mobilización 
social entendida nun dobre sentido. Por 
unha banda para apoiar as propostas de 
governo que sexan axeitadas e pola ou
tra para manter unha atitude vixiante e 
crítica co labor de governo, ainda que se
xa de compañeiros/as de ·organización. 

Desde este ponto de vista o papel das di
reccións das distintas organizacións so
ciais é, secadra, máis importante que o 
dos próprios cargos institucionais. Exíxe
lles, posibelmente, unha maior firmeza 
ideolóxica, unida a unt:ia grande prepara-

que se produce nos 
períodos das vacas 
gordas. Pero conside
ro que a mellor garan
tía frente a eles é pre
cisamente unha orga
nización o máis am
pla posíbel. Son dos 

que penso que os arribistas son os me
nos e que canto máis grande é a organi
zación máis en minoria se encontrarán. 

A nosa liña política ven marcada non só 
polo que pensamos os/as militantes, se
nón polo que opina a nasa base social, a 
maioria, tora da organización. Se quere
mos actuar correctamente, non podemos 
arredarnos dela. A mellar garantía de non 
facelo é que a maior parte posíbel estexa 
dentro. Lembremos o que aconteceu coa 
decisión de non xurar a Constitución, to
mada maioritariamente a nível interno, pe
ro contra a opinión xeralizada da nosa ba
se social, algo que non teria ocorrido se a 
nosa fose unha. organización máis ampla. 

Alguén pode ver tamén en todo isto un 
perigo de perda de fidelidade aos princí
pios. políticos. Milito nunha organización 
política para colaborar na construción 
dunha sociedade diferente a actual, o 
que implica o. cámbio nunha série de · 
princípios hoxe asumidos maioritariamen
te (sobre a_ proprie~ade privada, a famí- · 

lia, a planificación económica e o merca
do, ... ). Sequero que os demais evolucio
nen nas suas conceicións, como negar a 
posibilidade da evolución en min mesmo 
e na miña própria organización? 

Non entendo a fidelidade a uns principios 
políticos concebidos coma un dogma ina
movíbel ao que temo que permanecer 
atados. Debemos mantelos só se consi
deramos que son válidos aquí e agora e 
albiscamos que o poden ser para o futu
ro. lso exixe que non os aceitamos cega
mente senón através dunha reflexión 
contínua e unha crítica permanente. Esta 
é 'El única fidelidade posíbel para quen 
quer transformar a sociedade. 

Persoalmente creo máis que nunca en que 
os princípios e a liña política do B.N.G. ser
ve aos intereses da maioria de galegas e 
galegas. Por iso non teño medo a "desvia
.cionismos" se a organización na que milito 
debate abertamente. O contrário é pensar 
que as clases populares non saben o que 
queren, caindo nun dos erras máis habi
tuais sobre o conceito de vangarda. 

En resumidas cantas, coido que o B.N.G. 
non debe ter presa por asumir responsabi
lidades de governo nas institucións, pero 
debe facelo en canto sexa posíbel, porque 
debemos empezar a contrastar na prática 
as nasas propostas programáticas. A xen
te apóianos e vótanos, cada vez máis, pa
ra que goyernemos, non para sermos 
oposición . A maioria, igual que a nós, se
guramente que non lle importa estar nela 
toda a vida, pero sempre coa aspiración a 
deixar de selo canto antes e non despre
zand o as oportunidades que se podan 
apresentar para executar os aspectos 
principais das nasas propostas políticas. 

Por iso considero que hai que prepararse 
para governar non só planificando as elei
cións e toman.do posicións de cara a aca
dar maioria nas institucións, senón esta
belecendo unha série de mecanismos 
que permité!n afrontar esta tarefa coas 
maiores posibilidades de éxito. Potencian
do as organizacións sociais de base, am
pliando e mellorando a nosa própria, adi
cando esforzos e cadros ao traballo inter
no e ao debate político e fomentando a 
participación da nosa base social na defi
nición da estratéxia política. Sen iso, de 
nada valen uns bons resultados eleitorais 

Canto máis se acerca a posibilidade de 
asumir tarefas de governo máis urxente é 
adoptar estas medidas eler:nentais. • 

X. CAm.<Js CA1mt-:111A é conccllciro dQ BNG en Lugo 
. . 
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Os usuários mobilízanse contra a xestión privada 

As listas de espera bloquean o 
Hospital de Verin a menos de un 
ano da sua inauguración 
8 MARIA ALONSO 

A privatización da xestión 
do Hospital de Verin dá os 
primeiros síntomas de 
fracaso, a só un ano da 
sua apertura. Pode 
significar a crise dun 
modelo que a Xunta 
pretende extender a 
outros lugares. 

A acumulación de importantes 
listas de espera, especialmente 
graves para un hospital recéri 
inaugurado, e tamén a constan
te derivación de pacientes a ou
tros centros sanitários consti
tuen nestes momentos os eixos 
fundamentais da insatisfacción 
amasada polos usuários que xa 
anunciaron a convocatória de 
mobilizacións. 

Desafiando o aparente clima de 
tranquilidade que vive o sistema 
sanitário, tanto pola parte cidadá 
como pola que afecta aos traba
lladores do mesmo, a plataforma 
de colectivos cidadáns de Mon
terrei convocou xa a máis de un 
milleiro de afectados da área de 
influéncia do Hospital de Verin a 
manifestárense polas ruas con
tra as novas fórmulas de xestión 
aplicadas no devandito centro. 
Este hospital, no que a Xunta in
vestiu 2.900 millóns de pesetas, 
é o primeiro da rede pública que 
funciona como fundación e intro
duce critérios de xestión próprios 
de empresas privadas. 

O titular do Executivo galego, Ma
nuel Fraga, sinalara durante a 
sua inauguración en Xaneiro que 
o modelo se espallará progresiva
mente a toda a rede de centros 
do Sergas e calificárao como "a 
aplicación prática dun princípio de 
xestión admitido por todos e que 
incorpora a Galiza ás vangardas 
das fórmulas de xestión san~tária". 

Listas de espera 

Segundo as informacións baralla
das polos colectivos cidadáns e 
mais palas forzas sindicais, as es
peras prolongábanse máis-aló de 
seis meses en Xullo, cando o 
Hospital de Verin levaba arredor 
de médio ano en funcionamento. 
Sen embargo, a equipa directiva 
do centro sinalaba recentemente 
ante os sindicatos que as esperas 
non superaban os dous meses. 

Segundo representantes do Sin
dicato de Enfermaria, Satse, no 
verán estábase a dar cita para o 
mes de Outubro, pero advertin
do aos usuários da convenién
cia de confirmar uns dias antes 
da data a posibilidade de seren 
ate·ndidos, debido a que non 
existia seguridade sobre a per
manéncia dalguns especialistas 
no Hospital de Verin. 

Translado a Ourense 

A actividade do novo Hospital de 
Verin non ten cumprido o obxec
tivo básico de aliviar á forte pre
sión asistencial que suportaba o 
complexo hospitalário Cristal-Pi-

ñor de Ourense, que durante o 
pasado ano 93 tivo unha média 
de 1 .968 pacentes á espera de 
seren hospitalizados e 880 agar
daodo cita para consultas exter
nas especializadas. O rotinário e 
habitual desvío de enfermos 
desde Verin até Ourense impe
de que o hospital da capital teña 
notado melloria algunha na acu
mulación de enfermos. 

11 O traballadores 
e 52 camas 

Os critérios de xestión do cen
tro, baseados no aproveitamen
to extremo das xornadas de tra
ballo dos distintos colectivos, 
tan que este hospital teña un 
plantel relativamente reducido 
de 11 O persoas para 52 camas . 
de hospitalización, quirófanos e 
as consultas externas que se 
desenvolven no centro. 

Representantes do Sindicato de 
Enfermaria subliñaron a escase
za de ATS/DUEs, xa que só 28 
enfermeiras participan na activi
dade de todo o hospital. 

O persoal que integra o plantel 
do Hospital de Verin non foi 
contratado mediante oferta pú
blica de emprego, como acorre 
no caso dos hospitais públicos, 
nen procede da lista de parados 
xestionada conxuntamente polo 
Sergas e os sindicatos con re- _ 
presentación no sector. A sua 
selección foi realizada de xeito 
moi simi~ar á que se faria en cal
quer empresa privada.+ 

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

Beneficio ou calidade asistencial ! 
Desde que a Xunta de Galiza ción pensada para o Hospital ga a respeito do Hospital de 

J 

anunciara a sua intención de de Verin remite sen lugar a dú- Verin como a introdución de 
introducir mecanismos priva- bidas ao texto do Informe Abril, fórmulas privatizadoras na sa-
dos de xestión no Hospital de no. que se aponta a necesida- nidade pública. Este feito re-
Verin, algunhas das considera- de de os hospitais públicos se sultaria especialmente grave 
cións do Informe Abril referidas converteren en "sociedades no eido sanitário, xa que, por 
á conveniéncia de privatizar estatais submetidas ao direito definición, unha empresa pri-
certos aspectos do funciona- privado, con autonomía r-es- vada carece de cóntido social 
mento do sistema sanitário pú- ponsábel de xestión e posibili- específico e os seus obxecti-
blico apareceron detras do pro- dades para captar ingresos vos son lucrativos, polo que 

: xecto do Partido Popular, aber- adicionais". · ~~te centro hospitalário pode 
: tamente partidário da colabora- deixar de lado aspectos tan 
1 ción co sector privado. - Diversos colectivos interpreta- ·fundamentais como a calidade 
: ran no seu dia a iniciativa da asistencial para obter benefí-
: A fórmula xurídica da funda- Administra~ión sanitária gale- cios económicos.• 
L _____ ·.:::. ___ ----------------- ------ -- ---- _.:. ___ :.. .::...!..:.. :.':..- - - ...: __ --- __ :... --- - _';...;..; __ ..; __ ~.J 

Inf raestru turas 
MANllELCAO 

A importáncia das infraestruturas no desenvolvimento económi
co é recoñecida polos deseñadores da pulítica económica que 
tenden a considerala unha condición necesária pero non sufi
ciente que permite o desenrolo pero que non o induce. No·caso 
galega, a caréncia de infraestruturas é percebid.a como o atran
co principal que impede o despegue da econom1a galega por to
dos os grupos políticos, organizacións profisionais, sindicatos e 
demais institucións políticas e sociais. Os que sabemos .quepa
ra ir de Padrón a Taragoña hai que pasar por Vigo acreditamos 
na mellara evidente das infraestruturas· dependentes da Admi
nistración autonómica. A rede de estradas, os portes, as comu
nicacións telefónicas son hoxe incompa.rabelmente superiores 
ás herdadas da Administración centralista. Non acorre o mesmo 
coas dependentes do governo central: camiños de ferro, gran
des partos, aeroportos, estradas, etc., que acusan unha eviden
te deixadez respeito doutras zonas do Estado. 

A mellara cuantitativa poderia relativizarse se ternos en conta . 
que no conxunto do Estado o período 1985-93 foi o máis impor
tante en investimentos e obras públicas (perto -do 5% do PIS), 
mais na Galiza os investimentos autonómicos significaron un 
cámbio cualitativo pois, ainda con aberracións e excesos, os de
seños realizados prestaron máis atención a unha lóxica intragale
ga totalmente ausente dos estrategas e enxeñeiros de camiños 
dos MOPU centrais. Non hai máis que ver os deseños das vias 
rápidas ou a preferéncia polo corredo.r ?~ntral como via de .acce
so á Meseta para decatarnos de que, a1nda que o Conselleiro da 
COTOP sexa de Lalin, non por iso habemos de criticar que Lalin 

e Montarte se convirtan en 
nós de comunicacións. 

... - - - - - - - - - Pala contra, os deseños 

'Na política de 
infraestnituras da 
Xunta de Galiza 

das autovias e o absoluto 
desprezo polo ferrocarril 
amósanos ben ás claras a 
miopia e torpeza dos ver
tebredoras do MOPU 
apoiados por alguns pro-

no,, tase xa a ause" nc1·a mºinentes líderes provin
ciais e locais. Sábese que 

dun modelo durante anos a Deputación 
de Lugo bloqueou a cons-

autonómico 
definido' 

trución da estrada Ouren
se-Monforte, sábese que 
Francisco Vázquez empe-
ñouse en enterrar millóns 
e millóns nun aeroporto 
absurdo como o de Alve-

dro· nengun destos líderes, en troques, se ocupou de reclamar 
meÍloras e investimentos nun ferrocarril construído na época de 
Primo de Rivera e nos anos máis negros do franquismo. 

Non obstante; na política de infraestruturas da Xunta de Galiza 
nótase xa a auséncia dun modelo autonómico definido e a caí
da, esperemos que non definitiva, nas redes do localismo e dos 
grupos de interese,s privado~. En efeito, a perc~pción .de que as 
infraestruturas estan a considerarse non un meto, un instrumen
to senón un fin en si mesmo vese ilustrada por determinadas 
decisións de investimento que máis que nada buscarían satisfa
cer aos poderes locais e aos construtores e especuladores que 
parasitan, cada vez máis, as canles da Administración ~~tonó
mica. Os aparatos caciquis do partido governante superponense 
ao funcionamento administrativo dun governo clásico nun Esta
do de direito democrático, dando lugar a situacións tan especta
culares como a proliferación como zarrotes de parques .~mpre
sariais e, casos máis simpáticos ainda, como a construc1on dun 
aparcamento subterráneo en Ferreira de Pantón.+ 



MULLER E SOCIEDADE 

"Só hai cartas para Mulleres Rurais e_demais asociacións do PP", sinala a responsábel 

A Consellai-ia de Familia pon en perigo a conti·nuidade 
do Centro Asesor da Muller en Ourense 
• CARME CARBALLO/OURENSE 

Á discriminación de 
sindicato$ (SLG), meios 
de comunicación (A Nosa 
Terra) é outras entidades 
ás que a administración 
autónoma negou axuda 
pública, súmase agora o 
Centro Asesor da Muller 
en Ourense. 

A Xunta de Galiza, através da 
Consellaria de Traballo e Servi
zos Sociais da que dependía o 
Servizo Galego de Promoción da 

Óutrubro, que, agás o Parti
do Popular, pronunciouse 
pala continuidade do Cen
tro, ao consideralo funda- -
mental para o avance da si
tuación da muller e para 
continuar prestando a asis
téncia gratuíta como ven fa
cendo desde a sua criación 
no ano 87, sob a tutela do 
governo muncipal socialista. 

Foroh os populares quen 
mantiveron unha ríxida atitu
de non apoiando a moción 
socialista que instaba á 
Consellaria a dotar de axu
da para mantimento da enti
dade mencionada. A conce
lleira do PP Isabel Castelo 
atacou á responsábel soda-
1 ista ·do Centro da muller, 
Maria Domínguez, .sinalan
do, por exemplo que Maria 
Domínguez gastara máis 
nunha silla xiratória para o 

queren, pero sempre res
pondendo a critérios de fa
voritismo, e non políticos". 

A socialista Maria Domín
guez salienta tamén o cha
mativo que era que a Con
sellaria de Família ande a 
dar importantes subven
cións para as asociacións 
de mulleres rurais "da liña 
do PP, e en cámbio a todas 
as demais néganlle o pan e 
o sal". Resaltou, asemade 
a paradoxa de que a enti
dade que dirixe, que fora 
criada de xeito cofinanciado 
polo Concello e a Xunta, 
quede sen axuda "precisa
mente agora que ternos 
unha Consellaria específica 
da Muller". 

. lgualdade do Home e da Muller, 
SGPIHM, subvencionou até ago
ra o mantimento do único Centro 
Asesor da Muller que funciona 
en Ourense. O Centro depende · 
da área de Servizos ·sociais do 
Concello e, por razóns de de
manda social, atende tamén as 
necesidades de áreas limítrofes. Centro que en toda a equipa Protesta de mulleres ante un edificio autonómico. 

infarmática. As facturas, sen 

As acusacións vertidas pala 
concelleira do PP Isabel 
Castelo tentaban deixar pa
tente que os trámites para 
a solicitude das axudas de

negadas fara errado por banda 
do próprio Centro Asesor, causa 
que os próprios selos de entra
da no rexistro da Xunta dees
mentiron. 

Desde a criación da Consallaria 
de Família, Muller e Xuventude, 
as axudas desapareceron, non 
sendo sete ano, 1,5 millóns de 
pesetas concedidas para activi
dades, denegando os millóns 
precisos para o mantimento da 
infraestrutura. O presuposto de 
mantimento é de 12 millóns, do 
que até agora participaba a 
Xunta nunha média do 50%. 

A atitude da Consellari"a foi re
xeitada no Pleno Municipal de 

embargo, din o contrário: 33.11 o 
pes~tas a silla, e. 546.250 a equi
pa. A concelleira popular, aseso
ra no Gabinete de confianza de 
Pérez Vidal, esqueceu informar
se nates do Pleno'.', segundo co
mentou Maria Domínguez. 

Favoritismo 

O Centro Asesor da Muller de 
Ourense atende unha média de 
algo máis de un caso ao día; o 
que soe comportar asesoría xurí-

dica e atención psicolóxica, tanto 
por mor dos maos tratos ás mu
lleres como por cuestións rela
cionadas coa convivéncia. Para 
avalar o funcionamento do Cen
tro, o Concello conta amáis cun 
Consello da Muller, integrado 
pota prática totalidade das aso
ciacións feministas da cidade, 
sindicatos e agrupacións de mu
lleres. Desta volta, foi por unani
midade que o Consello rexeitou 
asemade a posición da Consella
ria de Família, ao negar esta a 

axuda ao Centro. A protesta foi 
igualmente apoiada polo Conse
llo de Cultura de Ourense. 

No Pleno ordinário de Outubro, 
foi o BNG quen puxo de manifes
to, através de Rodríguez Peña, a 
política de subvencións en base 
ao amiguismo e á proximidade 
política que ven exercendo a 
Consellaria de Família "asi como 
as restantes, que teñen diñeiro 
sempre para quen son da sua ór
bita, e abren chirjnguitos onde 

Outro argumento utilizado pela 
conselleira foi o de "insuficiéncia 
presupostária para atender o 
costo da mesma". Pero, tiña a 
Consellaria o presuposto rema
tado, antes de publicar a Orde?, 
pergúntase a responsábel do 
centro, Maria Domínguez.+ 

SEGREDOS DE HOMES 
Esta é a historia dun home con síndrome 
de subordinado e valente, moi valente, en 
situacións chamadas de espada curta. Va
mos un valente burro, como diría miña nai. 

Unha amiga miña que mo contou asegu
ra que é certo e que eta mesmo lle puxo, 
en ocasións, o ombro para que chorase. 
Neses momentos era a sua confesora. 
Disque estaba sempre calado, obedecía 
fielmente o que lle ordenaban e corría 
coma un diaño detrás do traballo ainda 
que o labor quedaba sempre detrás del. 

Había quen dicía que era o que máis ma
drugaba e máis horas botaba en busca 
de ouro, prata e cobre daquela mina. Ou
tros aseguran que na súa vida mollou as 
manseque, en todo caso, as súas ende
xamais foron as primeiras en tocar un 
prezado metal tirado da terra. 

Esta amiga que compartimos el e mais eu 
díxóme que entón tiña unha mirada an
siosa e que algunha xente lle chamaba o 
Procurador, porque sempre andaba á 
procura de algo que ninguén sabía o que. 

Na nave de paquetería cons[derábano un 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

AUREA SANCHEZ 

xinete, polas trouladas que el mesmo re-
1 ataba e nas que sempre dicía que a 
moza era boa pero "só para esa oca
sión". Estaban todos abraiados polos re
latos exitosos daquel home pequeno, 
gordete e de pés 
torcidos. 

así coma esta. 

O pano de bágoas devolvíalle a queixa 
con outra misturada en loubanzas ou lle 
recordaba o seu pesto "envexado por moi-

tos". "Ese é o pro
blema -dicía el. 
Non quera estar no 

O señor Touriño, 
que así se ch9ma
ba o director da 
mina, tíñao por moi 
eficaz. Disque sem
pre lle daba ó Pro
curador unha pal
ma.da no ombro 
para que seguise 
así; e dicíalle que 
todo ía ben. O Pro
curador poñía cara 
de sacrificio porque 

______________ medio de tódalas 

'Algunha xente lle 
chamaba o Procurador, 
porque sempre andaba 
á procura de algo que 
ninguén sabía o que'. 

queixas. Os de arri
ba que teño que 
controla-los picado
res; os picadores 
acúsanme de ca
brón. Non aguanto 
máis e xa o outro 
día lle· dixen a Tou
riño que ·eu dimitía 
porque me insultan, 
me apedrean e non 

era un bo subordi-
nado. A miña amiga 
contoume arredor da miña mesa de forni
ño que era o seu pano de bágoas. A ela 
recorría para dicirlle que se vía coma un 
home á beira dun barranco a punto de ti
rarse porque nunca unha muller lle dixera 
"é a ti a quen eu quero" e frases feítas 

quera ir só á quen-
11 a. Teño medo, 
ademais, a unha re

volta. Dixéralle el a útlima vez que o viu". 

E algo debeu transcender deste seu es
tado de ánimo, porque na sección de pa
quetería non o podían crer. O procurador 
apoucado! Non pode ser! 

Disto estaban a falar cando se presenta 
a miña amiga preguntando por el. Dixé
ronlle que non sabían. Ela dubidou, pero 
antes de irse decidiu subir ó despacho do 
señor Touriño para saber cal era a causa 
da sua ausencia ese día na mina. 

Touriño recibíuna agradecido. Era a pri
meira persoa de fóra que lle viña pregun
tando polo Procurador en moitos anos. 
Pensou Touriño que ese era o momento 
de saber alg9 da vida do máis eficiente 
mineiro en mando. 

Pasouna ó seu despacho. Tiña a radio 
posta. Os dous calaron para escoita-la 
voz que dicía con énfase: 

-Marcelino Couto Mato, detido esta ma
ñanciña, declarouse culpable de alome
nos 1 q violacións contra mozas da vila. 

Cauto Mato relatou os feítos despois de 
solicita-la presencia dun avogado. O le
trado manifestou en rolda de prensa que 
o seu defendido non é culpable dos deli
tos que se lle imputan porque non puido 
consuma-las relacións que pretendía 
coas víctimas.+-

r----------------------, 
Faga un pequeno anúnclo 

nun grande semanásrio 
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Casa do Concello 
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LL SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

Neira Vila~ lembroú a solidariedad~ cub~na con em1grantes e exiliados galegas 
. . 

Miles de persoas condenan en Compostela 
o bloqueo norte-americano a Cuba 
• CARME VIDAL 

"Rompamos o bloqueo, 
paremos a agresión" foi o 
lema que convocou en 
Compostela a tres mil 
persoas que se 
manifestaron contra o 
imperialismo americano e 
pola independéncia de 
Cuba. A débeda histórica 
que Galiza ten coa illa 
caribeña foi o argumento 
que vertebrou o mánifesto 
de Neira Vilas na praza 
das Praterias ao remate 
da marcha. A Asamblea 
Xeral da ONU ven de 
condenar o bloqueo a 
Cuba e pedir o fin do 
embargo económico e 
comercial á illa. 

da xente ·fóra do país" dixo o 
escritor ao tempo que aludiu a 
"un problema económico produ
cido por razóns de escasez e 
non unha cuestión política". 

O autor de Castelao en Cuba ou 
.Galegas no Golfo de México, 
vencellado iAtensamente á ílla, 
calificou o bloqueo de "inxusto, 
inmoral, ínumano e ilegal" e in
vocou a solidariedade galega 
"neste momento en que a lila 
fraterna necesita de todo o noso 
apoio moral e material". 

Despois de se referir á respon-
· sabilidade dos galegos na loita 
pala independéncia cubana , 
Neira Vilas confiou en que "Galí
za cumprirá. Dende esta históri
ca Compostela convocamos a 
todos os galegas para que se 
sumen a esta acción solidaria. 
O noso pavo cumprirá ¡Vence
remos !, ¡Viva ·cuba Socialista!". 

Perta está ainda a soliedaridade 
cubana cos antifeixistas galegas 

(j) que Luis Soto, compañeiro de 
~ Castelao na sua estadia na illa, 
~ lembraba asi: "Remataba de faº lar Castelao, faciase unha ca
~ lecta e a xente entregaba canto 
~ tiña: aneis, relóxios, medalliñas 

A manifestación convocada pala 
Coordenadora Galega de Soli
dariedade con Cuba, co apoio 
de catorce organizacións políti
cas e sindicais nacionais, con
verteuse nunha condea ao im
perialismo en Cuba e toda Amé
rica Latina. Despois dos berros 
de "O imperialismo non pasará, 
o socialismo avanzará" e "Fóra 
ianquis de Guantánamo"; a 
aplaudida queima da bandeira 
americana foi o colofón do acto 
de condea ao bloqueo cubano. 

A ONU ven de condear tamén o bloqueo americanQ contra Cuba. Na imaxe, remate da manjfestación do domingo en Compostela. de ouro coa Virxe de Cobre que 

As consignas coreadas durante 
a mobilización pasaban de 
most<ar a solidariedade de Gali
za a rexeitar o imperialismo ou 

apoiar o socialismo e o governo 
de Fidel Castro. Bandeiras gale
gas e cubanas mesturáronse 
nun dia no que a solidariedade 
galega lembraba o apoio que 
noutrora recibira do povo cuba
no. Eis o que puxo de manifesto 
o escritor Neira Vilas no seu co
municado. 

A lembranza 
da emigración 
Escalas, fontes, camiños, biblio
tecas e centros sanitários foron 
construidos na Galiza coa axu
da de Cuba. Foron moitos os 
emigrantes que sairon cara á 
illa para fuxir da miséria que in-

Nunha visita organizada pala A.C. Cidade Vella de Santiago 

vadia o país. Nunha análise que 
se remitia á xustiza histórica, 
Neira rexeitou que a actual emi
gración cubana sexa agora in
terpretada como unha oposición 
ao rexime castrista. "As cifras 
de emigración cubana son moito 
máis baixas que as galegas , 
nós ternos un corenta por cento 

moitos levaban dende peque
chos, como era costume daque
la; vin a obreiros que botaban 
no escenario os sobres, sin 
abrir, coa paga dunha semán ou 
dunha quincena". Ou tamén en 
México a colaboración de gale
gas exiliados na preparación da 
expedición de Castro e Guevara -
no Gramma.• 

Inicio de Cooperación Cultural. Galego-Cubana 
•LUPE GÓMEZ 

Trinta persoas relacionadas coa 
cultura galega van camiño de 
Cuba o domingo, 30 de Outu
bro. Queren tender vencellos de 
afecto e cooperación cultural co 
povo latinoamericano. A visita 
durará 15 dias e a primeíra via
xe fóra da Galiza que organiza a 
Asociación Cultural Cidade Ve
lla de Santiago. Vítor Belho, 
membro deste colectivo, opina 
que "é unha mostra de apoío a 
Cuba, país que desde a sua in
dependéncia quer ser libre". 

Para a cantante Uxía é un orgu-

llo actuar en Cuba, onde hai un
ha gran atención e preocupa
ción política polo aspecto musi
cal. Interese, que segundo a ar
tista, non existe na Galiza, tanto 
no que respecta á música tradi
cional galega como á música en 
xeral. 

O recado que vai levar o drama
turgo Roberto Vidal Bolaño a 
Cuba será que "non pensen ali 
que a sHuacíón fóra das suas 
fronteiras é unha panacea". Pa
ra este director de teatro é de 
considerábel releváncia a esca
la teatral que existe en Cuba asi 
como os méd,ios estatais que 

Celebrarase do 18 ao 20 .de Novembro 

están ao seu favor e o interese 
dos cubanos en criar un teatro 
nacional. Viaxarán tamén á illa o 
pintor compostelán Xurxo Marti
ño, o artesán Manolo Caamaño 
e o xornalista de A Nosa Terra 
Gustavo Luca de Tena. 

"En representación da Asocia
ción de Artesania da Galiza vou 
disposto a contactar cos artistas 
cubanos e intercambiar expe
riéncias" afirmou Manolo Caa
maño en rolda de prensa. Xurxo 
Martiño aterecerá en Cuba unha 
retrospectiva da evolución da 
plástica galega nos últimos 
anos. 

A Asociación Cidade Vella de 
Santiago concibeu a idea ao ser 
invitados a visitar o seu país po
los artistas cubanos Tamayo e 
Ruano cando presentaban os 
seus traballos'nos pubs da zona 
vella de Santiago. A devandita 
asociación realizou tamén unha 
campaña de recollida de fondos 
e material didáctico para levar a 
Cuba. Esta actividade pechouse 
cunha festa nun pub de Santia
go na que participaron artistas 
galegos e cubanos -que se ato
pan de ~ira pola Qalíza. 

Vítor Belho, membro da Asocia
ción Cultural Cidade Vella, espe-

raque esta iniciativa "cree lazos 
no dia a día e duradoiros entre a 
cultura cubana e a galega". Para 
el o bloqueo á illa por parte de 
Estados Unidos é próprio "dunha 
conciéncia imperialista, que de
bemos contribuir a romper". Se 
lle perguntan "Aos galegos preo
cúpalles a situación de Cuba?" 
Vítor Belho contesta que "Galiza 
é un dos países do Estado espa
ñol que máis traballa por Cuba. 
Pero a información sobre o que 
ali pasa é tan distorsionada po
los medios de comunicación e 
polas institucións que isto convir
te un posicionamento coma o 
noso nun reto"• 

Países do Terceiro mundo convocan un encontro na Habana 
A defensa do direíto dos pavos 
ao desenvolvemento, á inde
pendéncia nacional e loita con
tra as imposicións coloniais e a 
pobreza serán o argumento dun 
encontro que se vai celebrar na 
Habana o próximo dia 18. de 
Novembro A convocatória parte 
da Organización de Solidarieda
de dos Pavos de Africa, Asía e 
América latina (OSPAAAL). 

A reunión da OSPAAAL en Cu
ba quer tratar dos direitos hu-

manos desde a perspectiva do 
Terceiro Mundo e denunciar os 
métodos de que valen os Esta
dos Unidos e os seus aliados 
para manteren esta situación. 
"Ternos que falar de direitos hu
manos desde o ángulo dos pai
ses do Sul -declarou Remigio 
Ruiz Vergara, secretário político 
da organización non guverna
mental, que vísitou Galiza invita
do pala CIG. Sociedades para a 
defensa dos direitos humanos, 
como a American Watch man-

tan un grande barullo cando se 
viola un direito individual, pero 
non reaccionan cando matan a 
millóns en Angola, Somalia oa 
Ruanda. A batalla de Cuíto Ca
navale (na Angola) foi un Stalin
grado, pero non trascendeu. 
Nos casos de xenocídio dase un 
bloqueo informativo". 

A carreira de armamentos é ou
tro dos motivos que quer denun
ciar .a OSPAAAL, segundo lem
brou Ruiz Vergara. "O complexo 

militar-industrial quer manter o 
seu funcionamento como se non 
tivese rematado a Guerra Fría. 
Ternos que preguntar contra 
que inimigo queren dirixir as 
suas armas, agora que recoñe
cen que o enfrontamento entre 
bloques rematou. O orzamento 
militar dos Estados Unidos esta
ba en 350.000 millóns de dóla
res durante a Guerra Fria e ho
xe é de 280.000. É un descenso 
mínimo que non se corresponde 
á nova situación do mundo". 

A fundación da SP AAAL foi reso-
1 ución da Primeira Conferéncia 
Tricontinental da Habana, no ano 
1966, e ten un secretariado for
mado por representantes de doce 
paises. A cita do dia 18 que pro
mover o i:itercámbio internacional 
de todas as organizacións com
prometidas co desenvolvimento 
social e a paz para producir unha 
declaración final con destino ao 
cúmio da ONU sobre desenvolve
mento social a celebrar en Co
penhague en marzo de 1995. • 



GALEGUISMO E EXÍLIO 

O nacimento 
.de Vieiras. 
Nesa época, o Padroado de 

Cultura Galega de México gozaba 
dun ben merecido prestixio e da 

simpatía de todo o-ámbito 
galeguista. Inspirados nos nosos 

mesmos principios, en Bos Aires e 
Montevideo acababan de 

organizarse senll.os Padroados da 
Cultura Galega. De Galicia e do 

exterior chegaban ó naso apartado 
de correos abundantes cartas de 

felicitación, moitas delas 
exhortándonos con vehemencia a 

non traquear na nosa tarefa. 

Tal conxunto de factores foron o 
incentivo que nos deu pulo para 

crea-la revista Vieiras. 

Era entón presidente o entrañable 
amigo Carlos Velo, coñecido 

biólogo e famoso director de cine, 
nacionalista sen concesións, home 
de exquisita sensibilidade artística, 

esaxeradamente metódico e 
perfeccionista (como bo científico). 

Un día invitounos a Luís Soto, a 
Florencia Delgado e niais a min 
para discuti-la maneira de facer 

realidade o soño que dende había 
algún tempo viñamos acariciando: 

a creación dunha revista de alto 
nivel nacionalista e cultural, 

totalmente escrita na nosa lingua, 
sen desdo~ra-las súas páxinas 

con anuncios comerciais, eventos 
sociais ou temas políticos de caste 

ruín. Propuxémonos que fose a 
mellor e máis impresionante do 

mundo galego. E -polo seu 
contido e presentación- podemos 

asegurar que o noso empeño foi 
logrado de sobra. 

Para botar a camiña-lo noso 
proxecto sen perda de tempo, 

naquela mesma memorable 
xuntanza repartimos entre os catro 

asistentes as primeiras 
responsabilidades do traballo. Luís 

Soto e Carlos Velo encargaríanse 
da dirección, Florencia Delgado e 
mais eu -el, ó meu xuízo, o máis 

idóneo lingüista da nosa 
xeración- coidariamos da pureza 

do idioma (respectando 
estrictamente o sentido dos textos 
·dos nosos colaboradores) e tamén 

nos ocupariamos de revisa-las 
probas na imprenta e de traducir ó 

galego os artigos orixinais en 
castelán. Eu, ademais, malia o 

moito que teimei por evitalo, vinme 
na obriga de acepta-lo manexo das 

relacións públicas. 

Aquela noite, xa de madrugada, 
cando nos dispuñamos a dar por 

finalizada a xuntanza, coidando 
que xa esgotaramos tódolos temas 

relacionados co ambicioso 
proxecto, démonos de cona que 

aínda faltaba algo importante por 
resolver. ¡O título da revista! 

Cansos e somnolentos como 
estabamos (xa ía nace-lo día), tres 

dos asistentes propuxemos 
pospo-lo tema para o dia seguinte. 
Pero o cuarto, Carlos Velo, teimou 
en que non rematase a reunión ata 

que se lle atopase á criatura un 
nome eufónico e suxernte. Foron 

moitos os analizados, sen 
chegarmos a un acordo. Ata que· 

se me ocorru insinuar O Vieiro, 
topónimo moi coñecido, presente 
nas proximidades da miña vila de 

Bande. Agradoulles ós meus 
cólegas; e foi o que se lle ~eu: 

aínda que en plural e sen o 
inseparable· artigo determinado. 

Así naceu Vieiros, coma quen di 
'camiños'. O parto non foi doado. 

O seu desenvolvemento -malia as 
xenerosas e entusiastas 

colaboracións- supuxo para nós 
un grande esforzo, abundante 

sacrificios, con un considerable 
custo en diñeiro e traballo":• 

Escrebeu Matádeo mañá, a crónica dunha vida marcada pala guerra e o exílio 

Elíxio RodrígUez 
'Os falanxistas estaban rabiosos contra .o galeguismo e 
eu ain.da me cruzo en Bande cos que me querian paséar 

• XAN CARBALLA 

"Mentres haxa un 
galega que lea a 
história do seu país 
haberá nacionalismo", 
di Elixio Rodríguez, o 
vello e mozo militante 
galeguista, que como 
Antón Alonso Ríos, 
rispouse das gadoupas 
da morte. Exiliado en 
México, xunto a Luís 
Soto, Carlos Velo ou 
Florencia Delgado 
Gurriarán, Elíxio 
Rodríguez ven de 
publicar as suas 
memórias, auténtico 
diploma de heroísmo e 
lealdade ao seu país, co 
título de Matádeo mañá. 

Era un tempo de esperanza. O 
verán de 1936, co Estatuto trami
tándose en Madrid da man de 
Castelao, Suárez Picallo, Arturo 
Cuadrado e outros membros da 
Comisión de Autonomia, abria un 
novo horizonte para Galiza e os 
galeguistas, que activamente sa
caran adiante o plebiscito do 28 
de Xuño. Estaban ledos do trunfo. 
Vinte dias despois desa vitória un 
inesperado turbillón en pleno ve
rán traia o fascismo , o medo, a 
tortura e a marte. 

Elíxio Rodríguez, tiña daquela 26 
anos. Agora, con 84 cumpridos, 
resgata ese tempo terríbel, e cón
tanos como a alegria se tornou en 
espanto en toda Galiza, tamén 
nas terras do Límia, e no campo 
de concentración argallado polos 
militares e a Falanxe no Mosteiro 
de Celanova. 

"Estabamos amoreados e cada 
noite levaban a uns poucos para 
asesinalos nas gábias da estrada 
do Furriolo. Eu salveime de mila
gre, cando xa mataron aos catro 
que pala noite sacaran comigo do 
mosteiro. Salveime mercé a uns 
amigos que chegaron no último 
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Celanova, o cOnvento do terror 
O convento de Celanova foi habi-
1 itado como prisión provisional 
debido á falta de capacidade dos 
escasos cárceres noutros luga
res de Ourense. Sen·nengun tipo 
de instalacións para o caso. Cho
ídos no que tora o espacioso re
fectorio dos frades, amoreados 
como ovellas nun curral, os pre·
sos a penas podíamos mover
nos. Ata o punto de haber días 

en que, mentres algúns paseaba
mos pala sala, en quendas, os 
demais debían permanecer está
ticos e arrimados á parede. E 
tampouco cabiamos todos deita
dos ó mesmo tempo. 

Aínda que . cada día chegaban 
uns dez ou quince novas detidos, 
a poboación mantíñase bastante 
estable, Porque cada noite deixa-

ban o lugar aproximadamente 
outros tantos, que eran sacados 
a "dar o paseo", mediante unha 
chamada "arde de liberdade" ex
pedida polo goberno militar que 
-os falanxistas se encargaban de 
converter en pena de marte. 

Como este procedemento se re- · 
petía cada noite, é fácil imaxinar 
o pánico ou terror de que era-

mos víctimas os presos. Nin os 
máis optimistas tiñan esperanza 
de salvaren do "paseo" -e me
nos aínda os que nos significa
ramos nalgunha actividade re
publicana-. Polo cal, atopabá
monos resignados coa nasa 
sorte. Sen que ninguén dese lu
gar a escenas dramáticas ou 
patéticas á hora de despedirse 
para morrer. 
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instante cos carabineiros e sacá
ronme das mans dos falanxistas 
dicíndolle, «a este levámolo, ma
tádelo mañá». Aí comezou outra 
vida para min". 

Un libro para lembrar 

Elíxio nunca pensou escreber es
te libro para ser publicado, senón 
para que os seus tillos soubesen 
o que pasou na Galiza durante 

' tantos anos. Agora, publicado na 
colección Crónica 
de Xerais, convér
tese nunha teste
muña de grande 
valor para todos, 
que podemos ir 
restañando a 
enorme ferida que 
nos abriu no mé
d i o do peito o 
franquismo. 

"A situación que 
vivimos en Cela
nova foi espanto-

sua mesma sorte, levoume a casa 
dun xefe da Falanxe que acaso lle 
debia un favor. ¡Ese falanxista era 
o que a víspera estaba para me· 
matar no Alto do Furriolo! Convi
dounos a cear amabelmente. Co
mo me soaba a sua cara díxenlle: 
«paréceme que nos coñecemos?» 
e el con toda a naturalidade retru
coume, «pois claro, coñecémonos 
do Furriolo, de onte á noite» Era 
un dos que me ian matar!! Era un 
home sen entrañas, sen sensibili-

dade ou ao que lle 
gestaba ese n·e
gócio de matar 
xente. A nai sabia 
ao que se dedica
ba ao tillo, que en 
rematando de ce
a r marchou ao 
seu sinistro ofício 
nocturno, e que
damos sós na ca
sá. A velliña pre
paroume a cama 
e díxome: «O meu 
tillo non é malo,, 

dos porque a República estaba 
na sua casa e foi agredida. E 
ademais o caso galego é singu
lar: aqui non houbo guerra, non 
se pode talar de tal, foi un golpe 
de estado e fríamente mataron a 
centos e miles de persoas boas, 
que só porque votaran a un parti
do republicano estaban senten
ciados. Tendo en canta que do
minaron a situapión en poucos · 
dias, porque o pavo estaba de
sarmado, todo o que fixeron foi 
un crime, un asesinato vil que 
ademais tiña a benzón cristianísi
ma": 

Elixio Rodríguez di que cos gale
gui$tas habia unha teima especial 
da Falanxe por eliminalos. "Un 
dos lemas deles era o da Espa
ña, una grande e libre, e tíñanlle 
case máis ódio aos galeguistas 
ca os· comunistas porque pensa
ban que ian destruir España" 

Nacionalista de corazón 

-sa e é un drama 
que nos marcou 
de por vida. Nun
ca se supera de 
todo, pero procuro 
esquecelo e com
pénsoo coa fortu
na que tiven des
pois . Ainda hoxe 
vexo en Bande , 
no meu pavo, xen
te dos que foron a 
sacarme para dar
me o paseo. Non 
lles falo, pero tam
pouco fuxo deles, 
ólloos con despre
z o pero non me 
dan ganas de ilos 
morder" 

'Aqui non houbo 
guerra foi un 
golpe de estado e 
friamente mataron 
miles de persoas 
boas. Só por 
votar a un partido 
republicano 
estaban 

non pense tal. E "O nacionalismo lévoo na alma e 
moi bon tillo e moi no corazón. O que quera é que 
boa persoa, o que Galiza sexa Galiza e paño en se-
pasa é que se gundo plano as ideas de tipo polí-
meteu niso da Fa- tico-social que teña a xente. Na sentenciados" 
lanxe por un com- defensa nacional de Galiza son 
promiso e agora intransixente. Luís Soto, o máis 
ten que obedecer grande galeguista que coñecin, 
ardes e mándano fundou a UPG, cun senso marxis-
ir fusilar xente, e o ta pero predominantemente gale-
coitado ten que guista porque el deixaba o comu-
ir»". - nismo vinte metros por debaixo 

Perguntámoslle 
como foi posíbel 
tanta ferocidade "é incríbel e 
asombroso. Canto no libro como 
agachándome en Ourense, en ca
sa dun amigo meu e da família , 
que corria un enorme risco porque 
quen axudaba a un fuxido corría a 

A necesidade 
de lembrar 

"Hai u nha ten
déncia a deixar 
toda esta história 
de lado . A xente 
non quer saber, 
facer como que 

se esqueceu, que non pasou na
da. Coido que se debia revivir pa
ra que quede como vergoña para 
esa caste de persoas que fixeron 
todo isto. No libro distingo as cau
sas que pasaron nos dous ban-

1Hai que ser intransixentes 
coa castellanización' 
"Se me perguntan que lle diria a 
un rapaz novo só se me acorre 
pedirlle que lea a hístória de 
Galiza. Porque mentres haxa 
alguén que a lea haberá 
galeguismo. A miña mensaxe 
seria que estén sempre na loita 
e que non acouguen 

que eu non entendo o español. 
Nacin en Macao, e só lle 
entendo o portugués, o galego e 
o chino. Se vostede fala 
algunha desas línguas prégolle 
que a use ... >1. Foi o úníco xeito 
que tiven para que talasen en 
galega. 

''leñen e ternos.que ser "Debemos defender l,Jfl. galego 
intransixentes coa sen dialectalízar, m~is enxebre. 
castellanízación. Os que falan Eu digo onte:., ~dq'&:?OOrdei t e't.r 
castellano non ceden e ás . xa -noto en Bande-.comdaparece .f 

: '.~~~i~i~iíi~l\• 

do galeguismo. 

"Desde México nós tiñamos moita 
relación ca galeguismo do inte
rior. Tiñamos un ficheiro con ne
mes de miles de persoas que nos 
parecian de confianza e que se 
salvaran da morte. Utilizábamolo 
para enviar propaganda clandes
tina, via Portugal e Franza. Val(a
monos da rede do Partido Comu
nista, que elegantemente non nos 
cobraba nada por este servizo 
arriscado. Os galeguistas de Mé
xico quizais fósemos máis radi
cais pero levábamonos ben con 
todo o mundo, tanto na Galiza co
mo Buenos Aires". 

O libro do Elíxio R·odríguez trae 
senllas presentacións de Méndez 
Ferrin e Elíxio Villaverde, o histo
riador que animou a este vello 
mozo de Bande a deixar por es
crito a sua crónica vital , "para que 
o Relato non sexa secuestrado 
polos vencedores que seguen 
mandando en nós". 

"Emociónome con gran facilidade, 
até o extremo que lende no meu 
próprio libro sáenme as bágoas. 
lso non é bon porque un ten que 
conservar a apariéncia sen deixar 
ver o que está pasando por den
tro. Pero non o podo evitar. Se 
me poño a ler por exemplo a pa
saxe polos Pirineos: eramos un 
grande grupo e iamos mortos coa 
fame. Unhas señoras franceses 
oferecéronnos bocadillos, pero 
eran franquistas e nengun de nós 
lle aceitou a comida ... despois de 
tres dias sen comer! Leo iso e vé
ñenme as bágoas". • 

------·---------------------------------------------------------------------------------, 
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Ao respecto lembro o caso dun 
individuo que, certa noite, paree
céndolle moi escasos os poucos 
garavanzos que lle acababan de 
servir, solicitou un aumento da 
ración. E foille concedido de in
mediato; por orde do oficial co
rrespondente, que se presencia
ba a escena, e aproveitou a oca
sión para dicirlle, sen a menor 
mostra de piedade nin pudor: 

mer, e que, ademais, non has 
tempo de os dixerir. 

Ao que, imperfürbable, o preso 
contestou que, xa que logo, ía 
aproveitar para fartarse por de
rradeira vez. 

Os que presenciamos a escena 
tratamos de convencelo de que 

presos. Desgraciadamente, ao 
pouco tempo de botármonos no 
chan a durmir, foi chamado para 
saír a se atapar coa marte. O que 
fixo con toda a resignación. A xei
to de despedida, e case cun ton 
festivo, dixo as derradeiras pala
bras que lle oímos, que me permi
to reproducir textualmente: 

non dese importancia ás palabras - Tiña razón ese carcereiro fillo 
do gardián, porque era notorio de puta. Adeüs. • 

-Repite cantas veces queiras, que se trataba duhha persoa sádi- De Matádeo mañá, de Eux10 RooR1GcEz 

que son os últimos que has co- ca que gozaba facendo sufrir aos Colección Crónica. Xerais 1994 
• 1 
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O federalismo 
de Anguita 
O profesor Miquel Camina!, militante histórico do ·psuc hoxe 
integrado en Iniciativa per Catalunya, trata do federalismo de 
Anguita nunha entrevista co semanário Ei: TEMPS do dia 24. "Que 
propón Anguita? Defende o federalismo como organización 
territorialmente democrática. Trata de potenciar a organización 
local (federalismo municipalista), a descentralización do Estado 
(democratización territorial) e de dotar todas as partes do Estado 
competéncias e atribucións para que o Estado funcione como 
unidade. lsto non cuestiona que Catalunya teña competéncias, 

pero o Estado ten de ser 
unitário. Que entende Anguita 
por unidade? ( ... )Cando Anguita 
di que _España está por facer, · 
define unha España que integra 
o território de todo do Estado, 
Catalunya incluida. Cando tala 
de Estado nacional, Catalunya 
fica integrada naquela unidade 
( ... ) Fala dun federalismo estilo 
alemán, cooperativo, que 
esquece a pluri-nacionalidade. O 
cerne das duas visións 
federalistas pode reducirse a un 
símbolo: para uns, o día que 
haxa un Estado que recoñeza 
como línguas próprias, en 
igualdade de condicións, o 
catalán, o castellano, o euskera 

Juli<? Anguita. e o galega, culminará a 
formación dun Estado pluri

nacional, no senso lingüístico-cultural; para outros terá de haber 
sempre un Estado nacional no que a língua veicular seña sempre o 
castellano. Asi manteñen a idea dun Estado nacional castellano na 
que eu teño duas línguas e o que vive en Madrid unha. lsto é falso. 
Eu xa teño unha língua para entenderme cando vaia por Europa. 
Esta- é a cuestión de fondo que fai difícil reconciliar os dous 
federalismos".• 

Lembranza da Brigada 
Connolly no Xarama 
Os voluntários irlandeses no exército republicano, lembraron aos 
herois da Brigada Connolly, mortos na batalla do Xarama en 1937. 
"Peter O'Connor, de Waterford -canta o semanário AN PHoBIACHT 
de 20 de Outubro- asisteu a inauguración dun mausoleo no.cemitério 
de Morata, no val do Xarama. O'Connor, único voluntário irlandés 
que sobrevive, dixo que os homes que morreran_ na batalla do 
Xarama eran de adscripcións ideolóxicas diferentes pero compartían 
a crenza na liberdade dos traballadores, tanto desde a perpectiva 
nacional como internacional. "Teño a fonda convicción de que se o 
fascismo tivese sido derrotado en España e se os governos 
franceses, británico e norteamericano tivesen axudado o governo 
legal da República, seguramente teriamos evitado a Segunda Guerra 
Mundial co que se aforrarían millóns de vidas. A grande leción da 
-guerra foi a da unidade. Anti-fascistas de todo o mundo e de todas as 
relixións (ou nengunha) , fixeron causa comun contra a ditadura 
fascista de Franco. Hoxe cómprenos outravolta aquela unidade para 
revoltarnos contra o fascismo que quer regresar, incluso na Alemaña. 
Eu tiña 24 anos, cando vin ao Xarama pero hoxe é vital que a 
mocidade aprenda a leción da história e diga outravolta ao racismo e 
ao fascismó: Non pasarán. Saúde!"+ 

A preocupación do Fiscal 
do Estado portugués 
O semanário EXPRESSO entrevista ao fiscal do Estado portugués 
José. Narciso Cunha Rodrigues. Perguntado sobre as críticas a 
unha italianización da xustiza, Cunha di: "Tenho ouvido slogans 
que me preocupan como esse de que podemos ter escandalas a 
italiana porque já ternos urna guarda pretoriana para os investigar. 
Penso que isso é lamentável e corresponde com certeza a espíritos 
doentios como os dos magistrados.( ... ) Nós ternos corrupgáo, as 
pessoas sentem que há corrupgáo e aí está urna área que nao 
posso silenciar. Neste momento aguardo que o director geral da 
Polícia Judiciária responda ás questoes que formulei no relatório da 
inspeccáo que fiza PJ no fim de Abril, sobre a ausencia de 
investigagao da maioria dos crimes de corrupgáo e fraudes. ( ... ) 
Estamos ainda a investigar factos que ocorreram há seis, sete e 
mesmo oito anos: desvíos de milhoes de cantos que eram · 
destinados a restructuragáo e ·a. convergencia económica do país. 
Ja nao é só o dinheiro que está em· causa: sáo as próprias regras 
do jogo democrático que esta.o a ser falseadas".• 
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Consólídanse tres formacións nacionalistas e aumentan as forzas estatais 

Os resultados cuestionan a estratéxia d 
• A. EIRÉ - D. LAZARE/BILBO 

As eleicións autonómicas 
de Euskadi depararon un 
reequilíbrio entre as forzas 
nacionalistas e españolas. 
Os partidos abertzales 
lograron 41 escanos; fronte 
aos 34 conseguidos polas 
formacións de ámbito 
estatal, incluida UA. En 
1990 os nacionalistas 
dispoñian de 50 
representantés, por 25 dos 
non nacionalistas. No 
campo abertzale os 
comícios celebrados o 23 
de Outubro serviron para 
delimitar o mapa. 
Desaparecida EE, o PNV 
fracasou na sua estratéxia 
de recompoñer a família 
nacionalista baixo as suas 
siglas. EA aguantou a 
embestida e HB remontou 
a liña descendente que 
comezara en 1989. 

O tempo eleitoral non acaba para 
os líderes políticos o dia das elei
cións. As suas análises dos resul
tados seguen atrapadas na lóxica 
eleitoralista de tentar convencer 
aos cidadáns da bondade da sua 
colleita de votos, como se a ma
quilaxe fose capaz de transformar 
a realidade. Pero escrutando as 
facianas de líderes e militantes na 
noite eleitoral podiase ver como a 
realidade marcaba con entreve
sados sucos a decrua eleitoral. 

"Vimos a sofrer un ano máis", 
afirmaban duas donas encopeta
das a sua chegada ao Hotel Carl
ton (centro eleitoral do PNV) so
bre as nove da noite. Ainda non 

1 chegaran os 1 ideres jelkídíes ao 
lugar escollído para a celebra
ción. As enquisas que talaban de 
23-25 escanos, convertías~m 
agora, coas primeiras mostras 
eleitorais, en só 20, cando non 
19 e 18 deputados. Cando che
gou Arzallus afirmou que "hai ca
tro anos tamén tiñamos só 20 ao 
comezo e despois logramos 22, 
agora vai acorrer o mesmo". 

Pero hai catro anos a rolda de 
prensa do PNV para valorar os 
resultados comezou pasadas as 
dez da noite e o dia 23 xa eran 
perto das 23,30 cando compare
ceron Arzallus e Ardanza para 
afirmar que o PNV, "pésie a ser o 
iñimigo a bater e ás campañas 
dos meios de comunicación; con
seguiu consolidar a situación do 
ano 1990, superando os 300.000 
votos por vez primeira desde a 
escisión de EA". 

Pero no trasfondo destas decla
racións triunfaltstas habia tres 
grandes preocupacións esa noite 
para os peneuvistas, ainda que, 
cada quen, tivese a sua próp-ria. · 
Arzallus, que realizou unha cam
paña na que acentuou o discurso 

Os dirixentes do PNV mostráronse satisfeitos, ainda que as suas facianas mostraban preocupación. PUCHEIRO 

lia nacionalista en base ao des
calabro de EA e HB, fracasaba. 

Ard~nza, pola sua banda, tiña 

outra preocupación. la necesitar 
de tres partidos para formar go
verno maioritário. O desplome do 
PSOE abría unha etapa de inc~r-

, 

tidume. Mesmo, surprendente
mente para un lider como Arza
llus que se negou a admitir a bai
xada do nacionalismo, é inusual 

escoitalo afirmar que seguramen
te o P$0E se vai recuperar. 

A terceira preocupación, a que 
máis calaba entre os militantes 
de base, era o ascenso de Uni
dade Alvesa. Un histórico recor
daba como cando a República xa 
o alavés Oriol tentara desgallar 
este território ·de Euskadi no con
greso madrileño, sen conseguilo. 

Desplome socialista 

Pero se Arzallus facia votos pola 
recuperación do PSOE, estes, na 
sua sé eleitoral do Hotel Ercilla, 
tentaban planear o desplome ver
tical e Rosa Díez andou a percura 
do consola que lle negaban os 
seus próprios resultados no éxito 
conxunto das formacións estatais, 
afirmando que estas eleicións 
confirman que "se inicia a era do 
postnacionalismo". Xa máis, tarde 
Jáuregui faciase responsábel do 
descalabro afirmando que o retro
ceso nas fumas non modificará a 
liña vasquista emprendida nestes 
comícios nen tampouco a colabo
ración ca PNV, considerando po
sitiva a fuxión con EE. 

Serra e Felipe Go.nzález apresu
ráronse a dar o seu apoio e Ban
drés a comunicar que abandona
ba o par1ido "por utilizar a sua 
imaxe sen o seu consentimento". 
Nunha esquina alguns militantes, 
con Rosa Díez, cuestionaban a 
entrada no próximo governo, pe
ro claro, "todo dependerá das ne
cesidades de Madrid", afirmaba 
un militante disciplinado. 

Baixo o mesmo teitb do Ercilla ce
lebraban tamén os resultados PP 
e IU. Ambos tiñan unha coinci
déncia, realizaban unha leitura 
española das votacións. "Non se 
produce a cacarexada recupera
ción dos socialistas. Non hai nen
gunha recuperación no conxunto 
de España", afirmaba Mariano 
Rajoi. Ollando engaiolados para 
os seus resultados actuais, facian 
un cántico do ascenso histórico 
da dereita española en Euskadi 
esquecendo mesmo de Unidade 
Alavesa, pero, sobre todo, de que 
o PP ainda está por debaixo das 
cuotas eleitorais que acadou en 
Euskadi no seu dia UCD. 

A análise que realizaban os porta
voces de 1 U non difería moito dos 
do PP. Falaban dunha ''fórmula de 
censura do governo PNV-PSOE", 
engadindo que os resultados 'for
talecen a nasa estratéxia estatal 
para ser líderes da esquerda", afir
maba López Garrido. Ao mesmo 
tempo facian un cántico á "integra
ción obxectiva e definitiva do País 
Basca no conxunto do desenvolvi
mento do Estado español". 

IU en Euskadi case non ten mili
tantes, a maioria dos presentes 
esa noite eran membros de 
CCOO, moitos deles, con anterio
ridade, votantes socialistas. Os vo
tantes de EE, alguns deles proce
dentes do PCE, antes do encontro 
entre as duas formación, case non 
tiñan preséncia na festa de IU. 

EA e HB, 
perdedores-gañadores 
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PNV 
semellar unha derrota, foi percibi
do por eles como unha vitória. EA 
logrou frear a opa hostil que o 
PNV lle viña mandando, sobre to
do despois do descalabro das eu
ropeas. A perda dun escano signi
fica non só o mantenimento de 
maioria do seu eleitorado que non 
se trasvasou ao PNV, como pre
tendía Arzallus, senón que esta 
vez EA apresentouse non como a 
escisión do PNV, senón como un
ha forza política perfeitamente 
conformada con mensaxe diferen
ciado, e significando que acadou 
un campo político próprio. Agora 
o PNV, por máis que moitos dos 
seus militantes soñen coa unida
de, "se pode ser xa para as muni
cipai s millar, senón unha coali
ción", afirma a maioria, terá que 
tratar a EA en pé de igualdade. 

A perda de dous escanos non lle 
afect,ou para nada tampouco a 
HB. E máis, tanto os seus militan
tes congregados no Frontón da 
Esperanza, como os seus líderes 
que ian chegando de Gernika, 
amasaban un optimismo surpren
dente. Mesmo a reunión da Mesa 
Nacional realizada o dia despois 
das eleicións rematou inusual
mente en pouco tempo, tal era a 
fácil leitura que para o máximo 
órgano tiñan os resultados. 

Os 25.000 votos recuperados a 
respeito das eleicións europeas, 
logrando deste xeito frear a caída 
eleitoral que se viña producindo 
desde 1989 (ano no que, entre 
outros eventos , se produce o 
atentado de Hipercor e as primei
ras discrepáncias públicas dentro 
da coalición) son para eles un 
éxito ainda que só fosen supera
dos negativamente polos colleita
dos nas últimas eleicións europe
as. HB realizou nestes últimos 
meses un debate importante que 
os levou a facer un cámbio per
ceptfbel na liña política, non só 
pala auséncia de atentados de 
ETA durante a campaña eleitoral , 
senón por lanzar mensaxes máis 
pegadas á problemática social , 
dentro dunha campaña máis 
neutra cun slogan que afirmaba 
"Si a Euskalherria Abertzale e de 
esquerdas". 

Outro dado significativo que se 
advertiu nesta campaña é a cre
cente despolitización que se está 
a producir en Euskadi, sobre to
do entre a xuventude, que leva 
ao aumento da abstención.+ 

Kepa Landa afirma que HB val ser capaz de remontar e darlle unha nova dinámica a 
Euskalerria. PUCHEIRO 

HB pretende un 
entendimento con EA 

.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 O avance das forzas políticas es

tatais en Euskadi non é algo co
xuntural "senón constante neste 
marco político de supeditación a 
España, división de Euskalherria e 
utilización do PNV como pantalla 
deste proceso", afirma o dirixente 
de HB, Kepa Landa. Considera ta
mén que non só se está a producir 
unha "españolización da socieda
de vasca, senón unha dereitiza
ción, por iso pedimos o cámbio de 
marco político estabelecendo a so
beranía vasca e a articulación polí
tica dunha Euskalherria unida". 

Para conseguir eses cámbios 
que propugna HB, inclu~da a pa
cificación, Landa nega que tañan 
que entenderse, forzosamente, 
co PNV. Para el ese consenso 
terá que producirse coa "maioria 
abertzale do país, non coa direc
ción do PNV. Coa política que le
van é imposíbel que nos enten
damos con eles". 

Se en Irlanda se deu un entendi
mento entre o SDLP e o Sinn Fe
í n, como paso prévio ao fin da 
violéncia, fórmula que apoiaria 
HB, foi para Kepa Landa "porque 
o SDLP mudou de postura radi
calmente, pois se antes apoiaba 
a marxinación do Sinn Feín e a 
represión do IRA, déronse canta 
que ise non era o camiño efirma
ron os pactos. O PNV debería fa
cer o mesmo aquí, pero ten unha 
entente profunda co PSOE, mes
mo coa política económica que o 
PSOE está a levar. Quen está 
realmente exercendo o poder en 
Euskadi é Madrid, a cámbio de 
benefícios partidistas e de casta 

para a dirección do PNV". 

Para HB só hai unha fórmula para 
conseguir superar a actual situa
ción na que vive Euskalerria: "con
seguir a movilización da maioria 
abertzale cara unha alternativa de 
construción nacional. Non se con
sigue sen mobilización. Teremos 
que chegar a níveis de el)tendi
mento maiores con EA. E máis 
sinxelo porque están máis próxi
mos. O PNV non conseguiu o 
desgaste de EA, o seu derribo. 
Nós tentamos acordes de aproxi
mación agora que está sólida. 
Con eles tentaremos conformar 
unha maioria abertzale pola re
construción nacional e social". 

"Coa dirección do PNV estamos 
enfrontados radicalmente pois 
estase a conformar como unha 
dereita rexionalista vasca, acei
tando o Estado que se está 
criando. O PNV é responsábel 
do que está a pasar, despois de 
15 anos do Estatuto que, por 
certo, ninguén celebrou". 

Pero as bases do PNV presionan 
para que haxa un acorde con EA, 
e Garaikotxea mostrouse disposto 
a entrar nun "governo de progra- 1 

ma", desde a mesma noite eleito
ral, se alguén tiña dúbidas do re
clamo empregado-durante a cam
paña. Para Landa "EA non debe
ría chegar agora a pactos co PNV 
porque entra dentro da opa hostil 
que lle manda sempre o PNV. 
Penso que as bases de EA tañen 
reflexionado sobre isto. Se a dire
ción de EA chega a un acorde co 
PNV, ben sexa para entar no go
vemo ou para as eleicións munici- -
pais, seria un tremendo erro, pois 
iso é o que desexa a dirección do 
PNV, facéndolle unha operación 
envolvente. Non se pode criticar 
ao· PNV por pactar co PSOE e la
go ir a un acorde de tres". 

A respeito da preséncia no parla
mento Landa afirma que HB vai 
"utilizar todos os resortes que fa
vorezan a conformación dun novo 
marco xurídico-político, pero non 
irnos· facer nada que axude ao ac
tual. Tentaremos que se conforme 
unha nova maioria abertzale. Con 
~sa regla participaremos cando 
sexa necesário. Xa na última le-
xislatura estuvemos moito, abrín-
dolle incluso a porta aos sindica-

. tos e tamén estivemos en todas 
as discusións sociais e económi-

., .. , cas". O que si non se mostran 
:orno O abstencionismo medra en Euskadi, sobre todo entre a xuventude, pésie aos in- partidários_ ~ a entrar "no,,xogo da 
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PP e PSOE 
~presentan senllas moción~ en Cantábria 

Hormaechea. pode . -

continuar no cargo 
pésie a estar condenado 
O presidente cántabro, 
Juan Hormaechea, leva 
camiño de sobreviver no 
seu posta pésie a ser 
condenado a seis ano& de 
cadea é 14 de inabilitación. 
Nen pensa dimitir nen se 
poñen de acoroo pp e 
PSOE para apresentar 
conxuntamente unha 
moción de censura. 

Hormaechea non pensa dimitir do 
seu cárrego de presidente men
tres o Tribunal Supremo non con
firme a pena, polo que poderia 
volt ar . a apresentarse de novo as 
eleicións se os xuices non se dan 
presa. PP e PSOE semellan máis 
preocupados da sua desputa par
ti_cular que de censurar ao presi
dente condenado. Ambos parti
dos apresen.taren sendas mo
cións de censura con dous minu
tos de diferéncia. 

Para os populares, con só 9 es
canos no parlamento cántabro, os 
demais grupos- ''teñen que mos
trar a sua vontade de vetar a Hor
maechea". Para demostralo te
rán que votar ao candidato do PP 
"senón ·serán responsábeis de 
que siga Hormaechea de presi
dente". Este argumento tratan de 
sustentalo afirmando que o eleito
rado votou maioritariamente ao 
centro dereita (8 deputados para 
UPC (Hormaechea), 4 para UNC 
(escindidos do PP) e 2 do partido 

Juan Hormaechea . 
rexionalista de Cantábria, ade
máis dos 9 escanos do.PP. 

Pola sua banda o PSOE, partido · 
máis votado, canta con 16 dos 35 
deputados. Almúnia afirmou en Ma
drid "que o PSOE apoiará sen con
diciórfs prévias as iniciativas para 
destituir a Hormaechea", pero Jai
me Blanco, candidato socialista, do 
mello guerrista, non semella estar 
tan convencido de que sexan o de
reitista Vallines o novo presidente. 
Os rexionalistas, pala sua banda, 
están dispostos a apoiar a calquer. 

Con-esta serán seis as mocións 
de censura que lle apresenten a 
Hormaechea. Duas delas por par
te do PP, partido ao que perten
ceu o condeado presidente cánta
bro, que posibilitou o seu investi
mento na última lexislatura e que 
o salvou en catre das anteriores 
mocións. A única vez que apoiu a 
censura foi porque Hormaechea 
arremeteu contra da dirección do 
seu partido, incluido Fraga.• 

DE LA ROSA, OUTRO MÁRTIR 
DA NOMENKLATURA 

M. VEIGA 

A detención de De la Rosa é a segunda que afecta a un membro da 
nomenklatura. Antes foi De la Concha. O "De" é un engadido aristocrá
tico, porque en realidade trátase de Manolo Concha, nome con reso
náncias de mercader da Puerta de Toledo. 

Que o governo os· mande ao cárcere, senda eles quen so~, ten un sim
bolismo claro. Aproveitase o qu~- o cárcere represe~ta soc1~lm~~t~ par~ 
indicar que "vamos a ir até onde faga falta" ou "a9u1 non ha1 pnv1lex1?~ . 
De la Concha vai a Carabanchel e De la Rosa a Modelo. Algun medio 
de comunicación incluso informa: "non hai discriminación, metérono cun 

negro". Así realízase o exorcismo 
- - - - - - - - da beautiful people, dos felices 80. 

'A 
esp~ctacularidade 

. do cárcere é 
utilizada como 

lavado de imaxe, 
pero tamén xer_a 
piedade sobre o 

acusado 

Pero a espectacularidade destes 
actos ten outro significado : suaviza 
o escarmento e, en certo sentido, li
bera aos implicados que obteñen 
de contado a piedade do público . 
Pagan , pero non perden o honor. 
Non son humillados,-non deixan de 
ser banqueiros . E, quen sabe? 
Igual moi pronto voltan a algun car
go entre as élites. 

É moi distinto o caso Roldan. O ex
director da Garda Civil foi sometido 
a suplício. Un suplício moderno que 
se realiza nos méios de comunica-
ción, humillante, equivalente aos 
que se facian no ,século XVIII nas 
prazas públicas . E fotografiado en 
calzoncillos e acusado de todo xé-

nero de depravacións. Oeste xeito, é o estado o que queda liberado:!ª
brica un anormal, xustifícase decindo que Roldan era unha excepc1on, 
un desviado. Unha .vez aillado o caso, evítase tirar da madeixa da Gar
da Civil. Roldán fica condeado para sempre ao siléncio. • h . - ·- ' ,., j 1 l °':'1~ ' 1 , 1 • ·-----.. ,, . . ... ... ":. ... -".,.-..:..._ .. ____ ._:.:.. ......... _ ... · ..... ..:~ ........... ---~ ... .... --:..-. .... .. -.... :.·.:_ ....... ::::...::.::.;-- .. -.. .. ........... .. , .. , __ ,,, ~ .... .. 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Na toma de 
posesión de Rouco 
como arcebispo de 
Madrid estiveron 
presentes Manuel 
Fraga, o alcalde de 
Santiago Xerardo 
Estevez e outras 
autoridades galegas. 
Lembraba aquelo a 
marcha da nobreza 
galega para Castela. E 
en Santiago ainda non 
hai arcebispo. 

Pérez Varela, Xefe 
de Comunicació.n da 
Xunta, montou un 
Clube Internacional de 
Prensa, e non .se lle · 
ocurriu para traer de 
primeiro convidado a 
outro que a Campo 

A empacadora 
do lixo en Vigo 
A medida que pasan os anos 
daste conta da falta de corpora
tivismo nesta sociedade onde 
nos to9a viver. Despois de ler a 
prensa, considerándome un bon 
leitor, e facer 
un seguimen-
to desta notí-
cia, opino o 
seguinte. 

Ninguén quer 
as culpas e os 
problemas se
xan cales se
xan; os órga
os colexiados 

Manolo Pérez 
deberia ser 
no meado 
membrodo 
consello de 

, serven para administración 
tomar deci-
sións conxun- de Sogama. 
tas -estas de-
ben ser con
sensuadas-
para benefício 
da própria comunidade. Moitas 
decisións son difíceis pola in
fluéncia que teñen, mais tamén 
son necesárias; esta reflexión 
vai feita para as AA.VV. e a sua 
federación. Non acuso nen a 
uns nen a outros; a miña pro
posta vai por montar pequenas 
instalacións en cada parróquia, 
en futuras ocasións volverá pa
sar o mesmo mentres non cám
bie a nosa mentalidade. Cada 
quen que aguante a sua vela, 
nestas ocasións e, no momento 
das subvencións, todos á cola. 

Se alguén que destruir o movi
mento viciñal semente lle fai fal
ta pór os cartas nas mans da fe
deración; se ela os xestiona, es- · 
tou seguro, duraria pouco a 
unión entre todos. Sexamos 
ma1ores e· responsábeis na de
mocrácia. 

GONZALO 

Na parte política é máis compli
cado de valorar, poderia titular
se ,"por un puñado de votos"; 
nengun partido pode estar en 
contra· da sua instalación desde 
unha óptica reaÍista, e realista 
era pór a empacadora en Mos, 
máxime cando xa comezaran as 
obras. 

No governo tripartito houbo quen 
bailou como un peizoco e houbo 
quen considerou que o transpor
te do lixo deberia facerse por fe
rrocarril e esperar que este non 
descarrile dada a actual situa-

ción da rede viária galega. 

Manolo Pérez debería ser no
meado membro do consello de 
administración de Sogama, pero 
está claro que carece do peso 
específico dentro do seu partido 
para facer nada. Se chegase a 
ser Alcalde , o máis seguro é 
que os investimentos da Xunta 
se seguirán facendo na Coruña. 
Manolo Pérez pudo, pode e po
derá propor no pleno unha mo
ción na que explique aos cida
dáns onde se debe ubicar a em
pacadora ou isa ou que deixe 

de dar a lata. 

A única alternativa que lle que
da aos viciños .de Teis e montar 
unha candidatura própria; desta 
forma verian o apoio da cidade 
e ademais, decidirían. a que bai
rro de Vigo lle toca o reintegro.• 

C. CAMPos FREITA 
(VIGO) 

Cartaces na 
Universidade da 
Coruña 
Vostede tivo quizá estes dias 
ocasión de pasear pola rua do 
Cantón Grande da Coruña, qui
zá se fixou nuns cartaces da 
Universidade referentes a unha 
exposición fotográfica (fixados 
por unha empresa privada de 
publicidade e pagos con cartas 
públicos) , quizá se se parou a 
mirar máis detidamente pudo ver 
que debaixo deles hai outros 
dos que 'so se ven os asinantes 
dos mesmos (por unha "Coordi
nadora Ant icorrupción na Uni
versidade da Coruña" ou "Comi
té lntercentros das Universida
des Públicas Galegas"), quizá lle· 
estrañe non ter atopado nengun 
outro cartaz dos primeiros en 
nengunha outra rua da cidade. 

Obedecerá quizá ao único dese
xo de tapar os outros?, debera
se quizá á política da equipa rei
toral da Universidade da Coru
ña, a mesma equipa que orde
nou arrancar os cartaces menta
dos a primeira noite en que fo
ron colados nas ruas e exterio
res dos Campus universitários, 
a mesma política democrát ica 
que levou ao mesmísimo Vice-

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

O factor 
humano no 
Burgo 
Esta carta pretende ser unha 
contestación aos artigos apareci
dos na maioria dos meios de 
prensa con motivo do derruba
mento dos pavillóns do Burgo 
das Nacións. En especial , e co- · 
mo residente, quixera expresar a 
miña disconformidade coa afir
mación de que O Burgo é un dos 
pontos negros de venda de droga 
da cidade de Santiago, argumen
to esgrimido polos colaboradores 
do xornal El Correo Gallego, Xo
sé Antonio Pérez e Anxo Tarrio 
Vare la.' 

gre, zona de "influéncia" na que 
se ubica a residéncia. A Coorde
nadora de Bairro de Vite tense 
manifestado várias veces ao res
peito (a última en La Voz de Gali
cia o Domingo 23 de Outubro) 
declarando que xamais fixeran · 
denúncia nengunha contra as ac
tividades realizadas nas instala
ción s do Burgo e que, isa si, 
agradecen a colaboración dos re
sidentes coas suas actividades 
qe apoio na loita contra a droga. 
E mais, a integración dos es.tu
dantes na vida do bairro sempre 
foi, non só completa, senón be
neficiosa en moitos aspectos. 
Non é a primeira vez que tales 
declaracións saen na prensa. 

de social ou humana? Ademais, 
señor Tarrío, sexa moderno, ho
me: fíxese por exemplo na estéti
ca underground; non todos ternos 
por que comungar co seu horren
do credo estético burgués. 

A cuestión, entón, é a seguinte: 
como os pavillóns son feos e con
taminan a visión, mándase aos 
estudantes que viven dentro "to
mar vento" e xa está -ou aos que 
poderian viver dentro. Porque, e 
agora ven o miolo do asunto, iso 
é o que se está a facer connosco: 
pura e sim-
ples mente 
mandarnos to-
mar vento. 
P·orque o pro- Ma da 

Todo este sermón ven a santo de b 1 e m a é que n mOS para 

do Gozo non é unha solución, so
bretodo polos prezos. Ademais, 
esas prazas ofertadas desde o 
Monte do Gozo veñen de mans 
dunha empresa privada. Xa ven, 
señores, parece que na Universi
dade estanse pondo de moda os 
mesmos métodos empregados 
pala Xunta no seu proceso de pri
vatización da sanidade pública. E 
esa ven ser, en resumidas con
tas, a única razón pola que os es
tudantes tanto nos empeñamos 
en defender os pavillóns do Bur
go, emarcando a nosa protesta 
nun marco xeral máis amplo. As 
"escuras e sospeitosas " razóns 
quedan para mente sfantasiosas 
e calenturentas como a dos colu
nistas de El Correo Gallego. 

que, como residente, non gasto o se están a o Monte do Gozo Ainda hai outra cuestión que me 
máis mínimo de verme afectada destruir unhas gostaria destacar. O señor Anxo 

Xosé Antonio Pérez declabaraba por unhas acusacións nas que, prazas para non'é SOiución, Tarrío facia especial fincapé en 
o Sábado 22 de Outubro, obten- aos estudantes que ali vivemos, es tuda n tes polos prezos e que nos ano 60 o Burgo era "un 
do esta información mediante ténsenos pouco menos que por universitários campamento de resisténcia ao 
non sei que misteriosas car:iles, unha pandilla de ionquis e carne- con poucos porque é unha franquismo e un foro de debate 

· que O Burgo era un deses focos los. Claro, cando faltan argumen- recursos sen oferta privada clan9estino, cultural, político e 
de venda de estupefacientes. Se- tos de peso, é moi fácil acudir a dar alternati- ideolóxico, cheo de vida" pero 
ñor Xosé Antonio: levo dous anos acusacións deste tipo. Todo con- vas; é dicer, que "aquilo pasou e chegou a de-
residindo nos "antiestéticos pavi- siste en ensuxar ao máximo a sen criar ou- mocrácia". Parece que esta estu-
llóns burguenses", como vostede imaxe do Burgo e criar asi unha tras novas nas penda democrácia, eficaz remé-
se comprace en chamarlles, sen corrente ·de opinión pública nega- mesmas con- dio -para el- contra todo tipo de 
que polo de agora me teña topa- tiva, que xa. está bastante sensibi- dicións econó- males, debe comportar tamén 
do con nengun caso de trapicheo !izada co tema da droga. Porque, . micas. A des- unha anulación do espírito crítico 
e nen sequer de consumo das señor Anxo Tarrío, non me virá trución só estaria xustificada can- nos estudantes -que se supón 
susoditas sust,áncias estupefá- vostede dicer que o seu argu- do fose seguida dunha reconstru- serán a avangarda intelectual 
cientes; máis ben todo o contrá- mento de que hai que tirar os pa- ción. Con isto o que se está ten- dunha sociedade. Permítame re-
rio, xa que no Burgo se respira villóns do Burgo porque son pro- tando facer é suprimir un servizo cordarlle a este señor que as de-
un ambiente moi limpo e moi san , fundamente antiestéticos é unha social máis da comunidade. E ve- mocrácias auténticas baséanse 
no q1,Je destaca ó que eu 9hamo razón de · peso. Para vostede pa- lai o porque desta resisténcia "nu- non só na toleráncia senón na 
"educación humana", algo fornen- rece ter moita máis transcendén- mantina" -{jOmo se dicia con moi- crítica constante ao próprio siste-
tado pola necesidade de convi- cia o poder recrear a vista cando ·to rexoubeo nalgún meio informa- ma. Por determinadas razón, co-
véncia que se dá nos pavillóns. pasea pola-zona do Auditório os tivo- dos estudantes ate o derru- mo a. estrutura dos seus pavi-
Pero sobre isto falarei máis Domingos que que un estudante bo: simplesmente pensamos .que llóns, con amplos espazos de 
adiante. Retomando o tema da con poucos recursos quede sen non é bon suprimir un ben colecti- uso comun , o Burgo sempre foi 
droga, todo o mundo sabe que un sítio onde residir asequíbel de vo ~si como asi sen pór outras · -un sítio que se prestou moito tan-

dantado. E, ao mellor, resulta 
que estes sectores "caladiños es
taban máis guapos". 

O Burgo é un lugar no que a 
convivéncia cos demais oferece 
unha "educación humana" base
ada na toleráncia e no fomento 
duns valores, como o de com
partir, que pouco teñen a ver cos 
valores da nosa actual socieda
de de consumo, que o único que 
fomenta é a competéncia e a 
agresividade. No Burgo aprénda
se a realizar tarefas en comuni
dade: apréndese que , despois 
de xantar, a parte de encerrarse 
a ver na TV a telenovela de tur
no, tamén se pode charlar, estar 
de tertulia. Tamén que hai outras 
formas de pasalo ben ademais 
de sair de noite a tomar copas. A 
comunicación posibilita o inter
cámbio de ideas e de inquedan
zas, e este é un grande mérito 
que lle hai que achacar ao Bur
go. Sobretodo o aprender a pen
sar un pouco nas ideas que nos 
intentan inculcar antes de as 
aceitar cegamente. Máxime nes
ta uniformante sociedade mate
rialista na que se tenta o control 
do indivíduo por todos os meios. 
E isto -aprender a pensar- ssi 
que forma parte da verdadeira 
formación que, baixo o meu pon
to de vista, deberia adquirir todo 
universitário. 

Señor Vicerreitor, ou quen co
rresponda (en xeral políticos e 
defensores a ultranza da actual 
arde política e social), non ·será 
que, ao final , son vostedes os 
que si teñen "escuras e inconfe
sábeis intereses" no derrubo dos 
pavillóns do Burgo? 

esta acusación feita tan ·á lixeira prezo. Parécelle léxico a vostede opcións sobre a mesa. A provisó- to ao debate como á organiza-
é falsa , en especial os viciños antepor unha cuestión de orde ria e pouco convincente alternati- ción de actividades por parte dos MARIA DIAZ CABEZA 
dos bairros de Vite e Vist.a Ale- meramente estética a outra de or- va de mandarnos para o Monte sectores mais críticos do estu- (RESIDENTE DO B URGO) 1 
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A L Q E A .G L o a-A LIS~ 
rreitor de Extensión Universitá- -
ria, Soraluce Blond, a arrincalos 
do interior da E.T.S. de Arqui
tectura, do que son testemuñas 

· -presenciais estudantes e perso
al do devandito centro. 

Quizá a verdade que expresan 
os cartaces 
non podan re-
bate la doutra 
maneira que Deberasequizá 
ocultándoa á r , l't' d 
opinión públi- a po 11ca a 
ca, e coartan- equipa reitoral 
do a liberdade d . . 
de expresión a Umvers1dade 
dos colectivos da Coruña, a 
críticos coa 
política reitoral mesma que 
de Meilán Gil. ordenou 
Quizá sexa to- arrancar os 
do unha "ca- cartaces 
sual coinci-
déncia". mentados, a 

primeira notte 
De todas as 
maneiras, 
quera crer que 
estou a viver nunha sociedade 
que permite a libre difusión de 
ideas.+ 

EDUARDO loRENrE ANDRADE 
(DELEGADO DA c. I. G. o COMI

TÉ lNTEUCE rros DAS UNIVERSIDA
DES PUBLICAS GALEGAS) 

Sobre a fraga de 
Caaveiro 
Estamos asistindo estes meses 
a un encarnizado debate en tor
no ao futuro da fraga de Caavei
ro, no que os diferentes grupos 
de opinión (administración auto
nómica, grupos ecoloxistas, pro
prietários, sindicalistas e políti
cos) teñen manifestado opinións 
tan encontradas que non se al
bisca unha doada solución para 
este novo conflicto ambiental. 

A importáncia do debate trans
cende o mero caso concreto dos 
bosques da ribeira do Eume. 
Está en xogo toda unha política 
de manexo e xestión de tantos 
espazos naturais galegas, cuxa 
conservación está en grave peri
go: lilas Cies, Complexo dunar 
de Corrubedo, Serras dos Anea
res e do Courel , marisma de 
Baldaio, etc .. . O perigo é real
mente grave se non se superan 
os estreitos posicionamentos 
dunha Administración que non 
dedica os necesários investi
mentos para acadar os obxecti
vos da conservación; se non se 
informa e se conta coa participa
ción activa dos produtores afec
ta<;fos; se non se esquece a idea 
caduca dos espazo.s naturais 
prístinos, substituíndoa pala al
ternativa, máis funcional, de re
servas biolóxica de uso restrinxi
do e sostíbel. 

o que tampouco se debe facer 
é intentar enfrentar aos gadeiros 
contra os "ecoloxistas urbaníco
las", como de xeito tan desafor
tunado se ten intentado dende 
instáncias sindicais, tan dignas 
de crédito neutras ocasións. 

A conservación da riquísima bio
diversidade ainda existente na 
fraga de Caaveiro é un asunto 
que compete a todos os galegas 
e galegas, sexan da zona urbana 
ou da zona rural, sexan labregos 
ou operários de fábricas, de fun
cionários. Haberá que artellar as. 
estratéxias máis idóneas para 
poder impulsar correctos progra- . 
mas de desenvolvimento campa--·_ 

LADY DI 
NANINA SANTOS 

Hai ben tempo , no cabo do 92, manifestaba nesta mesma colu
_ na a miña simpatia por Lady Di porque, <licia, "ela é a desesta
bilizadora da casa real británica" . 

Choveu desde aquela e as novas chegadas desde a Casa de 
Windsor en forma de biografia dela ou biografia del, non fixe
ron mais que acrescentar as miñas suspeitas. 

Asi as durmidas tendéncias republicanas dos habitantes das 
Illas baten no pazo de Buckingham porque os agrávios monár
quicos acumulados espertaron coa adrenalina que con.vulsiona 
ao país. 

As coroas poden parecer ben asentadas e crispar, non obstante , 
a cidadania que decide, ás veces, que roden as cabezas coroa
das , en senso real -Carlos I Estuardo en 1649 por exemplo- ou 
en senso figurado -abolicións das monarquías-. 

Lady Di leva aportando á realeza británica canto é preciso para 
pola no disparadeiro. Iso si, sen querer e con cara de boa. 

Haberá que agradecerllo! • 

tíbeis coa necesária conserva
ción duns territórios tan valiosos. 
Os nosos obxectivos non deben 
ser encirrar aos produtores con
tra os ecoloxistas e os conserva
cionistas. Debemos convencer á 
xente da importáncia de manter 
o equilíbrio 
ecolóxico na 
zona e loitar 
duramente pa-
ra conseguir da A 
administración 
as compensa
cións pertinen
tes e os investi
m en tos que 
garantan o de
senvolví mento 
economico da 
zona. A nosa 
xente debe sa
ber, sen "tapu
jos" nen popu
lismos, que as 
actividades do 

conservación 
da fraga de 
Caaveiro é un 
asunto que 
compete a 
todos,sexan 
labregos, 
operários de 
fábricas ou 

agora poden funcionarios. 
ser o desastre 
de mañá e diso 
xa ternos na 
Galiza moitas 
probas, coa 
eucalptización dos·nosos montes 
e os desastres urbanísticos que 
por doqueira asolan o país. a ex
plotación nacional dos recursos 
naturais e a conservación do 

pouco que xa nos queda será 
sempre un ideal comun para to
dos os cidadáns sensatos.• 

MANuEL A. FERNANDEZ 
(SANTIAGO) 

A fála 
O galego é un idioma e coma 
calquer outro que se tala nunha 
rexión ou país, que se valé del 
para expresar as suas sensa
cións,· coñecimentos ou expe
riéncias. Se engadimos, que ten 
unha tradición e unha normativa 
que o fai comun a moitos, non 
ten, sen dúbida, por que esque
cerse ainda que a prática cami
ñe neutro sentido. Tamén, sabe
mos que o galega, non está a 
ser asumido polo conxunto do 
pavo galega: está asociado co
as clases máis pobres e a inte
lectual idade que axiña, coma 
sempre, sai na sua defensa. 
Orabén, nos núcleos urbanos e 
polo mesmo burgueses, cede 
frente ao castellano. 

Pero podemos reseñar, sen bá
goas, que é culto, belo, melodio
so, poético e agarimoso. Quen, 
fai uso del pode estar orgulloso, 

HERMO 

A 

pois loita entre Óutras causas 
para non ficar sen memória. Foi 
Afonso X o Sábio, cas suas Can
tigas, a evidéncia de que Galiza 
tiña a sua própria identidade, e 
era e é fermosa a sua lírica. Moi 
longo seria o camiño para ache
garnos á doída Rosalia de 
"adiós, ríos; adiós fontes", ínti
mamente ligada á cor do cora
zón das suas xentes, sempre so
fridas ·pero non baldías. Tamén 
ternos a Curros 
Enríquez, que 
se debatía no 
bilingüísmo e 
coma Rosalia 
era fervoras 
defensor dos 
campesiños. 
Falaria de Ca
banillas, Otero 

Quen fai uso 
del pode estar 
orgulloso, pois 
loita entre 

Pedrayo, Blan- outras causas 
co Amor, e tan-
to e tantos que para non ficar 
fixeron do ga- sen memória. 
lego a sua 
bandeira e ide-
al. Que ro facer 
mención dos li-
gados a Nós, coma Daniel Cas
telao, loitador nato coa escrita e 
o debuxo e Vicente Risco, outro 
grande nacionalista. Están Bóve
da, máritr. C. Emílio Ferreiro, po
eta, ... Uns e outros fixeron da fa
la, escrita e poesía unha realida
de. Esperemos que no futuro, 
non haxa que resgatalos, como 
tan os arqueólogos coas culturas 
antigas.+ 

MATEO REVERTER EsTÉVEZ 
(VIGO) 

Cuiña e os 
irmáns Vilar 
Ponte 
É certamente explicábel e com
preensíbel que cada quen bus
que a lexitimidade do seu quefa
cer político en persoeiros dota
dos de credibilidade histórica, 
por teren loitado por ideais que, 
no decurso do tempo, fican por 
impor-se. O resultado é, por ve
ces, a apropriación de figuras 
senllei·ras históricas, outrora per
seguidas, por parte de persoas 
ou partidos, aos que o. azar his
tórico, aliado, por veces, con 
certa dose de camaleonismo po
lítico, lles encomendou unha ta
refa coa que non se identifica
ban plenamente. 

O que acorre é que esas perso
naxes "símbolo" aos que cada 
un procura acoller-se deben ser 
asumíbeis mínimamente no ám
bito da ideoloxia que un -din pro
fesar. Xa vimos como dificilmen
te se presta a isto, para un mem
bro de PP, Antón Vilar Ponte, e 
hoxe veremos que non é mellor 
candidato o seu irmán. A proba 
máis conclúente é ver que pensa 
o Ramón Vilar Ponte sobre os 
direitos do pavo galego, encanto 
comunidade diferenciada e ·po
suidora dunha personalidade de 
seu e da organización territorial 
do Estado, a saber, dos aspec
tos básicos que distinguen a un
ha persoa ou grupo nacionalista 
dun que non profesa tal ideolo
xia; e cando talamos de naciona
lismo aludimos aes que defen
den os nacionalismos defensivos 
no seo de Estados plurinacio
nais, eo oposición aos naciona
lismos dominantes cu de Esta
do. Deixamos, pois, de lado as
pectos secundários, que poden 
ser asumíbeis desde diversas al
ternativas políticas, como pode 
ser un vago amor a Galiza, a de
fensa ·do folklore próprio, etc. 

Vidal. O 
conf::renciante 
aríunciou a criación, 
por parte de Antena 3, 
dun canal por satélite 
"para a defensa do 
castellano que se ve 
en perigo no mundo". 
Vare la asentiu. Non 
pensou nese outro 
idioma -o galego- que 
se lle está a morrer 
nas mans. 

Martes 25. 8.30 
horas. Noticieiro da 
Ser. Entrevistan ao 
responsabel de lnditex 
(matriz do grupo ao 
que pertence Zara). 
Pergunta do 
xornalista: "Parece un 
miragre económico 

• que aquí no cu do 
mundo teña medrado 
esta empresa ... ". "Po is 
si, efectivamente ... ". 
Resposta o convidado. 
Conclusión óbvia: · 
Cando pensa editar 
Laiovento a tradución 
dese libro tan 
ilustrativo que se 
chama Retrato do 
colonizado. 

Francisco Campos, 
director da CRTVG, 
está estrañado do 
pouco éxito dalgunhas 
boas películas 
emitidas pola TVG. E 
matina que se trata 
dun problema coa 
doblaxe . .Pois, pode 
ser. Será o resultado 
de todos estes anos 
selecionando a 
persoal sen acento ou 
sexa: con acento 
castellano que o único 
galego que fala na sua 
vida e cando está 
diante do micrófono. 
Ainda que hai 
excepcións, claro. 

Os patróns de 
Citroen alardean do 
ben que funciona o 
buzón de ideas dos 
traballadores para 
mellorar a produción. 
Centos delas recollen 
cada mes. Din que a 
cadea de mandos 
desde a montaxe ao 
director máximo e 
fluidísima e 
transparente. Ou sexa 
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que é como no 
sindicato vertical que 
inventou o fascio 
italiano e copiou aqui 
Ramiro Ledesma 
Ramos (as persoas 

• maiores xa lembran · 
aquelo das JONS). O 
de agora ten un toque . 
moderno e din que 
está copiado do 
Xapón, pero no fondo 
é o mesmo. Ten, con 
todo, unha pega. 
Como se pode. 
iden.tificar un 
traballador coa 
empresa, se os 
contratos son, a cada 
máis, temporais ·e en 
precário? Seria a 
invención do círculo 
cadrado. 

Información 
televisiva sobre a 
!'laufraga francesa: 
"Hai certos pontos 
escuras _sobre os que 
xa informaremos .. ". Un 
vello que escoita no 
fondo aponta: "Fixo 
que andaron a hostias 
entre ela e o home e 
por iso morreu". Enton 
salta outro que está ao 
quite: "Mira, iso foiche 
cousa de droga, 

1 dígocho eu". Velaí, o 
papel dos meios de 
comunicación: 
sementar o rumor 
simplesmente porque 
a pobre muller, 
despois do trauma, 
estivo tres dias sen 
dicer palabra. E iso 
non pode ser. Aos 
médios non se lle fai 
un feo. Hai que 
serviles, como antes 
había que servir a 
Deus. E eles están 
desexando un 
sacrifício, sangue, 
morbo. 

••••••••••••••• 

Comezando polo tema da lín
gua, afirma Antón Vilar Ponte, 
que as lrmandades da Fala sur
xiron para remediar a situación 
dos defensores do rexionalismo 
en castelán, dos galegas deslei
gados, que abandonan a sua lín-

- gua e trocan a alma própria por 
unha alma allea ''negando o pír
meiro valor autóctono, actualida
de real e realidade histórica, a 
tala propria". O iniciador das lr
mandades ''foi Ramón Vi/ar Pon
te, irmán meu': 
Vemos, pois, 
que a ideia de 
promover un. Dificilmente se 
movimento de 
recuperac1on presta a isto, 
~os :>inais de . . para un· . 
1dentldade ga-
lega, de 'recre- membro de PP, 
ación da pátria Antón Vilar 
galega, supe-
radora dos Ponte. 
complexos se-
culares de infe
rioridad e do 
noso pobo a respeito da sua lín
gua, costumes, tradizóns, etc. 
parte da feliz iniciativa do menor 
dos irmáns Vilar Ponte. Foi el 
quen me decatou de que "sen a 
renascencia idiomática posta en 
prímeiro termo se non iría a nin
gures.", en contra dalguns políti
cos actuais que eren que sen 
língua própria se vai a todas par
tes, convertendo o galego nun 
mero acto litúrxico. 

Creo que nen sequer é pertinen
te perguntar-se que pensaria o 
insigne galeguista sobre o cas
trapismo "La Coruña", ·cuestión 
que, por outra parte, en nengun 
pobo "normalizado" se suscita
ría. Cando os francófonos "im
peraban" en toda Bélxica, a ci
dade de Lovaina era chamada 
Louvain, mais unha vez normali
zada a situación pasou natural
mente a Leuven, e _de nengun 
modo consentirian os flamencos 
que permanecese un reto arcai
co indicador do período da sua 
submisión ao domínio francés. 
E asi pasou con todo o demais. 
Inclusive abrigaron a desmante
lar a sección francesa da l:Jni
versidade Católica desa cidade, 
de· recoñecimento mundial, por 
entender que era unha adianta
da da colonización francesa en 

AXANEIRADOS 
XoAN PrÑEIRO 

Coñecin un conselleiro que bufaba só polos corredores, como 
unha roxa tourenga e, cando algunha periodista noyiña ia en
trevistalo, enseguida falaba de mandar ao chófer á casa e levala 
el persoalmente onde fixese falta. 

- Non é que non teña traballo -explicoume o xefe de prensa 
mentres eu agardaba-, é que, ás veces, anda algo axaneirado. 

-Pero iso non lle pasa só ás gatas. 

·-Depende, segundo os videos da "National Geographic", pá
salle tamén aos machos de case todos os predadores. 

O xefe de prensa decatouse de que se fora da língua; quixo 
arranxalo e ·decidiuse a contar a sua persoal teoría sobre o 
asunto. Igual que un forense ferrolán ten afirmado que deter
minados ventos producen suicidas, el pensaba que zoan pola 
banda de San Caetano unhas refoladas moi leilanas que poñen 
ao persoal tourengo, e sinaloume as árbores dali á beira onde 
o vento facia das suas con moito abaneo de pólas. Por fin dixé
ronme que podia pasar e, xa ao saudar ao alto" persoeiro notei 
que me retiña a man longo tempo apertada a sua. 

- Se non tes coche pódote levar á casa despois -ofereceu-, ou 
mellor saímos agora mesmo e falamos no Araguaney. 

De súpeto esquecime das preguntas ·que lle tiña qtie chantar, 
dixen non sei que do magnetófono e botei a fuxir do despacho 
daquel axaneirado mandamais. la escopetado, polas escaleiras 
abaixo, cando escoitei a voz do xefe. de prensa: · 

-Volve mañá -berraba o meu colega-: Seica dixo o home do 
tempo que vai entrar calima por Fisterra. • 

território neerlandés. É moi no
tória a sensibilidade a respeito 
da língua e os conflitos que sur
xen neste país por problemas 
lingüísticos, ao contrario do sig
nificado que á lingua lle atribúen 
os edís coruñeses. 

O autor da "Doctrina nazonalis
ta" considera que Galiza sofre 
unha situación de colonialismo, 
de escravatura e de marxina
ción, froito tanto do centralismo 
como dos colaboracionistas inte
riores, ''tillos espúrios d-ela", dos 
''galegos desleigados que coa 
sua laboura contribuien a manter 
ista situación de colonia en que 

a Galiza vive aldraxada e preteri
da decote". Por iso, o Día de 
Galicia, o "día grande da Patria '~ 
terá de converter-se no "día be/i
do e grorioso cal ningún, en que 
a nosa Galicia terá de se titar 
dona de sí e mesma siñora dos 
seus destinos". Asume o Sr. Gui
ña, a semellanza do autor que 
comentamos, que Gal~za é a pá
tria única de todos os galegas? 
Asume o Sr. Guiña que Galiza 
ten que constituir~se en dona e 
señora dos seus destinos? 

O tema da autodetermir:iación, 
do autodotnínio, da liberdade e 
direito dos pobos a dispot de si 

mesmos, está continuamente 
presente na óbra de Ramón Vilar 
Ponte, especialmente en "Doctri
na Nazonalista". A sua opción é 
claramente polo nacionalismo 
por entender que é un ideal de li
berdade da nación, do "direito 
dos pobos a seguiren libremente 
a sua sorte", e, de aí, a sua críti
ca insistente contra o colonialis
mo e imperialista por parte dos 
pobos dominadores, dos que 
condenan as tarefas liberadoras 
dos pobos que tentan "sustraer
se a hexemonías e a imperialis
mo mais ou menos moles e so
portáveis': Estes pobos domina
dores chegan a considerar como 
unha espécie de pecado todo in
tento de sacudir o xugo que 
manteñen sobre os demais, até · 
que unha revolta do pobo domi
nado lles fai ver que o que eles 
consideraban como un direito 
imanente, como un direito de ori
xe divina "non era mais que unha 
suprantación acomodaticia, e 
poi-o mesmo ruín, de aque/a pre
rrogativa natural dos pobos a se
re amos dos deus destinos res
pectivos e peculiares, incompati
vel coa mais cativa intromisión 
a/lea nos mesmos". 

A autonomía unicamente pode 
servir, segundo afirma o teorico 
nacionalista no ano 1933, como 
paso prévio para "pra o troque 
necesario e decisivo que ten de 
sere a instauración da Repúbri
ca federal e ainda, cicais, a 
Confederación de Repúbricas 
Ibéricas". No ano 1934, pronun
cia-se abertamente pola estrutu
ración confedera! do Estado es
pañol, que cumpre para superar 
o centralismo e unitarismo e or
ganizar a lbéria de tal xeito, que 
ache "nunha estructuración con
f ederal de patrias ceibes o gieiro 
seguro por onde lea avantará 
resolutamente en procura da 
sua grande?ª e da sua forma 
definitiva ". E difícil pensar que 
poda defender a confederación 
das nacións ibéricas o Sr. Gui
ña, sobre todo se ternos en con
ta que cando suscitaron os xo
ves das novas xeracións do par
tido o tema do federalismo, o 
seu ademán foi mirar de reollo 
cara Madrid.+ 

RAMoN V AREI.A PuÑAL 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Ocupación das 
beiras do rio 
Zamáns 
A fotografia corresponde a un 
terreo pertencente ao dono 
dunha gasolineira sita no cru
zamento da estrada Vigo-Vín- · 
cios coa de Porriño-Gondomar 
(np polígono industrial), na ri
beira do rio Zamáns no tramo 
entre os dous encoros. 

que lindan coas marxes do rio. 
Sabemos que a sua pretensión 
é unir os dous terrees canali
zando o rio con pedras da can
teira, apropriándose, entón, das 
ribeiras do rio, supomos que 
(como o ria) de domínio público. 

Por outra banda a cercania da 
gasolineira ao rio, co perigo de 
vertidos daniños, supón un 
atentado ecolóxico nun rio que 
ainda hoxe dá auga a todo Q 

Val Miñor.• 
1 
1 

Parece que o proprietário da ga- XosÉ MARIA DURAN MEDRAÑO l 
solineira éo tamén dos terrees (VIGO) 1 

' 1 L-----------------------------------------------------------------------------------------------------J 
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ANOSATERRA 

O iraniano Abbas Kiarostami asombra cunha 
película pobre aos Competidores ocidentais 
A eficaz sinxeleza de No Camiño das Oliveiras contrasta 
na Seminci de Valladolid coa crise da comédia de Hollywood 
• G. LUCA DE TENA/ VALLADOLID 

O iraniano Abbas 
Kiarostami fai cine 
pobre. Non aproveita 
como Grotowsky o 
expresionismo dos 
farrapos senón que entra 
nas devesas dos labregos 
do Norte do Irán e revela 
en imaxe toda a poética 
do eu universo. Os 
recursos que emprega son 
franciscanos. Pero na 
Semana de Cine de 
Valladolid pode máis a 
sua película No Camiño 
das Oliveiras (Zir e 
darakthtlin é Zeyton) ca a 
super-millonária anglo
canadiana e amilla, 
dirixida por Deepa 
Mehta. 

No camiño das oliveiras, do iraniano Kiarostami, demostra que antes que cartas compre ter algo que contar. 

A diferéncia entre unha e outra 
recórdanos que para facer cine 
compre ter algo que dicer, antes 
que recursos. A fita de Kiarosta
mi está feita con duas cámaras e 
actores non profisionais, pero con 
ela abrimos a porta dun mundo, 
con per oaxes ingularizados e a 
sua representación é sinxela, inte
resante, convincente, culta. Vista 
xunto á anunciadí ima Camilla 
dentro da me ma 
xornada da Se-

A fita 

das mulleres labregas da comarca 
Pero ao día seguinte, cando a van 
recoller para a rodaxe, a rapariga 
viste unba saia azul broslada de 
margaridas sobre fondo rosa e pa
no branco á cabeza. A insisténcia 
da secretária de rodaxe non atopa 
nen sequer resposta: ela só quer ir 
daquil xeito. 

Hossein Rezai (en iraniano a fo
nética dá Ghosé) 
é o mozo. Na vi
da real é albanel e 
está enamorado 

minci parece pra
ta vella de par de 
papel alba!. O de 
Mehra é cine co
mercial, de tona 
lacada pero vácuo 
como un burato 
negro có mico , 
perdido como Po
legariño na fraga 
da oferta e a de
manda, mái s 
menriroso ca o 
presidente Bush 
contando a guerra 
do Golfo. 

de Kiarostami 
está feita 

de Tahere, só que 
os país dela (mor
tos no terremoto) 
non querían para 
a filia un home de 
paleta e cubo. 

con duas 
cámaras Hossein aproveita 

Despois 
do tremor 

e actores non 
profisionais, 
pero con ela 
abrimos a porta 
dunmundo. 

as pausas da ro
daxe para mono
logar con Tahere, 
que observante 
precisa dos con
sell os dos pais 
mortos non quer 
falar palabra con 
tan µial preten-

Unha equipa de 
cine chega a unha 
aldea do Norte do 
Irán na que que-
dan só algunhas casas en pé, des
pois dun tremor de terra. O cine
asta ven da capital, de Teherán, 
para facer unha película que quer 
chamar E a vida segue. Na devesa 
xunta aos sobrevivintes para esco
ller actores 

Tahere Ladanian será a protago
nista. O director explica que a 
quer vestida de negro, co mandi
lón, o dengue e o pano á cabeza 

dente. Tanto ten, 
Hossein teima en 
casar. 

As leituras implí
citas encol do 
mundo anterior e 

posterior ao terremoto (Homei
ni), abanean sobre o conto como 
as ponlas das oliveiras. Para asa
sinar a estética da comedia cine
matográfica, Abbas xoga ao cine 
dentro do cine. O seu truco é que 
tan honrado e elemental é o que 
hai dentro do guión representado 
como o que contén a visión con
fidencial das beiras da rodaxe. O 
asasinato é solermiño. Hossejn, a 
estrela da fita, é ao mesmo tempo 

camareiro da equipa de rodaxe. A 
estructura narrativa apoiase sobre 
a combinación perfeita do plan 
da elocución e do plan da confi
déncia. 

No retesio entre o mundo a penas 
artificial da representación e a 
poderosa persoalidade labrega, 
q·uen gaña é o universo dos que 
viven ao pé das o1iveiras. O cam
pesiño imponse de vagar aos das 
cámaras, ainda que en apariéncia 
atenda os seus <litados. Veñen 
dunha cultura vella e riquísima 
que se non sabe (non puido du
rante tantos anos) revoltarse con 
palabras, si pode negarse coa tei
mosia dos feítos. 

É un priviléxio poder comparar 
esta xoia de pano na cabeza, ro
dada sobre o mundo labrego ira
niano, de cadros limpos e lumi
nosos, coa carroceria retórica de 
ingleses e canadianos de ganche
te. Na banda dos anglo-canadia
nos, a hipnose pola gramática de 
Hollywood, a 
obriga (asumida) 
do formalismo 
da comedia cine
m ato gráfica; na 
beira dos irania
nos, a ironia cul
ta para rir da ar
tificialidade do 
cine; para os do 
Norte culto e ri
co, a miséria 
dunha pare-
11 a aborrecida 
que quer xogar á 
bohémia, repre
sentar o papel de 
artistas pobres 
como último sal
vavidas da ano
réxia; para os 
iranianos pobrí-

simos, a dignidade dos que sebo
tan a navegar por mellorar de vi
da sen perder o recordo de ltaca. 

A fita de Kiaros.tami (l 944) ta
mén é reveladora do cámbio ira
niano despois dos Gardas da Re
volución. A muller iraniana está 
lonxe da igualdade perante a lei, 
por moito que vote, poida divor
ciarse, e teña acceso aos anticon
ceptivos e (baixo condicións non 
distintas ás da Alemaña) ao abor
to. Persiste o veo e os infantilis
mos moralistas do Corán. Pero 
entre o colonialismo occidental 
dos gardas de Reza Pahlevi, que 
arrancaban o veo á forza, e a ca
bronada dos Gardas do Corán 
que botaban ácido nítrico aos ca
belos femininos ao aire, Kerosta
mi aposta claramente polo pro
greso. Só que o camiño deste 
avance non conduce desde logo á 
estupefacción de británicos e ca
nadianos, tan cansados de seren 
ricos. Na independéncia está a 
diferéncia. • 
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DI AS 

• Congreso de 
Bandas de 
Música en 
Ribadeo 

Os dias 4, Se 6 de Novembro 
vaise celebrar en Ribadeo o 
Congreso de Bandas de Música 
Populares de Galiza organiza.do 
pola Federación Galega de 
Bandas de Música Populares. 

Durante estes tres dias 
analisaranse a situación e 
problemática das bandas de 
música e permanecerá aberta unha 
exposición documenta] sobre o 
tema na Oficina de Turismo de 
Ribadeo. Coa participación de 
representantes das bandas galegas 
exporanse por médio de ponéncias 
e comunicacións libres temas 
como a dimensión, a autocrítica 
ou. a modernización destas 
tradicionais agrupacións rnusicais 
galegas. O congreso contará 
tamén coa actuación de várias 
bandas_, entre e1as, as de Sober e 
Ponteledesma. + 

•O Consello da 
Cultura xuntará 

. nunhas xornadas 
a arquitectos 
galegos e 
portugueses 

O Conse1lo da Cultura Galega 
organizará a comezos do próximo 
Jno unhas xomadas entre 
arquitectos galegas e portugueses 
alén dunha exposición en 
homenaxe ao arquitecto galego 
Vázquez Molezún. 

Na reunión plen~ria do Consello 
acordouse tamén celebrar os dias 
19 e 20 de xaneiro unhas xornadas 
en homenaxe a Luis Seone co 
terna do compromiso creador do 
artista plástico. Na mesma sesión 
aprobouse o proxecto Memoria 
Visual da Emigración Galega en 
Bahía que vai realizar a profesora 
Rosario Albán para o Arquivo da 

GuieirQ 
CULTURAL 

.......................................•......................•....................................... . 
• O embaixador 

español rise 
dos galegas na 
Arx:entina 

O embaixador de España en 
Arxentina, Nicolás Martínez 
Fresno ven de entregar un 
pr_émio concedido pola editorial 
Planeta ao autor do libro de 

.: marcado caracter xenófobo, 
Los más inteligentes chistes de 
gallegos. 

Neste sentido, a CIG envioulle 
unha carta ao ministro de 
Asuntos Exteriores para que, 
solicite a renúncia de Martínez 
Fresno habida conta que a sua 
atitude "ofende a centos de 
miles de galegos que viviron e 
viven neste país 
latinoamericano". No 
documento emitido pola 
central sindical ademais de 
calificar o feíto de 

. "irresponsabilidade política e 
diplomática" denúnciase que · 
"desde instáncias que 
representan ao Governo central 
non se teña o máis mínimo 
respecto polo povo galego, 
cando o lóxico seria que o 
Governo español protestase 
frente a esta campaña 
inxuriosa, o embaixador de 
España forma parte da · 

Emigración Galega e a. 
publicación dunha Escolma de 
Textos de Concepción Arenal.+ 

•O audiovisual 
galego dase cita 
en Compostela 

Os filmes A metade da vida de 
Raúl Veiga e Dame fume de 

· Héctor Carré son as duas estreas 
da mostra Jmaxe Galega que, 
durante os días 27, 28 e 29 
proxectará en Compostela a 
producción audiovisual galega dos 
últimos cinco anos. 

A programación inclue tamén 
documentais, produccións 
institucionais e obras dos alumnos 
da Escola de Imaxe e Son da 
Coruña. Destaca ademais ·a 
proxección dos documentais dos 
anos vinte restaurados polo 
Centro Galego de Artes da Imaxe, 
Un viaje por Galicia e O Porriño 

pantomima difamatória" 

O galeguista residente en Bos 
Aires, Pérez Prado sinala que a 
atitude do embaixador español 
non é inocente xa que o libro, 
como recolleu· A Nasa Terra no 
seu momento, foi a causa dunha 
encendida polémica nos meios 
de opinión pública arxentinos. 
Pérez Prado ten interposta uhha 
denúncia penal contra o autor e a 
editorial do libro argumentada 

en Buenos Aires. 

Outras películas quese podetán 
ver na mostra son Martes de 
Carnaval, O baile das ánimas e O 
xogo das mensa.xes invisibles.• 

•A Asociación de 
Autore's quer 
difundir a obra 
dos escritores 
teatrais 
contemporáneos 

A recén creada, Asociación Galega 
de Autores de Teatro e o Instituto 
Galego das Artes Escénicas e 
Musicais anunciaron a sua 
colaboración co fin de "favorecer 
a difusión dos escritores teatrais 
contemporáneos que traballan en 
Galicia". 

A asociación, presidida polo 

na violación da Declaración dos 
Dereitos Humanos, da 
Constitución Arxentina e da lei 
contra a discriminación. 

Non é a primeira vez que os 
representantes do Estado español 
en Arxentina tentan ridiculizar e 
menosprezar aos moitos 
emigrantes galegos no pais 
latinoamericano. Con 
anterioridade o embaixador 
Pastor Ridruejo manifestara que 

"chamar galego a un español é 
tan pexorativo como o termo 
sudaca", pola sua banda o 
tamén ernbaixador Balsols 
pediulle a uns rapaces que 
estaban a recitar a Rosalia de 
Castro que o fixeran en 
español. 

Ante esta reiterada atitude, 
Pérez Prado solicita ao Centro 
Galego de Bos Aires que 
modifique a normativa pola 
que os embaixadores e pañois 
son nomeados 
automaticamente presidentes 
honorários da entidade. 

Na sua estadía na Galiza o 
presidente da Arxentina, 
Carlos Menen vi use na obriga 
de pedir disculpa "en nome 
do povo arxentino" polo Hbro 
do autor imaxinário Pepe 
MuJeiro que agora ven de 
galardoar o embaixador 
español.• 

dramaturgo Euloxio R.Ruibal, 
solicita unba maior preséncia dos 
textos modernos galegos nas 
representacións teatrais e pide que 
se considere a posibilidade de que 
o Centro Dramático Galego 
escenifique obras de autores 
vivos.+ · 

•Antón Pulido 
pasa a· dirixir o 
Centro de Arte 
Contemporánea 

O director xeral de Cultura, Anton 
Pulido cesou do seu pos to na _ 
conselleria e foi nomeado primeiro 
director do Centro Galego de Arte 
Contemporanea. O cargo de 
presidente do Patronato que 
xestionará o museo recaiu no ex
conselleiro Daniel Barata. 

O CGAC inaugurouse 
oficialmente hai xa máis de un ano 

. .. . cunha exposición antolóxica de 
Maruxa Mallo pero, desde entón, 
permanece pechado ao público. 
Mesmo asi, o CGAC foi xa 
obxecto de polémica o Consello da 
Cultura que pedía un proxecto 
artístico para a organización do 
centro e o govemo de Fraga que 
decidiu dotar ao CGAC das obras 
anteriormente adquiridas pola 
administración, moitas delas de 
dubidosa calidade artística.+ 

•Queren 
galeguizar as 
Deputación 

O BNG requeriu da depuración da 
Coruña que solicitara ao govemo 
central a galeguización do nome 
oficial da província. Unha vez o 
Tribunal Superior de Xu tiza de 
Galiza dictou a senténcia que 
confirma o topónimo galego da 
cidade obriga ao concello ao eu 
u o, o BNG remíte e a un decreto 
do 1833 polo que a províncias 
"tomarán o nome da ua capitai 
re pectiva " para dem andar a 
galeguización da denominación 
provincial. 

Pola ua banda, a CIG ven de 
denunciar publicamente á 
Deputación Provincial de 
Pontevedra por despreciar o 
idioma galego e incumplir a 
lexi ]ación vixente en matéria de 
nonnalización lingüí ticd. A CIG 
lamenta irregularidade como a 
publicación do Convénio da 
Construcción en español e estuda 
accións legais para ' que o 
responsábeis da Deputación 
Provincial se aveñan a razóns e 
podamos poñer fin dunha vez por 
todas a estas irregularidades '. 

A central sindical solicita, entre 
outras cousas, que o organismo 
presidido por Cé ar Mera do 
Partido Popular elabore o Boletín 
Oficial da Província integrarne'nte 
en galego.• · 

•Protesta contra o 
nomeamento de 
coordenadores 
de galego 

A Me a pola Normalización 
Lingüí tica critica a re olución do 
concurso para os coordenadore 
docenre en galego por er "un 
preámbulo para liquidar a 
próprias equipas de 
normalización, único órgano de 
actuación nos centro , deixando 
abandonada calquera actividade 
real de normalización no ensino". 

A Mesa esixe que a capacidade de 
planificación e supervisión do 
proceso de galeguización no 
ensino sexa o critério para nomear 
aos coordenadores e considera 
irnprescindíbel que se aumente o 
seu número "para facer unha 
verdadeira estrutura infermédia de 
normalización". 

Critica tamén esta organización 
que Política Lingüística tardara 
tres anos desde a convocatória das 
prazas o qu~ "manifesta os 
reflexos e a a:Xilidade da 
administración fraguista" e sinala 
que "o feito de mandar aos 
coordenadores para os centros 
permite-lle ao Director de Política 
kingüística peneiralos e solicitar 
os servizos dos máis sumisos para 
funcións que pouco ou nada teñen 
que ver coas orixinárias".+ 



Vense 
os trucos 
Os nervios 
da cabeza 
de Xosé Cermeño 
Chegou o outono e con el os pri
meiros prémios literários, narrativos 
ou poéticos da tempada 1994-1995. 
O primeiro xa está aqui: o Cidade 
de Lugo, que se concede a un libro 
de relatos. Hogano foi galardonado 
o volume titulado Os nervios da 
cabeza'1>, de Xosé Cermeño. 

Deza ete son o contos que com
poñen o volume. Un, uposto, fio 
os une a todos eles: o humor -
mái ou menos negro (tipos raros, 
acción brutal, engaden o editores 
en fita de papel aparte). Outros 
fio o enlazan, desenfado, cruel
dade, a vida absurda e a morte, 
que perde todo o eu entido tran -
cendental e re ulta tan ab urda co
mo a vida. Outros elementos ta
mén están presentes: demasiada 
compracéncia en exaxerar as con
tor ión psíquicas e físicas do ser 
humano para dar, roáis ainda, a 
impresión de absurdo. Non se li
mita a rozar e a impre ión e que o 
leitor a de cobra por si próprio, se
nón que, literariamente, é un erro. 
('A alimentación dos monstros", 
vella variación obre relato infantil 
!ida demasiada vece ; "Lotería 
Nacional • etc.), entrégaa mastiga
da, engulipada e case que dixerida. 
O leitor é mero espectador. 

Mai polo xeral en todo conxunto 
de relato exi ten conto que e 
alvan, que poden reconciliar ao 

leitor co autor. E e conto e tán 
pre ente tamén aqui. Curio amen
te (?) on o relato mái longo do 
libro. Relato como 'Tódolo ho
me n iguai ", "A verdade, toda 
a verdade e nada mái que a verda
de '' alvan o volume. Aqui Cenne-

Leituras 111- - ---

Xosé Cermeño. 

ño consegue fuxir de todo aquilo 
que estraga a maioria dos relatos 
do presente volume: humor choca
lleiro, ganas de impresionar ao lei
tor, falta de deseño dos personaxes, 
e un remate que se ben non é glo
rioso, non ten a intención de abraio 
(e que se queda en nada) de comos 
como "O baño de Alicia", "Resulta 
que Prusia 
existe de ver-
dade" ou "Uti-
lidade das lin- Xosé 
guas monas" 
-este último 
talvez o pior 
relato ·do volu
me. 

Se a maior 
parte dos rela
tos están inza
dos dun hu
mor chocallei
ro, noutros un 
posíbel humor 
negro quer 

Cermeño 
dáa 
impresión 
de ter ganas 
de narrar. 
Sóbralle 
demasiado 
gosto pola 
brillantez 
do 

aparecer, e to- momento 
do queda nun 
mal pastiche 
das piore his-
torietas dun Gila ("Se non sabes 
eguir 11nha broma é mellor que 

non aia da ca a"). E en todos, 
agá dou ou tre , un final frouxo 
e traga completamente a pouco 

vero~imilitude dos contos. O au
tor, sen se decatar, despois de bor
dear a finalidade, de tocar a liscar 
o lugar comun, inintencionada
mente, deixa ver as cartas que aga
chaba na manga. É un mal presti
xiditador que deixa ver, sen quere
lo expresamente, os seus trocos. E 
isto acontécelle a Xosé Cermeño. 

Trucos que se descobren facilmen
te nos enxeñosos e brillantes diálo
gos que inzan alguns dos relatos 
neles nótase moi claram~nte o arti
ficio do autor para exibir o seu 
próprio brillo. Quer dicer, un brillo 
que quer ser a orixinalidade e re
sulta que non: a falta dunha escri
ta, despoxada (podíamos escreber 
nervosa, mais quizá fose facer un 
mal chiste verbo do título do li
bro), que se adapte ao tema de ca
da conto non acaba de producir a 
sensación de irania e de expresar 
un sentimento lúcido de fin do 
mundo que é o que demandan, en 
movimento natural, a maior parte 
destes relatos. E todo queda aí: un
ha escrita ás veces brillante que 
engaiola nunha primeira leitura 
pero que dá unha sensación de va
cio narrativo na segunda. 

A ximnástica verbal e estrutural 
do autor actua como o reflexo do 
sol nun espello contra os nosos 
olios: deslumbre. Pero en canto 
afastamos os ollos, tornamos a ver 
claramente e desaparece axiña a 
sensación de malestar visual. Un
ha sensación de malestar que non 
producen estes relatos porque ao 
cabo decatámonos de que o autor 
non soubo expresar -cos meios 
axeitados- o absurdo da vida nen 
a perda de sentido transcendente 
da morte, que é o que tentaba en 
moitos dos seus relatos. 

Mais, contado, a brillantez do au
tor permite que se lean con agrado 
alguns dos relatos mencionados, e 
que nos lamentemos de que outros 
non foseo máis de envolvidos, en 
largura e profundidade: "No futu
ro. entenderemos a literatura dou
tro xeito". Un relato que. de non 

deixarse levar o autor pota recitada 
brillantez e por unha ironía dema
siado visíbel ("A ironía está ben, 
<licia Augusto Monterroso --e non 
o citamos en van-, para cando un 
pelexa coa muller. En calquer tex
to, satírico ou non, pode entrar a 
ironía, pero como recurso literara
rio, non como característica perso
al, e menos consciente do autor") 
que lle esbara das mans, e un rela
to que pudo ser un excelente relato 
quedou nun exercício brillante e 
en certo modo divertido. 

Xosé Cermeño dá a impresión de 
ter ganas de narrar, de contar. Só
branlle demasiado gosto pola bri
llantez do momento. Cando esque
za esta e traballe os seus temas con 
máis profundidade, e sen deixar 
que se vexan todos os trucos e as 
cartas que agacha na manga, quizá 
ese dia veremos un narrador que 
este volume, Os nervios da cabeza 
(o mellar do autor son os títulos 
dos relatos), non deixa albiscar. + 

XGG 

(1) Col. Narrativa. Edicións Xerais de Gali
cia. Vigo, 1994. 130 páx. O volume enri
quécese cun limiar de Xosé Cid Cabido. 

Vicente 
Risco poeta 
A emoción 
da terra 
Co título de A emoción da terra 
Carlos L. Bemárdez reune por vez 
primeira a obra poética de Vicente 
Risco , editada na fermosa colec
ción Illa Verde da Editorial Espiral 
Maior. Este crítico e ensaísta revé
lasen os unh.a vez máis como un 
grande coñecedoi de todo o entra
mado poético, e artístico en xeral, 
que se tecia na Galiza de primeiros 
de século no que se anovou o dis
curso literário. Coñecedor tamén do 

NARRATIVA 

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 MESAM COLECCIÓN 

OS NERVIOS DA CABEZA 
Xosé Cermeño 

X ERAIS 

~" ~~ 
A CIDADE DAS CHUVIAS 

Xosé Femánde:z: Ferreiro 
CEMITERIO DE ELEFANTES 

Francisco Alonso 
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camiño que veu despois a Carlos 
Bemárdez debémoslle a difusión da 
poesía de Lourenzo Varela, este 
grande poeta esquecido, e da obra 
de Luis Acuña Fírgoas, (desta últi
ma é coeditor co profesor Ramón 
Nicolás), as duas publicadas polas 
Edicións Xerais. Daqui a pouco po
deremos ler unha antoloxia da lírica 
galega á que se lle achega un en-
saio, Cincuen- · 
ta anos de po-
esia Galega. A 
xeraci6n dos Abrir a 
cincuenta. A 
xeración dos 
oitenta, da que 
tamén é res
ponsábel Xosé 
Maria Álvarez 
Cáccamo. 

A emoción da 
terra, título 
ben escollido 
que simboliza 
e sintetiza o 
comido do po-
e m á ri o e ta-

cultura 
galega ao 
Universo, 
enriquecela 
"co 
pensamento 
dos pobos 
cultos" era 
a máxima 

mén o espirítio que moveu a 
"Nós", porque os vocábulos, corno 
aponta o estudosos, terra, Raza e 
saudade, son os conformadores 
dese "espírito do pobo" (o Volks
geist hegeliano de grande pegada 
no romantismo alemán), conceito 
claro da teoría nacionalista de Ris
co. Mais, esa mesma emoción da 
terra achámola en Otero, emoción 
de paisaxe conxuntada entre o ele
mento vexetal , o atmosférico e o 
humano (lembremos Bocarribeira, 
versos pra ter e queimar, libro ote
rián que iniciaba a colección Brais 
Pinto). Sentiámola por entre os pi
ñeiros pondalianos e está prendida 
na Estirpe de Ferrín. É ó espírito 
que move o vento, recriado no po
ema de Risco "O vento Pasa", pu
blicado en 1921 en A Nosa Terra, 
o vento pasa entre "irtas uces, xes
tas bravas, toxos frolecidos ... ", es
te vento: 

Vento, gran poeta 
salayo da Terra 

. Vento, alma ceibe 
leva o sono d' eterna saudade 
leva o sono inmortal da miña Raza 

no teu cantar 
no teu zoar 

Alén! 
Alén! 

Baixo as indicacións de Poemas 
Novos, Versos Novas e Lírica 
Nova, tece o poeta motivos etno
gráficos-folclóricos con pincela
das vangardistas, baseadas funda
mentalmente nun avance do hilo
zoísmo e nunha ruptura na dispo
sición topográfica tradicional. 

Precisan 
de 

/ . 
ma1s 

engrenaxe 
Around the Next 
Dream;BBM 
(Baker, Bruce 
eMoore) 
A valia como interpretes de Jack 
Bruce (baixo), Ginger Baker (ba-
teria) e Gary Moore (guitarra) é 
dabondo constatábel ao longo da 

Un outro poema "U. .. ju]uu ... " é o 
máis claro testemuño do vangar
dismo, baixo a indicación de Poe
ma futurista, é no léxico onde se 
reflicte a impronta <leste ismo, do 
que xa tiñamos notícias polo espe
cial adicado ao poeta Vicente Ris
co. Arredor de Nós, polo pi::óprio 
Bernárdez e publicado por A Nosa 
Terra (1994). Ne! harmonízase tra
dición e progreso, onde subxace o 
pensamento final: Galiciafor ever. 

Recóllese no libro o que formal
mente se poderia considerar un po
ema caligramático co título de 
"Triadas dmídicas". Tres triángu
los que son espello do alento inte
lectual do poeta que bebe nas fon
tes druídicas do celtismo e do eso
terismo, e que nos lembran inevi
tabelmente os símbolos da anterga 
asociación universal da masonaria. 

Finalmente, dous poemas en espa
ñol publicados na revista Grecia 
"El anticuario" e "Bambalinas", 
que seguen a liña imposta pola 
.publicación: o Ultaísmo. É intere
sante subliñarmos que poetizando 
en español, Risco se desvincula 

·dese espírito do povo. 

Estas composicións poéticas per
tencen ao período que vai de 1918 
a 1923. Por estas datas Risco é 
fundamentalmente divulgador das 
novas correntes internacionais, 
aptitudes que non se pode desvin
cular dun ambiente de época: esta
rnos na plenitude da Xeración 
Nós. Abrir a cultura galega ao 
Universo, enriquecela "co pensa
mento dos pobos cultos", como fi
guraba no primeiro número de 
Nós, era a máxima. Otero, Risco e 
Castelao, os primeiros na literatu
ra e o último tamén na pintura, 
van renovar co seu maxistério a 
conceición artística galega, legada 
aos máis novos: Manuel António, 
Amado Carballo, Rafael Dieste e 
Carlos Maside. Estética non se 
pode afastar de filosofia e pensa
rnento, a lírica de Risco concébese 
dentro deses parámetros. 

Importante e louvábel é o traballo 
de Carlos Bernárdez, quen non só 
recopila a obra senón que con ati
nado enfoque crítico, através do 
estudo do léxico, vai estabelecen
do as liñas fundamentais desta 
poética, as suas débedas exterio
res, as suas relacións coa vangar-

. da catalana, co simbolismo fran
cés. Ternos pois un libro de e so
bre Vicente Risco que nos desco
bre que o polifacético ourensán 
tamén era poet_a. • 

MARGA ROMERO 

sua carreira. Esta unión como trio 
lembra, inevitabelmente, a aquel 
outro chamado Cream, con Eric 
Clapton exercendo como guitarris-
ta xunto a Bruce e Baker, que aca-
dou unha sona notábel na década 
dos 70. Ese debeu ser o espírito no 
que xermolou esta asociación da 
que o seu primeiro fillo musical é 
este "Around the Nest Dream". 

A pexa <leste traballo é a falta de 
engrenaxe entre o que ían Bruce e 
Moore, que semellan ir por mo-
mentas en direccións, se non opos-
tas, cando menos bastante diver-
xentes. Asinan pezas conxunta-
mente pero máis semella que as , 
partisen dándose a metade para ca-
da un,_posto que non hai unha uni-
dade coerente. Este aspecto faise 

O penúltimo , 
. 

sorr1so 
Na morte 
de Burt Lancaster 
Coñecímonos cando el tiña pouco 
menso de cuarenta anos e eu ainda 
non chegaba aos dez. Aquela era 
unha tarde calurosa de verán, e o 
ponto de encontro unha enorme sá 
dende a que me precipitaba por un 
imenso horizonte branco a perco
rrer mundo e a descubrir, a cotío, 
un universo cheo de soños e fanta
sias,'enchido de paisaxes exoticas e 
aventuras onde se libraba un cons
tante dó entre a realidade e a fic
ción, entre a paixón e o desexo. 
Aquel vello e xa destartalado cená
rio de chan de madeira, cheitos su
dorosos e ruidos innombrábeis que 
se instalara na miña infancia para 
non abandonarme xamais, estaba 
presidido por 
un enorme re-
lóxio que, si
tuado a carón 
da fronteira 
dos soños, 
lembrábame, 
cruelmente, 
que aquel uni
verso polo que 
pelegrinaba 
hipnotizado, 
estaba suxeito 
ao exterior, á 
realidade de 
fóra. 

Dinme que 
Lancaster 
xanon 
acudira 
mais. Teño 
para min 
que non hai 
tal: os mitos 
amados 
dende a 

Esa tarde esti- infancia 
vera con el 
por duas ve- sempre 
ces, ollando resucitan 
polos seus 
ollos, cabal-
gando no mes-
mo lombo que o seu cabalo e axu
dándoo a tensar coas miñas mans 
aquel instrumento xusticieiro que 
perseguía ao falcón. Despois, co 
correr dos anos e logo de trinta e 
sete encontros máis, descubriría 
que o seu sorriso burlón e temerá
rio que invadira os mares de Tar
taruga, transformariase na cansina 
e desesperanzada faciana daquel 
vel1o príncipe aristócrata que vi
viu os derradeiros estertores dun 
mundo . xa morto ou daquel outro, 
non menos vello "padrone", que 
decide autoimolarse incapaz de 
asumir o futuro. 

Souben da sua infancia miserenta 
nun bairro marxinal e como fuxira 
dela coa sua fortaleza física e as . 

especialmente Esperábase 
evidente en moito.do "Why Does 
Love?", na debut desta 
que o que formación 
canta Bruce 

e, polo non ten liga-
zón nengunha momento, 
coa posterior as 
descarga eléc-
trica de Moo- expectativas 
re, que parez non se 
que se meteu viron na pez a ás 
agachadas sen satisf e itas 
o coñecimen-
to do seu 
compañeiro. 
o agresivo 
guitarrista irlandés tira ao "caño-
neiro", mentres o baixista escocés 

Burt Lancaster e Ava Gardner en The Killers, (Foraxidos, 1946). 

suas habilidades para o brinco. 
Grácias a esta virtudes, converti
riase axiña nunha pantasma da es
curidade que semellaba ser " o
sias" constante dos frustrados de
s ex os daqueles que buscaban a 
permanente cita coa sua imaxe 
sempre esvaecida. Ao principio, o 
seu sorriso aberto e xuveniJ estivo 
enchoupado dun certo fatalismo 
masoquista, sempre perseguido e 
vítima do destino. Foron os anos 
posteriores á sua loita na África 
ou Sicília cando combatía contra 
os nazis, el, que anos máis tarde 
faria de xeneral fascista durante 
sete dias de Maio. Foron os tem
pos de "Foraxidos", e de "Forza 
bruta" de "O abrazo da morte" e 
de "A soga de area". Por aqueles 
tempos a sua técnica era limitada 
e os segredos do seu ofído ainda 
eran unha conquista necesária. 

Porén, a sua faciana serviría á per
feción como embrullo para a aven
tura, como pasaporte para a "proe
za", onde a sua contaxiosa extro
versión debuxaba anceios desexa
dos por todos. Foi temíbel burlón 
nas illas do Caribe, sarxento na
morado nas costas de Pearl Har
bour, mariñeiro nos mares do Sur, 
índio apache perseguido e contes
tatário, buscador de fortuna nos 
camiños de Veracruz, xomalista 
sen escrúpulos nun Broadway de 

tende máis ao "apalancado". Até 
que non ensamblen perfeitamente 
esa diferéncia estilística os engre-
naxes da banda renxerán. 

Esperábase moito do debut desta 
formación e, polo momento, as ex-
P,ectativas non se viran satisfeitas. 
E v.erdade que hai alguns bons te-
mas, tamén dous frouxos e un re-
guiar, e tan só un par que fagan 
que te concílies co que estás a es-
coitar. Curiosamente, un deles non 
está composto polos merribros do 
grupo, senón por Robert Lyons, 
ratificando que o duo feíto para 
compor xuntos non deu os resulta-
dos cobizados. Esta pe~a, "I Won-
der Why", soa totalmente ao estilo 
de Moore dos últimos tempos e 
pasaría sen problemas por un dos 

corrupción, coñecedor apaixonado 
dos pax·aro e o eu protector, ina
gotábel charlatán que imprimia tu
rne á ua palabra ... Foi entón 
cando coñeceu a un refinado aris
tócrata mediterráneo que e tran -
fonnaria no seu pigmalión particu
lar e co que acadaria a plenitude 
para a representación. Aquel ho
me, descendente dos duque de 
Modrone, namorado do teatro e da 
ópera, provocaría nel tal metamor
fose que desde entón a sua forza 
de escultor de máscaras rozaria 
sempre a perfeción. A partires de
se momento, os exemplos do seu 
talento inscribiriase no modelos 
clásico da arte da simulación e as 
suas interpretación "interiori tas" 
permitiríanlle levar o pe o de com
plexas personaxe que, como o da
quel vel1o e ari tocrático intelec
tual, reflexionaban, nun u urro 
cheo de confidéncia univer ai , 
obre a de aparición dun mundo 

que era a pátria do eu creador. 

Agora, cando xa teñen pa ado 
trinta ano do noso primeiro en
contro, dinme que e e eñor de 
apelido Lancaster e de nome Bur
ton Stephen xa non acudira mai 
ás nasas citas. Teño para min que 
-non hai tal: o mito amado den
de a infancia empre re. ucitan. • 

CELSO X. LÓPE..Z PAZOS 

seus novos temas para un próximo 
disco. Quizá o autor non tivo 
atrancos á hora de enfocalo, men-
tres Moore, que asina en solitário 
duas cancións, tivo que "negociar" 
con Bruce o aspecto da composi-
ción, cos resultados xa subliñados. 
Hai tres cores que aparecen na 
contracapa: o gris, que lle asigna-
mos a Baker, non por mal músico 
senón porque cumpre o papel na 
sombra desde a sua batería; o ama-
relo concorda coa voz melosa e o 
estilo Pop-rock que imprime Bru-
ce e o paixonal vermello é para 
Moore, un amante sen ambaxes do 
rock duro. A mistura destas cores-
estilos dará a resolución do son fu-
turo desta banda. + 

ÓSCAR LOSADA 
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ca que tende a perpetuar vícios 1 

coma o da itineráncia. 

Roberto Vidal Bolaño 
'Hai sectores na profisión que . 
tamén son responsábeis da nefasta política teatral' 
Roberto Vidal Bolaño, ilustre veterano das táboas 
galegas é á vez un dos máis prolíficos homes de 
teatro na actualidade,, ao frente da sua compañia 
Teatro do Aquí", nacida hai tres anos coa vocación, 

inscrita no nome, de levar adiante un proxecto 
entroncado na realidade teatral galega. Unha prática 
teatral egundo Bolaño, oposta á que se ven 

• GONZALO VILAS 

Con qué expectativas e inten
cións naceu Teatro do Aquí? 

N aceu pen ando que e abria unha 
po ibilidade de ter unha empresa 
competitiva no mercado galego e 
e tata!. E comezamo arroupado 
por unha obra, "Saxo Tenor'', de 
envergadura económica. As uas 
caraoterf tica de uperprodución 
facian moi dificil competir. Pouco a 
pouco, en vi ta do marco inestábel 
da política das institucións fomos 
retomando fórmulas de produción e 
exibición que teñen a ver co teatro 
independente de hai anos. Sen que 
i to teña relación coa nosa capaci
dade para introducimos no merca
do, pois vímonos colocando nos 
primeiros lugares neste aspecto. 

En qué se cifra esa inestabilida
de na política teatral? 

Non hai unha política definida que 
resposte a algo concreto. Son re
mendos dun traxe que nunca se ten 
feito .Na medida en que un aposta 
por un marco empresarial, peculiar 
como é o do teatro, pero empresa 
ao fin, necesitamos un marco está
bel. Este é cada ano distinto, non 
importa se mellor ou pior, e os 
plans que se fixeron xa non valen. 
Non se estimulan os espectáculos 
xa estreados sen axuda, e algúns 
subvencionados dicindo que van 
facer unha cousa, fan outra distinta 
e ·non importa. Nunca hai maneira 
de saber por qué se dan, para qué, e 

mesmo os critérios subxectivos de 
"calidade" terian que medirse me
llar con espectáculos xa estreados. 

Pero hai tempo que desta situación 
non é responsável só a administra
ción, senón un sector do teatro ga
lega que non representa á sua tota
lidade, coordenado e con capacida
de negociadora, que deu trasladado 
á instáncias oficiáis bastantes dos 
eu postulados e seguen a ser be

neficiários desa política confusa. 

En qué medida non son repre
sentativos eses sectores? 

Cando falan as asociacións seme1la 
que fala todo o teatro, levan anos 
usufrutuando máis representación 
da que teñen e determinando, en no
me duns poucos, algunhas das liñas 
mestras da política teatral que afec
tan a todos, ás veces confundindo 
os seus intereses cos do teatro gale
go, como fenómeno que trascende · 
aos profisionais e afecta a toda a so
ciedade. Os profisionáis somos par
te imporjante do teatro pero non a 
única, nep sequer aquela da que 
compre agardar mellores alternati
vas. O teatro dun país son, ademáis 
e sobretodo, o público; e os autores, 
docentes, afeizoados e crítica. 

Cal é segundo ·vostede a relación 
estabelecida desde eses sectores 
asociados co público e cos outros 
axentes do fenómeno teatral? 

O público haino, todos traballan 
para gañalo, pero non sempre para 

levando a cabo polas institu~ións en conivéncia con 
amplos sectores da profisión, caracterizada pola 
auséncia de critérios, a confusión e o 
corporativismo. Esta mesma realidade é a que levou 
á sua compañía, contra proxectos iniciáis máis 
ambiciosos, a afrontar fórmulas, di Bolaño, próprias 
do teatro independente dos 70. 

conservalo. Ás veces na medida 
en que se gaña, igual se perde. 
Non adoita haber liñas estéticas 
definidas. Óptase por fórmulas co
ma humor, clásicos, teatro galego, 
pero na maioria dos prantexamen
tos, cun critério comercial máis 
que estético, en 

.. ~-

tipo de reparto das subvencións 
ou pola escaseza destas? 

O problema agora menos ca nun
ca é o diñeiro. Nunca houbo tan
to. O caso é cómo se usa ( hai ca
sos dolorosos de despilfarro en 

espectáculos non 
precisamente tea-función moitas ve

ces dos programa
dores. 

' O . . . trais, dentro do 
S prüÜSlOnalS IGAEM ) e qué 

Coa crítica estáse a 
producir unha volta 
dunha forma de cen
sura, nos médios de 
comunicación e no 
próprio médio tea
tral. A crítica é ne
cesária e irnptescin
díbel. Por presións 
da "profisión" está 
case desaparecendo 
da prensa e demáis 
medios. A crítica es
tá ao nível do teatro 
galego e do país, e 
é, na medida en que 
a haxa, un refrexo 
da realiClade que xe-
nera o próprio ~eatro 
galego: boa, regular 
ou mala, pero, póña-

• uso posíbel defen-
: sorµos parte den a administra-

importante ción e os acÍmi~i~~ 
trados. Os cnte-

do teatro pero rios obxectivos de 
valoración son 
máis dos que se 
quer, como é o 
cumprimento 
exaustivo de pro
xectos anteriores. 
É de domínio pú- -
blico que hai pro
x ec tos que des
pois foron altera
dos en función 
dos cartos recebi
dos. Os decretos 

non a única, 
nen sequer 

· aquela da que 
compre 
agardar 
mellares 
alternativas." 

amóldanse en ba
se a intereses de
terminados. Hai 

nos mal ou ben, parte do entramado 
social que determina iso que se cha
ma teatro. Tamén se "castiga" o co
mentário crítico dentro da profisión. 

un escurantis¡no 
que fai que non saibamos ben a 
qué nos obriga a própria subven
ción recebida. Hai fontes de in
formación oficiosas e cruzadas. 
Nós irnos solicitar nun e.scrito que 
nos sexa aclarado este ponto. Co
mo dicía antes, tan responsável é 
a administración coma o próprio 
meio, levando adiante unha políti-

Non é 
problema de diñeiro 
Os problemas veñen dados polo 

Que consiste en .. ? 

Trátase do uso pouco rendábel e o 
desaproyei~mento de infraestrutu
ras próprias. Este país dotouse nos 
últimos anos de recursos dabondo 
para poder configurar unha realida
de moi , distinta a este respeito. <;:un 
espectáculo noso actuamos· un dia 
en Caranza <liante dunhas 15 perso
as. Ao dia seguinte representámolo 
en Santiago diante duns 150 rapa
ces de Caranza. Esta función,. ao s~r 
nun cenário e.stábel, custóu 1/4 do 
que custou a dos quince espectado
res. Esto pode dar idea do absurdo 
moitas veces desa itineráncia. 

Outro capítulo a mencionar, vol-
,.· tando ás presións sobre a política 

teatral, seyia o da desapariciqn do 
prémio "Alvaro Cunqueiro" de te
atro, que tiña o acerto de promo
ver a montaxe por unha compañia 
privada da obra gañadora. Por 
presións -da Asociación de Actores 
deixou de haber esa dotación, e 
agora os mesmos sectores lamén
tano. Semella lóxico que parte das 
subvencións vaian destinadas a re-
presentar a autores galegos vivos. 

En canto ao CDG, segue habendo 
ese extraño mecanismo de acceso á 
direición: primeiro escóllese á per
soa, despois as alternatLvas a levar a 
cabo. Despois, a maioria das. for
mulacións profisionais : non pasan 
do laboral, e concretamente do sa
larial, coma o direito asi entendido 
de _cobrar dietas no lugar de traballo 
ou de residéncia do autor, adquirido 
pola profisión e non cuestionadD. 

. Deféndense incrementos salaríais, 
· pero non se loita coa mesma inten

sidade por máis orzarnentos, co re
sultado de que se cobra máis pero 
fano menos persoas. O CDG xene
ra cada véz menos empregos. 

A sua compa~ia pasou dun pri
meiro espectá:Culo, Saxo _Tenor, 
que era unha superprodución, a 
outro máis espido de meios co
mo Dias sen Glória, e á Ópera de 
a patacón, Con actores novéis. 
Cal é a dinámica actual e futura 
da compañia? 

''~ 

Como 1dixei:i antes, visto o marco 
variáWl da política institucional e 
a utilización comenenciuda pÓr al
guns dela (circuitos copados, in
formación privilexiada para aceder 
a eles ... ), fumos mudando de fór
mulas até achegarnos a vías que 
lembran o teatro independente de 
hai anos. Ternos un proxecto que 
vai ir adiante para poñer a andar 
seis grupos afeizoados nos bairros 
de Santiago. Utilizo a compañia 
para completar o meµ discurso tea
tral; primando a dramatúrxia que, . 
como se quer indicar no nome, se 
produza aqui ou teña a ver co de 
aqui, dentro do discurso funda
mental de que o teatro ou se inscri
be na realidade do seu tempo ou é-, 
ben propaganda do poder ou un 
simples ins"trumento de alienación. 

Agora, ademáis de seguer distri
buindo a Ópera de a patacón, en 
adaptación de Bretch, irnos produ
cir un espectáculo infantil sobre 
un.texto meu Toporroutou da Lúa 
e o Sol, texto para títeres xa estre
ado por Antroido no seu dia con 
éxito, e que tenta recuperar certas 
liñas da tradición referidas ás len
das dos tesouros e dos elementos 
naturais . A equipa de traballo vai 
ser a mesma da Ópera, actores 
que debutaron profisionalmente 
con graA-frescura. A sua escolla 
tamén tivo a ver coas dificultades 
económicas para traballar cos cha
mados profisionáis, cuxa presen-

. za, sen particularizar, tampouco 
garante moitas veces demasiado.+ 
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Ven de publicar o libro Sócio-didáctica lingüística ra dicer que a normativa oficial 
foi un atraso na normalización 
lingüística. 

Elvira Souto 
'~ai que· facer necesário 
o gal.ego en tod·o~ o·s átnbitos da sociedade' 

Contribuiu dunha fonna impresio
nante a castellanizar a língua e a 
que os indivíduos aprendesen o 
galego como unha modalidade de
rivada do castellano. Sempre se 
argumentou en termos didácticos, 
antes de comprobar a veracidade 
do aserto, que era bon estudar esa 
ortografia para facilitar a aprendi
zaxe, mais non é certo. As persoas 
non queren aprender unha forma 
dialectal na escola senón a moda
lidade culta da sua língua espontá
nea, ver a continuidade entre as 
duas e isa impediullo groseira
mente a nonnativa oficial. 

• CARME VIDAL 

Os resultados <los máis 
de dez anos de galego 
no ensino non 
conseguiron contribuir · 
do xeito esperado á 
normalización 
lingüística. Ante a 
inoperáncia 
administrativa, a 
profe sora El vira So u to 
acredita na funciqn d~ 
esc'ola ·e dos profesores 
á hora de reinstaurar os 
usos da língua. No libro 
que ven de tirar do 
prelo, Socio-didáctica 
Lingüística, Elvira Souto 
sinala que compre unha 
actuación decidida 
sobre unha língua 
socialmente minorizada 
que está a sofrer un 
prol~mgado proceso de 
substitución .lingüística. 

Vostede propón unha escolari
zación primária en galego mes
mo para os castellano-falantes, 
que resultados teria? 

A UNESCO recomendaba que o 
ensino se fixese na língua familiar, 
·pero experiéncias no Canadá rños
tran que o_rendimento escolar dos 
nenos anglófonos ·escolarizados en 
francéfi foron óptimos porque ao 
non e·star a língua subordinada é 
mesmo beneficioso para conseguir 
un pensamento dúctil. Non-pasaria 
así co galego-falante que sente a 
sua língua como dominada. 

Hoxe estamos en condicións de 
facer mon_olíngües en galego de 
galego-falantes, e dos castellano
falantes nenos bilíngües sen nen-

ANXO IGLESIAS . 

gun probÍema e logo poderian to
dos aprender · máis línguas. Seria 
un paso adiante decisivo na socie-
dade galega, qúe xa nen é diglósi
ca senón que está a padecer unha 
substitución lingüística que é moi
to máis grave. 

"En que consiste o proceso de 
substitución lingüística e cómo 
se pode remediar? _ 

Trátase da invasión de usos do ga
Iego que son ocupados polo caste-

llano. Hai que restaurar a nosa Iín
gua, facer o galego necesário na 
sociedade, que sexa unha exixén
cia no mundo laboral e en todos 
os ámbitos da vida. As línguas 
cando son secundarizadas como 
foi a nosa, non só perden impor
táncia social senón que tamén co
mezan a ser deficientes para moi
tos campos. A escola ten que aten
der este problema, instaurar novos 
usos e buscar novas formas . A lín
gua non pode estar estruturalmen
te preparada p<:rra todos os usos se 

non existen eses usos. O galego é 
un instrumento mellorábel e é á 
sociedade a quen lle corresponde 
melloralo. 

No libro fai recair moita respon
sabilidade sobre os profesores e 
lembra que ainda non se esgota
ron as posibilidades legais para 
a normalización. 

Fala dunha situación na que os 
neofalantes empregan unha es
trutura castellana e os iniciais 

un léxico español, 
Non é preciso exi
xi r ao governo 
medidas máis de
cididas? 

'O profesorado 
~ é plural 
· ideoloxica-

estase a tempo de 
frear a invasión 
lingüística? 

O proceso actual 
conduce ao mono
lingüísmo en caste
llano pero teño es
peranza de que e ta 

Aos profesores hai 
. que facerlles ver a 

sua cuota de res
ponsabilidade no 
que está pasando 
porque se presti
xiasen a língua, 
mostrando sen 
complexos que 
calquer coñeci
mento se pode 
transmitir en gale
g o, provocarían 
nos alunos un efei
to positivo de cara 

mente e o 
poderé 
monolítico. 
Ao poder hai 
que exixirlle, 
aos docentes, 
convencel os" 

ituación non exa 
irreversíbel. No 
mundo do oficiali -
mo hai grandes di
s idénc ias e i o é 
unha esperanza. 
Ademais, polas no
tíc ias que teño, xa 
hai fei ta unha re
forma global da 

o uso . Témonos 
que meter na cabe-
za que a Iíngua está nas mans de 
todos nós, eu fíome máis dos pro
fesores que do governo de Fraga. 
O profesorado é plural ideoloxica
mente en canto o poder é monolí
tico. Ao poder hai que exixirlle, 
aos docentes, convencelos. 

O nacionalismo foi sempre o 
motor da normalización, foi iso 
bon para o gal ego? 

As atitudes lingüísticas inducidas 
por ideoloxias políticas son co
rrectísimas e sempre detonantes, 
son o motor que move e ten que 
selo sempre. Agora, hai que ser 
convincente dabondo para que 
traspasen ese marco persoas dou
tras ideoloxias. Mais é necesário 
que os nacionalistas teñan unha 
prática ao cen por cen galega, 
cousa que non sempre se verifica. 

Monolingüísmo 
en castellano 

Acude a razóns pedagóxicas pa-

nonnativa no enti
do reirytegracionis
ta. Podemos ainda 

rectificar, estamos a tempo pero 
non se pode esperar máis. Hai que 
reunir a lingüístas, pedagogos, 
xomalistas e a todos os que teñen 
unha atividade lingüística pública 
e chegar a un consenso. 

Que pode impedir daquela che
gar a un acordo? 

De quen 1eño máis medo neste 
momento é dos que teñan preben
das por teren en exclu iva o pa
trimóni o da normativa e terían 
que repartir os postos co que 
agora están proscritos. Eu pediria 
aos que hone tamente reclaman a 
normativa oficial que exan eles 
mesmos os que recoñezan que 
houbo un erro e que pidan ao 
mentores do oficialismo que den 
un paso no camiño do reintegra
cionismo, no que xa se foron fa
cendo reforma parciai s. O rein
tegracionismo é un ponto de mira 
e un modelo lingüístico que abre 
camiño e exerce presión obre o 
oficialismo+ 

O /1 Castañazo Rock con sabor bravo 
O~ grupos da . arro~tada_ musital galeg-~ reúnense en Chantada 

•A. ESTEVEZ 

Os mozos de Chantada propóñen
se· consolidar o rock da terra con 
esta segunda edición do Castaña
zo Rock, que se celebrou xa no 
pasado ano coincidindo coa pri
meira ~esta' da Castaña da vila. 
Este ano, os compoñentes do gru
po -Os Rastreros colleron as ren
das do festival apróveitando o re
cente tirón que experimentou o 
rock en galego. A equipa de pro
dución .denomínase Arrasdeterra. 

A idea é, segundo- os organizado
res, "aglutinªr a todos os grupos 
que, espállados, están a facer rui
do na terra do grelo, facer unha 
série de proxectos conxuntos , e 

intercambiar calquer tipo de ide
as, que fagan ferver a este move
mento"·. 

O encontro musical xa ten datas 
definitivas, o 31 de Outubro e o 1 
de Novembro. Os organizadores 
conseguiron unha axuda da Casa 

· da Xuventude e da Conselleria de 
Xuventude. O primeiro dia ten co
mo atra<;:tivo principal o que deron 
en chamar "I Sirnpósio Mundial de 
rock bravo". O tema da conferén
cia é Bravú ou arroutada?. Esta
rán presentes varios grupos gal~
gos, que pretenden tratar a unidade 
de acción mediante a planificación 
de concertos, discos compilatórios 
e a penetración en medios· de co
municación como a rádio. 

Os Diplomáticos de Montea/to, 
Os Papaqueixos, Os Bochechiñas, 
Os Tabernícolas , Os Heredeiros 
da Crus, Os Escornabois e Os 
Rastreros son os grupos que ac
tuarán ao seguinte dia, Martes, na 
Lama das Quendas de Chantada a 
partir das sete da tarde. 

Para quen lle colla gosto á terra 
chantadina nesta Primeira Xun
tanza Mm:1dial de grupos de rock 
bravo, ten a oportunidade de vol
tar o 19 e 20 de Novembro e 
apontarse á Segunda Festa da 
Castaña. Ademáis de xornadas 
gastronómicas nos restaurantes 
da vila, o primeiro dia ás once da 
noite actuará o grupo folk 
Dhais.+ 

. l 
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Orquesta Sinfónica de Galicia 
Tempada 94·95 

20 Outubro 
Antonio Meneses, Víctor Pablo 

27 Outubro 
Silvia Marcovici, Víctor Pablo 

3 Novembro 
Leonidas Kavakos, Osmo Vanska 

' 17 Novembro 
Orquesta de Valencia 

Manuel Galdulf 

1 Decembro 
Jard van Ness, Víctor Pablo 

15 Decembró 
Javier Bonet, Maximino Zumalave 

29 Decembro 
José Collado 

26 Xaneiro 
Vicns Prats, Antoni Ros Marbá 

9 Febreiro 
• ·¡ 

León Fleisher, Víctor Pablo 

16 Febreiro 
Manuel Barrueco, Víctor Pablo 

23 Febreiro 
Andrea Cappeletti, Víctor Pablo 

16 Marzal 
Gil Shaham, Víctor Pablo 

23 Marzal 
Cecile Ousset, Víctor Pablo 

30 Marzal 
Vladimir Prjevalski, Tuomas 01/ila 

6 Abril 
Susan Roberts, Dmitry Sitkovetsky 

20 Abril 
Rosa Torres Pardo, Kerzy Makzimyuk 

4Maio 
Lilya Zilberstein, Edmon Colomer 

19 Maio 
Víctor Pablo 



· .) 

¡, 30 ANOSA TERRA 
N2 645 -27 DE OUTUBRO DE 1994 

Convocatórias 

O direito dos povos ao 
' desenvolvimento social 

A Organización da Solidaridade dos 
Povos de África, Ásia e América Lati
na (OSPAAAL) organiza un encontro 
internacional do 18 ao 20 de Novembro 
en La Habana baixo o título O direito 
dos povos ao desenvo/Vimento social. A 
organización declara o encontro aberto ' 
todas as organizacións non guvernamen
tais, aos movimentos sociais, organiza
cións políticas, sinditais, labregas, xuve
nis, estudiantis, ecoloxistas, de direitos 
humanos ou solidaridade e amizade, en
tre muitas outras. A iniciativa da OSPA
AAL procura promover o máis amplo 
intercámbio de critérios entre os partici
pantes arredor de temas relacionados co 
desenvolvimento social. A maiores 
constitue unha importante cita prévia ao 
Foro Alternativo convocado para Marzo 
do 95 en Dinamarca, por organizacións 
non guvemameritais de todo o mundo en 
resposta á Conferéncia Mundial da 
Cumbre sobre Desenvolvimento Social 
que artellará a ONU na mesma data na 
capital danesa. O programa proposto po
lo OSPAAAL comprende seis pontos 
básicos: Defensa do direito ao desenvol
vimento económico e social, entendido 
como direito humano esenci3.l; A nova 
orde mundial e o modelo neoliberal, im
posicións éoloniais e neocoloniais anta
gónicas áo direito ao desenvolvimento 
social; Defensa da soberanía e a inde
pendéncia; Direito ao emprego produc
tivo, a terra e a defensa da ecoloxia; A 
inexcusábel prioridade da educación e a 
saude; e a Defensa das reivin-dicacións 
dos povos orixinários e outros grupos 
marxinados. As xomadas terán Jugar do 
18 ao 20 de Novembro no Complexo 
Hoteleiro Iberostar (La Habana) con tres 
idiomas oficiais (Castellano, Inglés e 

Música 

Festival Anti-militarista 
da Mariña 
O Venres 28 a partir das 10,30 da noite 
na discoteca Korfus de Ribadeo, terá lu
gar o prirneiro Festival anti-militarista 
da Mariña coa actuación de balde dos 
grupos Necesidade de parafusos, Tifus 
e Skornabois. O festival, artellado por 
Caliza Nova e máis o colectivo anti-mi
litarista Mili-kito, é un alegato pola soli
daridade e a non violéncia, amais dunha 
homenaxe ao prirneiro insubmiso xulga
do e condeado na província de Lugo, 
Miguel Abraira. Os organizadores ex
poñen como as teses anti-militaristas es
tán a pa_sar de ser consideradas algo 
marxinal a ser aceitadas pola maioria da 
sociedade "cada vez máis conscente dos 
valores que predica o militarismo e o 
xugo que supón para os nosos mozos a 
existéncia do exército español, que ano 
tras ano os secuestra, apartándoos da 
sua família, do seu traballo e da sua vi
da cotiá para convertelos. en números do 
ministério de defensa". 

Sampling 
O Mércores 2 e o Xoves 3 de Novern
bro, ás 12 da noite e ás 2 da mañá no 
Malecón de Vigo. Entrada 1.500 pta. A 
especialidade do grupo vocal cubano 
Sampling son os arreglos orquestrais da 
música tradicional cubana, a salsa mo
derna e o jazz. Cantan amais, música 
sulafricana, brasileira e tamén meren
gue. Imitan perefectamente coas súas 
voces todos ·os sons dunha orquestra: 
congas, trombones, trompetas, caixas de 
ritmos, etc. En 1991, Peter Gabriel pro
ponlles gravar tres temas nos seus estú-

· .,dios Real World, un deles Congo Yam
ÓUf!..!..ba incluídb na recopilación Luaka 
Bop de David Byme Diabo ao lnferno. 
Estiveron de xira por Europa xunto con 
Bobby McFerrin no verán de 1992. 

Los Suaves 
Coas c.ancións do seu Clunia 
novo disco Santa com- Ja 
paña, o Sábado 29 na ve:e: 
discoteca Koke de Vilal- 28 en 
ba. Venda de entradas a Sada 
1.300 pta. en Disco Por-
tobello (A Coruña), Don 
Disco (Lugo), Pub Élite 
(Ribadeo) e Disco Láser 
(Santiago). 

Colorado 
O 28 de Outubro en 
Tr:oula (Betanzos). 

Francés). A inscrición de delegados vai 
a 50 Dólares (30 Dólares os acompañan
tes), e o prezo diário da estáncia, man
tenza e desplazamentos por persoa, é de 
50 Dólares. Maior información' na axén
cia de viaxes Cubatur (Calle 23 y L. Ve
dado. La Habana. Cuba. Teléfonos 32 
65 07 e 32 65 08, fax 33 33 30); ou na · 
secretaria xeral da OSP AAAL: Aparta
dos 4224 'e 6130. La Habana. Cuba. Te
léfonos 30 05 83/31 31 01/3 51 36. Fax 
33 39 85/32 04 90/33 52 11. O código 
para chamar á Habana desde Galíza é: 
07-53-7. Tainén atenden cuestións rela
cionadas co encontro na Asociación de 
Amizade Galego Cubana Francisco Vi
l/ami!: Policarpo Sanz, 22-2, oficina 1. 
Vigo. 

Prémio de poesia 
E. Lorenzo Baleirón 
O concello de Dodro convoca a sétima 
edición do prémio de poesia Eusébio 
Lorenzo Baleirón, dotado con 275.000 
pta. Poden concorrer todos os que o de
sexen con obras de tema e forma libre, 
inéditas e cunha extensión mínima de 
400 verso&. Para participar hai que en
viar, antes do 30 de Novembro, 4 cópias 
mecanografadas e baixo plica a: Conce
llo de Dodro. A. Coruña. VII Prémio ·d~ 

. poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón". 

Certame fotográfico 
Xevale 

axenda 
Pódense mandar as obras tamaño 
13xl8 e 20x25 cm., até o 15 de No
vembro ao Apartado 35 de Chantada. 
Ao non haber prémios os organizado
res entregarán lotes de material ecoló
xico (papel reciclado, camisetas, li-

. bros, etc.) a todos os participantes. 

Prémio de poesi~ 
de Ourense 
O concello de Ourense convoca o XV 
certame de poesía Cidade de Ourense 
dotado cun único prémio de 250.000 
pta. e a publicación do libro. Os traba
llos que han de ter un mínimo de 800 
versos, apresentaranse por sextuplica
do, rnecanografados a dobre espazo en 
follas tamaño fólio . A entrega ten que 
ser antes do 30 de Decembro de 1994 
na Concellaria de Cultura de Ourense 
(os concursantes portugueses poden 
facer a entrega na Cámara Municipal 
de Vila Real). As obras han de vir bai
xo o lema Para o XV prémio de poesía 
Cidade de Ourense, e acompañadas 
dunha plica cos dados persoais. 

Concurso fotográfico 

A agrupación ecopacifista Xevale con
voca a sexta edición do certame foto
gráfico A arte en defensa da natureza, 
adicado destavolta ao burro. O certa
me non é competivivo e as fotos pasa
rán a formar unha exposición na Casa 
da cultura de Monforte (Novembro do 
95) e de Chantada (Xaneiro do 95). 

A Casa da Xuventude de Chantada 
estabelece cinco prémios de fotografía 
que van de 25.000 pta. a 10.000 pta., 
dous reservados á mellor fotografía da 
Ribeira Sacra e a autores chantadinos. 
As fotos, de tema libre e entre 2 e 4 por 
autor, han ser orixinais e inéditas (ad
mítese tanto branco e negro como cor) 
dun tamaño mínimo de 18x24 cm. Para 
participar hai que remesar o material 
do 1 ao 17 de Novembro de 1994, bai
xo lema e plica a: Outono Fotográfico. 
Casa da Xuventude. Rosalia de Castro, 

1 

1. 275ÓO Chantada. Lugo. Maior infor
. mación no (982) 44 16 14.t 

Cesária Évora. 

Trio Grova 
Música de cámara. O Venres 2-8 ás 
20,30 h., no Ateneo Ferrolán; e o Sá
bado 29 ás 8 da noite na casa da cultu
ra de Ribeira. 

Clunia]azz 
O Venres 28 de Outubro, con dous pa
ses, ás l 0,30 e ás 12 da noite, na Te
rraza Jazz de Sada. Con 10 anos de ex
periéncia Clunia Jazz é unha das for
macións máis importantes adicadas ao 
jazz no Estado. 

Cesária Évora 
A raiña da canción de Cabo Verde ac
tua o 29 de Outubro ás 1 O da noite na 
Aula Magna da Rei~oria da Universi
dade de Lisboa, e o 31 de Outubro á 
mesma hora no Coliseu do Porto. 

The Chieftains 
Surprendente conxunto de música cél
tica da Irlanada. O Venres 4 de No
vembro ás 10 da noite no coliseu do 
Porto, e o Sábado 5 á mesma hora no 
Pavilhao Carlos Lopes de Lisboa. 

Heredeiros· da Crus 
Ofer~cen o seu primeiro concerto 

acústico o Sábado 29 ás 13 h. na tenda 
de discos Gloria (Pi i Margal! 94. Vi
go). Tras o concerto asinarán discos e 
participarán nun colóquio. O pub Plan
ta Baixa de Vigo ten anunciada outra 
actuación de Heredeiros da Crns para 
a noite do mesmo Sábado. 

Orquestra Arión 
Oferecen un concerto de música de cá
m¡ua· o Domingo 30 de Outubro na 
igrexa de Rianxo. 

Vargas Blues Band 
De xira pola Galiza para apresentar o 
seu disco Blues latino. O Xoves 27 na 
sala Nova Olímpia de Vigo, 

Motores. _ 
O día 27 no N2 K de Santiago e o 28 
no Iguana Club de Vigo. 

Orquestra Sinfónica de 
Galiza 
O Xoves 27 ás 8,30 da noite no Pazo 
de Congrsos Auditório da Coruña. O 
programa comprende obra de Khacha
turian e Prokófiev. 

London Philarmonic 
Orchestra 
Interpretará obra de Schubert e Beet
hoven, o Xoves 3 de novembro no au-. 
ditório de Galiza (Santiago). 

Xornadas de jazz 
a partir do Xoves 3 no Playa Club da 
Coruña. Os primeiros concertos: 
Kenny Barron Trio para o Xoves 3 
d~ Novembro, e John Suman Quar
tet o Martes 8. Entrada 1.300 pta. 

Orquestra Nacional 
Rusa 
O Venres 28 no Auditório da Galiza 
(Santiago). Interpretarán obra de Pro
kófiev, baixo a dirección de Mijail 
Pletnev e con Rosa Torres ao piano. t 

Danza 

Itinerrances 
Apresentación estatal do espectáculo 
de danza Le Temps Attned son Heu
re de ltinerrances (Marsella). Do 26 
ao 28 ás 9,30 da noite na sala Galán de 
Santiago.+ 

O .trinque 

Matádeo mañá (Xerais) é 
a crónica da vida de 
Elíxio Rodríguez, militante 
do Partido Galeguista en 
Lóvios, escapado da 
morte cando ia ser 
paseado en Celanova; 
aviador da República, 

Anúncios de balde 
•Clases particulares de inglés por li
cenciada con experiéncia. Todos o ní
veis. Ronda de Don Bosco 28, 1º Telf. 
43 43 18 Vigo. 

•Cursos de idioma ruso, xadrez e 
danzas do mundo. Asociación Máximo 
Gorki. Máis información no telf. (986) 
22 44 57. de 5 da tarde a 9 da noite. 

• A Associa~om da Língua Artábria 
tem a venda bandeiras galegas feítas 
em teia -tamanho l 15x85- a 1.500 pta., 
e em feltro -de 15x 10- a 400 pta., junto 
com outro material rec11>lhido num ca
tálogo que podes solicilamos ao apar· 
tado dos correios 570 do Ferrol. 

• Aulas de tradución de inglés, fran
cés, bretón, galés e chinés. Profesores 
licenciados en filoloxia con ampla ex
periéncia. Nativos da Bretaña e da 
Grande Bretaña. Isabel e Nea!. Casas 
Reais 4-2Q. Santiago. (981) 57 61 03. 

• Mercaria o libro Estética da mui
ñeira de E. Montes, edieión de la Re
gión de Ourense, Xaneiro de 1923, co 
retrato do autor na capa reaJizada por 
Femández Mazas. Perguntar por Biei
to no (982) 24 69 01. 

• Busco alguén que restaure (a ser 
posíbel de balde ou a prezo reducido) 
un livro manuscrito do século XVll e 
unha máquina de escrever antiga mar
ca Underwood. Perguntar por Manuel 
no (981) 69 56 82. 

• Propriedade no ruraJ de Chantada 
(Lugo). Centenária, casa de pedra, 
apartamento, hórreo, palleira, forno, 
auga de pozo, finca (arredor de 4.000 
metros cadrados), frutais, etc. Vénde e 
ou trócase por piso en calquer capital 
ou outra propriedade similar. Parcial 
mente restaurada, ideal para turismo 
rural. (981) 10 18 38. 

• Se queres receber o catálogo 94/95 
de libros en español da editorial bas
ca Txalaparta, escrebe a: Manoel Be
llo Salvado. Igrexa, 1 O. 15685 Xance
da-Mesia. A Coruña. 

• Busco persoas galego-falantes do 
Bierzo para formar un grupo reivindi
cativo da nosa língua fronte ás adminis
tracións públicas da comaoca. Xabier. 
Bolivar 4-6, 1º C. 37004 Salamanca. 

•Campaña de solidaridade con Cuba, 
de recollida de material didáctico e de 
papeleria. Recóllense bolígrafos, lápi
ses, fólios, pinturas, carpetas, pegamen-

Acti Vi dadeS 

Semana literária 
Edicións Xerais organiza unfua semana 
literária no Ferro) do 22 ao 5 de No
vembro co gallo do fallo dos prémios 
X erais de novela e Merlin de literatura 
infantil. Os actos celébranse, todos con 
entrada libre agás os do Sábado 5, ás 
19,30 h. no centro cultural do Ferrol. 
As xomadas comprenden várlos actos: 
a conferéncia de Víctor F. Freixanes 
O libro galego: situación actual e 
perspectivas de futuro (Mérc<l>res 2); a 
mesa redonda A ilustración infantil 
galega coa participación de Xan Ló
pez Domínguez, Xaquín Marín, Mi
guelanxo Prado e Siro Lói>ez (o Xo
ves 3); e a mesa redonda Cara onde 
vai a novela galega? con Xaivier Al
calá, Dario Xohán Cabana, Xosé 
Cid Cabido e Xosé Fernández Fe
rreiro. A xornada do Sábado 5 resér
vase ao concerto do Duo Vlashi ás 
8,30 do serán, e a cea de entnega dos 
prémios ás 9,30 da noite. 

animador no exílio da 
revista Vieiras ... O libro é 
o relato emotivo da 
epopeia antifascista de 
tantos republicanos 
galegos aos que o golpe 
militar do 36 truncou a 
mocidade.+ 

to, gomas de borrar, libros (en bo esta
do), etc ... Merca os bonos de axuda a 20 
pesos. Infonnación e colaboración nos 
locais da Asociación de Amizade Gale
go-Cubana Francisco Villamil: Ruado 
Vitar, 29-l º B. 15702 Compostela. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista publica a sua revi ta Can
ha! com variada infonna~om . Pedidos 
mandando 2 elo de 50 pta. e 1 elo 
de 29 pta. a AMI. Apartado de correos 
4264. 15080 A Corunha. Para solicitar 
informa~om sobre o coleclivo dirixir-
e ao me mo endere~o. 

• Precísase persoa que saiba debu
xar. Trátase dun proxecto de libro con 
ilu tracións. Antoniu Garrido Correas. 
Ancha, 28. 10450 Jarandilla de la Ve
ra. (Cáceres/Cazri). Estremadura. 
(927) 56 03 50/56 03 69. 

• Gostaria de inter-cambiar corres
pondéncia. Chámome Mayra Maydem 
Bounicacaudy, teño 31 anos e go to da 
música, ballet, espeleoloxia, numismáti
ca e museus. O meu enderezo é: Blanca 
212, apto 6, consultório 39. Entre Vega e 
Torres. Cerro. 10500 La Habana. Cuba. 

• Portugues, 30 anos, s~lteiro, deseja 
receber correspondencia de amiga 
galega, 20-30 anos, solteira, que tarn
bém goste de viajar. Para urna grande 
amizade! Francisco Santo . Pegoe 
Gare. P-2985 Peg6es. Portugal. 

• Mércase invernadoiro de 50 me
tros cadrados. Preferentememe en Vi
go. I;>erguntar por António número 
(986) 29 17 22. 

• Alúgase chalet perto de Betanzo 
a 3 km . (981) 79 70 60. 

• Fíchanse biblioteca<¡ particulares. 
Ba e de dados á medida do u uário. 
Utilíza e ordenador portátil próprio. O 
resultado final entregara ·e en di ·co 
e/ou impre o en papel. Chamar a 
(986) 43 36 23 e perguntar por Pablo. 

• Particular vende Opel Corsa. Fa
bricado en Alemaña. Bon e tado. Re
visión recén pa ada. (982) 33 17 OO. 
Chamar a partir das 8 da noite. 

• Vivenda amoblada. Nova, con cale
facción e lavadora. Ben ituada. Prezo 
di cutíbel. (986) 20 l 6 08 . Bcade-Vigo. 

• Alúgase en Vigo vivenda amoblada 
para estudantes, fácil acceso á univer
sidade. Calefacción. (986) 20 16 08. t 

Xornadas de injciación 
á cultura galega 
Todos os Sábados de 17,30 a 18,30 h. 
na agrupación cultural O Facho (Fe
derico Tápia, 12. A Coruña), ten lu
gar unha charla sobre temas relaciol. 
nados con Galiza. Desde visións his
tóricas sobre a orixe da língua até re
flexións sobre o estado actual da nosa 
cultura . As conferéncias virán na 
compaña de leituras de textos, reco
mendacións de libros, vídeos, audi
cións musicais e tertúlias. A convoca
tória é totalmente gratuita e aoque vai 
dirixida aos xóvenes está aberta a cal
quer persoa de maior idade. 

Os direitos da muller 
O Venres 8 de Outubro, ás 9 da noite 
na Casa da cultura de Melide, a Secre
taria da Muller do Sindicato Labrego 
Oalego oferece unha cl\arla con entra
da · libre sobre os direitos da muller. • 



Exposicións 

axenda 
deles : Ron O'Donell, Anxo Iglesias, 
Susan Meiselas, Joe Stemfeld, Koldo 
Chamorro, Sue Packer, Carole Conde
Karl Beveridge, Joan Fontcuberta e 
John Kippin entre outros. 

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 cámbio de milénio. 

Gonzalo Arauxo 

Vaixell, 1982. Tapies na Galeria Sargadelos e na Casa da Parra de Santiago. 

Pintura na galeria Sargadelos de Vigo 
até o 29 de Outubro. No acto de apre
sentación do libro Estirpe de Xosé L. 
Ferrín, Xavier Rodríguez Baixeras di
xo a propósito do seu criador plástico 
"quero gabar como se merece a fermo
sa edición, na que GonzaloArauxo ex
presa tamén a sua tensión particular, 
cromática en princípio, no que atinxe a 
oposición total entre · as cores ex.tre
mas, absolutas, e entre istas e o verme
llo de sangue da estirpe, tal corno se 
aprecia no título; despois, entre o ca
rácter simbólico da cultura galega ar
cáica, en trazos expresionistas, só
brios, e os xa próprios dunha abstrac
ción xeornétrica ... ". 

Anxo Iglesias 
A partir do l de Novembro na Ca a da 
Xuventude de Chantada e dentro da 
programación do Outono Fotográfico, 
póde e vi itar unha e colma de 20 
obra sobre Galiza do fotógrafo Anxo 
lgle. ia . . Abcrta ao público de 5 do se
rán a 1 O da noire. 

O Jazz 
Colectiva de pintore coruñeses co 
jazz como tema comun. Até o 13 de 
Decembro no Moka Pub da Coruña. 

Cabaleiro 
Expón os eu óleos até o 30 de Outu
bro na ala da RE FE en Vigo. Abre 
o · dias laborábeis de 19 a 22 h. e o 
fe tivo de 12 a 14 h. 

J. Grangel 
E cultura en madeira. Do 2 ao 15 de 
Novembro, de 19 a 22 h. (festivos de 
12 a 14 h.) na Sala de Arte Caixavigo. 

Xan López 
llustracións na galería Citánia de San
tiago. Até o 18 de Novembro. 

Arquitectura 
O Coléxio Oficial de Arquitectos da 
Coruña, expón até o 11 de Novembro 
A Coruña : arquitectura pura e dura. 

Silverio Rivas 
E culturas na Galería Pardo Bazán da 
Coruña, até o 15 de Novembro. 

Ant nio Picón 
Expón a ua fotografía até o 16 de 
Novembro no Pepa a Loba de Santiago. 

B oña Brodard 
Acuarela , óleo e debuxo de Begoña· 
Blanco Brodard, até o 1 de Novembro 
na galeria Mundo Creativo de Santiago. 

Tapie 
A galeria Sargadelo de Santiago (Rua 
Nova, 16) expón até o 5 de Novembro 
unha escolma obre obra gráfica de 
Antoni npic , pertencente ao periodo 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

1969-94. A berta de 10,30 a 14 e de 
16,30 a 21 horas. Da obra gráfica de 
Tapies é tamén a exposición da Casa 
da Parra. 

Pintores alemáns 
Máis de 15 obra de vários pintores 
alemáns. Até o 6 de Novernbro no Ca
fé Airas Nunes de Santiago. 

Coa alma enteira 
Mostra colectiva de artistas plásticos 
comprendida na campaña de solidarie
dade co povo cubano. Pódese visitar 
na sede central da Confederación ln
tersindical Galega: Gregório Espino, 
47. Vigo. (986) 41 15 55. 

Maria Fernández Rañó 
Pinturas ao óleo, até o' 31 de Outubro 
na sala de arte Caixavigo. Horário: la
borábeis de 7 a 1 O da noite e festivos 
del2al4h. 

Fotobienal 
Apartir do Venres 28 abre a sexta edi-
ción da F?tobie- John KI 
na! de Vigo na 
Casa das Artes de 
Vigo e no centro 
cultural Caixavi
go. Conta coas 
mostras: Real co
ro o unha foto 
ex.posición cen
tral na que dife
rente autores ex
ploran as posibi-
1 idades creativas 
de non aceptar a 
fotografia como 
reproducción ob
xecti va da reali
dade; arquivo dos 
Irmáns Sarábia, 
Fotografia clásica galega, Bolseiros 
da VI Fotobienal: Mar Caldas, Raúl 
Vázquez, Jorge Lens e Xosé Abad; Co
lección do IV AM e Vigovisións con 
máis de 300 foto de 30 autores, alguns 

Propoñendo 
un neocubismo 
Mostra de pintura de Mauel Molezún, 
até o 29 de Outubro na galeria Obelis
co da Coruña. 

Briones 
Xoan Carlos Briones colga os seus 
óleos no cafe bar Rua Nova de Santia
go. Pecha o 29 de Outubro. 

Pirogravados 
Até o 15 de Novembro na cervexaria El 
Ennitaño (A. Ojeda, 13. Teis-Vigo). 

Para J oseph Beuys 
na Coruña 
A rnostra Para Josepb Beuys. Trinta 
artistas internacionais fica aberta até 
o 6 de Novernbro de 12 a 14 e de 18 a 
21 h., no Kiosko -Alfonso da Coruña 
En Xaneiro do 86 rnorria Joseph 
Beuys e a meados do mesmo ano a ga-

leria 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. • 

D escudo de Galiza, 

deseñado 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 

Marcello Morandini obra dun dos máis 
importantes pintores do século no Palá
cio de Galveias (07-351-1-797 36 62). 
Arquitectura InPossível, até o 16 de 
Decembro no Centro Cultural Belérn 
(07-351-1-301 96 06). Con obra de An
tónio Belém Lima Carlos Bapti~ta, 
Gra~a Campolargo, Carlos Santelmo, 
Ricardo Santelmo e Albino costa Teixei
ra Antero Quental. Vida e obra, con
memorativa do primeiro centenário da 
morte de Antera Quental (07-351-1-793 
64 59). Saláo de Outono até Xaneiro na 
Galeria 601 (07-351-1-793 94 35), con 
obra de vários artistas: Ana Duarte de 
Almeida, Manuela Jardim, Henrique Fa
ria, Maria Luísa Moniz Pereira, Gra~a 
Moniz Pereira, e Luísa Caetano, entrou
tros. Arte contemporanea portugueS3 
e húngara até o 1 O de Novembro na So
ciedade Nacional de Betas Artes (07-
351-1-52 10 46), participan os artistas 
portugueses António Olaio, Fátima Pin
to, Filipe Rego, Jorge Varanda, Paula 
Ruella, Pedro Casqueiro e Ruth Rosen
garten; e os húngaros Agnes Deli, Gábor 
Gheres, Gyula Juluis, Gyula Vamai, 
József Baksal, Mária Chilf e Mariann 
Irnre. Do giblime, até o 7 de Novembro 
no Museu do Chiado e Museu de Arte 
Antiga (07-351 - 1-3~6 41 51). Colectiva 
con obra de Miguel Branca, Rosa Car
valho, Markus Arnbach e Rui Chafes. 
Despoi'i ~e amanliá, até o 18 de decem
bro no Centro Cultural ;Belém (07-351-
1-3010 96 06). Unha rnostra sobre opa
norama contemporáneo das artes plásti:. 
cas, privilexando aos artistas portugue
ses, pero cunha escolma de norneados 
artistas estranxeiros. Comprende pintura, 

Cme~a 
Ciclo Wim Wenders 
Segue aberto no Centro Galego de Ar
tes da Imaxe (Durán Loriga, 1.0. A Co
ruña) o ciclo adicado a Wim Wenders. 
Nesta semana pasan os seus filmes No 
curso do tempo (Alernaña 1976) o 
Xoves 27; e O amigo americano (Ale
maña-Franza 1977), o Venres 28 e o 
Sábado 29. Entrada 150 pta., 100 pta. 
con Carné Xove. Maior información 
no (981) 20 34 99.• 

Teatro 

Doberman 
A obra de Antón Reixa interpretada 
por Teatro do Morcego. O Venres 28 
de Outubro en Vilagarcia e Martes l 
de Novembro en Carballo. 

Ah, ah, ah 
Os irnpr~sionantes títeres do grupo 
Tanxarina representan a sua obra Ah. 
ah, ah, o Sábado 29 de Outubro en 
Narón e o Xoves 3 de Novernbro en 
Moaña. 

Ai, Carmela! 
Por Talia Teatro, o Domingo 30 en 
Camabados e o Luns 31 en Carballo. 

Xacobe e o seu amo 
Por Sarabela Teatro, o Xoves 27 en 
Monforte. 

O Mariscal 
A peza de Ramón Cabanillas e Antón 
Vitar Ponte nunha representación do 
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escultura, fotografía e arte pública en
troutros soportes. Fado: vozes e som
bras, até final do ano no Museu Nacio
nal de Etnologia (07-351-1-301 52 64). 
Unha inéc:)ita visión do fado, que fai un 
tratarnento científico do terna arneio 
dunha relación apaixoada co motivo. A 
mostra é resposabilidac:)e de Joaquim 
Pais de Brito, Benjamin Nereira, Vitor 
Bandeira e António Belém. Lisboa sub
terranea, até 31 de Decembro no Mu
seu de Arqueologia (07-351-1-36 00 
00). Rio de Janeiro capital d'alem 
mar no Museu de Rafael Bordallo Pin
heiro (07-351,1-757 47 64). Cando a 
corte portuguesa deixou Lisboa fuxindo 
.ás tropas napoleónicas, a capital transfe
riusé para o Brasil. Acuarelas, litografias 
e pinturas, forman unha panorámica que 
rnostra o Rio no inicio do s. XIX. Oito 
séculos de Missiona~o Portuguesa, 
até Decembro no Mostério tje Sao Vi
cente de Fora(07-351-l-888 56 52). Di
vulga as rnáis significativas testemuñas 
rnateriais das misións portuguesas. Cer
ca de seiscentos obxectos utilizados ou 
producidos en zonas de expansión portu
guesa: obras de arte, obxectos etnográfi
cos, . manuscritos, catecismos e vocabu
lários en línguas indíxenas. O visitante 
pcxlerá consultar unha base de dados con 
imaxes relativas ao património conse
guido en zonas de influéncia portuguesa. 

Teatro 

As troianas, adaptación de Jean Paul 
Sartre do texto de Eurípides, no Centro 
cultural Belérn (07-351-1-301 96 06). 
Espectáculo vencedor no concurso O te
atro na década do Clube Portugues de 
Artes e ldei.as. Dirixido por Eisa Valen
tim e Maria Duarte, interpretado por 
Adriano Luz, Eisa Valentim, Maria 
Duarte, Maria D' Aires e Paulo Pinto, 
entre outros. Europa náo! Portugal 
nunca!!, espectáculo a solo de Mário 
Viegas, no Teatro Municipal de Sao 
Luiz (07-351-1-347 12 79). No mesmo 
teatro pódese ver A grande mágia! de 
EduardQ De Filippo, interpretada por 
Mário Viegas. O estranho caso da tia 
do melro de Femando Gornes no Co
muna (07-351-1-727 18 18).• 

lnl11rmac1ún 'l.cr.11 
do' acto' de I.i,hoa:9..i no lelf. 

t07-.:l.::I-1l3-lfi06 5111-H. 

O mariscal. 
CDG e os títeres de Kukas. Do 28 ao 
31 no Centro Cultural da Caixavigo. 

Annus horribilis 
Até o 4 de Novembro, de Mércores a 
Sábado ás 10,30 da noite na NASA de 
Santiago, o grupo Chévere representa 
a opereta Annus horribilis ( Pícola 
Opera Portábile) . • 
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Pere Casaldáliga, bispo catalán no Brasil 

'O neoliberalismo é_ o_ suicídio moral do -primeiro mundo' 
• JORDI SEBASTIÁ 

F oi proposto no 1992 como candi
dato ao Nobel da Paz polo se11 

compromiso cos indíxenas sen terra. Go
verna en Sao Felix do Araguaia unha dió
cese dun ·cuarto de millón de quilómetros 
cuadrados. Naquelás terras de probeza, 

. a carón da causa indíxena, Casaldáliga 
segue a reivindicar a teoloxia da libera-· 
ción, da que é unha figura principal , co- -
mo un camiño inevitábel. El mesmo di 
moitas veces nos seus sermóns, "o cris
tiano que non quer saber de política non 
é un bon cristián" 

·Autor de 25 libros e compositor con Mil-

turo isolado, porque xa se poden atopar 
índios coa sua filmadora". 

Casaldáliga acredita na vixéncia da T eo
loxia da Liberación. "Da teoloxia da libe
ración moita xente fata sen coñezela. É 
léxico que non teña a novidade que tiña 
cando irrumpiu -agora xa non é 
riotícia-, p~ro a teoloxia de liberación é 
inevitábel. E teoloxia, como calquer ou
tra, e, ademais, aportou a contribución 
dunha ollada á realidade histórica, eco
nómica e social e, agora, cada volta' 
máis, ás realidades culturais: o mundo 
negro, indíxena, da muller ... " 

Duas visións da lgrexa 

ton Nascimento e Pedro Tierra da "Missa Casaldáliga coida que o acento debe 
· dos Qui lombos", Casal

d ál i g a é unha figura 
principal da Teoloxia da 
Liberación e non renún
cia á sua orixe catala
na. Cando o Parlamen
to catalán, no 1992, 
coa abstención do PP, 
o propuxo para o Nobel 
dixo na sua mensaxe, 
«-Ser catalán fíxome 
máis solidariamente 
humano. A miña condi
ción de tillo dunha pá
tria secularmente proi
bi da e cunha língua 
arrecunchada axuda a 
entender os dereitos 
humanos violados po
los impérios, as reivin
dicacións de identidade 
das nacións ou as cau
sas dos marxinais». 

"Nunca penso na cau
sa indíxena nacional
mente, senón de xeito 
continental e mesmo 
mundial. Coido que al
guns pavos han desa-
parecer, porén, en xe- Casa!dáliga governa no Brasil unha diócese de 250.000 Km2• 

ral, os pavos indíxenas 
están crecendo e teñen futuro. Hai pouco 
máis dun mes, os índios xavante eran o 
pavo co meirande crecimento demográfi
co do mundo. Continentalmente hai es
peranza. A grande loita é, e nós cataláns 
.e valencián podémolo entender per:f eita-

. mente, a autonomía_. Segundo a nova 
constitución, o Brasil é un país pluriétnico 
e pluricultural. O Papa, na sua primeira 
visita, díxolle a un representante índio: 
"Vós sodes pavos, sodes nacións"; é a 

porse no povo en troques de na institu
ción, "podo ter visións e pastorais dife
rentes ás de Xoán Paulo 11, porque tendo 
a mesma fé e senda da mesma lgrexa 
atopámonos en situacións económicas e 
sociais moi diferentes, iso é pluralismo e 
non cisma. Ternos que evitar cair no pro
blema dos partidos, que fan da mesma 
organización a causa, en lugar de facelo 
do povo". 

frase máis revolucionário que dixo na sua Nesa mesma liña amósase partidário da 
vida. Se teñen autonomía e voltan ás unificación das diferentes igrexas cristiás, 
suas terras, teñen futuro. Mais non un fu- "a división é un absurdo histórico, non 
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ten sentido que no nome do mesmo Cris
to nos dividamos e andemos en liortas. A 
reunificación seria realmente un grande 
motivo de credibilidade. Poderiamos unir
nos através da colaboración na solución 
dos problemas da paz, a solidaridade, a 
alimentación, e non só os cristiáns, ta
mén as· outras relixións, pero coido que é 
un proceso longo". _ 

Só hai un mundo 

Para o bispo Pere Casaldáliga "o primei
ro mundo é moi egoísta e está cego . Pri
meiro porque se considera primeiro 
mundo: se non alcanzan a pensar que 
só hai un mundo, non haberá solución 
para ninguén. E esa idea dun mundo 
único é cada vez máis certa. Cando nós 

defendemos a ecolo
xia, é a ecoloxia total. 
A mesma etimoloxia 
da palabra xa di que 
se trata da casa de to
dos, da casa paterna. 
Se se maltrata a flo
resta amazónica alté
rase o clima de meio 
mundo. E se non se 
respeitan aos habitan
tes desta zona, como 
seremos capaces de 
respeitar aos páxaros, 
aos animais? 

Pergúntase o bispo ca
talán-brasileiro quen foi 
responsábel desta des
tru c i ón e non dubida 
"foi o primeiro mundo 
nos 500 anos que leva 
aqui . O neoliberalismo 
-acrecenta- é a mar
te do terceiro mundo 
pero tamén o suicídio 
moral do primeiro, e re
matará senda tamén o 
suicídio social. Agora, 
no Brasil, ser explota
do é un priviléxio, por-
que -alomenos hai un 

lugar no que traballar , e na Europa ta
mén hai moita xente a traballar ainda que 
non lle den un salário xusto". 

Desconfla profundamente da ONU como 
posíbel axente do cámbio mundial, "a 
ONU non ten nengunha caste de forza 
moral, non ten credibilidade nen eficién
cia práctica. Haberia que pensar neutra 
ONU. Agora a que nacións representa?, 
que unidade?, con que intereses? Todo 
iso é un sarcasmo".• 
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Rua do Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 
Tel. : Administración, Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01. 
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TRES EN RAIA 

Cuestión de 
solidariedade 

• VICTOR F. FREIXANES 

J acques Derrida, nunhas recentes 
declaracións ó Jornal de Letras, 

di que a democracia é unha promesa, 
un horizonte, un estado ideal ó que 
debemos aspirar sabendo que a sua 
realización é imperfecta e que como 
tal debemos asumila, pero que nese 
esforzo, que é unha búsqueda cons
tante, está a grandeza da condición 
humana. Quizais por iso -neste~ tem
pos que corren- deberíamos revisar 
profundamente os valores do futuro . 

Hai varios miles de rapaces novos sa
índo das facultades. O yupismo dos 
80 construíu un mundo de papel cu
ché e cartón pintado onde o Poder, o 
éxito, as mozas de porcelana e a es
peculación fácil son os fetiches domi
nantes. Non hai máis ca ler os xor
nais. O malo desta situación é que o 
contamina todo, pezoña fedorenta 
que se espalla por toda partes. 

¿U-lo discurso da esquerda, a ética, 
os valores solidarios, o esforzo e a 
xenerosidade? A Alonso Montero 
sentinlle dicir unha vez que o futuro 
da lingua galega depende -tamén
do futuro da Amazonia. Todos nave
gamos no mesmo barco, aínda que 
as luces cegadoras dos camarotes de 
primeira non nos deixeri ver o interno 
das sentinas. Pareceume que o pro
fesor quería facer algo máis ca unha 
bonita frase.• 

VoLvER Ao REGo 

A ntes as Caixas mimaban aos 
.clientes , desde a infáncia . 

Facian concursos e daban prémios . 
Agora cobran por todas as opera- ' 
cións que realizan, por insignificantes 
que sexan . Valoran ao cliente polos 
ceros da sua conta e non pensan que 
o parado algun dia pode ter traballo. 

Pero teñen un ponto feble: a compe
téncia. Amólaos moito que vostede 
traslade a sua canta a outra entida
de. É un bon sistema defensivo con
tra os abusos . . 




