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Dous ano"s despois de ter aportado 1.200 millóns aos 
franceses que mercaron Larsa 

O PP vota en contra do Grupo Lácteo 
pedido por 28.000 firmantes 
O Partido Popular renúncia a in
tervención no sector estratéxico 
do leite, que dá ocupación direita 
amáis de 125.000 persoas. "Se 
de vontade política se trata, o go
verno da Xunta di non a un gru
po lácteo gale-

go con partícipación pública", di
xo o conselleiro de Agricultura, 
Tomás Pérez Vida!, ao recusar 
públicamente a iniciativa popular 
levada ao Parlamento pola forza 
de máis de 28.000 asinaturas e 

promovida por orgaiza
cións sindicais, agrárias e 

"'""'~""AX;;;~:·~::""~""' obreiras. IPáx. 10 - 111 

o pago irregular de obras 
O portavoz socialista Miguel 
Cortizo acusou á Xunta de ter 
expedido certificacións ilegais 
e falsas en pagos por obras en 
Seguridade que non se deron 
realizado. Os feitos son de 
cando Xusto Alvariño era se
cretário xeral de Seguridade, 

orgaismo dependente da con
s e 11 aria da Presidéncia. Os 
conselleiros de Presidéncia e 
Xustiza, o secretário xeral de 
Comunicación e o interventor 
da Xunta convocaron de conta
do unhá rolda de prensa para 
desmentir a acusación. (Páx. 7) 

Os pesqueiros galegos terán unha 
vixiáncia especial por parte da UE 
A mais que probabel ampliación 
da comunidade europea pare
ceu abrir o camiño para a- inte
gración de pleno direito do Es
tado español no conxunto da 
política pesqueira comunitária. 
Sen embargo, despois duns 
princípios aparentemente espe
ranzadores, os lexisladores en 

Bruxelas deixaron asomar as 
eternas reticéncias contra os 
pescadores da península cos 
apoios e intransixéncias dos pa
íses costeiros, trata de impar 
aos barcos galegos unhas me
didas de control que fan moi du
bidosa a incorpo-ración total á 
Europa azul. (Páx. 8) 

Congreso: Galiza sai ~a crise 
Fenosa di que o gas será máis caro porque ven de lonxe, 
pero ela nunca abaratou a electricidade 

As críticas da Unión-Fenosa ao 
pian de gas natural da Xunta, 
ocuparon o centro do I Encontro 
Empresarial da Economía. O 
conselleiro-delegado da eléctrica 
madrileña amosou a sua incomo
dldade pala aparición dunha no
va fonte de enerxia que vai com
petir cos quilovátios. O seminário 

titulado Galiza na saida da cr.ise 
descrebeu un país exportador de 
enerxia e desindustrializado que 
castiga ás suas producións tradi
cionais. Contado, Unión-Fenosa 
é o principal cliente da Xunta co 
plan Mega e o proxecto de Mega
s a por un valor conxunto de 
97.000 millóns. (Páx. 5) 

Edelmiro L. Iglesias: 1 A especulación coas 
terras é un dos problemas máis graves do agro' 
Cre que Galiza está pendente 
dunha reforma das estruturas 
agrárias que consol)de sectores 
produtivos básicos. E profesor da 

__ Faculdade compostelana de Eco
nómicas e recentemente viu re-

RAFAEL DIESTE E 
ASÚAOBRA 
LITERARIA 
ENGALEGO 

Artura Casas 

Un achegamenro á biografía de Diesre e 
unha detallada <tnálise da súa 

· producción literaria en galego. 
Letras Gaiegas 1995. 

t
···· . .. 
la 

frendada a sua tese doutoral De
mografía e estruturas agrárias. 
Análise da dinámica demográfica 
e das mudam;as nas estruturas 
fundiárias da agricultura galega 
entre 1950 e 1993. (Páx. 16 - 17) 

Atturo Ot~1$ ---· 1 

Responsábeis de meios de comunicación e alcaldes 
consideran absurdo dicer que o castellano 

está discriminado 

A campaña 1 en defensa 
do español' provoca 

novas respostas 
A necesidade de exacerbar unha situación de conflito, invertindo os seus términos 
reais, é o resultado último da recente pauliña da Real Academia Española. Con 
apenas preséncia ·do galega nun dez por cento do ensino e porcentaxes crece
mente minorizadas nos meios de comunicación, considerar que o castellano está 
marxinado ou en perigo na Galiza semella sarcasmo, xusto cando os estudos sócio
lingü ísticos oficiais coidan que se topa nun momento crítico para decidir o futuro. 



De Académia a 
Académia, 

Domingos Garcia 
Sabell discrepa da 
Xunta e considera 

que o escrito de 
Lázaro Carreter non 

ten "base 
obxectiva". Para 

outros moitos 
int1el1ectuais galegas 
l1atexa no fondo un 

relanzamento do 
nacionalismo 

español. A 
Académia Española 

fixo o seu dictame 
ignorando por 

completo a 
lexislación 

autonómica e 
critérios 

sooiolingüísticos 
básicos sobre 

dig~ósia e 
planificación 

llingüíst1ica. 

Apesar da insisténcia da Xurda, 
a carta da Real Académia Espa
ñola non topou nengunha ade
sión públ1ica na Galiza, o que 
esboma parte dos apoios explí
citos, que non 0L.11tros máis silan
dei1ms" da palmea lingüís1ica 
que 1está a segui1r a Dirección 
Xeral de Manuel Regueiro. 

O pró:p1ri:i0 prnsidente da Heal1 

Académja GaJega declarou a 
,,9ste1 peir:iódi100 que, "na Galiza a 
Hngua mino~izada non é ocas
teJán, é o galega. Entre nós o 
problema da idig'l ósia afecta ao 
1gallego, non a tJ icastellán. Por iso 
non se precisan medidas para 
protmmr ao castelán. En resu
mo, a carta da RAE non t.en ba
se obxectiva na Galliza e por 
consegui1r1te, é innecesária". 

A opinión oo García Sabe'll cons
tata nha raar·dacle que é com
parfü:la ¡por ~odos os sectore,s 
cons liados. Asi, ~éndez Ferrin 
afirma con enddo~ "Que se pre
DOlll¡pen do cas~el$111 1en Pooo Ri
co oiu filípinasl E un despertar 
do nacionaT.1Smo español, que xa 
s,e vílña aocando en libms :como 
o de García TrevTiano_ Levantan 
a veda contra as nacionar dad es 
ibériicas, e, man hai qiue esquecer 
que na orixe e,slán algurns aca
démjcos que veñen do republi· 
caoislllo de esquerdais, tOOílilO' 
Menéndez Pidal, Rafaa La.pesa 
ou Dámaso Alonso". 

Inversión de termos 

_ Miguel Anxo Fernán-VeHo, se
cretário da .Asociadón de Escri
tores en Língua Galega, que ven 
de participar no último enoontro 
de Galeuzéa (reun!íón d!e 1esorrto
res galegos, bascos e cataláns) 
bota tamé.11 as mans á cabeza "é 
u íl despropósito que forma parte 
dunha emerxéncia do neonacio
naflsmo españo1I, unha refunda· 
oión ique se dá nun m1JmentD 
crucial de redetínídón do Esta-

Garcia Sabell califica de innecesária a carta da RAE e 
considera que a diglósia afecta ao galego 

Aznar e Lázaro Carreter 
coinciden nunha ofensiva 

españolizadora 
- . . \. 1 

XAN CARBALLA·ARANTXA ESTEVEZ 

~ .. 

O historiador Francisco Carballo corrixe topónimos castellanizados durante unirla campana realizada en 1983 por toda Galiza 
polas Asociacións Culturais. ARQUIVO A NOSA TERRA 

do. A Académia amosa a sua 
verdadeira faoe atacando ás lín
guas non españolas do Estado, 
o que no caso do galego chega 
a ser esp~rpéntico dada a nosa 
situación. E insultante". 

Antón Santarnarina (sec:retário 
do 1 LG) tamén o considera fóra 
de lugar, "non seise se referirán 
no dos topónimos ao euskera, 
porque desde logo no galego 
non hai lugar a várias intepreta
cións: os únicos topónimos que 
hai teñen a forma galega. Non 

hai volta. O lamentábel é que as 
autoridades galegas saian de
fendendo e apoiando a posición 
da Real Académia". 

De ganchete con Aznar 

O escrito da Académia prece
deu en moi poucos dias o lanza
mento do libro España. A se
gunda transición do líder do 
Partido Popular, José Maria Az
nar. As coincidéncias terminoló
xicas son moi 'grandes, e insis
ten- na teima de ignorar mesmo 

o ordenamento constitucional 
que fala de Galiza, Euskadi e 
Cataluña como "nacionalidades 
históricas". Tanto o libro de Az
nar como Lázaro Carreter em
pregan un único termo de na
ción, escrito con teimosia afa
gante polo líder político sernpre 
coa inicial en maiúscula. 

Se Carreter se amasaba preo
cupado pola educación e recla
ma~a "obrigatoriedade nos 
plans de estudos de aquelas 
disciplinas escolares que afee-

Méndez 
Ferrin: 

"A 
Académla 

levanta 
a veda 

contra as 
nacionali-

da des 
ibéricas" 

discrepa 
do criterio 
da Xunta e 
afirma que 
o galego 
está 
minorlzado 

tan a España como nación: a 
sua história, a sua xeografia e a 
sua literatura", Aznar paséase 
por un mar de citas desde Orte
ga a Marañón, afirmando que "o 
naso legado cultural é, en si 
mesmo, a mellor demostración 
do valor espiritual da nasa exis
téncia corno Nación", e reclama 
que "a conservación e coñece
mento en toda a sua extensión 
e pluralidade do legado cultural 
da Nación española, deben ser 
eixos de calquer acción de go
verno á altura dos tempos". 

Aznar, que tenta colar de matu
te unha interpretación de apa
riéncia integradora coas "outras 
culturas españolas", remata por 
espirse e dicer que no "legado 
cultural español destaca pela 
sua importáncia para a cultura 
universal, o castellano, a língua 
española por antonomásia". 
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i A doble rotulación é ilegal e vulnera o Estatuto e a Lei de Normalización Lingüística 
s 
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"'Estipular a doble rotulación 
na 1íngua territorial-e en 
castellano, de todos os 
topónimos, incluidos os 
urbanost que con.ten con 
tradición neste último idioma, 
de :xeito q.e nengun español 
poda sentirse desorientado e 
pdengrin. na sua páttia,, 

(Carta da. Academia:) 

Porqueira volveria ser Porquera; 
A Pontooova volvería a Puente 
Nuevo; Sanx,enxo, Sangenjo; 
Arteixo, Arteijo; Aianxo, Rianju, 
IMuxia, fl.Augf a; Xunqueira de Es
padañedo, Junquera de Espa,_ 
dañedo ou Lobejra, Lobera. Un
lha d~pla denominación que non 

ten acollida legal nen no Estatu
to galego nen na Lei de Normali
zación. 

. Para Xoan Xosé Bautista Po
se (BNG), alcalde de Muxia, 
cambiar a toponimia é unha 
involución. "O nome de Muxia 
non ten nengun sentido en 
caMellano. Eu estiven na emi
gración en Suiza e puiden ver 
como ali non había nengún ti
po de cooficialidade. Cada to
pónímo iba na língua própria 
do cantón", di. Outro alcalde 
reácio á tradución do topóni
mo é Aquilino Meizoso (lnde
pendente), das Pontes. "O 
nome forma parte da cultura. 

Duplicar letreiros son gañas 
de gastar os cartos, de bus
carlle tres pés ao gato. A xen
te de fóra sabe perfeitamente 
onde está. Entón, corno íba
mos facer coas parróquias? 
Chamarl le ao Freixo, Freijo?", 
di. 

Tamén hai os que se amosan 
partidários da doble rotulación 
do topónimo. A Xoán Arturo 
Marquina (PP), alcalde do Car
balliño, non lle importa ter que 
traducir ao castellano o nome 
da vila que, segundo el, seria 
Carba/lino. Manuel Seoane 
(PP), alcalde da Peroxa, é da 
mesma opinión. "Son partidário 

de que as sinais e rótulos re
flecten unha doble denomina
ción A Peroxa e La Peroja. 
Coido que hai xente de f6ra 
que non entende o galega", ex
plica Seoane. 

Miguel Prado Patiño (PP), al
calde de Frades, ere que o to
pónimo da sua vila non ten po
síbel tradución ao castelán e 
que a xente coñéceo polo seu 
nome de sempre. En Arteixo·, 
Frutos Martínez Saavedra 
(PSOE) ten unha opinión se
mellante. "Non queremos mu
dar o topónimo mália que tive
ra certa tradición, hai anos, co
mo Arteijo", sinala.• 
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A Académia Española considera discriminado o castellano nos meios de comunicación 

O galego non ocup·a 
máis do 2% do dial nas .emisoras privadas 
Dispoñer que as emisoras de 
rádio e de televisión 
dependentes do Estado 
emitan preferentemente na 
língua comun, coordenándose 
de tal xeito que quen non 
coñecen outro idioma poidan 
sintonizalas a calquer hora do 
dia ou da noite. Impoñer 
igualmente ás emisoras 
privadas unha programación 
oúnima en castellano, a horas 
razonábeis. Quizais se puidese 
considerar o emprego 
constante do sistema que 
permite elexir nas televisións 
a língua que se desexa 
escoitar" 

(Carca da Academia) 

No Informe da Comunicación 
en Galicia, elaborado en 1993 
polo Consello da Cultura, a xor
nalista Helena Goyanes anali
saba a preséncia do galega 
nos médios de comunicación . 
"No mundo comunicacional ac
tual , e con salvidades nos me
dios públicos, a realidade é que 
a língua própria continua a ser 
a gran fracasada, condeada ao 
rito e ao retiro da opinión e da 
cultura, sen que as empresas 
teñan asumido aínda a sua co
ta de responsabil idade nen na 
consolidación da língua, nen 
tampouco da sua calidade. A 
decisión, amais, é decisión uni
lateral das empresas e dos pró
prios profisionais da informa
ción, que foxen conscientes ou 
inconscientes das suas compe
téncias, e se manteñen no es
tado de intuir rexeitamento no 
receptor", afirmaba. 

A imposición que a Académia 
Española reclama aos medios 
de comunicación audiovisuais 
públicos ou privados sobre o 
uso do castellano semella non 
ter base en Galiza. Das seis 
canles televisivas que receben 
os galegas, só unha utiliza ex
clusivamente o galega , TVG, 
agás no problema nunca abor
dado a fondo da publicidade, 
abrumadoramente en castella
no. A preséncia da TVE en Gali
za redúcese a dous informativos 
territoriais diários en galega e a 
un programa na fin de semana, 
en castellano. 

Nas máis de 10 emisoras privadas que se escoitan no país apenas se usa o g~lego uns minutos ao dia. A IGLESIAS 

No ámeto das emisoras ragiofó- que nos oferecen, en non sem- que o castellano es.tá nunha po-
nicas, a situación de avantaxe do pre correcto castelán, unha rea- sición de absoluto predomínio 
castellano non ten posibilidade lidade allea á dinámica social e nos médios escritos e radiofóni-
de debate. Oito grandes emiso- lingüística de Galicia". cos. "Incluso na TVG e RAG, 
ras teñen presenza en Galiza e que teñen o seu eixo no galega, 
só unha delas, de titularidade pú- Alarma inxustificada · - aparece, ás veces, o castellano 
blica , emite íntegramente en ga- en igualdade de condicións, en 
lego, a Radio Galega. Nas priva- As alarmas académicas aban- entrevistas e producións alleas. 
das, Cope, Radio Minuto, Cadea deiradas por Fernando Lazara Non entando a teima da Real 
Dial, Radiovoz, Carreter, sobre o Académia de facernos crer que 
Ser, Cadea lbéri- perigo para o o castellano está mal dentro do · 
ca e RNE a por- A castellano nos Estado. Ese tipo de política lin-
centaxe de uso COPE emite medios de comu- güística é unha imposición que 
da língua própria diariamente en nicación das co- vai en contra das línguas nou-
é comparativa- munidades con tras nacionalidades como a ga-
mente ridícula e galega un língua própria, lega. Estas son as que deberian 
polo xeral está non ten sentido ser obxecto de' preocupación da 
destinado a espá- COmentáriO para o director da Académia", sinala Palmeiro. 
cios de pouca en- Cope en Galiza, 
vergadura dentro SÓCiO-reliXiOSO Xerardo Gonza-
da programación, de minuto e lez Martín. "Non 
con salvidades se pode falar de 
como o Bu/e-Bufe médio marxinación do 
que dirixe Antón castellano, senón 
Reixa. Son algun- de todo o contrá-
has emisoras mu- rio. Hai anos, ca-
n i ci pai s as que bia esperar un 
están retomando o papel norma- aumento do galega nos inédios 
lizador da língua. pero, en realidade, o que se es

Segundo Helena Goyanes, o 
caso dos medios audiovisuais 
"agrávase pola penetración das 
cadeas de radio e TV estatais, 

tá dando é un retroceso", di 
Gonzalez Martín. 

Xosé Maria Palmeiro, director 
de Onda Cero en Galiza, ere 

Francisco Campos, director xeral 
da CRTVG, ere que o castellano 
non é minoritário nos medios de 
comunicación gálegos e que non 
existe motivo de alarma para a 
Académia da Língua Española. 
"Na Galiza non hai conflicto lin
güístico xa que hai un asenta
mento dos dous idiomas e un 
respeito mútuo. O castellano se
gue a ser predominante nos me
dios pero o galego é entendido 
por máis da metade da povoa
ción, segundo as estatísticas. 
Pode haber sectores determina-

Imposición do castellano nunca máis 

dos que abandeiren unha postu
ra contra a outra pero, en xeral, 
hai unha convivéncia ·pacífica 
das lf nguas", indica Campos. 

Porcentaxes 
esclarecedoras 

No xa citado Informe da Comu
nicación en Galicia, elaborado o 
pasado ano, Helena Goyanes ·si
nalaba que o 92'96% dos xorna
listas da prensa escrita utili~an 
habitualmente o castellano para 
escreber as suas informacións. 
O resultado desta atitude, é que 
o diario con maior tirada, La Voz 
de Galicia, publique en galega o 
0'62% da sua información -ac
tualmente ten aumentando moi 
tímidamente- · e que o teito máis 
alto alcanzado na língua própria 
nun xornal sexa o 10% de El Co
rreo Gallego no ano 1990. A por
ce ntaxe foi descendendo e 
criouse un diário paralelo, ínte
gramente en galega, O Correo 
Galego, de moita menor tiraxe. 

Se na prensa a situación é ben 
clara, nos médios radiofónicos a 
porcentaxe ainda pode chegar a 
ser máis reveladora.RNE supri
miu as emisións en galega de Ra
dio 4 no ano 1991 . Xerardo Gon
zalez Martín, da COPE, non ex
clue a sua emisora no retroceso 
do galego. "Actualmente, ternos 
un comentário socio-relixioso dia
rio en galega que dura minuto e 
medio. Os Sábados, emítese un 
informativo de vinte minutos ta
mén en galego. Non hai máis na
da en galego agás espácios moi 
puntuais e esporádicos que non 
entran dentro da parrilla normal", 
explica o director d~ COPE. 

Xosé Maria Ralme iro fala de 
preséncia desigual do galega na 
cadea que dirixe, Onda Cero. 
Mentres nas emisoras de Lugo 
e Ourense hai un esforzo apre
ciábel por utilizalo, en Ponteve
dra e Coruña, a presenza é mí
nima. "A nasa pretensión é, na 
medida do posíbel, gañar máis 
terreo. lsto non debe preocupar 
á Real Académia xa que son 

· tempos de desconexión, só para 
Galiza e, ademáis, estamos moi 
lonxe de acadar os teitos dese
xábeis", conclue Palmeiro. • 

"Se somos ainda galegas é por obra e grácia do 
idioma" dicia Castelao no Sempre en Ga/iza. Non só 
aquelas ideas lingüísticas do grande patriota morto no 
exílio, teimosamente normalizadoras, regresan á 
actualidade. Todo o debate ideolóxico que arredor da 
configuración do Estado se está a producir nos últimos 
meses, renova por completo a vixéncia dunha obra 
que moitos quererian ver chea de barolo nos faiados. 

consideración dos nacionalistas da época Pasados os 
anos a cuestión retómase con toda a forza, cando a via 
do café para todos ensaiada co Estado das 
Autonomias, fai crise, e a reformulación constitucional 
está ás portas. 

A Académia Española, nacida no tempo do Decreto de 
Nueva Planta a primeiros do Século XVIII, segue nun 
mesmo papel de ignorar, ou aceitar como anécdota 
menor, a existéncia de catro línguas na penín·sula, 
todas suxeitas de pleno direito. O temor a que ese 
direito deveña tamén en conseguinte reivindicación 
política, fainos aparecer en primeira liña dunha 
reclamación autoritária. 

O nacionalismo galega, ceibe desde sempre de calquer 
incrustación excluinte, chega a ese debate coas armas 
da razón a ponto, apoiado en organizacións de base ben 
extendidas, unha preséncia política moi afianzada e un 
respaldo histórico incontestábel. As frases de Castelao 
respostan por si soias, no que atinxe á língua, toda caste 
de operacións de asimilación: 

Castelao construiu unha idea da nación que . 
descansaba finalmente na vontade política do pavo. 
Apoiado nunha poderosa formación histórica, 
coñecedor do entrambilicado aparello xurídico co que 
se quixo, xa durante a República, negar as 

. reivindicacións dos direitos nacionais galegas, 
Castelao soubo quitar de enriba a faramalla conceitl!al 
que tenta confundir a identidade de Galiza como povo 
con direito á sua própria soberania. 

Se o debate foi suspendido en 1936 pala forza das 
armas, Castelao abandeirou a sua reanudación no 
exílio, conseguindo en doce anos de esforzos elevar a 
lei o Estatuto de Galiza, e~tación intermédia na 

Inflado o conflito, poñéndoo ao revés de como é na 
realidade, a Académie1: deixa paso a un Partido Popular . 
que quer botar cemento no unitarismo do Estado, 
usando dunha banda o veludo dunha aparente 
capacidade de integración, co ferro do chamamento á 
imposición do castellano e a criación artificiosa dun 
clima crispado e intrasixente, que desperte as 
pantasmas de tempos pasados. 

"Proibíchedes o galega nas escalas para producir no 
espírito dos nasos rapaces un complexo de 
inferioridade, facéndolles creer que talar galego eran 
talar mal e que talar castelán era talar ben. 
Espulsáchedes o galega das eirexas, facendo que os 
representantes de Cristo esplicaran o Evanxeo no 
idioma oficial, que o pavo non falaba nin comprendía · 
ben. Refugáchedes o galega ante os Tribunaes de 
xustiza e chegáchedes a castelanizar barbaramente as 
toponimias galegas. ¿E de que vos valeu? Porque 
ddispóis de máis de catro séculas de política asimilista, 
exercida con toda riqueza de astucias e violencias , o 
naso idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas 
fracasados".• 

ANOSA TERRA 



MERCADOTECNIA DA LINGUA. 
Nestas últimas semanas, a prensa crítica 
do país -é dicir, A Nosa Terra- está cum
prindo de novo unha función cada vez me
nos habitual no xornalismo galego: expo
ñer, reflexionar e deitar luz sobre os proble
mas. A questione, outra volta, a lingua gale
ga. A faísca que prendeu o lume seica foi a 
saída de Língua inical e competencia lin
güística en Galicia do Seminario de Socio
ling¡ u ística da Real Academia Galega. As 
recentes e kafkianas declaracións institucio
nais da R.A.E. -que obviamente non coñe
cen o referido traballcr- non permitiron que 
tal lume se apagase. Sen embargo, e sen 
pretender negar que o lume é un lemento 
máxico, eu son dos que ere firmemente nos 
catro elementos, de aí que a miña cosrryovi
sión da planificación do galego teña, ade
mais de moito lume, unha parte nada <;les
preciable de auga, terra e aire. 

Desque soubemos da mítica e de momento 
ilocalizable existencia do Monte Medulio, na 
nación de Breogán sempre asumirnos que 
a lingua galega é un fenómeno filolóxico 
e/ou ideolóxico. O galega é unha variedade 
lingüística procedente do latín que talaban 
os romanos que invadiron esta parte da Pe
nínsula e que se xerou, bla, bla, bla, dando 
como resultado un dialecto romance que 
bla, bla, bla. E/ou o galega é a lingua da na
sa nación e témo-la abriga de bla, bla, bla, 
porque para conservármo-la nasa identida
de colectiva bla, bla, bla, bla. Perfecto. Trá
tase de maneiras de ve-las cousas non só 
lexítimas senón tamén interesantes á hora 
de concibir realidades coma o galega. · 

Pero a lingua é tamén outras cousas. Non 
teño a certeza de se máis pero si, como mí
nimo, igual de importantes. A lingua, o gale
ga, é tamén un producto social. E cando di
go producto non quero dicir só "organismo'', 
senón producto tal como a mercadotecnia 
entande este termo nas súas estratexias e 
prácticas de difusión. "Una !lengua és un 
mercat" titula Jesús Royo un interesante en
saio a propósito da situación do catalán. 
Efectivamente, a lingua tamén se pode 
"vender", aínda que de certo non exacta
mente da mesma maneira ca un novo deter
xente en período de promoción. Hai varias 
décadas que profesionais de diferentes 
campos caeron na conta de que as conduc
tas sociais se poden introducir a través de 
procesos de difusión deseñados con ese fin. 
E tamén que o destinatario deses procesos 
pode ser un individuo, un colectivo determi
nado ou o conxunto da sociedade. 

Para un técnico en mercadotecnia, difundir 

No número 648 deste semanário (17 de No
vembro de 1994), aparece publicada a foto
grafía que recolle a restitución do nome "A 
Coruña" nun grande mural vexetal situado á 
entrada da cidad,e e que, na sua forma orixi
nal, impuña, máis unha vez, sadicamente, 
ilegalmente, o emblema españolista por an
tonomásia da tirania municipal: "La Coruña". 
O "L" foi rispado, causa que vimos moitas vi
ciñas e viciños da cidade. En menos· de cua
renta e oito horas, aparece reposto, supe
rnos que por orde municipal ou por orde di
recta do alcalde da Coruña, cunha celerida
de digna, desde lago, de mellor causa e un
ha dilixéncia que xa quixeran ver emprega
da ·os viciños da Coruña neutras cuestións 
de índole urbanística, infraestrutural, de ser¡ 
vizos, de transportes ou doutras moitas 
prestacións. A tanto chega a histéria. Mais a 
acción cidadá, legal e galega tamén é tei
mosa: O segundo "L" foi riscado, executan
do-se asi, por m~n digna e educada nos di
reitos colectivos que este país -e dentro 
del A Coruña- ten e lle son usurpados, 
executando-se a lexitimidade e a legalidade. 

Falabamos de sadismo. Non merece menor 
calificativo o feito de dispar a colocación, en 
lugar ben visíbel, a carón dunha horrorosida
de de barco morto (macabra profecia da ruí
na do sector pesqueiro e do corazón econó
mico da cidade, o seu porto?), dun "La Coru
ña" que recorde ben quen manda impune
mente e cómo, que lembre ben lembrado a 

, españolia forzosa, a CQfJtrapé d~ , to9;;¡~ .a.s 

GABRIEL REI DovAL 

un woducto non é, en principio, fácil nin difí
cil. E simplesmente factible. Para moitos esta 
maneira de pensar pode resultar dificilmente 
conciliable coa normalización dunha lingua 
minorizada. Nas sociedades capitalistas -
pensarán- quen manda no mercado é quen 
controla económicamente e politicamente a 
sociedade. E ¿quen controla astes poderes 
fácticos en Galicia? Persoas e organismos 
pouco ou nada interesados pola linguá gale
ga. Por tanto ¿que debemos facer? Derruba
los para construír, sobre as súas cinzas, un
ha sociedade mellor, na que rexurdirá, cal 
ave fénix, o verdadeiro 

enerxías altamente contaminantes, ou cal
quera conducta social relacionada co noso 
comportamento individual e colectivo. · 

A lingua é tamén un producto que bebemos 
saber vender. O destinatario ten estes hábi
tos, asume estas ideas e vive neste contex
to, pero é susceptible de modifica-la súa 
conducta aplicando estas estratexias e con 
estas precaucións. Esta circunstancia non se 
lles escapou a especialistas en planificación 
lingüística corr:io Rober L. Cooper, que aban
deiran hoxe unha das liñas de investigación 

espírito da sociedade ___________ _ 
galega e, canda el, a.lin
gua nacional. Ben é evi
dente que xa ·nos pasa
mos de novo do mundo 

de maior interese e éxi
to dentro de cada vez 
menos incipiente cien
cia da planificacipn. 

·da mercadotecnia ó da 
ideoloxía. Certamente, o 
mercado xera ideoloxías 
ou as ideoloxías xeran 
mercados, pero non po
demos estancarnos 
ílesta circularidade. 

Para conseguí-la· intro
ducción desa lingua, de
se producto, hai que 
pensar no qué e o cómó 
se pretende actuar. 

¿Irnos conseguir que 
alguén normalice 
lingüísticamente a 
súa vida dicíndolle 

·que falar esa lingua é 
cada vez máis 

·anormal? 

Necesitamos construír 
un novo discurso lin
güístico. Todos sabe
mos que en Cataluña 
(típica e tópica Gompara
ci ó n de sempr) e a 
constatación de que o 
coñecemento do catalán 
non estaba xeneralizado 
entre a poboación foi 
utilizado como argumen-

1 . 

¿Buscamos que a sociedad_e asuma que só· 
mo-los únicos e mellares promotores do pro
ducto? ¿Ou queremos, por riba de todo, que 
a maior cantidade de público o incorpore á 
súa vida diaria, podermos velo e oflo tódolos 
días e a todas horas na coca de todo o mun
do? Nunha economía de mercado, que· por 
sorte ou por desgracia é a que ternos; non 
parece quedar máis solución ca esa última. 

A partir da segunda guerra mundial, en moi
tos países do mundo os avezados profesio
nais que vivían máis ou menos honradamen
te de que algúns políticos conseguisen a súa 
cadeira ou de que certo xornal comezase a 
venderese máis, decatáronse de aspecto$ 
coma estes. Grandes estudiosos da comuni
cación, coma Everett Rogers, comezaron a 
estrutura-lo coñecemento que se tora acu
mulando ata entón e a observar que as teorí
as e estratexias sobre innovación social eran 
sistematizables e aplicables non só a pro
ductos físicos senón tamén a fenómenos so
ciais. Existían xa as experiencias que acaba
mos de mencionar, pero viron ademais que 
o campo de actuación era moito máis amplo 

· do que imaxinaran nun principio. Tamén se 
podía vender unha actitude non racista, a 
cosmopolitancidade, a oposición práctica ás 

to para a actuación no 
sistema educativo. A to
tal id ade da poboación 

-=-<:iicíase- entende e sabe fala-lo castelán, 
pero existe unha porcentaxe, inferior á cuarta 
parte, que non entende o catalán, e a metade 
·non o sabe falar. Se queremos vivir nunha so
ciedade xusta e da-las mesmas oportunida
des a todo o mundo, é de xustiza actuar para 
difundi-lo cóñecemento do catalán. ¿E que 
mellor maneira de facelo, nun páis moderno 
coma o naso, que ensinándollelo ós peque
nos desde que entran na escola, cando me-

-nos estarzo lles custa? Ensinar en catalán é 
promovela liberdade e a ingualdade de opor
tunidades en Cataluña, é ser integrador, é 
contribu'r a unha sociedade máis xusta. {E, 

. de camiño, irnos recuperando usos e talantes 
para o catalán, en prexuíxo do castelán obvia
mente. Sen dicilo en público. Estratexia). · 

Nós ternos unha situación distinta. Aínda que 
non dispoñamos de poder político nin Estado 
abando. Pero a totalidade das persoas que 
viven en Galicia entande a nosa lingua. Máis 
do 85% das xentes do país saben falalo con 
sultura. E algo máis de dous tercios utilízano 
habitualmente (¿existe algunha comunidade 
lingüística minorizada no mundo que poida 
presentar esta carta de identidade demolin
güística?). Ternos que ser capaces, todos -
nacionalistas, galeguistas ou, simplemente, 

,......, 

ACORUNA 
MARIA Pn..AR GARCIA NEGRO 

evidéncias, que subliñe, enfin, que aquel ve
llo slogan: "La Coruña, ciudad en la que na
die es forast~ro", haberia que completá-lo -
con " ... agás os galegas ou os que queiran 
exercer de tais". E todo isto -por iso falaba

sións informativas e actas), sen perxuízo de 
que, ademais, poda facé-lo en español. Sen
tenza do 28 de Xullo de 1994, ratificada por 
un auto do mesmo Tribunal do 24 de Outu
bro de 1994,. en que se recorda que o Con

cello da Coruña deberá 
- - - - - - - - - - - - acometer tal execución 

progresivamente e nun 
espazo temporal razoá
bel de cuxos resultados 
se daria canta periodí
camente á Sala do Tri
bunal que entendeu no 
asunto e ditou senten-
za. 

interesados na recuperación social do idio
ma- de organiza-la(s) nosa(s) mensaxe(s) 
dun xeito máis eficaz. A non ser que preten
damos bater e/ou talar coas paredes ¿Irnos 
conseguir que alguén normalice lingüística
mente a súa vida dicíndolle que talar esa lin
gua é cada vez máis anormal? 

É. obvio que as causas non se amañan lar
gando discurso(s), pero o tipo de mensaxe 
que nós emitamos non é en absolutc;> indife
rente. A parvada acientifica do bilingüísmo 
harmónico e equilibrado é letal para a lingua 
galega. Péro _queixarnos e compunxirnos 
polo maléficos que son os nosos castigado
res non nos vai facer ser mellares. ó mellar 
o que si conseguimos -supoño que sen de
sexármolo- é convencer e convencernos 
da nasa mediocridade como pobo e da im
potencia para sermos mellares do que so
mos. Se cadra prestamos un grande servi
cio ás asembleas xerais da Mesa, cada vez 
máis problemas para xuntar un número non 
demasiado ridículo de membros, ou ós co
lectivos e organizacións de carácter nacio
nalista que ultimamente tentan que os seus 
simpatizantes e afiliados non deixen de utili 
za-los galega, ou menos ós colectivos de 
ensinantes e persoas comprometidas coa 
lingua que cada vez emiten máis indicios, 
símbolos e signos pusilánimes. 

lmponse repararmos nalgunhas preguntas: 
¿Estamos en condicións de.fomenta-lo sui
cidio lingüístico? ¿Ten sentido este suicidio 
nun país con óptimas condicións para a re
cuperación da súa lingua, a de maior nivel 
de uso das minorizadas de Europa? ¿A 
quen pretendemos convencer de que tale 
galego dicíndolle que ese producto que lle 
ofertamos ten unha inminente data de ca
ducidade? ¿Existe algunha posibilidade, 
aínda que sexa remota, de que tal discurso 
beneficie a difusións social do galego? 

Sería bo que todos comezasemos a buscar 
respostas. As elites lingüísticas e culturais 
do país non poden ignora-la realidade. Non 
se pode, como dicía a semana pasada An
tón Dobao en ANT, seguir agardandb. 
Cómpre reformula-la estratexia e abrir unh9 
nova xeira na normalización do galego. E 
tempo de que os constructores do discurso 
edifiquen con xeito. Os materiais sociolin
güísticos están aquí ou veñen de camiño. A 
rehabilitación das casas feitas con pedra e 
madeira precisa que sexamos moi coidado
sos para non dana-las estructuras. Son ca
sas moi sólidas, pero non insensibles. • 

GABRIEL RE1 D ovAL é inve tigador sociolingüísra 

comité" (mais de 30 universidades estranxel
ras ... ). Mentres, os viciños da Coruña ternos 
que enfermar da vista e dos nervos lendo 
cousas tan ben escritas como "Avenida de 
Arteijo", "Villa de Lage" ou "Los Mallos", iso 
si, co penúltimo invento municipal de re-rotu
lar as vias co bífido "Calle/Rua" (!) 

Se non trata só, amábeis leitoras e leitores, 
de imposición raibosa e histérica (Tirano 
Banderas?) do nome españolizado da cida
de: as galegas e galegos, no seu conxunto, 
deben saber que o idioma galega, na institu
ción municipal coruñesa, está proscrito cal 
foraxido fóra da lei, proibido o seu uso en 
calquer acto municipal, perseguidos os fun-

m os de ilegalidade
·após existir un artigo 1 O 
da Lei de Normalización 
Lingüística, que estabe
lece ( competéncia da 
Xunta de Galiza) que os 
topónimos da Galiza te
rán como única forma a 
galega e que estas de
nominacións son as le
gais a todos os efeitos e 
a rotulación terá que 
concordar con e/as. E 
despois de ditar o Tribu
nal Superior de Xustiza 
de Galiza a sentenza 
corresponden·te ao pro
ceso contencioso-admi
nistrativo interposto pola 
"Mesa pala Normaliza
ción Lingüística", sen
tenza na que se insta 
que o Concello recoñe
za e utilice como nome 

O povo debe saber 
que o.Idioma galego, 

na institución 
municipal coruñesa, 

está proscrito cal 
f oraxido fóra da lei, 
proibido o seu uso 

en calquer acto, 
perseguidos os 

funcionárjos que o 
pretendeff 

Face a isto, o alcalde cionários que o pretenden. Pura xenofóbia 

oficial o de "A Coruña", 
no canto de "La Coru-
ña", asi como que utilice o idioma galega en 
todas as ardes oficiais (convocatórias de se
sións, ordes do dia, mocións, votos partícula- · 
res, propostas de. ~co,r<;fo í , ditames das corryi-

de Coruña desprega a aplicada contra os nativos do país, puro ra-
9ua campaña de desea- cismo. ¿ Teremos que seguir dependendo da 
to puro e duro, desfia espontaneidade cívica para acadar algo tan 
co incumprimento da elemental como o direito e recoñecermo-nos. 
sentenza ben flagrante, nos nosos nomes? ¿Óue din a isto. os inte-
coloca-se por fóra da lei lectuais áulicos do Pais? ¿Non excita a sua 
e dos direitos. A Xunta exquisita sensibilidade, só para reclamaren 
de Galiza, u-la? Que di- que exista, ao menos, "un poquito" de galega 
xo? Que fai? Que con- na segunda cidade máis populosa do país, 
sideración lle merece sequer sexa no nome da cidade e no uso 
tal violación dunha lei administrativo do Concello? ¿Que din a isto 
autonómica? A Xunta as autoridades da Xunta? ¿Que di o Partid9 
cala: está moi ocupada, ao que pertence o Sr. alcalde da Coruña? E 
seica, apurando-se a "harmónica" e "equilibrada" a proscrición, a 

defender e a xustificar o documento da "Real proibición pura e dura do idioma galega? Mal 
Academia Española" e a exportar o galega que lles pese, señores, A Coruña existe e na 
ali xustamente onde non se pode falar máis Coruña, pala Coruña, e coa Coruña chega-
qtJe en· ca~~~tt~" · ~n laborí:\t9rio ·o_v· ªfl.~'.P~li~.-, ·,. .~e.A)OS ao século XXI. Non nos calarán.• 
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ES TRATÉ X l AS DO DESENVOLVEMENTO 

A eléctrica é o principal cliente do Governo ·autónomo co plán Mega e o proxecto Megasa 

Unión-Fenosa critica o plan de gas natural da Xurita 
que pode rematar co seu monopólio desde 1942 
• G. LUCA DE TENA 

As críticas da Unión
Fenosa ao plan de gas 
natural da Xunta, ocuparon 
o centro do I Encontro 
Empresarial da Economía. 
O conselleiro-delegado da 
eléctrica madrileña amosou 
a sua incomodidade pala 
aparición dunha nova fonte 
de enerxia que vai 
competir cos quilovátios. O 
. seminário titulado Galiza 
na saida da crise 
descrebeu un país 
exportador de enerxia e 
desindustrializado que 
castiga ás suas 
produccións tradicionais. 
Contado, Unión-Fenosa é 
o principal cliente da Xunta 
co plan Mega e o pmxecto 
de Megasa por un valor 
conxunto de 97.000 
millóns. 

Victoriano Reinoso, represen
tan1e de Unión-Fenosa no se
minário empresarial de Com
pos1ela, recusou con anexo o 
agrávio comparativo de tarifas 
que segundo o director de Ci
troen Hispania, Arnaud de Da
vid, perxudica á fábrica de au
tom óbeis de Vigo. De David 
subliñou a urxen1e necesidade 

O representante da Telefónica recoñeceu na mesa de comunicacións que a sua rede non cobrirá todo o território nacional. 

do gas natural para o desen
volvimento da indústria gale
ga, xa que as tarifas do mono
pólio eléctrico do país son su
periores nun 23 por cento ás 
francesas. 

O conselleiro-delegado da 
Uníón-Fenosa considera que 
Galiza sairá perdedora coa rede 

de gas natural procedente do 
Magreb, xa que as rexións eco
nómicas situadas na veciñanza 
da Africa (nomeadamente Anda
lucía) están a preparar tarifas 
bonificadas. "A Galiza, no fondo 
da rede, vai receber o gas máis 
caro -sinalou Reinoso-· polo 
que esta nova forma de enerxia 
non resultará competitiva". 

Unión-Fenosa ficou fóra da em
presa Gas Galicia constituida en 
Maio do 92, a pesar do seu es
forzo por participar nela. O Insti
tuto Nacional de Hidrocarburos 
(INH) a traveso de Repsol reser
vouse o 65 por cento das ac
cións e a Xunta ficou co resto. 
Na véspera de perder o mono
pólió comercial da electricidade 

na Galiza, que a eléctrica ten de 
teito desde 1942, Victoriano Rei
no so defendeu ·na seguinte 
asemblea de accionistas a nece
sidade de facer presión para o 
governo Central arriar a morató
ria nuclear. 

Cliente privilexiado 

A pesar destas críticas ás deci
s i óns do governo Central e da 
Xuntq, o representante de Unión
Fenosa tivo palabras de gabanza 
para a Autonomía por levar 
adiante o plan Mega, orzamenta- . 
do en 67.000 millóns e o proxecto 
de Sogama, para queimar o lixo, 
que custará 30.000 millóns. Nes
ta central para a combustión de 
residuos sólidos, a empresa reci
birá 400 pesetas por tonelada. 

Sinalando a paradoxa dun país 
excedentário en enerxia que 
non ofrece avantaxes compara
tivas á indústria, o director de 
Cítroen Híspanía xuntaba a sua 
voz a outros empresários que 
reclamaron incentivos públicos, 
entre eles unha lexis.lación ain
da máis flexíbel e unha fiscali
dade máis baixa. 

Outras esixéncias repetidas por 
empresários e representantes 
políticos durante o Seminário, 
foron a mellora do ferrocarril e 
das estrapas, a disposición de 
solo industrial e a conformación 
do sistema educativo consonte 
as necesidades da indústria. • 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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¡ O campo na picota 
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Para o conselleiro de lndústria 
ternos un país cun tecido indus
trial pobre que compre reforzar 
para manter o ritmo da notábel 
inflación do seitor de servizos 
experimentada durante estes 
anos. As suas recomendacións 
son aliñar esforzos en matéria 
de información e desenvolve
mento, respeitar o meio am
biente e internacionalizar. Antó
nio Couceiro escusa referirse á 
indústria da alimentación, que 
no I Encontro Empresarial da 
Economía estaba representada 
por Feiraco, Coren e Je/asa. O 
conselleiro de Agricultura di que 

' ~ ' t h. ,.l, t ' t • , ' • ' 1 

hai que procurar eficiéncia tec
nolóxica, integración seitorial e 
captación de mercados. O seu 
diagnóstico é que somos exce
sivamente agraristas. 

Pero resulta que a Galiza é un 
país claramente exportador que 
está obrigado a cambiar a sua 
forma de producir. Un pais de 
éxito ao que diagnostican de 
fracaso. Na proposta coinciden 
conselleiros, economistas e vá
rios dos empresários, reunidos 
no encentro de Compostela. 
Pero outros directores de em
presa, como Xesús García Cal-

vo, presidente de Feíraco, din 
que na forma de gevernar está 
a causa de todos os problemas 
económicos do país. 

Para García Calvo, a estratéxia 
dos produtores leiteiros comuni
tári os foi compensar as suas 
cuotas coa demanda dos paises 
deticitários. Asi que proibindo a 
España o millón de toneladas 
do seu déficit se poderia colocar 
case totalmente a excedentária 
da Franza, de un millón oitocen
tas dezaoito mil toneladas. 

O caso é que a Galiza está en 

disposición de producir compe
titivamente dous millóns de to
neladas, isto é 470.000 máis 
das que ten asinadas. Gar~ia 
Calvo califica de incomprensí
bel o sistema de asignación de 
cuotas. Non se consideran os 
censos de povoación e as ca
pacidades produtivas de cada 
país. Asi a Portugal, que acede 
simultáneamente con España, 
recebe unha cota 1.872.500 to
neladas superior á sua capaci
dade de consumo de 1.611.000 
toneladas o que únicamente se 
explica en razón dunha mellor 
habilidade negociadora. 

O presidente de Feíraco di que a 
Política Agrária Comunítáría exe
cutada polo governo Central e a 
Xunta, vai en contra do artigo 38 
da Constitución, que asegura a 
liberdade da empresa no marco 
da economía de mercado. 

Enchendo de razón aos que criti
can a progresiva subsidiarización 
dunha economía con recursos 
sobradqs para o desenvolvemen
to auto-centrado, Fraga anunciou 
ao comezo da reunión que o 
Marco Comunitário de Apoio des
tinará ao país máis de meio billón 
de pesetas até o ano 2000.+ 

Lacón 
·con grelos 
(K\UIQ,~O) 

OSÁBOR DE GALICIA 
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• Denúncian 
a eleición 
de obxectores 
a dedo 
na Universidade 
de Santiago 

Os días 13, 14 e.15 de 
Decemrbo incorpóranse á 
Universidade de Compostela un 
grupo de 25 obxectores que van 
realizar traballos especializados 
para os que se require titulación 
universitária e coñecimentos 
precisos da área na que van 
cumprir a Prestación Soci.al 
Substitutória. O Mo.vimento de 
Obxección de Conciéncia 
comentou que aos 
departamentos que pediron as 
prazas "só lles falta dar tamén o 
nome do estudante escollido 
para a tarefa", alus;lindo á 
posibilidade de que as prazas 
estexan deseñadas á medida de 
persoas concretas.• 

• As oposicións 
dos profesores 
agravan 
a situación 
do ensino públic'? 

A suspensión das clases na 
semana dos festivos da 
Constitución e da Concepción 
prodúcese porque as datas 
coinciden coas oposicións ao 
ensino e porque a Consellaria 
de Educación négase a pór 
substitutos aos membros dos 
tribunais e dar permisos aos 
opositores intérinos. Esta 
situación agrava a situación do 
ensino, denunciou o BNG, que 
tamén criticou o siléncio da 
Consellaria e o valeiro legal 
sobre a esixéncia do galega nas 
probas.+ 

• Peden a 
descentralización 
dos orzamentos 
de Educación 

Tras o éxito da mobilización do 
pasado día 9, a Plataforma pola 
Defensa do Ensino Público 
solicitou unha entrevista a 
Piñeiro Permui para pedir unha 
descentralización dos 
orzamentos que permita superar 
as deficiéncias das 
infraestruturas. A Plataforma 
recordou que os centros no 
território MEG están a recibir un 
investimento moi superio~ aq ~ 
destinado aos galegos. "E ~ 
inadmisíbel que se sigan a º 
subvencionar tramos non < 

XOSÉ LOIS 

• Constituida 
a Mesa de 
Mulheres contra 
as Viola~ons 

Recentemente, familiares de 
duas rapazas de 13 e 14 anos 
denunciaron por violación ao 
profesor Adolfo Sixto Ramonqe 
Lago. O denunciado ingresou 
en prisión pero saiu en 
liberdade condicional aos · 
poucos días con só pagar dous 
millóns. A liberación agotou a 
paciéncia de numerosos grupos 
de mulleres, entre os que están 
a Frente Feminista de Ferrol 
"Maria Soinha", Mulheres 
Nacionalistas Galegas e un 
grupo de independentes, e que 

constituiron a Mesa de Mulheres 
contra as Viola<;óns para 
expresar solidariedade coas 
rapazas, pedir a inabilitación do 

. profesor e planificar unha 
campaña de concienciación e 
denúncia das constantes 
agresións sexuais. 

Como indican as promotoras, "a 
violéncia sexual é moi frecuente 
na nosa sociedade e maniféstase 
de moi distintas formas, que van 
desde xestos, palabras, até 
tocamentos e acoso sexual. A 
violación é o último elo da cadea 
de agresións sexuais que se dan 
a diário na rua". Ademais, o 45% . 
das mulleres non denúncian as 
violacións por distintas razóns 
relacionadas coa presión 
externa.+ 

• Fraga defende a 
liberdade de 
expresión 

No decurso das V Xornadas 
de Comunicación 
lnterdepartamental da Xunta 
de Galiza, celebradas os días 
19 e 20 de Novembro en 
Vilalba, o presidente Manuel 
Fraga proclamou o "respeito 
absoluto pola liberdade de 
información e pola pluralidade 
de opinión". Fraga desdiciase 
asi da política discriminatória 
que pratica entre os meios de 
comunicación. 

As dedaracións coinciden coa 
senténcia do Supremo que 
abriga ao Estado a pagar 
3.000 millóns ao 
desaparecido diario. madrileño 
El Alcazar por discriminación 
na contratación de 
publicidade institucional e na 
concesión de subvencións. 
Precisamente os critérios que 
determinan a concesión de 
axudas á prensa galega, as 
cantidades outorgadas e o 
valor cque se lle concede á 
presenza do galega nos 
meios subvencionados, son o 
contido dunha pergunta 
parlamentar apresentada pola 
deputada do BNG García 
Negro.• 

• Abelardo Pardo 
deixa o PP pero 
segue de concelleiro 

Abelardo Pardo, o concelleiro 
implicado no escándalo 
urbanístico Proneiras de 
Vigo, abandona o PP a 
petición do seu tradicional 
valedor, Manuel Pérez, 
cabeza de lista dos popularés 
e que sempre acreditou na 
boa fe de Abelardo Pardo. De 
todos xeitos, Pardo non 
deixou o seu posta de 
concelleiro e agora pasa a 
formar parte do Grupo Mixto, 
xunto co tránsfuga do PSOE, 
Agustín Arca. 

A demisión coincide co 
acordo do pleno do Concello 
de Vigo de criar unha 
Comisión de Investigación 
que analise as extorsións. O 
pleno tamén conminou aos 
promotores urbanísticos, a 
denunciar por via xudicial as 
extorsións. • 

~~~a~t~~¡¡~~e~ºdft~cs~~dºa~~~ª~~¡ • Incidentes no primeiro dia de construción da empacado-
fortes no ensino público ra de Vigo. Un grupo de viciños de Teis, en Vigo, concentráronse no -lugar onde vai ser ins-
obrigatório de xeito que mesmo talada a planta empacadora de lixo, para impeder a actividade da pá excavadora que ia iniciar as 
se pon en cuestión o transporte obras desa instalación na mañá do Mércores 23. A policía municipal non interviu, mália arder un co-
escolar", asegurou a che sen saberse a causa. Pala tarde chegou a policía nacional e procedeu a desaloxar aos viciños 
Plataforma, que 8:nun~i_?u que meiante unha contundente carga, na que se usaron pelotas de goma. O resultado foi vários cantu-
se non mudar a s1tuac1on · sionados e un detido. O labor dos meios de comunicación para informar dos incidentes foi dificulda-
cqr¡t¡n_u.a;r~~ .~s .. 'T1o9i,li:z5i9Í,9fl~: ~ , .. ,. .da. tanto poi a policia como polos viciños. As obras iniciár~nse .fl.CJ .. IlOitijj~ W~ -~E;J.s .~p ,~,~tér9.e,r~9 '. • 
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• Inaugurada a planta 
de residuos tóxicos 
das Somozas 

O Mércores 23 o presidente Fraga inaugurou 
a única grande indústria que logrou colocar 
na Galiza nos cinco anos que leva de manda
do, trátase da planta de resíduos tóxicos e 
perigosos das Somozas, o município máis 
deprimido do país. Con esta instalación a Ga
liza entra de cheo no negócio do lixo, que se 
completará co Plano de Resíduos Sólidos Ur
banos, que contempla a incineración do lixo 
doméstico, unha actividade que está a desa
parecer da Unión Europea. Asi, Galiza pasa
rá a ser a principal importadora·de lixo do Es
tado . Os alcaldes da zona non asistiron á 
inauguración porque a planta pode contami
nar o rio Xúbia e toda a ria de Ortigueira, ra
zón pola que está pendente de fallarse un re
curso de paralisación no Tribunal Superior.+ 

i. Unanimidade 
en recoñecer o retraso 
das autovias 

Guiña Crespo e o Ministério de Trans
portes coincidiron en sinalar que non ha
berá autovías de conexión ao Meseta 
até 1998. A data anterior era 1995, pero 
Pedrafita, obstáculo co que non conta
ron, impede unha construción máis rápi
da. Un construtor asegurou que as 
obras demóranse en moitos tramos, non 
unicamente no pc:irto citado. A cuarta 
data de inauguración anunciada palas 
autoridades en realidade poder-ia sofrir 
unha nova demora e retrasarse até o 
ano 2000, como xa anunciara A Nosa 
Terra. Guiña Crespo, que asegurara que 
tiña o compromiso do Ministério de cum
primento de datas, agora fala de protes
tar, mentres que Pérez Touriño, nunha 
entrevista emitida pola TVG revelou que 
xa tiña pactado coa Xunta unha amplia
ción dos prazos desde hai dous anos. • 

• Absoltos o alcalde e 
seis concelleiros 
de Muxia acusados 
de prevaricación 

O alcalde de Muxia, Xoán Bautista 
Pose Paz, do BNG, e seis concelleiros 
da sua equipa de governo foron absol
tos pola· Audiéncia da Coruña da acusa
ción de prevaricación por anular unhas 
obras adxudicadas ilegalmente durante 
a anterior corporación municipal.• 

• A$inada a paz 
en Angola 

O presidente de Angola, constitucional
mente eleito, José Eduardo dos Santos, 
asinou un tratado de paz cun represen
tante da guerrilla da Unión Nacional para 
a lndependéncia Total de Angola (UNl
TA), que se alzara en armas contra a vi
tória eleitoral en 1993 do Movimento 
para a Liberación de Angola (MPLA) . 
Aquelas eleicións puñan fin a 19 anos de 
guerra civil e o acordo de paz actual che
ga tras unha derrota da Unita que, ade
mais, viuse privada dos seus tradioionais 
apoios internacionais para proseguir a 
guerra. Ainda así, a maioria está céptica 
sobre o acordo, pois a Unita xa violou os 
pactos anterioremente firmados.• 

•Na Galiza só 
decomisan o 4% da 
droga do Estado 

Na Galiza só se decomisa o 4% da dro
ga intervida en todo o Estado, segundo 
o responsábel da lolta contra o narcotrá
fico, López Riaño. Por esta razón a ima
xe de Sicília que ten o noso país non se 
corresponde coa realidade. En 1993 o 
hachís apreendido representou o 8% do 
estado, pero a cocaína só o 2,2%.+ . 
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ALIZA E M NO 
CONTROL PARLAMENTARIO . 

Cortizo denúncia falsidade de ce~ificació.ns expedidas pala Consellaria da Presidéncia 

_A Xunta recoñece irregularidades 
na tramitación de pagos por obras -de Seguridade 
• CARME VIDAL 

O portavoz 
socialista Miguel 
Cortizo acusou á 
Xunta de ter 
expedido 
certificacións 
ilegais e falsas en 
pagos por obras 
en Seguridade que 
non se deron 
realizado. Os 
feitos son de 
cando Xusto 
Alvariño era 
secretário xeral de, 
Seguridade, 
orgaismo 
dependehte da 
consellaria da 
Presidéncia. Os 
conselleiros de 
Presidéncia e 
Xustiza, o 
secretário xeral de 
Comunicación e o 
interventor da 
Xunta convocaron 
de contado unha 
rolda de prensa 
para desmentí r a 
acusación. Os sistemas de control de acceso a San Caetano foron pagos antes de realizarse as obras. 

A denúncia de Cortizo pode res
ponsabilizar directamente ao 
presidente da Xunta e ao con
selleiro da Presidéncía. Do seu 
departamento dependía a se
cretaria xeral de Seguridade, 
desde a que se emitiron as cer
tificacións ilegais. O executivo 
delátase coa celeridade con que 
procurou desmentir os feítos, 
así como a contundéncia coa 
que vários conselleiros sairon 
en defensa de Xusto Alvariño. O 
Governo fica en situación de 
cómplice e encobredor. 

O recoñecemento de abrigas de 
pago emitidas pola consellaria 
da Presidéncia contra as em
presas Tepesa, Explo Control, 
S.L. e Aeromar Telecomunica
cións S.A leva a rúbrica do se
cretário xeral de Seguridade e 
do interventor, da Xunta no mes 
de Novembro do 93. 

Segundo consta nas certifica
cións de obras correspondentes 
á instalación e reposición do sis
tema de seguridade e control de 

acceso a San Gaetano e Raxoi, 
por importe de 32.334.463, a ad
quisición dun veículo aero-desli
zador por 5.699.400 pesetas e a 
instalación de sistemas de segu
ridad e de comunicación por 
49.250.400, estarían na sua fase 
orzamentária, co pago realizado 
ou coa posibilidade, por parte 
das empresas, de facelo efectivo 
sen ter entregado tan sequer os 
instrumentos esixidos. 

lncúmprese asi a Lei de Réxime 
Financeiro e Orzamentário da 
Xunta, que prescribe a obriga 
de expedir as ordes de paga
mento unha vez que se xustifi
que documentalmente perante o 
órgao competente. Con este trá
mite recoñécese a obriga de re
alizar a prestación ou o direito 
do acreedor, conforme os acor
dos polos que no seu dia se au
torizaron e comprometeron os 
gastos. A este respeito resulta 
ilustrativo o caso do veículo ae
ro-deslizador que a Xunta nega 
ter adquirido despois de ter sus
crito o recoñecemento de obriga. 

Recoñecimento prévio 

O permiso emitido a favor da 
empresa Tepesa para realizar 
as obras en San Gaetano e Ra
xoi no periodo de 23 de Maio a 
30 de Xuño de 1994, evidéncia 
que os subministras non esta-

'Q entón secretário 
xeral· de 
Seguridade estaria 
f als_eando os feitos, 
que agora 
xustifican entre 
outros o conselleiro 
da Presidéncia, 
Dositeo Rodriguez. 

Se ben os membros do 
executivo galego que 
compareceron para xusti
ficar a legalidade dos feí
tos, argumentaron que o 
recoñecemento dos pa
gos non tiña por que im
plicar o pago, na liquida
ción do orzamento do ·93 
consta unha boa pa·rte 
destas partidas, dentro 
do capítulo de "pago sus
ceptíb,el de realizar e pa
ga me n tos realizados". 
Con isto demostrariase 
que as empresas recibi
ron cartos por obras non 
realizadas. 

Da man· do seu gabinete 
de Comunicación, o Exe
cutivo entre de novo en 
contradicións cando asi
na un comunicado co 
que tenta desmentir unha 
información publica.da . 
polo diário El Mundo de 
Madrid (21 de maio) e 
afirma que "non se fixo 
pago nengun xa que o 
mesmo esixe a prévia re
cepción da obra, da que 

ANXO IGLESIAS 

· ainda non se cumprimen
tou o trámite". Pero o ga
binete de Comunicación 
asegura que os submi
nistras están nas depen
déncias da empresa ad
xudicatária e que a insta
lación "estase realizando 

ban entregados en Novembro · 
de 1993. Nesa data, o secretá
rio de Seguridade asinou o re
coñece mento de obrigas e o 
proceso pasaba á fase de orza
mentos. Traballadores de San 
Gaetano aseguraron a A Nosa 
Terra que a dia de hoxe ainda 
non s& executaron as obras pa
ra as que se fixera o contrato. 

O permiso de obras nos edifí
cios administrativos da Xunta, 
asinado por Xusto Alvariño, en
tra en clara contradición con ou
tro certificado que eL mesmo 
emitira seis meses antes, en 
Novembro de 19_93, no que ase
gura que "por parte da empresa 
Tepesa efectuouse o subminis
tro para instalación _e reposición 
do sistema de se.guridade e 
control de acceso a San Gaeta
no e ao Pazo de Raxoi". 

Oeste xeito, o entón secretário 
xeral de Seguridade estaría false
ando os feítos que agora xustifi
can entre outros o conselleiro da 
Presidéncia, Dositeo Rodriguez. 

nestes días". As datas 
coinciden co permiso de obra en 
Maio do 94 para que Tepesa ac
tue en San Gaetano e Raxoi; en 
Novembro do 93, Xusto Alvariño 
certificara a entrega de submi
nistras. Os prazos sinalan que a 
Xunta cer.tificou o permiso de 
obras e_ afirmou a non recepción 
de subministres despois de ter 
emitido o recoñec_emento de 
obrigas. Ao mesmo tempo, vá
rias partidas correspondentes a 
estas obras aparecen na execu
ción orzamentária correspon
dente ao ano 93. 

O deputado socialista Miguel 
Cortizo apresentou unha per
gunta no Parlamento sobre a 
adquisición do veículo aero-des
lizador hovercraft con destino á 
secretaria xeral de Seguridade e 
sobre os recentes cámbios de 
posición da Xunta. Asimesmo, o 
Grupo Socialista pediu a consti
tución dunha comisión de inves
tigación para que esclareza a 
execución dos orzamentos de 
1993 e depure responsabiiida
des sobre estes feítos.+ 
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P.OLÍTICA PESQUEIRA NA U.E. 

De aceitar as actuais propostas pesqueiras comunitári~s 

A frota pesqueira galega faenará 
vixiada nos caladoiros do ·mar céltico 
• SEVERINO XESTOSO 

A máis que probábel 
ampliación da 
comunidade éuropea 
pareceu abrir o camiño 
para a integración de 
pleno direito do Estado 
español no conxunto da 
política pesqueira 
comunitária. Sen 
embargo, despois duns 
princípios aparentemente 
esperanzadores, os · 
lexisladores en Bruxelas 
deixaron asomar as 
estemas reticéncias 
contra os pescadores da 
península cos apoios e 
intransixéncias dos paises 
ribereños, tranta de impar 
aos barcos galegas unhas 
medidas de control que 
tan moi dubidosa a 
incorporación total á 
Europa azul 

O regulamento do Consello da 
CE de data 30 de Maio abria a 
porta á esperanza cando deixa
ba escritor: "As novas disposi
cións deben permitir a plenta in
tegración de España e Portugal 
no réxime xeral da política pes
queira comun, respeitando ple
namente o acervo comunitário". 
lsto quedaba ainda máis claro 
no artigo 2 do citado texto no 
que afirmaba: "Quedan derroga
das as disposicións relativas ao 
sistema de listas de base e de 
listas periódicas e o acceso ás 
zonas definido no Acta de ade
sión ou derivado da sua aplica
ción". Só faltaba deste mdo que 
a Comisión apresentase as suas 
propostas "o antes posíbel". Pe
ro unha leitura máis detida do 
texto · perm.itia detectar, alguns 
detalles que xa ariunciaban, en 
parte, o Via Crucis actual. Así fa
lábase de "supervisión das ca
pacidades de pesca desprega
das co obxecto de asegurar un
ha adecuación dos meios aos 
recursos dispoñíbeis", de "zonas 
de grande sensibilidade'', dun 
'seguimento minucioso da evolu
ción do esforzo de pesca des
pregado" ou de "pór e'n marcha 
un control eficaz que garanta o 
pleno respeito ás medidas co
munitárias na matéria". 

A Comisión apresentou as suas . 
propostas o 18 de Agosto e as 
mesmas foron rexeitadas polo 
sector empresarial español. Asi, 
CEAPE, no estudo das mesmas 
consideraba , "que a fórmula 
proposta pola Comisión resulta 
inaceitábel pola complexidade 
do dispositivo suxerido, o exce
so de burocratización que xera 
e o incremento dificilmente xus
tificábel das tarefas administrati
vas e de control que a sua apli
cación comportará". 

O citado texto da Comisión non 
convenceu, xa que lago, a nin
guén. A uns polas ·medias case 

Nas conversas que se celebran en Bruxelas o Estado español afirma estar disposto a bloquear a ampliación da UE se non se integra definitivamente ao seu sector pesqueiro. 

draconianas que se lle impuñan e 
aos outros (case que sempre con 
Eire e o Reino Unido á cabeza) 
por que todas as medidas de pre
sión que se lle impoñen ás frotas 
da península parécenlle poucas. 

Fracasa a conciliación 

Ante a imposibilidade de chegar 
a un acorde sobre o texto propos
to, Bruxelas tratou de conciliar as , 
partes, pero o documento resul
tante, elaborado con data 24 de 

Outubro, non serviu senón que 
para afondar a divisón entre uns 
países (os que xa tiñan plenos di
reitos) e os outros (ainda que en 
realidade o Estado español non 
ten demasiada compañia, xa que 
mesmo Portugal -pensando se 
cadra nas suas augas- non está 
moi no labor de acompañar ao 
seu viciño natural). 

Este segundo documento dicia 
no seu ponto seis: "Todo barco 
ten a abriga de comunicar a sua 

entrada e saída da zona, esta 
comunicación combínase con 
outra das capturas que deberá 
indicar o volumen total das mes
mas, desglosadas por espécies 
no que respeita a aquelas sub
. metidas a unha limitación do ní-
vel de explotación". Para o "Box 
irlandés", auténtica xoia da coroa 
nesta liorta, fixábase no ponto 8 
un sistema de control de modo 
que "calquer barco de máis de 
15 metros que entre na zona de
berá cunha antelación mínima de 

6 horas, informar ás autoridades 
deseñadas ao efeito. As mesmas 
formalidades deberán cumprirse 
no momento da saída". 

Segundo o Xerente da Coopera
tiva de Armadores de Vigo, este 
documento "parece estar feíto 
para as artes de arrasto e anzó 
e para uns barcos maiores de 
1 O ou 15 metros (segundo zo
nas), o que fai pensar que se re
tire en realidade e case que uni
camente á nasa frota".+ 

r-------------.--------------------------------------------------------------------.---------------------, 

Que pasaria se a frota galega fose catalana? 
A hora de redactar esta infor
mación, só un día do Consello 
de de Ministros de Pesca, nin
guén se atreve a dicer que o 
acordo estexa próximo. 

Fuertes Gamundi, Xerente da 
Cooperativa de Armadores de 
Vigo, móstrase "moi escepetico 
sobre a posíbel integración ple
na da frota española no rexime 
da Política Comun de Pesca". 
E engade "estamos pendentes 
de que se instaure o novo rexi
me de acceso aos recursos e 
se este segue a ser tan discri
mina t ó r i o, non debería ser 
aprobado por España". 

Á mesma pergunta, Xesus Et
chevers, Presidente de AR
PESCO (Asociación Provincial 
de Armadores de Pesca da 
Coruña), que canta con 66 bar
cos e uns 1. 100 tripulantes, 
contestou de maneira similar, 
para terminar engadindo que: 
"dada a postura adoptada polo 
Parlamento español de non ra
tificar a ampliacion da U.E. en 
canto r.ion se.- pr~duza a plena 
integración do sector pesquei
ro, confio en que esta se levará 
.a cabo na data prevista". Ape-

sar destas boas esperanzas, o· 
presidente de ARPESCO afir
ma que "a Administración es
pañola debe rexeitar calquer 
medida que supoña unha dis
criminación para os nosos bar
cos, doutra forma a integración 
seria fictícia e perpetuaría o 
sector pesqueiro español nun
ha situación de inferioridade, 
impedíndolle a competéncia 
coas demais frotas comunitá
rias no noso próprio mercado". 

Xabier Aboi, por parte de CIG
Mar, é ainda. máis pesimista. "A 
plena integración, apesar de to
do o que se di, non creo que se 
produza. E dígoo porque hai vá
rios síntomas, como o recente 
compromiso de nomear a un 
noruegués como Comisário de 
Pesca, apesar de Noruega ain
da non estar dentro da Comuni
dade. Ademais, os británicos e 
franceses non van ceder facil
mente para que entremos de 
pleoo direito, e vimos tamén a 
recente postura no tema de NA
FO cun apoio claro ao Canadá" 

Vetar a Noruega 

Co Parlamento de Madrid a fa-

vor, e a non menos importante 
declaración do Parlamento ga
lego, o Governo debería ter cla
ra a sua posición que para moi
tos pasa, en caso de non ser 
posíbel o acorde, 

te da culpa do que está a pa
sar coas frotas galegas á falta 
de poder político en Madrid, 
deixando no ar unha pergunta: 
"Que pasaría se a frota galega 

fose catalana?" 
polo veto á inte
gración dos no
ves países -so
bre todo Norue
ga- na Unión 
Europea. Sobre 
tal posibilidade o 
xerente da Coo
perativa de Vigo, 
lembra que '1oi a 
baza que se utili
zou durante as 
negociacións" 
"Non é posíbel
continua- que o 
Estado español 
se integre cun 
período transitó
rio de 17 anos, 
mentres que No-

'Q compromiso 
do nomeamento 
dun noruegués 
como Comisário 
de Pesca 

En calquer caso, 
parece que a 
postura de forza, 
seria ben acolli
da. Xesus Et
chevers consi
dera que "o po
der desenrola as 
actividades nas 
mesmas condi
cións que os de
mais países 
membros da 
U.E. seria un 
grande alívio pa
r a toda a frota 
galega". "Com
pre, sinala por 

ruega faino cun 
período de tres, 
nos que non apli-

apesar de non 
pertencer 
Noruega ainda á 
CE, non é un 
bon sinto·ma". 

último que as 
nasas institu
cións adopten 
unha postura de 

ca a Política Comun de Pesca 
e segue a sua própria política 
de recursos". 

grande firmeza para non desa
proveitar esta ocasión e pór fin 
ás pésimas condicións que o 
Tratado de Adesión estabele
peu para a nasa frota".• Xavier Aboi bótalle grande par-

•• --------·-------~.:.. ____________ ,;__. _________ ..; ____ ..; ______________ .__-__ -_;_;.;..; __ ,:· __ .:,_.;.;:. ________________________ :-1 



CONFLITOS NA UNIVERSIDADE 

Os estudantes paralisaron a Xunta de Governo 

Un sector do alunado 
teme a democrácia orgánica 
na Universidade de Vigo 
• XAN CARBALLA 

Un sector de alunas, 
minoritário, pero composto 
por todos os grupos 
opostos á única 
candidatura estudiantil 
representada na Xunta de 
Governo da Universidade 
de Vigo, paralisou a última 
reunión deste órgao, o 
Martes 22, para impeder o 
estabelecimento dunhas 
directrices para o 
funcionamento das 
Delegacións de alunas 
que non foron debatidas 
nos outros órganos de 
representación e que, 
segundo este sector de 
alunas, puña as bases 
dun modelo vertical de 
representación semellante 
á democrácia orgánica. 
Tras a paralisación 
chegou o compromiso de 
negociar. 

As directrices, marco para que 
cada de legación elabore os 
seus próprios estatutos , foron 
consensuadas polo Colectivo ln
dependente (CI) e o vicerreitora
do de estudantes e crian un ór
gao colexiado chamado Asam
blea, constituido polos represen
tantes dos alunos nas distintas 
instáncias de governo. A Asam
blea reúnase tres veces ao ano 
e elixe a Tesoureiro e un Secre
tário, que acumulan un poder de 
representación e económico moi 
discutido entre outros indepen
dentes e os Comités Abertos de 
Escola e Faculdade. 

Precisamente a anulación da 
presenza dos alunos nos meca
nismos de governo preocupa á 
oposición ao CI , xa que os estu
dantes só serán consultados 
nos procesos eleitorais e será 
consolidado un modelo de re
presentación vertical de. carácter 
orgánico. "lsto significa recupe
rar a democrácia orgánica e re
sucitar o Sindicato Español Uni
versitário" , explicaba un repre
sentante da CIG do persoal de 

ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

O alunado ocupou o Salón de Actos do Reitorado da Universidade de Vigo, até se
ren retiradas as directrices de funcionamento das Delegacións de Alunos .. 

administración e servizos des-' 
pois de ser interrompido o acto. 

"Por suposto que ternos un mo
delo de representación vertical 
dicia un r~presentante de CI 
nunha improvisada roda de 
prensa celebrada despois dos 
incidentes- , a democrácia está 
xerarquizada e nós contamos 
coa maioria dos representantes 
porque fumos eleitos démocrati
camente, daquela non cabe que 
esta reunión sexa interrompida 
violentamente. Estamos abertos 
ao diálogo". Así, reanudada a 
Xunta de Governo, no serán do 
mesmo Martes, o ponto foi apra
zado para facilitar unha nego
ciación. 

Problema económico 

Outra cuestión pola que foi ocu
pado o Salón de Actos da Uni
versidade de Vigo, e impedido 
que continuase a Xunta de Go
verno, é o novo sistema econó
mico para as Delegacións de 
Alunas, que pretende transladar 
a xestión económica da Delega
ción de Alunes ao Tesoureiro, 
algo que o CI considera esen
cial para non depender das arbi
trariedades das direccións dos 
centros e que, para a oposición, 
estabelece a posibilidade de 
manexar directamente os cartos 
e escapar ao control democráti
co dos mesmos. 

"Non sei que queren. As direc
trices foron negociadas con 
quen corresponde o CI. Eu son 
dialogante, pero as directrices 
rematarán sendo aprobadas", 
explicaba o Reitor Xosé · Antó
nio Rodríguez Vázquez, pouco 
despois de que un dos mem
bros do c 1, e representante na 
Xunta de Governo, p.segurara 
ante Rodriguez Vázquez que 
estaba avergoñado. O acto, to
ra interrompido meiante berros 
e asubias despois do ponto ca
tro. Durante os tres pontos an
teriores un nutrido grupo de 
alunas estivera presente no ac
to agardando que as dir.ectri
ces fosen tratadas no ponto 
cinco, en lugar do once, como 
figuraba na orde do dia. A ra
zón era a necesidade de asistir 
a clase. A negativa do Reitor 
provocou unha sonada respos
ta dos alunos. 

A falta de representatividade na 
Xunta de Governo doutros co
lectivos distintos ao CI débese a 
que este naceu despois das 
eleicións aos órganos de repre
sentación. Un grupo das candi
daturas independentes, que 
conseguiron separadamente un 
70% dos representantes no 
claustro, formaron o Colectivo a 
posteriori e coparon o 95% dos 
pastos da Xunta de Governo pa
ra apoiar a eleición de Xosé An
tónio Rodríguez Vázquez. + 

Coalición Nacionalis.tci presentará 
listas nos principais concellos 
'O próximo día 2 en Monforte 
vaise celebrar a primeira reu
nión da recén formada Coalición 
Nacionalista Galega, agrupación 
que se constitue para participar 
nas próximas eleicións munici
pais "dentro do espácio ideolóxi
co do nacionalismo positivo e 
progresista". 

A asamblea que rubricou a cria
ción da CNG, celebro.use o pa
sado día 20 en Chantada, e nela 
participaron Coalición Galega, 

Converxéncia Nacionalista Ga
lega, Nacionalistas de Galiza e 
outros grupos independentes. 

Ademais de ir perfilando un pro
grama eleitoral, a reunión de 
Monforte constituirá un órgano 
nacipnal de decisión-conxunto. 

As principais cidades e vilas son 
o obxectivo das listas da CNG, 
que conta principalment~ coa 
implantación de concellais na 
província de Lugo, a actividade 

do antigo. europarlamentário Jo
sé Posada en Ourense, e núcle
os de actividades esparexidos 
por diversos municiípios galew
gos, entre eles Vigo, onde con 
seguridade apresentarán lista. 

Na reunión de Chantada consta
raon "un rápido deterioro da si
tuación política e económica ga
lega, baixo a nefasta dirección 
da actual Xunta, enfrentada a un 
governo central que ten a Galiza 
esquecida e relegada".+ 
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Organización de 
consumidores 

MANuELCAO 

Nunha economía de mercado o consumidor é un elemento fun
damental descrito como soberano pois, sexa cal for a teoría apli
cada ao estudo do capitalismo, resulta un compoñente central 
da demanda económica e social. Unha economia só ten sentido 
se serve para satisfacer en maior ou menor medida a unha boa 
parte da sociedade. No Estado español, o status xurídico, eco
nómico e social do consumidor apenas empeza a desenrolarse 
coa Constitución de 1978 dado que na época do franquismo no 
existia nengunha das liberdades democráticas básicas nen tam
pouco unha economía de mercado digna de tal nome. En reali-' 
dade, calquer consumidor díscolo podia dar cos seus ósos no 
cuartelillo se se atrevía a realizar un "acto subversivo" como re
clamar por algun produto en mal estado. 

Un sistema construído sobre a violación de todos os direitos hu
manos principais non podia pararse en minúcias como os direi-· 
tos ·dos consumidores. Mais, os longos anos da ditadura deixa
ron no inconscente colectivo un pouso de resignación e fatalis
mo que impede, ainda hoxe, prestar a atención que merece 
nunha sociedade democrática a problemática do consumidor. 
Dos múltiples escándalos ocorridos case nengun chegaba aos 
tribunais ou á opinión pública. Na prática á vítima tiña só dúas 
opcións: quedarse en vítima ou converterse tamén en culpábel. 
Así, casos como o do alcool metílico, Reace, etc., ian quedando 
impunes nun país acostumado á chapuza, ao estraperlo e aos 
pufos. Por iso, con ocasión do asunto da colza -case mil mor
tos- as autoridades xa democráticas seguiron desconfiando das 
vítimas froito da inércia na comprensión e toleráncia cos delitos 
contra do consumidor, ainda que estes puxesen en perigo a sua 
saúde física ou mental. 

Neste contexto, o deseño e posta en marcha, de institucións que 
incorporan ao consumidor como axente económico e social bá

sico atópase con dificul
dades importantes. Por 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unha banda, a Adminis-

'Na época do 
franquismo calquer 
consumidor díscolo 
podia dar cos seus 
osos no cuartelillo' 

tración e alguns grupos 
políticos politizan e con
sideran este un tema 
menor, como se puxo de 
manifesto no boicoteo ·á 
designación do Valedor 
do Povo español soca
vando, asi, o prestíxio do 
próprio defensor ~ a in
depend éncia das suas 
actuacións. De todas for
mas os estatutos do con
sumidor e as orgnaniza-

cions de consumidores vanse abrindo camiño polas accións dos 
governos centr~is, autonómicos e locais, polas iniciativas da so
ciedade civil e dos partidos e asociacións políticas e sociais. 

Mais, por outra banda, as organizadóns de consumidores ato
panse cos atrancos típicos para artellar os intereses do consu
midor e constituirse en grupo de presión. Porque nunha socie
dade onde a taxa de afiliación sindical no ano 1993 era do 11 % 
vai resultar dificil contrarrestar a tendéncia do consumidor a 
exercer de "free rider", a conversión dos grupos latentes en gru
pos efectivos e a superación da desconfianza e o individualis
mo.-As organización de consumidores só podarán consol idarse 
se as suas actuacións merecen a consideración de ben público, 
polo que os governos deben potencialas política, institucional e 
financeiramente. A internacionalización da economía dá lugar ao 
consumidor global, pero non ten por que eliminar todas as espe
cificidades próprias das economías rexiona.is. + 

As asociacións de consumidores deben gañar forza. 
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SECTOR LÁCTEO 

Os defensores da iniciativa -popular lembraron a criación doutras institucións con maioria da Xunta 

O PP non apoia un sector lácteo. próprio 
pero favorece a intervención das multinacionais 
• CARME VIDAL/COMPOSTELA _ 

O Partido Popular 
renúncia á 
intervención no 
sector estratéxico 
do leite, que dá 
ocupación directa. 
a máis de 125.000 
persoas. "Se de 

_ vontade política se 
trata, o governo da 
Xunta di non a un 
grupo lácteo 
galega con 
participación 
pública", dixo o 
conselleiro de 
Agricultura, Tomás 
Pérez Vidal, ao 
recusar 
publicamente a 
Iniciativa Popular 
levada ao 
Parlamento pala 
forza de máis de 
28.000 asinaturas 
e· promovida por 
organizacións 
sindicais, agrárias 
e obreiras. 

A iniciativa, da que ·foi voceiro o 
secretário xeral da UGT-Galicai, 
Xesús Mosquera, apostaba pola 
viabilidade dun proxecto con clara 
vocación investidora, encamiñado 
a potenciar un seitor produtivo cla
ve, que apresenta graves limita
cións para que permita unha maior 
competitividade no mercado. O 
grupo integraría ás empresas 
transformadoras e ás cooperativas 
de gandeiros e teria de contar con 
participación directa da Xunta por 
aporte de capital público. · 

Só Leyma ten para Pérez Vidal 
interese como grupo lácteo, con 
capacidade para fomentar inicia
tivas no seitor. Un modelo indus
trial lácteo próprio parécelle ao 
Conselleiro a introducción dun 
elemento de competéncia desleal 
para a liberdade de mercado .. 

O~ _fE;litq} '?Staba previsto este ar-

A iniciativa lexislativa, apoiada por milleiros de gandeiros, foi derrubada polo Partido Popular. TINO VIZ 

gumento recurrente do Governo 
autónomo a hora de denegar o 
grupo lácteo. No texto da iniciati
va advertiase á Xunta que non 
debería "pretender dar a enten
der que xa teñen constituido o 
grupo lácteo galega, porque isa 
non é cousa de rexistar un nome 
comercial e lago facer ampla di
fusión". 

A pesares diso, o Grupo Popular 
sinalou que estaba a prol dun 
grupo lácteo de capital privado 
ainda que recusou de vez o que 
consideraba intervencionismo da 
Administración no mercado. A ini
ciativa lembraba ao respeito o 
estudo elaborado pola Adminis
tración autónoma, que cifraba as 
necesidades do sector en 3.000 
millóns de pesetas e instaba ao 
Governo a ''facer un esforzo de 
orzamento, totalmente xustifica
do, ~OIJ pl~~yocación i_nyer~~ra~ 

A negativa de Pérez Vidal á parti
cipación da Consellaria na cria-

Xesús Mosquera defende no Parlamento s 
• Jl)i~i~~V! .~pul~r ª~ 1>.rol do ~rupo Lá~: 

ción do grupo lácteo, provocou 
na oposición a referéncia á políti
ca social defendida por Fraga. O 
que queda á vista é a caréncia 
dunha política global para un sei
tor aue está a transformar máis 
dun '30 por cento da sua produ
ción fóra da Galiza; que carece 
de diversificación de produtos; 
que ten moitas empresas mal di
mensionadas e pouco competiti
vas, unha preocupante presenza 
de capital foráneo e un feble aso
ciacionismo. Mosquera salientou 
estes extremos na sua interven
ción, que rematou lembrando que 
se estaba a perder unha oportu-

0 nidade única na defensa do agro 
~ galega. z 
< 
fil Grupo, non; instituto, si 
cr 
a , 
~ A vez que botaban por terra a 

criación do grupo lácteo galega, 
os P,~pulares aprobaron cos s~~s 

votos o proxecto polo que se 
constitue o Instituto Lácteo. Bau
tista Alvarez polo BNG e Francis-
co Sineiro polo PSOE, razoaron 
contra o establecemento deste 
orgaismo no que a seu ver pé
chanse as portas a calquera per- ' 
soa discrepante e é un reflexo da 
própria Consellaria, xa que o titu
lar ten competéncias para desig
nar ao director~ aos vogais. 

A institución nace coa crítica da 
falla de participación dos grupos 
interesados no seu funcionamen
toe coa certeza, por parte da 
oposición, das suas limitacións á 
hora de potenciar este seitor pro
dutivo. Na Cámara escoitouse re
petidamente a mención á contí
nua criación, por parte dos popu
lares, de entes e orgaismos sen 
funcionalidade. "A criatura -sina
lou Francisco Sineiro- naceu ca
pada". 

Para o conselleiro de Agricultura, 
''facer unha empresa pública can
do se están a privatizar as xa 
existentes, non é facer país". Pe
ro no texto da iniciativa precisá
base con claridade a proposta de 
criación dunha empresa mixta 
participada con maioria de capital 
público galega. 

A oposición rebateu o argumen
to de Pérez Vidal lembrando a 
política do Governo ~utónomo 
de atraer e fomentar empresas, 
que se ben teñen unha xestión 
privada, orixínanse a cargo de 
cartas públicos e mesmo dupli
can as funcións que lle corres
ponderían á própria Administra
ción autonómica. Eis os casos 
da Sociedade Anónima para a 
Xestión do Xacobeo ou a Socie
dade de lmaxe e Promoción Tu
rística. A defensa do grupo lác
teo galega serveu asi para deba
tir o malbarate dos fondos do 
Governo autónomo, á costa do 
conseguinte abandono dos sei
tores produtivos do país. 

Unha panca contra as 
cuotas 

Emílio López, deputado do BNG, 
demandou da Consellaria un 
apoio decidido para lle conferir 
estabilidade ao seitor. "O com
promiso político -sinalou- ten 
que ser maior que subvencionar 
a unha empresa". Lembrou que 
un grupo apoiado desde a Admi
nistración teria o efecto dunha 

· panca contra as cuotas ou a su
pertaxa e defenderia con máis 
forza a rendabilidade económica 
dps gal egos. 

Para Francisco Sineiro, ex-con
selleiro de Aricultura e deputado 
do PSOE, os populares nen se
quer tomaron en consideración a 
iniciativa que, se ben arrancaba 
como un plano de criación de 
empresa mixta "non contradi que 
no futuro fose mesmo privada". 
Francisco Sineiro asegurou que a 
Xunta contaba con recurso para 
constituir o grupo e referiuse aos 
2.700 millóns empregados en 
subvencionar empresas lácteas 
sen discriminar mesmo a conce
sión de créditos para indústrias 
con maioria de capital francés e 
sen que se teña por isa arranxa
da a situación do seitor lácteo 

. gal~9º· .• ___ .. -.- , .. _ 



se 
w-
:is-
on 
;te 
~é-
er-
da 
tu-
ig-

da 
IOS 

~n-

da 
? á 
ro-
re-
•tí-
fü-
en 
ia-
~a-

ra, 
m-
xa 
>e-
;á-
de 
ta 

1tal 

~n-

'ª no 
3.S, 
ón 
de 
Jli-
~s-

ra-
os 

' a 
¡ie-
ru-
ác-
)a-
do 
do 
ei-

G, 
un 
~ rir 
m
en 
1ar 
¡ue 

i
ha 
su
á is 
ica 

)n
tdo 
~e-

1 a 
tba 
de 
¡ue 
a". 
9á 
:i.ra 
tos 
en 
1as 
G~

i as 
:; e 
ka
¡ e o 

CONTROL PARLAMENTARIO 

Gal iza só produce o 10°/o dos produtos lácteos que consume 
Investigado 
un caso de 
nepotismo en 
Sanidade e 
Servizos 
Sociais de 
Pontevedra 

Guia para mercar o leite galego 
•H. VIXANDE 

Un 25% do leite producido 
na Galiza marcha en 
cisterna para ser· envasado 
fóra. A capacidade 
industrial é superior á 
produción leiteira e isa 
abriga a importar leite de 
Franza, fundamentalmente. 
"O problema é que aquí o 
único que se fai é envasar 
leite UHT. Sen embargo 
non ternos capacidade 
industrial para transformar 
o que máis valor engadido 
ten, os queixos ou os 
iogures. Así, só o 10% dos 
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Orixe de cada marca 

Todas as casas leiteiras teñen 
várias marcas comerciais, con 
distintas calidades e case todas 
cos tres .níveis de contide> de 
graxa que hai no mercado: leite 
enteiro, semidesnatado e desna
tado. 

As marcas Feiraco, Xoia, Celta 
Campobueno, Naturade, Leyma, 
Bomilk, Xallas, Rio, Solán, Cre
mosita e Galícia, son totalmente 
galegas. 

O delegado de Política 
Territorial de Pontevedra, 
Xusto López Ballesta, .está no 
ponto de mira dunha 
investigación en marcha 
sobre a adxudicación dos 
postos de libre configuración 
correspondentes a directores 
de centros sociais da 
consellaria de Sanidade e 
Servizos Sociais. 

produtos deste tipo que 
consume a Galiza son 
feitos aqui", explicou 

A denúncla do SLG sobre o leite francés envasado como galego, renova a idea dunha 
etiquetaxe que defina claramente a orlxe dos productos lácteos 

Unha casa, leite Pascual, ten 
duas prantas de envasado no 
Estado ·español, unha en Burgos 
e a outra en Lugo. Non é posíbel 
para os consumidores identificar 
a procedéncia do leite das mar
cas que comercializa, Pascual e 
PMI, e un tetrabrik destas mar
cas pode levar leite galega ou 
castellano. O mesmo sucede con 
Lácteos del Atlántico, que produ
ce Celsa e Letona, ainda que 
neste caso o peso da Galiza é 
maior no proceso de envasado 
do leite. La · Lactaria Española 
(Lesa), que envasa Ram, Com
plesa e San ,. é unha .casa espa
ñola con fábrica na ·Galiza, polo 
que está no mesmo caso que 
Pascual. Outras duas envasado
ras, Larsa e Besnier, son de ca
pital francés, ainda que en ám
bolos dous casos as suas plan
tas de envasado están na Gali
za. Larsa envasa Larsa, Vega de 
Oro, Arjeriz e Xeve. Besnier, que 
produce tamén baixo o nome de 
Leche de Galicia, envasa Lactel 
e President. • 

O dia 8 de Novembr-o, o DOG 
incluía unha órde pala que se 
resolvia a convocatória das · 
cinco prazas que con 
anterioridade sairan 
publicadas. Das cinco, catro 
foran adxud.icadas a 
funcionários do grupo.e, 
corespondentes á categoria 
de administrativos sen 
especialización, para 
desenvolver o cargo de 
directores de centros de 
terceira idade, para os .que se 
destinaban maiormente as 
prazas. 

Xabier Gómez Santigo, 
experto na cuestión láctea 
do Sindicato Labrego 
Gal ego. 

A importación é necesária para 
non peder cuota de mercado nos 
momentos nos que o leite produ-
cido aquí non abastece ás em-
presas. Empresas como Nestlé 
recollen lei1e galega e marchan 
con el para transformalo en pre-
parados de alimentación infantil, 
a máis rendíbel de todas as acti-
vidades do sector. 

Pala contra, a envasadora de 
Larsa en Vilagarcia non está ao 
100% da sua actividade, por esa 
razón trae leite de fóra. lso signi-
fica que as máquinas están para-
das, mentres a empresa preten-
de levar a cabo unha regulación 
de emprego. 

O Estado español non é autosufi-
ciente no consumo de leite, e só 
produce o 77% do que necesita, 
pero ten unha cota que lle impe-
de chegar ao nível de autoabas-
tecimento. Mentres, Irlanda pro-
duce un 412% do seu consumo, 
Holanda un 245%, Dinamarca un 
194%, Portugal un 116% e Fran-
za un 108%. 

Leites do dia 
(Leite enteiro pasteurizado. Vén-
dese en bolsa de plástico trans-
parente e sempre é galego) 

Envasadora Marca 

S.A. T. Panda Lette Panda 
S.C. O Paleiro O Paiasete 
Coren Central Lra. Coren 
Cop. Sta. M! Loureiro Lette Loureiro 
Val do Tamuxe Lelte do T arnuxe 
Prod. La Tomiñesa La T orniñesa 
Larsa Nai 

Larsa* 
Xeve 
Larsatt 

. desnatado 
** en botella 
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Tendéncias do mercado 

Case todo o leite consumido na 
Galiza está envasado en tetra
brik. Esta tendéncia do mercado 
rexístase en toda Europa, mes
mo no Reino Unido. O cámbio 
débese á modificación dos hábi
tos de compra. Hoxe acúdese 
unha vez por semana á tenda de 
alimentación. A maiores, certa 
presión das envasadoras, cola
borou na modificación dos hábi
tos, ainda que non de xeito deter
minante. 

r--------------------------------------------------, 
Un etiquetado especial 
para di.stinguir o leite galego 
"A Xunta non quereria que se 
impuxese unha etiqueta para 
distinguir o leite galega", afir
mou Xabier Gómez Santiso, do 
SLG, referíndose á posbilidade 
de introducir un mecanismo de 
identificación semellante ao im
plantado co bonito do norte. "A 
Xunta non quer facelo porque é 
submisa ás indicacións da 
Unión Europea e non pode per
mitir que haxa un si~tema para 
os produtores defenderense ou 
para os consumidores elixiren 
un produto do país, que ade
mais ten máis calidade", dixo 
Gómez Santiso. 

A própria Larsa recoñeceu o 
forte impacto no consumo que 
tivo o feíto de que o SLG dese 
a coñecer que estaba a impor
tar leite envasado na Franza 
coa marca galega Vega de 
Oro. Larsa asegurou que non 
volverá a realizar estas impor
tacións ainda que a Xunta 
aceita a prática. A razón de 
desistir é o descrédito que ga
ñou .nun mercado moi concien
ciado. Esta situación indica 
que unha simples etiqueta 
identificativa do leite galega 
teria un efecto decisivo no 
mercado.+ 

L--------------------·------------------------------
Leites de ~uince dias " 
(En envoltura p ástica gris) 

Envasadora Marca Contido de matéria graxa 

Larsa Larsa (enteiro e desnatado) 
Xeve (enteiro) 

. -. -- . ,, .. ' 
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Hoxe en Europa o sector de lei
te subministrado diariamente é 
o ecolóxico , etiquetado como 
tal, sen pasteurizar e microfiltfa
do. Na Galiza a alternativa do 
leite do dia pode ser ventaxosa 
para unha pequena cooper~tiva 
de transformación agrária, pero 
non representa unha solución 
industrial. En calquer caso, re
presenta unha garantía para o 
consumidor, que sabe con cer
teza que sempre é leite galego 
de calidade. 

Unha solución intermédia repre
séntao o leite de quince días, de 
máis longa duración que o leite 
do dia, pero de maior caducidade 
que o tetrabrik. Só Larsa aterece 
esta posibilidade, através das 
marcas Larsa e Xeve e aparece 
envasado en bolsa de plástico 
gris. 

Outro leite que é posíbel atapar 
no mercado é o chamado leite 
branca, que é aquel que leva a 
marca das grandes cadeas de 
distribución e venda directa en 
alimentación. O leite branca· en
vásase nas prantas que mellor 
prezo oferecen e o seu lugar de 
envasado muda con grande faci
lidade,. polo cal non ten garantía 
de orixe. 

Leites brancos 
(Envasados na Galiza 
con leite galega en Nov/94) 

Envasadora Marca 

La Lactária Española Vivó 
lfa 
Dia 
Granxa 2000 

Lácteos Vence - Froiz 

La gasa Spar 
' 

Leites envasados en tetra&rik na Galiza 

Envasadora Capital maioritário Marca 

Feiraco Galego Feiraco 
Xoia 

Lag asa Gal ego Celta 
Campobueno 
Naturade 

Grupo Lácteo Gallego Galego Leyma 
Bomilk 
Xallas 

La Lactárea Española Español Ram 
Complesa 
San 

Lácteos Vence Galego Rio 
Solán 
Cremosita 
Galícia 

Lácteos del Atlántico Español Clesa 
Letona 

~ 

Larsa Francés Larsa 
Vega de Oro 
Arjeriz 
X e ve 

Leche P~scual Español Pascual 
PMI 

Besnier España S.A. Francés Lacte! 
(Leche de Galicia, SA) President 

t. ..... ,.. , .. , ~ ' '1,." "',., ' 1 ·•. 
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Entre os nomes dos 
. adxudicatá'íios figuran o irmán 
do próprio. González Ballesta 
e a súa secretária, que foron 
destinados ás residéncias da 
Terceira ldade de Pontevedra 
e Ponteareas, amais doutras 
dúas persoas directamente 
relacionadas co Partido 

·Popular. 

A este respeito, o Grupo 
Socialista vai presentar no 
Parlamento unha 
interpelación na que pedirá 
explicacións sobre os critérios 
que guiaron a designación 
das prazas e cal é o papel do 
delegado de Política 
Territorial de Pontevedra na 
adxudicación dos postas.+ 

· Contido de matéria graxa 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro e desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 

(enteiro, semidesnatado e desnatado) 
(enteiro, semidesnatado e desnatado) 

' 



MILITARIZACIÓN DA GARDA CIVIL 

É o axente cond.enado polo uso do galega 

Garda .Civil eri folga de fame 
tras -·entrar na cadea 

• por meno$prezo a un superior 
•X.C. 

Ricardo Deus Viña, membro da 
delegación de Tránsito da Gar
da Civil, ven de se declarar en 
folga de fame para protestar po
lo seu ingreso en prisión, baixo 
acusación de menosprezo a un 
superior. A senténcia foi ditada 
por un xulgado militar no que 
están integrados dous xuíces 
militares e outro civil. 

Precisamente o carácter militar 
do Carpo foi detonante dunha 
persecución que Ricardo Deus 
ainda sofre, xa que unha carta 
escrita polo garda e remitida aos 
meios de comunicación, denun
ciando a militarización da Bene
mérita, non gostou na dirección, 
que comezou as presións até 
desembocar no desprazamento 
a Barcelona con ocasión dos 

Xogos Olímpicos. A presión psi- Curros ~nríquez que hai na Coru-
colóxica que suportou Ricardo ña e despregar unha bandeira 
Deus obrigouno a se submeter a ' galega coa estrela vermella. 
tratamento médico. 

Denúncias en. galego 

O Garda fíxose coñecido a raíz 
de pasar polos tribunais por re
dactar en galega as denúncias 
de tránsito. Naque! xuízo foi on
de quedou fixado que "calquer 
cidadán que se achegue a un 
órgao do Estado nunha Comuni
dade Autónoma con língua pr6-
pria, ten o_ deber de dirixirse ao 
funcionário que o atenda en 
castellano, xa que este non ten 
por que entendelo". 

Despois desa senténcia, Ricardo 
Deus foi submetido a tantas pre
sións que, vestido de Garda Civil, 
chegou a subirse á. estátua de 

Nadal no cárcere 

Ricardo Deus non poderá pasar 
o Nadal Qoa sua família, xa que 
esta senténcia obrígao a cum
prir unha pena de dous meses 
de encadeamento á que tora 
condenado con anterioridade. e 
que tiña pendente por non ser 
reclamado até agora. O Garda 
tamén está á espera de cumprir 
outra pena de un ano de prisión 
militar, despois de ser condena
do por viver en Carballo e non 
na Coruña, localidade onde 
presta servizo e onde está obri-

. gado a fixar a sua residéncia 
por un imperativo legal que é 
habitual incumprir entre os 
membros da Garda Civil.+ 

Se os teus filloa 
mellor q,ueres etJuGar 

en materia tJe seguri·dade 
ti tamén podes axudar. 

o 

~ 

Colabóra, ponlles sentit.Hño, 
diGho un novo amigo. 

DiGho ... 

... 

AESQUERDAE 
AFEBRE 

ANTINACIONALISTA 
MANuEL VEIGA 

Nas vésperas do VIII Congreso da UPG e cando nos comentários de 
prensa é ben visíbel o desconcerto que causa a convivéncia no seo 
do BNG de forzas adscritas a ideoloxias en orixe contrapostas -do 
PNG á UPG para entendérmonos-, un libro de recente edición e da 
autoría de Noam Chomsky ven a oferecer unha estimábel luz. 

O intelectual norteamericano di así: "Un princípio básico da arde 
mundial, expresado con claridade no rexisto interno de planificación, 
é que as áreas de servizo non deben sucumbir ao que se chama na
cionalismo económico ou nacionalismo radical. A sua filiación políti
ca é intrascendente; pode ser de esquerdas, de direitas ou doutra 
ideoloxia diferente, pero é sinxelamente inaceitábel". 

Hai que dicer que a sua aseveración non é con todo novidosa. Pode 
un remontarse ás teses de Lenin sobre o imperialismo ou aos anos 
sesenta para encontrar un fio análitico moi similar. Pero quizá pou
cas veces esta visión do nacionalismo estivo tan clara, máxime para 
alguén que non pertence ao ámbito dos países oprimidos e que se 
ten caracterizado sempre por ser un analista internacional a escala 
global . 

Chomsky está a explicar de paso a razón da febre propagandística 
empeñada ultimamente en situar "aos nacionalismos" na orixe de 
grande parte dos males mundiais. 
Non se trata esta dunha descalifi-
cación provisória ante o valeiro 
deixado pola desaparición do co- - - - - - - - - - - -
munismo, como se pode ver, se-
nón dunha campaña premeditada 'Nos documentos 
que trata- de solventar as princi-
pais necesidades do sistema. 
"Nos documentos internos de pla
nificación dos Estados Unidos -di 
Chomsky- considérase que a 
maior ameaza para os intereses 
norteamericanos son os reximes 
nacionalistas radicais, sensíbeis 
a presións populares a prol dun
ha "mellara imediata dos níveis 
de vida baixos das masas" e da 
satisfación das necesidades na
cionais". 

O modelo de comércio mundial, 
controlado desde o GATI, o FMI, 
o Banco Munaíal e os 7 Grandes, 
só pode verse afectado por aque
les países que tan valer un certo 
grado de soberanía para controlar 
os fluxos económicos. Neste ca
d ro político, . visíbel desde hai 
máis de setenta .anos, pero nunca 
tan implantado como agora, o na
cionalismo emerxe como unha 
enerxia global, inexcusábel e libe-
radora, o que de paso fai ainda 
máis patente a indoléncia teórica 
e o despiste político das vellas 
forzas da esquerda -os históricos 
PCs, dos que aquí existe ainda 
mostra actuante- teimudos á ho-
ra de non cuestionar o tipo de in-
serción do país na economia in-

internos 
de planificación 

dos Estados 
Unidos 

considérase 
que a maior 

ameaza 
para 

os intereses 
norteamericanos 

son os 
reximes 

nacionalistas)} 

ternacionalizada e en non reivindicar un máis ancho grado de sobe
ranía para as nacións menos privilexiadas. 

Hai xa máis de quince anos era bastante habitual escoitarlle aos 
dirixentes do Partido Socialista Galega o aforismo de que non ha
bía máis esquerda que a nacionalista, nen máis nacionalismo que 
o d·e esquerda. Esta afirmación móstrase hoxe ainda máis perti-

. nente. E iso porque o tipo de ubicación no mercado mundial 
(campo sobre o que incide o nacionalismo) vai inevitabelmente li
gado ao modelo de desenvolvimento (sobre o que incide a es
querda). Mal se pode hoxe cuestionar unha causa sen poñer .en 
dúbida a outra. Aduciranse as excepcións de Singapur ou Corea 
do Sul para mostrar casos de países que ingresan no clube dos 
ricos, sen cuestionar o modelo de desenrolo. Sen embargo estas 
excepcións son tan illadas e matizábeis que en nada rebaten a 

·afirmación principal. Ahondaría con contrapoñer o caso do Brasil 
ou da India, países ricos pero empobrecidos pola sua dependén
cia colonial ou neo-colonial, para cerciorarse da marxinación á 
que condea o facer o que o Norte prescrebe nos seus periódicos 
recetários. 

Neste contexto deben ser entendidos os pasos que están a dar os 
governos cubano, polaco ou suláfricano, decididos a poñer o seu pe
so político na defensa da soberania do país. E iso con todas as limi
tacións ás que a realidade abriga, certamente, pero tamén como sai
da única se se pensa que modificar as flagrantes desigualdades ac-
·tuai$ é ainda posíbel. + , '"~ · ~-- . 
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SANIDAD E 

As listas de espera antes da transferéncia eran de, once mil persoas menos 

Romai manipulou datos do lnsalud 
•MARIA ALONSO 

O conselleiro de Sanidade, Ro
mai Beccaría, remitiu ó grupo 
parlamentário socialista de Gali
cia un documento no que reco
ñece as avultadas listas de es
pera para hospitalización exis
tentes nos centros sanitários da 
Galiza, próximas ás 30.000 per
soas, pero no que oculta o ver
dadeiro crecemento que experi
mentaron dende que a Xunta 
asumira as transferéncias do In
salud, en Xaneiro de 1991. 

· O informe asegura que o ano do 
traspaso das competéncias sa
.nitárias arredor de 26.000 per
soas estaban xa á espera de 
ser atendidas nos hospitais ga
legas. Desta forma, e segundo a 
versión do conselleiro, até o 
mes de Xullo do ano 1994 só se 
teria producido un cativo incre
mento de mil persoas na lista de 
espera. 

A aparente paz sanitária non parece corresponderse coa realidade dos hospitais. 

Os datos de Romai contrastan 
cos documentos oficiais do In-

AS AUTOVIAS DA XUNTA 

salud. Tal e como publicara A 
Nosa Terra (ver nº 626, corres
pondente ó 16 de Xuño), as lis
tas de espera dos hospitais ga-

Gondomar tamén contra a autoestrada 

O PP de Carballó apoia 
unha manifestación 
contra a peaxe 
•MANUEL PAN/BERGANTIÑOS 

O pasado Venres 28 de Outubro 
unha asemblea en Carballo da 
Plataforma en contra da peaxe da 
autovia Coruña-Carballo serviu 
para convocar unha manifesta
ción contra o pagamento polo uso 
desa vía de comunicación. O acto 
está previsto para as 12 da meio
dia do Domingo 4 de Decembro 
na localidade de Carballo. 

A asemblea da Plataforma con
tra a peaxe na autovía Coruña
Carballo contou coa presenza 
do BNG, a CIG, o Fogar da Xu
ventude, o PSOE, o PP de Car
ballo, o Governo Municipal de 
Carballo, as Unións Agrárias, a 
UXT, AXOBER, a Asociación de 
Hosteleiros de Bergantiños, o 
CAE, Galiza Nova, Hortacar, o 
SLG, a Comunidade "de Viciños 
de Vimianzo, asi como os alcal
des de Muxia, Cabana, Dum
bria, Mazaricos e Camariñas. 

Na comarca de Bergantiños e 
Soneira a resposta á peaxe ten 

a peculiaridade de que o PP ta
mén está integrado na Platafor
ma, mália ter presenza nos con
cellos da zona e entrar en direé- -
ta confrontación coa Xunta. 

Neutro ponto do país- o PP ta
mén está disconforme coa atitu
de da Xunta; eis no Val Miñor, 
onde tamén o pasado Venres 28 
houbo un pronunciamento con
tra o trazado da autoestrada que 
a Xunta ten proxectado construir 
entre Baiona e Puxeiros. O Ple
no de Gondomar, onde o PP go
verna con maioria absoluta, dixo 
unanimemente non á autoestra
da. Outro concello afectado, Ni
grán, tamén do PP, no seu día 
aceitara a via, 'pero esixira, ta
mén con unanimidade, que a 
peaxe non fose implantada. 

Tanto no caso do PP de Bergan
tiños, como no do Val Miñor, a 
oposición viciñal e o temor á 

, merma nas consultas eleitorais, 
abrigaron ao PP local a desobe
decer a orde de Guiña Crespo de 
pechar filas en torno aos viais. • 

legos recollidas en documentos 
oficiais do lnsalud acadaban 
xusto antes das transferéncias 
as 16:000 persoas. Oeste xeito, 

o 
u 
~ 

ANXO IGLESIAS 

o pretendidamente cativo crece
mento apuotado polo conselleiro 
para xustificar s xestión desen
volvida polo seu departamento 

convértese en realidade nun in
cremento espectacular: ·as listas 
dobráronse prácticamente en 
catro anos de xestión do PP. 

O conselleiro de Sanidade non 
só intentou agachar o fracaso 
dos seus programas para acabar 
coas listas de espera, senón que 
chégou a achacar o incremento 
das mesmas ao perfeizoamento 
levado a cabo polo seu departa
mento do sistema informático 
que recolle a evolución estatísti
ca do problema. Romai asegura 
que o número de doentes en lis
ta de espera é sensibelmente su
perior ao do 92, xa que pasou de 
24.500 a 27.000, pero lembra 
que resulta menor que o do pa
sado ano, cando superara· as 
28 .000 persoas. O recoñece
mento destas cifras produciuse 
despois de que este periódico 
publicara un documento interno 
da Conselleria de Sanidade que 
contradecía as reiteradas decla
racións de Romai Beccaria sobre 
a existéncia só dunhas 15.000 
persoas en lista de espera.• 

' 1 .. . - ... • • ~ - - - - - - - - .. - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -- - - - - -·- - - - - - - - - - - - _.., - - - - ... 
As organizacións locais do PP están a desc;>bedecer nalgúns casos as teses da Xunta. 



VIVENDA ____________________________ _ 

Temen que a Xunta e o Concello estañan a agardar palas eleicións municipais 

Adxudicatários de vi-Vendas de protección oficial do Porriño 
agardan desde hai un ano a entrega dos pisos - · 
•MARIA ALONSO 

Perto de 250 
· adxudicatários das 
vivencias de protección 
oficial que a Xunta de 
Galicia construiu no 
polígono· de Torneiros do 
município de Porriño 
denunciaron que están a 
esperar pola entrega dos 
pisos desde hai xa un ano 
e que nen o Instituto 
Galega da Vivencia e Solo 
(IGVS) nen os 
responsábeis do Concello 
lles explican as razóns da 
demora. 

bergan os 246 pisos adxudica
dos tiñan un prazo de execución 
que .debería ter rematado no 
mes de Marzo do ano pasado. 
Este prazo de construción ainda 
figura hoxe en dia nos carteis da 
constructora. Os futuros proprie
tários das vivendas explicaron 
que as obras non se remataron 
nos prazos previstos e se pro
longaron até case o mes de De
cembro do 93, dez meses máis 
tarde do que inicialmente se 
agardaba. 

das chaves das vivendas. Os 
adxudicatários afirman que 
nada falta nas vivendas para 
que poidan ser entregadas ofi
cialmente. 

Desinformación 

Moitos dos implicados temen 
que o retraso sexa únicamente 
unha ·excusa para agachar a 
verdadeira explicación: "que non 
lles interesa políticamente facer 
o acto oficial de entrega das vi
vendas mentres non se atopen 
máis perta as eleicións munici
pais". Se esta sospeita se con
firmara, aseguran, "probable
mente cando recibamos os pi
sos nos atoparemos con que 
estarán completamente deterio.
rados". 

unha auténtica pelegrinaxe dos 'Cremos que ainda non 
adxudicatários desde o Gonce- están rematados' 
llq de Porriño áté" a delegación 
do IGVS en Pontevedra. · Ase- Fontes do departamento do 
guran os afectados que nas de- Concello de Porriño que se ocu- , 
pendencias do Concello lles di- pou da seleción dos adxudica-
xeron nun princípio que haberia tários entre todos os solicitantes 
que agardar a que se enviase sinalaron que non coñecian a 
toda a documentación cos da- .• existéncia de nengun problema 
tos dos adxudicatários a Ponte- nen retraso no tema da constru-
vedra. Despois de soportar un ción das devanditas vivendas 
largo proceso burocrático de de Torneiros. "Cremas subliña-
revisión dos papeis, confirma- ron~ que ainda non están rema-
ron que estos xa estaban nas tados os pisos-e por iso non se 
mans da Xunta, pero os res- entregan". 

Fontes do colectivo de afecta
dos aseguraron que ~s obras de 
construción dos edificios que al-

Os adxudicatários manifesta
ron que poden incluso enten
der o incumprimento dos pra
zos, _porque ven senda algo 
habitual neste tipo de constru
c i ó ns, pero que non poden 
comprender as ra-z:óns que im
pulsan ás institució11s implica
das na urbanización a ter para-
1 izad o o proceso de entrega 

A preocupación pola demora na -
entrega das vivendas provotou 

ponsábeis do IGVS en Ponte-
vedra negaron telas recibido. De todos os xeitos, as· mesmas 
"O que están a facer -indicaron fontes indicaron que o Concello 
fontes do colectivo de futuros de Porriño únicamente se en-
proprietários- é marearnos, carga da recollida de solicitudes 
abrigándonos a dar voltas de e a seleción de adxudicatários, 
Vigo a Pontevedra sen moles- polo que os posíbeis retrasos na 
tarse sequer en darnos a máis construción ou a demora na en-
m í nima explicación do que está trega son responsabilidade da 
a acorrer". Xunta. • 

DEBATE SOBRE OS PARQUES NATURAIS 

NON AOS PARQUES DO PP 

En relación ao artigo Si aos parques na
turais de Xoán Carlos Carreira, aparecido 
no nº 647 de ANT, quixera responder á 
critica á postura do SLG expresada neste 
mesmo meio através da sua Secretária 
Xeral, Lídia Senra; na medida en que co
ñazo os debates e conclusións a que se 
chegaron ~o seo do sindicato; e por can
to considero que non son suficientes e 
correctamente comprendidos, senda a 

_ miúdo mal interpretados. 

Non é, precisamente, o autor de devandi
to artigo, unha persoa que ignore as aná
lises feítas polo SLG. De feíto, considero 
que existe unha total coincidéncia en di
tas premis~s das que se parten, como el 
mesmo recoñece: 
-Crítica á política de Parques Naturais 
como operación propagandística que en
cobre a destrución xeralizada do mei'o 
ambiente. 
-Defensa dos/as labregos/as afecta
dos/as, por canto consideramos que non 
deben carregar cos custes económicos. 
-Valoración do papel dos labregos 
como conservadores da natureza frente 
aes insultos dos ecoloxistas. 
-Defensa da· agricultura produtiva, tren,. 
te a quen, coa coartada doutras alternati
vas, a ataca. 

O que critica o autor é que destas premi- _ 
sas se chegue á conclusión: Non aos 
parques naturais. Lago faise unha defen
sa destes que simplesmente non ven a 
canto, pois o SLG nunca criticou os Par
ques Naturais que Xoán Carlos Carreira 
nos pinta tan bucolicam~nte nesa páxina, 
senón os Parques Naturais que concreta
mente se están a facer, e que parten das 
premisas devanditas, e de máis premisas 
é fundamentalmente a exclusión anti-de
mocrática dos afectados na elaboraCión 
dos Planos, a imposición via DOG frente 
a negociación e ao diálogo. Eses son os 
parques naturais do PP, e insisto no de 
Parques do PP, porque non pasaron polo 
Parlamento para seren consensuados 
cos demais grupos políticos. E é a estes 
Parques aos que o SLG di non, e máis 
concretamente ao das Fragas do Eume, 
tal como está elaborado. 

Pero se Xoán Carlos Carreira quer talar 
dos Parques Naturais en abstracto tamén 
se pode entrar a debater a filosofía des-

VARIACIÓNS SOBRE UN ARTIGO DE LIDIA SENRA 
X.C. GARRIDO COUCEIRO 

tes. i= máis, asi como no SLG existe coin
cidéncia de opinións ao respeito, no seo 
do movimento ecoloxista, ou mesmo en
tre os técnicos da administración, existen 
xa posturas contraposfas. 

A miña situación de diletante, empúrra
me, ademais, a tomar man delas. No arti
go Naturaleza en conserva dun coorde
nador da revista ecoloxista Integral, Sergi 
Ramis, dise: 

Cada vez ha máis parques e reservas na
turais. Tanto progreso fictício levou á natu
reza a sobreviver a duras penas en pe
quenos recantos do país mentr~s que todo 
o demais é engulido polo home. Estas áre
as protexidas deben considerarse máis 
unha derrota que unha vitória, posta que 
significan que o resto dd território se pode 
destruir. E ainda asi a Administración fo
menta que estas parcelas se convirtan 
máis en áreas onde cociñar paellas do
mingueiras que nos últimos refúxios da 
vida selvaxe .. . Esta delimitación do territó
rio baséase nun
ha premisa que 
debería ser des-

En canto ás voces críticas desde a pró
pria administración quixera reflectir aqui 
un artigo titulado_ Cultivar a cultura, notas 
para a estratéxia_ de conservación da bio
diversidade, de Joaquín Arauja, nunha 
publicación do Ministério de Agricultura, 
no que di: 

Xa non caben pqlíticas agrárias e ambien
tais separadas. E mais, non caben políicas 
de tipo nengun separadas do entorno. E 
parece claro que o camiño deberia embo
car cara unha xeralización da agricultura, 
silvicultura e gadarias ecolóxicas ou, ainda 
moito mellar, sinxelamente, naturais. E 
nisto xa están teitas todas as demostra
cións, incluída a rentabilidade ... 

... Cegos en canto a entender os procesos 
ecolóxicos, convertémonos nunha onda de 
curiosos impertinentes, av.entureiros de fin 
de semana, cazadores e pesc·adores, rui 
dosos motorizados e un longo moito máis 
que desborda. En relación cos indiscutí
beis dereitos dunha sociedade a facer tan 

mal uso do vivo e 
palpitante hai que 

cartada polos --------------

situar as políticas 
de espazos natu
rai s protexidos, 
as .cinexéticas e 
as de turismo ru
ral, a miúdo coin
cidentes no tem
po en espazos de 
moitas das nasas 
mellarse comar
cas e localidades. 
Conviria ter pre
sente que, no 
hoxe auxe ten
dente a declarar 
espazos protexi
dos, é, na maioria 

ecoloxistas: unha 

~:rt: ~~ ~!~~~g~~¡ . 'O SLG nunca criticou 
carta brai:ica para 
destruir. E a pesi
mista política de 
pensar que é im
posíbel conserva
lo todo, que o 
avance da socie
dade representa 
af astarse da natu
reza e que, no en 
tanto, somos o 
suficientemente 
xenerosos como 

os Parques Naturais que 
Carreira nos pinta tan 

bucolicamente senon os 
Parques Naturais que 

concretamente se están 
a facer' 

para preservar 
unhas pequenas illas nas que consenti
mos que a vida selvaxe perdure. 

Ademais Sergi Ramis analisa a falta de 
investimentos da administración nestas 
zonas protexidas. lnvestimentos que se 
tan en propaganda institucional para que· 
a xente acuda, e -p·recisamente- ao aco
dir masivamente, está a xerar máis pro
blemas ecolóxicos. 

A consecuéncia directa desta frecuenta
ción masiva é que os espazos se degra
dan, énchense de lixo, ábrense novas pis
tas fo restais para .. méilór.af. Q,"'át~·a.so.:~ .. · 
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dos casos, incon
sistente. Non 

pasa dunhas boas intencións, ademais pu
ramente teóricas. Para que sigan cumprin
do . o seu papel bastaría con facer o uso 
sostíbel da paisaxe. Ese que non supón 
máis extración que recarga, ou máis peso 
que a capacidade de acollida. Ou o da pla
nificación do território de acordo a critérios 
de mantimento da diversidade vital dos 
mesmos. Bastaría a sinxeleza para que 
·nos sobran espazos protexidos, porque to
dos o estarían por seren usados como mo
rada, en lugar de fábrica. Nada máis lonxe 
desta proposta de conservación da biodi
versidade que proibición nengunha. Todo 
se pode facer sen secuelas graves para o 
entorno. Hai que estender a todos o con-

vencimento de que é posíbel e rend íbel un 
comportamento que se traduza en levida
de.. . Por outra parte o turismo rural debe 
ser enfocado precisamente como mante
dor das culturas rurais e non como un cho
que desfavorábel entre visitante e visitado , 
que xamais debe ser entendido como ser
vidor, senón como hospedador, o mesmo 
que o próprio entorno. 

Eu sen ser experto na matéria, como 
simples observador, penso que Galiza 
necesita dunha lexislación global na que 
se integre política agrária e conservación 
do meio ambiente. Non me vale o argu
mento de que mentres isa non acorre, 
hai que ir salvando o ~ue poda através 
dos Parques Naturais. Leva o mesmo 
tempo desenvolver esa lexislación que 
realizar un parque natural. Por exemplo, 
por que non existe unha no~mativa sobre 
a prática de deportes a motor en entor
nos naturais?, lexislación que existe en 
Cataluña. Canto tempo leva desenrola
da? Que oposición pode ter ese tipo de 
lexislación? .. A esta última pergunta si 
teño resposta. A do Deputado do PP 
Xoán Casares, que organiza Campiona
tos de España de Trial nunha zona que 
nas normas subsidiárias tiña a mesma 
catalogación de zona de interese natural 
que as Fragas do Eume, refírome á Fer
venza do Merza. 

E isto lévame a outra cuestión: Como se 
pode confiar a xestión política de par
ques naturais a estes depredadores da 
natureza? Pois o modelo de Parques que 
nos impoñen exclue aos representantes 
dos labregos da sua xestión. 

Senda consciente de que os termos os 
que o debate que se está a producir retí
rense a estratéxia, xa que existe unha 
coincidéncia nos obxectivos, considero 
moi positivas as intervencións de Carlos 
Vales, Manuel António ou Calin: atacan
do os · argumentos do SLG, ou outros ar
gumentos -de ecoloxistas e técnicos
como os aqui aportados. E agardo que 
non morra o debate, pois tanto eu como; 
estou convencido, os do SLG, non ternos 
problema en cambiar opinión se se nos 
demostra que os Parques Naturais que 
está a promover a Xunta van sevir para 
protexer a natureza e m~llorar a calidade 
de vida dos labregos e labregas e do 
conxunto dos cidadáns deste país. + 



. ELEICIÓNS SINDICAIS 

Eleitos os mil primeiros delegados RESULTADOS DAS ELEICIONS SINDICAIS 

Vigo 102 94 67 90 353 
Pontevedra 32 26 31 31 120 
Suma provincia 134 120 98 121 473 

Medran CIG e independentes, UGT 
retrocede e CCOO mantense estabel de Pontevedra_ (28,32%) (25,37%) (20,72%) (25/58%) (100%) 

•M.V. nos, caso de Astano, parecen 
estar a incidir negati"amente na 
obtención de delegados. 

como a factoría automobilísitica 
Citroen. 

Santiago 
A Coruña 
Ferrol 
Suma provincia 

10 22 
55 73 
2 28 

67 123 

10 2 44 
67 62 257 
25 9 64 
102 73 365 

O crecemento da CIG e dos in
depe nd entes, o retroceso de 
UGT e a estabilidade de CCOO 
conforman as liñas básicas do 
proceso eleitoral sindical, a 
dous meses do seu início. Ac
tualmente foron xa eleitos ·en 
Galiza 948 delegados. 

Tamén o número de delegados 
agrupabel baixo a categoría de 
independentes está a medrar. 
Para as centrais de clase este 
seria o resultado da forté pre
sión que están a exercer os pa
tróns nalgunhas empresas . . Os 
independentes teñen o seu prin
cipal rádio de incidéncia nas pe
quenas empresas, grandes su
perfícies comerciais e no sector 
servícios. A maiores de certos 
lugares de clásica implantación 

CCOO mantense como un sindi
c_ato poderoso, beneficiário neste 
momento do retroceso da UGT. 
Chama ainda asi a atención que, 
polo mom.ento, esteña a ser su
perada na província de Ponteve-

da Coruña · (18,36%) (33,70%) (27,95%) (20,00%) (100%) 
Suma provincia 13 7 9 13 42 
d Lugo (30,95%) (16,67%) (21,42%) (30,95%) (100%) 
Suma provincia 16 5 20 27 68 

. tira pota CIG e sobre todo en nú
cleos obreiros como Vigo, onde 
a sua incidéncia era tradicional. 

de Ourense (23,54%) [7,35%) (29,41 %) [39,70%) (100%) 
Total Nacional 230 255 229 234 948 

É este o primeiro tramo transcu
rrido das eleicións sindicais que 
se prolongarán a todo o ano que 
ven. Con todo, parece consta
tarse xa o efecto da crise da 
PSV sobre a UGT que, de conti
nuar o proceso ao mesmo ritmo , 
perderia máis do 10% da repre
sentatividade en Galiza e pasa
r i a a ocupar unha praza moi 
igualada con CCOO e CIG. 

% Representativ. (24,26%) [26,9%) (24, 16%) (24,68%) (100%) 

Os resultados de Ourense e Lu
go non poden considerarse ain
da significativos, polo escaso nú
mero de delegados eleitos.+ 

RESULTADO POR' SECTORES 

Administración 25 13 10 3 51 
Alimentc/T extil 17 18 21 2 58 

RESULTADOS NAS CAIXAS DE AFORRO Banéa 51 22 ~ 25 58 156 

~/• :0::,:·~?:I\~.t••::~;;i1;:~!im~;,:;;:;~~1f¡;:t-:~~1~'tt-~1~:::~~@.~1:;1irr:~m1:1ir.:;111'-11~·t1111Hi~ftii 
C. España l 4 1 6 
C. Galicia 36 35 6 9 86 

Construccion 48 41 30 12 131 
En sino 1 15 4 20 
Mar 1 2 l 4 

C. Ourense 9 1 1 12 32 Metal 36 91 49 31 207 
C. Pontevedra 3 1 O 9 22 Qui micas 26 10 15 7 58 
C. Postal l 2 4 7 Servicios 25 57 62 117 261 

O sindicato nacionalista é o que 
mostra un maior índice de cre
cemento, só desbaratado polos 
seus resultados na província da 
Coruña e en cidades como Fe
rrol , onde os problemas ínter-

C. Vigo 12 7 27 46 

Total 62 37 42 58 199 
Fonte: Confederación lntersindical Galega 

ÉTICA SINDICAL OU FINANCIAMENTO 

Algúns levamos anos agardando unha regu
lamenteción no mundo do traballo, no canto 
da presentación dunha Ley de Financiamen
to dos sindicatos, que insiste no rexeitamento 
de situacións das máis clásicas cenas do sé
culo de Ouro da picaresca hespañola, e dos 
freces máis realistas que o naso, e sempre 
presente en todos os eidos da esperpéntica 
vida política e pseudonacional galega, Valle 
lnclán, deixounos como herencia cultural. 

O pranteamento é vello, mais nistes intres 
seria necesário que o proxecto fose pasto 
enriba da táboa do Parlamento Hespañol, 
debido a corrución no eido sindical que leva 
a que aqueles chamados a representar os 
intereses dos traballadores, labouren en 
comparsa das patronaes, ou no caso das 
Empresas Públicas, do goberno de turno 
- PSOE- nesta ceifa. , 

A teima ve o caso nunha etapa na que as 
cond icións sociolaboraes no conxunto do 
Estado vanse esvaindo a travexo dunhas 
esmagadoras leis sociaes, namentras UXT 
e CCOO, coa tan cacarexada "Unidade de 
Ación" e acordes gobernos-patronaes-sindi
catos, afortalan os seus aparatos e garan
ten a sua estabilidade co trato de favor nas 
subvencións que o goberno central lles 
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A PROPÓSITO DA CRISE DE IBÉRIA 
CARws PIÑEIRO PASTORIZA 

aporta. Mais o financiamento esténdese a
traveso de órgaos coma o Consello Econó
mico e Social, órgao no que os sindicalistas 
teñen un trato especial (de altos funcioná
rios do estado), máis órgao alonxado de to
da posible influencia na elaboración de leis 
e normas laboraes. 

A cuestión e esmagadora se irnos acollando 
os tíos das implicacións nas Empresas Públi
cas, e onde nos le-

da UXT. Razóns abondan para que capilar
mente os traballadores sintamos os aguillóns 
das tramas, e como canto máis chuchan 
eles~ mais se nos vai esfarelando o noso de
rredor un mundo dunhas pequenas garantías 
de densenrolo social, levándonos ás leis da 
selva, ás leis do Maquiavelismo Económico. 

Resalto Iberia polos datos que eu teño a po
sibilidade de aportar, de como das mans do 

Goberno Psoista, 
Miguel Aguiló con van tales fíes, vai

nas afundindo nas 
soterradas tramas 
de financiamento, 
que fai unha mos
tra de que a corru
ción abunda en to
dos os estamentos 
sociaes, e que ho
x e por hoxe é a 
piar enfermidade. 
Corrución que nos 
apresenta empre
sas coma Iberia 

---------------- perta de douscen

que corren o risco 

'A paradoxa, é que os dous 
segredarios do Transporte 

aéreo, Fermín López 
(CCOO), e Ceci_lio Pérez 
(UGT), son membros do 

Consello de Adminfstración'. 

tos contratos blin-
dados, desembar
cou na empresa, a 
cal pechaba un 
exercício econó
mico (1990-91) 
cuhas perdas en 
derredor de 6.000 
millóns de pese
tas. 

de ir a pazrar ao listado das finadas, ou das 
desfeitas por unha xestión intencionada e 
que despois poñen nas mans dalgunha orga
n.ización chagada aos aledaños do PSOE e 

En catro anos a 
xestión que hoxe 

lidera o Presidente do IN 1 Javier Salas, mos
tran unha empresa en situación de "Quebra 
Tecnica". Atrás deixamos 4 anos de malver
sación da economía da empresa -venda do 

#f., t,. ..... ., .. 1 T ·- 1"' 1 , " 
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seu património-, de 120.000.000 millóns 
aportados pala Com1,1ñidade Económica Eu
ropea, e un longo etc. A paradoxa, e que os 
dous Segredarios do Transporte Aéreo, Fer
mín López E:ovarruvias (CCOO), e Ceci lia 
Perez Velasco (UGT) , son membros do 
Consello de Administración e ca-garantes 
do acontecido, responsábeis de que hoxe 
para os traballadores de Iberia os nomes de 
CCOQ e UXT. Teñen a sana maldita. 

Mais, o financiamento teri moitas fendas. 
Dende a suposta entrega a fondo perdido, 
ate a compensación en especie: viaxes, 
hoteis, cretas a fondo perdido a travexo do 
control do Montepíos, facilidades na ocupa
ción de postas especiaes, colocación dos fi
llos e familiares, facilidades de todo tipo na 
acción sindical dos sindicatos implicados; 
comisións na que esmorecen as queixas 
dos traballadores, e un longo etc, na que se 
asentan un exército de persoeiros "libera
dos", cuxa función e intereses son contra
rios as dos traballadores no seu conxunto. 

Perante 1993, un acordo coa Direción do 
INI, garante o aceso destes persoeiros sin
dicais o Concello de Administración do INI. 
Perdemos unha vez máis os traballadores 
(Salas e presidente de Iberia).• 
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. Q FUTURO DO AGRO 

E elmiro López lglésias 
'Non sobra xente no campo, o que pasa é que hai pouca terra cultivada' 

\ ' \ . 

•MANUEL vE1Gl vo. De non ser así, o que pode 

\ 
suceder é que, a medida que a 

e G l. t" xente vella vaia morrendo, gran-
ree que a iza es a des extensións de terra quedarán 

pendente ainda dunha abandoadas. Dese modo, o que 
reforma das estruturas teremos será un agro co~>, mes-

, • • 1 mos problemas, pero ma1s pe-
agranas que consolld~ queno. 

sectores proputivos 1 Que lle recomendaria vostede 
básicos. Edelmiro Ló~ez ao Conselleiro de Agricultura? 

lglésias é profesor d~j Aqui non se levou a cabo a refor-
Faculdad~ compostelana maque tivo lugar no resto de Eu-
de Económicas e ropa xa nos anos sesenta. Por iso 

non serve imitar as recetas que 
recentemente viu na actualidade se están a aplicar 
refrendada a sua tese alá, como axudas a renda, sub

vencións ou pluriactividade e que 
doutoral que leva por a eles !les panden servir para 
título Demografía e manter estabel o sector. Aquí ur

xe unha reforma estrutural. Non 
estruturas agrárias. se pode dar o paso de diversifi-
Aná/ise da dinámica car, sen antes contar cuns secta- . 

res básicos fortes. En Galiza 
demográfica e das cómpre unha política de xubila-
mudan<;as nas estruturas cións anticipadas, xunto co esti-
~ d"' · d · /t mulo da permanéncia no campo 
J un 1anas a agncu ura de xente nova. lsto talando en xe-
galega entre 1950 e ral, porque na franxa oriental de 
1993 Galiza comeza a haber fenóme-

. nos de despovoamento fortísimos 

É certo que sobra man de obra 
no campo? 

Se comparamos con outros pai
ses e se o facemos globalmente 
ternos que dicer que si. Pero o 
que pasa é que ese exceso co
rrespóndese con persoas de ida
d e moi avanzada. Xente nova 
non queda ·apenas. En concreto 
só o 6% dos mozos activos, ·me
nores de ·25 anos, traballa na 
agricultura. Xa que lago, o risco 
que corremos é o de pasarnos de 
frenada. Só através dos mecanis
mos naturais, de aqui a 20 ou 30 
anos, a povoación agrária pasará 
do vintetantos actual ao 6% que 
decimos. Insistir en que sobra 
man de obra no campo non ten 
nengunha útilidade práctica, por
que xa se está a reducir enorme
mente de feíto. 

En que haberia que centrarse 
entón? I ANXO IGLESIAS 

e os que quedan son tan vellos 
que non están en idade xa de 
provocar un rexuvenecemento da 
povoación. Pero, sobre todo, o 
que resulta inaceitabel é subven
cionar o abandono sen máis, co
mo está a facer o governo, por
que o problema de Galiza non é 
que sobre man de obra no cam
po, senón que ternos pouca su
perfície agrária: hai entre 800.000 
e 1.000.000 de hectáreas de 
monte baixo en situación impro
dutiva, grande parte delas recu
perábeis para usos agrários. Al
guns proprietários preferiron plan
tar piñeiros antes que vender as 
terras. Todos os analistas coinci
den en que en Galiza hai moitas 
terras agrárias destinadas a usos 
forestais e, doutra parte, montes 
que deberian estar arborados e 
que están pelados. Esta falta de 
ordeación dos usos da terra é moi 
grave cando o que se busca é a 
rentabilidade. 
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ación agrária baixou de case o 
80% a pouco máis do 20% e, en 
cámbio, as expl0tacións non au-

mentaron de tamaño, nen se fixe
ron máis rentábeis. Xa que lago, 
en vez de insistir tanto no número 

de labregos, o que hai que talaré 
de modificar as estruturas para 
que o campo seña máis produti-

O feito de que as zonas onde esp1 
Cando se tala de que hai que re
ducir a man de obra na agricultu
ra, cóntase cun suposto implícito: 
pénsase que ao haber menos 
xente, aumentará o tamaño das 
explotacións, mellorará a produti
vidade e, como consecuéncia, vi
virase mellar. Pero iso é precisa
mente o que fallou nos _últimos 
co_arenta anos en Galiza. A pavo-

'Os que mercan 
fincas para investir 
e non para 
producir deberían 
pagar impostes 
de investidores 

} e n'on de . ,, ( 

¡ agricultores', .. 

r------------------------------------------------------------------------------, 
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10 envelleci"1ento do campo galego ¡ 
supera á média comunitária' 
Que opina da concentración Límia. Se estas reformas non se coa reconversión, cesaron as 
parcelária? levan adiante o campo quedará saidas de mozos do campo; pe-

moi bonito, pero sen xente. ro segundo chegou unha certa 
É unha necesidade evidente, recuperación voltaron as tasas 
entre outras razóns porque sen Vostede analisou a emigra- de abandono, moito máis fortes 
ela é imposibel rentabilizar a ción. Calé a conclusión máis ainda ca antes. A recesión do 
maquinária. Tampouco campar- destacada? 91 voltou frear o trasvase aos 
to nostálxias. Os. balados son núcleos urbanos. O que pasa é 
bonitos para ilos ver o fin de se- Como se sabe, o éxodo rural que actualmente a pirámide de 
mana, pero non pensan o mes- até o 75 foi cara a emigración. povoación está tan envellecida 
mo os paisanos e senón que llo Mesmo se medraron as cidades que, ainda que non emigre nin-
pe rg unten alí onde se fixo a galegas foi grácias a moitos guén, o campo perde xente polo 
concentración e poden meter o emigrados que retornaron a próprio proceso natural. lsto 
tractor onde antes non podían. elas e non á aldea da que provi- non pasaba nos anos 50 e 60, 
O labregos de Boimorto ou Ar- ñan. Pero ao pecharse a emi- nos que nacian máis nenos dos 
zua melloraron o seu nivel de vi- gración exterior, a partir desa que morrian, pésie á emigra-
da grácias ~o leite e á caneen- data, obsérvase unha correia- ción. Agora pagamos precisa-
tración. Outra causa é que haxa ción elevada entre a criación de mente o éxodo d~quelas déca-
que facela con tino, sen cometer emprego na indústria e servizos das. Hoxe o envellecimento do 
as falcatruadas que ao mellar se e a perda de. emprego agrário. campo está moi por riba da mé-
fixeroñ nalguns lugares, caso da · Así do 82 ao 85, coincidindo dia comunitária.+ 
----·~~~..:...; _____________ , _______ ).:_'_' __ ,.:._~-------------------------------------------

hai menos xente sexan as máis se 
atrasadas contradí as teorías pre2 
oficiais? dea 

Ciar 
Claro, porque os recursos exis- perc 
tentes non se reorganizan entre tor < 

os que quedan. O que tiña catre tem 
leiras segue traballando as mes- gula 
mas catro e o resto queda a man- que 
te. Con cámbios na tecnoloxia ainc 

'A maioria da xente 
que merca terras 
faino para investir, 
iso dá lugar a que o 
que busca terras 
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produtiva e siste
mas máis extensi
vos, a xente que hai 
poderia sacarlle 
partido a todo o te
rritório. 

'Hai que poñer os meios para que·a 
xe.nte nova quede no campo antes de 

non dá seguridade 
ao que traballa as 
terras e irnpide que 
se meta a reestru
turar a explotación 
porque se cadra á 
volta dun ano que
da sén elas; en se-Mercado 

de terras 

que este se desertice'. \ 

Porque aqui non 
se produqiu unha 
evolución similar a doutros pai
ses europeos? 

É que aquí a xente marcha do 
campo pero non deixa as terras. 
Alguns, ainda que 
teñan traballo na 
vila, seguen vincu
lados a elas. Son 
os que se chaman 
simbióticos. Ta
mén está o caso 
dos agricultores 
xubilados que van 
deixando de traba
llar, pero non se 
desfan das terras. 
Eses dous factores 
bloquean a posibi-
1 id ad e de que as 
propriedades pa
sen a mans de no
vo s produtores. 
Por outra parte, as 
terras que si que
dan libres non son 
compradas ou 
arrendadas por ou-

tras · agricultores debido a duas ra
zóns: non existe un mercado de 
arrendamento de terras, só exis
ten cesións en precário mediante 
acordes verbais, pero esta fórmula 

gundo termo, se 
ben é certo que son 
poucas as terras 

. que se venden, ta-
mén é certo que ademais moitos 
dos que as. compran non son agri
cultores. Eu estudei en concreto a 
bisbarra de Arzua, na segunda 
metade dos oitenta, e moitos com-

praban para in
vestir, como xeito 
de colocar os car
t os, pensando 
que as terras se 
lle van revalorizar. 
Aproveitase ta
mén a opacidade 
fiscal que existe 
neste terreo para 
evitar impostas. O 
resultado de todo 
isto é que o prezo 
das terras segue 
a subir, de modo 
que o que queira 
dedicarse á agri
cultura nori canta 
con moitas terras 
disponíbeis e de 
telas non as pode 
adquirir a un pre
zo razonabel. • 

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

! 1 Aqui todo o mundo aspira a converter 
a sua_ leira en solar e iso pasa 
porque non· hai unha ordeación do território' 
Tamén hai quen merca terras 
pensando que merca un solar? 

Até agora cada quen fixo a casa 
onde lle cadrou . Diso tirouse a 
conclusión de que toda finca 
que esteña perta dun camiño é 
un solar potencial. Nesa medida 
o prezo é de solar e non de leira 
para producir . Xa que lago, o 
máis urxente é delimitar os usos 
do solo e 1dicer o que é urbani
zabel e o que non. Hai que pro
texer aos usos agrários desa 
competéncia especulativa. Aquí 
case todo o mundo ten os seus 
proxectos patrimoniais ligados a 
que se lle revaloricen as fincas. 
Funciona a créncia clásica da 
especulación: como as terras 
sempre foron aumentando de 
prezo , a xente espera que lle 
dean máis por elas no futuro . 
Claro que depende das zonas, 
pero en todo caso este é un fac
tor que contribue á que moitas 
terras esteñan abandoadas. Re
gular isto é imprescindibel para 
que a agricultura seña rentabel, 
ainda a costa de que alguns 
proprietários se opoñan. Tamén 
creo que os proprietários absen
tistas, que nen traballan as te
rras nen as arrendan, deberían 
ser penalizados através dos im
postas. O que quere investir que 
pague como investidor e o que 
quere producir que paga menos, 
como xa sucede agora con cal
que r agricultor. Tamén debe 
matizarse que non todos en Ga
liza son pequenos proprietários 
de terras, tamén os hai media
nos e grandes. 

Pero escoitase dicer que as 
terras agora non valen nada? 

ta e lle dis: fariasme un contrato 
de arrendamento, por exemplo, 
a quince anos? Daquela fixo que 
che di : aí! non, eu deixochas 
aqui para que as tr.aballes. Hai 
tamén moitas situacións inter
médias. É certo que algunhas 
terras quedan a ermo, pero os 
máis dos casos son de cesións 
sen papeis, dos que deixan pa
cer o gando do veciño, pasando 
polos que venden ou regalan a 
herbados lameiros. 

Pero, con todo, se média pro
vf ncia de Lugo e outra média 
de Ourense se están a deserti
zar, os prezos deberían ser 
baixos? 

Os prezos seguen a ser altos en 
relación co valor agrário. Sem
pre se comparaba o prezo da te
rra en Galiza co que valía no 
resto do Estado, pero isa quere 
dicer pouco, dado que aquí a 
produción por hectárea é global
mente moi superior á média do 

Estado. O que hai que comparar 
é o prezo das terras, en relación 
coa renda agrária, no resto de 
Europa e o que resulta é que en 
Galiza o prezo resulta entre 1,7 
e 2 veces o que lle corresponde
ría. Esta situación deu lugar a 
que a maioria das explotacións 
que aumentaron o tamaño da 
sua terra cultivada, que tamén 
as hai, sobre todo no norte, o fi
xeran non por mercar terras, se
nón grácias a roturar monte. 

E non haberá que procurar 
que a terra seña máis rentabel 
en lugar de pensar que ten un 
prezo caro? 

Tal e como está a situación ho
xe, o que hai que facer para que 
a terra teña valor como médio 
de produción é recortar os derei
tos dos que a teñen como -médio 
de investimento. Por culpa diso, 
como dixen, aterra ten máis va
lor do que seria axeitado. Que 
no futuro se poderia alcanzar 
unha rentabilidade produtiva por 
hectárea superior ao actual? 
Pois é moi posibel, iso levaria a 
que a terra se revalorizase no • 
seu dia. Pero o lóxico é que o 
prezo da terra acompañe á evo-
1 ución da rentabilidade agrária. 
A renda agrária por hectárea en 
Galiza dobla á média española, 
supera a Fráncia, a Dinamarca e 
a Alemaña e está por baixo da 
de Bélxica, sendo unha terceira 

'En Galiza 0 prezo parte da de Holanda. Pero o 
problema é que, por exemplo, 

da terra está duas tendo unha renda nón moi supe-
rior á de Dinamarca, o prezo da 

veces por riba do terra en Galiza é case do doble. 

que Corresponder.la En concreto en Galiza, para po
der pagar o que che c.usta unha 

en función da sua hectárea de terreo, necesitas 
· Se lle perguntas aos que teñen dedicarlle todos os ingresos que 

fincas, diranche que xa non hai rentabilidade obtes desa terra durante nove 
quen traballe a terra. Pero se anos, mentres que en Fráncia 

; . ,. vas á $egunda parte da pergun- agrária'. abonda con 3,8.+ 
~ .... ':, ~!.. ____ :__:_:. _______ .:..;.~_ .. _ .. _ ,...;.·_.; __ ~-~-------~---~--------~ ... -- ·~·-..: _____ ,.:. _______ .:_.: __ .=.;; .:.:. J ...... 

Rir dos galegas 
Hai dores que non serven para facer chistes. Un integrante do 
grupo Les Luthíers ensaia na·revista de Bos Aires HUMOR os 
límites da comicidade. "Hai certas dores nas que $ unha ruindade 
amolar. Facer coñ,as, por exemplo, da traxédia dos xudeus nas 
cámaras de gas. E unha traxédia grande demáis para andar a 
foder nela. Non é doado estabelecer o límite. Non seria eu quen de 
proibilos pero penso que non me caeria simpático o que tales 
chistes fixese. A min amólanme ben os chistes dos galegas, 
poñamos por caso. Sóanme a un recurso para descargar as nasas . 
próprias broncas, frustracións e resentimentos én todo un pavo, 
coa escusa da torpeza. Quen vaia á Galiza verá que son máis 
espilidos ca nós. Teñen un país lindo e son máis sérios, 
responsábeis e de fiar. De parvos non teñen cousa. O imaxinário 
colectivo de que se bota man para os chistes dos galegas é o do 
ihmigrar:ite que de parvo tamén non tiña nada. Era un tipo que viña 
a buscar a sua vida, a mellorar; un tipo sério que miraba polos s~us 
tillos. Por moi bons que sexan os chistes, non me gustan por iso. 
Están emparentados de lonxe coa xenofóbia e isa non che me 
gusta un caralla. Outra causa que me arrepia é a cámara salpresa. 
Cando vexo o engano de observar ás ?gachadas a alguén que non 
se sabe observado, o que me provoca é perguntar: por que non 
rides da vasa nai, do vaso irmán? Non quero insultar a ninguén 
pero só pergunto: xa que sodes tan listos de vos rir desa vella, por 
que non poñedes diante da cámara á vasa nai e facedes o 
mesmo?". 

·Bernardino Varela, irmán 
perseguido 
Bernardino Varela, fundador das lrmandadades da Fala, morreu 
na sua casa do barrio de San Roque da Coruña, nos escuros anos 
40, marxinado e agoniado pala situación política. Lémbrao a sua 
tilla Elvira nunha reportaxe de Xosé Anxo González publicada en 
EL CORREO GAILEGO do dia 20. "No anos de asexo e terror a 
famma exiliouse a San Roque, para fuxir. das brigadas e dos 
camisas azuis que fusilaban a vermellos e galeguistas na rotonda 
de Riazor. Os pecados do matrimónio eran graves no reino das 
hienas alzadas en armas. Nos anos da República, Bernardino fara 
secretário fundador das lrmandades da Fala e militante do Partido 
Galeguista. Detívoo a Guardia Civil por ter un bastón-estoque, que 
el mesmo mostrou á patrulla de rexisto. Estas son as miñas·únicas 
armas, precisou Bernardino ao Cabo, perante a sua biblioteca 
coas traduccións de Tagore. Metérano preso duas semanas nunha 
corte de cabalas. Fara o capitán máis novo da Mariña Civil en toda 
España, con título aos 1.8 anos. Falaba inglés e francés e 
participaba na tertúlia ilustrada do Café Galicia. A sorte da súa 
muller foi máis-ruin. Mestra de nenas tuberculoso durante 18 a nos, 
Elvira Bao foi denunciada polo seu xefe Luis Alonso, director do 
sanatório de Oza, encerrada na cadea sen xuizo durante máis de 
tres meses e botada do traballo sen máis cargos que tomar o té 
coa muller do último governador civil da República". 

Estratéxia socialista 
Carlos Lage, vicepresidente do Consello de Estado cubano, 
anunciou nun recente discurso que o capital internacional poderia 
ter maioria en certas áreas do turismo e a indústria que non fosen a 
educación e a sanidade. Dias despois, o diário GRAMMA publicaba 
uhs apuntes necesários sobre as recentes intervencións de Lage. 
"Hai quen prefire escoitar que a nasa estratéxia é a do sistema 
capitalistas, p~ro diso non hai nada. A nasa estratéxi§l de 
desenvolvemento está dentro do sistema socialista. E flexíbel e 
toma en canta as circunstáncias do mundo de hoxe, capaz de 
asumir moitos procesos.( ... ) Nengun seitor produtivo será excluido 
do investimento de capitais extranxeiros, e niso incluese 
expresamente a produción de sucre. Están ben abertas as 
posibilidades para criar asociacións económicas nos servizos, agás 
os relacionados coa educación e a saúde; que nos bens raices e 
prédios e no mercado interno comezaron negociacións; que 
puntualmente poderian outorgarse facilidades adicionais ás 
existentes até aceitar a parte maioritária en negócios 
seleccionados. De feito, máis de 69 empresas norteamericanas 
visitaron Cuba no primeiro semestre do ano e moitas asinaron 
cartas de intencións para cando o libre comércio sexa libre para 
todos.-Pero o obxectivo de toda a apertura que fai o país é en 
benefício do povo". + 



MEIOS DE COMUNICACIÓN 

CARTA DESDE A PRISIÓN 

A DISIDÉNCIA NON SE PODE OCULTAR 

Hai case un ano que a Ertzaintza desvali
xou os arquivos de investigación do 
EGIN, e case tres meses que o Xuíz 
Bueren decretou o meu encarceramento 
eti Carabanchel. Á marxe do próprio 
EGIN e dalgunha illada e gratificante ex
cepción, os demais meios limitáronse a 
recoller o feito pontualmente durante os 
dias imediatos a ambos os dous suce
sos e, a partir daí, unha enorme 
capa de siléncio caiu sobre 
os dous temas nas 
suas pa'xinas. 

A soidade 
da cela dun
ha pns1on . 
non invita pre
cisamente ao 
emprego de pa
labras altisonan
tes ·e expresións 
supostamente en
xeñosas para refe
rirme a nengun dos 
casos. Asi que 
non vou falar 
do siléricio 
dos años, 
nen parafra
sear aquilo 
de "hoxe vi
ñeron por un, 
aoque acusan de terrorista", nen tan se
quer vou invocar o beneficio da dúbida 
do que alguns me privaron en canto á mi
ña presunción de inocéncia. O acto de 
apresentación dun libro sempre é un mo
mento gozoso para o seu autor e, ainda 
que eu non· poda estar presente para dar 
conta das vicisitudes da obra, tampouco 
quero aproveitar este instante para con
vertelo nunha plataforma reivindicativa da 
inxustiza que se está c_ometendo coa mi-

PEPEREI 

ña persoa. Sen embargo non quera dei
xar pasar este momento sen que quede 
constáncia do meu maís emocionado 
agradecimento para os miles de persoas 
que dunha ou doutra maneira me fixeron 
chegar a sua solidariedade. Quera dedi-

car tamén unha lembranza es
pecial a aqueles compañeiros 
e meios de comunicación 
que, por riba de discrepán
cias profisionais ou ideoló
xicas e superando a pre
sión dun ambiente hostil, 

me transmiti
ron mensa
xes de áni-
mo e 
apoio. 

Vinta
s e i s 

anos des
pois de terme 

iniciado neste ofí
ci o, no que afortu

nadamente tanto me 
. queda por aprender, 
hai algunhas cues

tións que teño absolu-
tamente claras a nível 

persoal: coido que o xor
nalismo é compromiso e 

eu optou libremente, des
pois dunha carreira profisional que alome
nos podo calificar de dilatada e apaixo
nante, pala solidariedade cotiá cos meus 
semellantes e por pór a utopía como meta 
nas miñas actividades. Nada teño que ob
xectar a aqueloutros que entanden o xor
nalismo doutra maneira, nen son ninguén 
para xulgar as suas actividades. 

Pero. si reivindico para todos, incluindo o 
meu próprio caso, a igualdade de oportu-

nidadas e a non discriminación informati
va. Por iso discrepo profundamente da
queles que, amparándose nun suposto 
servizo ás correntes de opinión dominan
tes, excluen, terxiversan e deforman a 
reslidade dos disidentes, dos que esco
llen camiños diferentes para proclamar 
as suas reinvidicacións. O negarlles a 

sións alleas os que me reteñen encarce
rad9 en carbanchel. Por que? Cincuenta 
e oito días despois de ter ingresado en 
prisión repito en voz alta publicamente o 
que proclamei minutos antes de que o 
xuíz Carlos Bueren me privase de liber
dade: Son totalmente inocente dos cargs 
que se me imputan. E, por se fixera falta 

algunha proba para voz non significa cala
los, senón amordazar 
momentaneamente 
.unhas disconformida
des que antes ou· des
pois acaban conver
téndose en berros, 
unhas veces silencio
sos e outras esgaza
dos. A história máis 
recente de Euskal Ha
rria está desgraciada
mente chea de gran
des berros e patéticos 
siléncios. 

------------- ratificalo, aí está a au
toincufpación dos 'D· · 1screpo meus compañeiros de 
EGIN, tan inocentes 
coma min do suposto 
delito que me atribue 
Bueren. 

A miña opción foi e é 
a de non calar por moi 
caro que ~so poda 
custarme, incluídas as 
represálias e vingan-

profundamente 
daqueles que, 

amparándose nun 
suposto servizo ás 

correntes 
dominantes, excluen, 

terxiversan e 
deforman a realidade 

dos disidentes" 

É algo máis que ane
dótico e revélase co
mo un claro síntoma 
da saúde moral dos 
poderes dominantes 
o que eu estexa en 
prisión, mentres que 
todos aqueles aos 
que eu mesmo ou ou
tros xornalistas fomos 
denunciando ao longo 

zas por parte dos po-
derosos contra a miña 
persoa. Situeime 
conscientemente a carón dos que loitan 
por deixar ouvir a sua voz de igual a 
igual, daqueles que pensan que nengun 
home é superior a outro home, e que o 
futuro só é posíbel se hai liberdade. E 
para procurar levar adiante os meus so
ños escollin a trincheira que está situada 
xustamente en fronte dos que converte
ron o mundo nunha mercadoria coa que 
traficar no seu benefício. 

Son eses mesmos marcadores das ilu-

destes últimos anos 
nos meios de comuni
cación, gozan das 
prebendas que supón 

estar á sombra do sistema: aí están, 
campando ás suas anchas por dar fe da 
impunidade á que me retiro, os narcotra
ficantes, os políticos das tragaperras e 
tantos e tantos protagonistas corruptos 
da xa interminábel lista de escándalos á 
que se lle amece outro máis cada dia. • 

Extracto da carta clirixida desde a prisión polo 
xornalista PEPE RE1 aos asistentes en Santiago á 

presentación do seu último libro El jesuita, 
publicado pola editorial basca Txalaparta. 

DEBATE SOBRE A AXUDA HUMANITÁRIA 

Comecemos por desmitificar as cantida
des. O 0,7% do PIB do Estado Español 
chegaria a 420.000 millóns de pesetas, 
a escala mundial estímase aproximada
mente nuns 17 billóns de pesétas, dos 
que a terceira parte (5,5 billóns) corres
ponderían aos EUA. E difícilmente cribel 
para ninguén pensar que eses cartos in
vertirían a situación actual de miséria e 
depauperación da grande maioria da hu
manidade; ainda máis, resulta que eses 
cartas non chegarian nen sequer para 
equilibrar a transferéncia neta de recur
sos desde os países empobrecidos cara 
o Norte; un par de exemplos: entre 1973 
e 1985, Brasil pagou bastante máis do 
que recebeu en préstamos, mas en 
1985. Brasil debía 9 veces mais que en 
1973; o outro, a débeda dos países em
pobrecidos en 1980 era de 388.000 mi-

. llóns de dólares, en 1990 acadou 
1.473.000 millóns de dólares! Con o seu 
0,7%, os mecanismos impostos no mer
cado mundial co desenvolvimento do 
capitalismo seguirían acrecentando a di
feréncia entre a riqueza meia dos países 
industrializados e os países empobreci
dos, que sobrepasa agora memos a ra
zón 25:1 no PIB por persoa. 

Mas ese 0,7%, incapaz de alterar o re
parto desigual da riqueza, teria a poten
cialidade de frear, por exemplo, a fame 
negra que afecta á décima parte da po
voación mundial que, segundo . a FAO, 
causa a morte diária de 100.000 perso
as; poderia erradicar a morte de 3 mi
llóns de crianzas ao ano, que marren por 

QUE PASA CO 0,7%? 
QUINO VIIAS - ÍÑIGO Bfiluu:OCHOA 

non ter no seu carpo vacinas por un cus
to equivalente a 50 centavos de dólar 
estadounidense e/ou seria quen de fi
nanciar proxectos déseñados, controla
dos e xestionados palas próprias povoa
cións empobrecidas. 

recibo, tendo simplesmente en conta que 
só o presuposto militar do Estado Espa
ñol leva-se a miudeza de non sei-sei
cantos miles de millóns de pesetas por 
riba do 0,7. 

A reivindicación do 0,7o/~ móvese de 
princípio er]tre aquel límite e esta poten

Máis preocupante que as cifras, o 0,7% 
do PIB ou o 0,25% -a "aportación" es
pañola de 1994-, é o destino desese 

cialidade. E incompa
tíbel exixirlle ao Esta
do e o governo espa
ñolis o O, 7% do PIB e 
denuncíalos ao tempo 
por dar cobertura a 
práticas expoliadoras 
da riqueza forestal do 
trópico africano ou 
sudamericano, poña
mos por caso? Pre
tender atribuirlle á ce
sión do 0,7% do PIB 
as -propriedades da 
poción máxica ou 
combabelo porque 
non serve para ceifar 
os mecanismos estru
turais do reparto desi
gual e inxusto eta ri
queza son posiciona
mentos, ao noso en-
tender, un tanto fara 
de lugar. Do mesmo 
xeito que apresentar 
como alternativos e 

cartos. Un par de da-
- - - - - - - - - - - - - dos significativos da 

'As mobilizacións en 
reivindicación do 

· 0,7% -apesar das 
múltiples leituras dos 

ambíguos lemas
teñen contribuído a 

apreseptar 
masivamente a 

dimensión mundial 
da desigualdade" 

"axuda": no ano en 
curso o 38% vai para 
á Unión Europea e 
organismos interna
cioriai, pouco mais 
dun modesto 11 % 
para Programas e 
proxectos concretos 
e mais dun 48% para 
os créditos do Fondo 

. de Ayuda al Desarro
yo (~AD). Destes últi
mos cabe dicer que 
teñen que empregar
se en bens suminis-

. trados exclusivamen
te por empresas es
pañolas, que en xeral 
se trata de bens de 
equipamento e polo · 
tanto reforzan a de
pendéncia técnica e 
comercial, que non 

mutuamente excluintes o 0,7% e a aten
ción e a- loita contra ? desigu?lda9e in- : 
terna nos países enriquecidos non é de 

son independentes 
das amizades políticas governamentais, 
que ~ntr~ 1980 e 1990 adicaron directa
mente o 25% dos FAD á venda de ma-

terial militar, que entre cinco empresas 
(ENASA, Focoex, Astilleros Españoles, 
Casa e Dragados y Construcciones) ta
ñen acaparado case a metade dos pro
gramas, que se teñen destinado para a 
construcción de cárceres ou a dotación 
de coches-patrulla para distintas poli
cías, ou mesmo que as dotacións e 
aportacións a instituizóns como o Banco 
Mundial foron computadas ironicamente 
como Fondos de Ayuda al Desarrollo. 
0,7% ou 0,25% do PIB mal camiño le
van se continua a opacidafde dos FAD, 
non se restrinxe o seu uso e non esta
belece un control sistemático e capaz 
sobre o seu emprego. 

As mobilizacións en reivindicación do 
0,7%-apesar das múltiples leituras dos 
ambíguos lemas 0,7 si, 0,7% xa- teñen 
contribuído a apresentar masivamente a 
dimensión mundial da desigualdade no 
reparto da riqueza e a necesidade de di
por iniciativas e, asemade, facilitaron a 
incorporación de muita xente nova á mo
bilización e a un maior coñecimento da 
orde internacional estabelecida. Non é 
pouco, indepen.dentemente da "función 
educativa" desenvolvida pala grande 
maioria dos meios de prensa, rádio e te
levisión, da certa comodidade coa que 
se moven Governo, PP .. con esta reivin
dicación e da, se se quer, maioritária in
terpretación caritativa e conformista da 
disposición.• 

QUINO VrLAS é membro de Entrepovos e 
ÍR1Go BERRIOCJ 10A é membro dos COSAL 

L 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Que se corrompa 
quen está no poder 
non é novidade. Pero 
que o faga quen está 
na oposición xa é 
menos habitual. É o 
que lle acaba de 
pasar ao PP en Vigo. 
Un concelleiro seu 
está acusado de 
asuntos suxos e o 
partido cerra filas. A 
Manolo Pérez xa lle 
comezan a chamar 
Poulidor. 

Polo ritmo ao que 
van os i nvesti mentos 
estranxeiros en Cuba, 
por parte do Canadá, 
Franzia, Xapón, 
España e outros 
países, os 
bloqueados poden 
acabar sendo os 
Estados Unidos. 
Sesenta e nove 
compañias privadas 
norte-americanas xa 
apresentaron as suas 
credenciais na illa, 
pero agora agardan 
que o seu governo as 
desbloquee. 

O abucheo a Felipe 
González na 
universidade Hal un 

GLOBAL 

Retraso 
na RENFE 
O pasado Domingo dia 6 de No
vem bro acodin á estación da 
RENFE de Vigo para coller o 
tren que -oficialmente- saía ás 
9,25 P.M: No panel de saídas, xa 
antes desa hora, indicaba que o 
citado tren viria con unha hora de 
retraso o -que provocou que toda 
a pasaxe tivése-
m os que estar 
ese tempo á 
agarda coa in
certeza de que 
a tardanza fose 
maior ainda -
segundo me di
xeron na oficina 
da estación era 
posíbel que o 
retraso aumen
tase máis alá 
das 10:25, cou
sa que afinal · 
non pasou. 

A empresa 
RENFE, saben
do de antemán 

Calquera 
pode ria 
pensarqu~ 

istotamén 
forma parte do 
~ara-kiri que a 
empresa quer 
facerse na ·
Galiza 

o retraso con que sairia o tren e 
tendo a posibilidade de xestionar 
algunha alternativa (pór un auto
bús, ou vários, por exemplo), op
tou por darlle aos seus pasaxei
ros e pasaxeiras un plantón de 
unha hora -todo hai que dicelo: 
aceitado submisamente pola 
imensa maioria- con todos os 
transtornos que iso orixina para 
as próprias viaxeiras/os e para 
terceiros. 

Ao parecer o suceso non merece 
nengun tipo de compensación 
alén da cutre devolución para 
quen se tome a moléstia de pór 
unha reclamación (10% do impor
te nun retraso maior de unha hora 
en trens de cercanias). Un servizo 
público como é a RENFE permé
tese este tipo de informalidades 
sen dar a cámbio explicación nen
gunha, nen compensación · polas 
consecuéncias ocasionadas. 

Calquera poderia pensar que is
to tamén forma parte do hara-ki
ri que a empresa quer facese na 
Galiza (recorte de liñas que non 
son "rendábeis) -con critérios 
de lucro, e non sociais, claro-) 
organizado desde o próprio Es
tado non sei con que intencións 
(promocionar o veículo indivi 
dual a gasolina? Darnos a esto
cada tamén na rede de comuni
cacións interiores "em harmo
nia" coa destrución dos sectores 
produtivos -leite, naval, pes
ca ... ?. Creo que, cando menos, 
estas accións da RENFE debe
rian ter unha resposta por parte 
dos usuários e usuárias, exixin
do un servizo público axeitado 
ás necesidades sociais e nun
has condicións dignas.+ 

X.P.L. 
(Compostela) 

Sede galegas 
Sou um portugués que quer a 
Galiza, nada mais. Estive recen
temente entre vós e ficou-me es
te desejo de vos pedir um favor, 
se me permitirdes: sede galegos! 

Visitei a Galiza e facilmente me 
apercebi da tragédia em que vive 
a vossa nagáo: os galegos tem 
vergonha da sua própria língua
máe ! Ora deveis dar-vos conta 
de que a vossa língua-máe da 
minha língua-máe, o portugués.' 
9 galego náo é um dialecto, mas 

·· s1m urna: língaa de-pleno--:...aireitrr, -

GONZALO 

o Po~ PÚBL.iCO 
NON PO!>~ PQOMOVE~ 
UN 6r<Uf'O LACTWPúSLi'O 

• 
CQU!1'A 
- C~ARO( 

embora mal talada e mal escrita, 
da qual deveis ter orgulho. E se é 
mal talada e mal escrita, a culpa 
náo é vossa, mas das infelizes 
condigóes políticas ·em que vos 
obrigaram a viver durante cinco 
séculos. Escrevei a vossa língua 
com a grafia portuguesa, a sua 
grafia natural, e vos apercebereis 
a evidencia de como o galego se 
identifica como portugués. E por
que eu amo a 
minha língua-
máe, sinto-me 
infeliz por ver 
que o galego, a 
língua dos meus 
antepassados, 
seja desprezada 
e trocada por 
urna língua es
trangeira. A lín
gua galega náo 
só é urna língua 
de pleno direito, 
como é tam
bém, através do 
portugués, urna 
língua talada 
por perta de 200 
01ilhóes de al-
mas em todo o 

A língua 
galaico
portuguesa é 
umadas 
línguas mais 
taladas do 
mundoevós 
tendes . 
vergonha 
dela! 

mundo. A língua galaico-portu
guesa é urna das línguas mais ta
ladas do mundo e vós tendes 
vergonha dela! Que tortuosida
des imensas incutiram no vosso 
espírito complexos de inferiorida
de táo derrotistas? Tirai a vossa 
língua das catacumbas, onde se 

habituou a viver como toupeira 
cega, e trazei-a a luz do dia e ªº 
ar puro da Galiza e a vista do seu 
céu azul. Exigi do vosso governo 
que o galega seja a única, repito, 
a única língua oficial da Galiza e 
repudiai esse "bilinguismo" com 
que pretendem ludibriar-vos mais 
urna vez. O galego é a língua da 
Galiza e apenas o galego deve 
ser oficial na Galiza. O castelha
no náo precisa de ser escolariza
do na Galiza, até porque já náo é 
necessário estudá-lo para que se 
fale e até se escreva, mas o gale
ga, a vossa própria língua-máe, 
tem de ser intensamente escola
rizado para que vos liberteis des
se trágico complexo de serdes in
cultos na língua dos vossos pais, 
desse condicionalismo em que 
vos escravizaram, dessa cadeira 
de ferro a que se referia o vosso 
grande poeta Cabanilhas. De 
qualquer modo, falai galega sem
pre e a luz do dia, diante de to
dos, de nacionais e estrangeiros, 
de pobres e ricos, de cultos e in
cultos! 

A situaºáo linguística na Galiza é 
urna vergonha para a Espanha e 
também para Portugal. Náo só o , 
governo regional da Galiza, su
postamente galego, como o go
verno central em Madride e o go
verno de Portugal deveriam to
mar a devida consciencia de que 
esta Europa que dizem querer 
construir náo pode tolerar os 

VÍTOR TIZÓN 

erros políticos do passado e tem 
necessidade de os corrigir para 
~>0der converter-se em · realidade. 
As diversas nagóes europeias, 
entre as quais a Galiza, surge . 
agora nesta nossa Et,iropa a pos
sibilidade de realizarem as suas 
potencialidades nacionais. E a 
Galiza só poderá realizar-se ple
namente, se sacudir um jugo se
cular e voltar a ser ela mesma. 
Náo estou a incitar a guerra, a re
voluºáo, nem sequer a desobe
diencia civil. O que eu estou a fa
zer é convidar os galegos ao res
tab el e cimento da sua saúde 
mental, a sua espontaneidade 
nacional, a sua confianc;a em si 
próprios, a inteligencia, a cultura, 
ao dever e ao orgulho de serem 
galegas. 

Por isso vos pec;o : Sede gale
gas! 

A Cadeia 

Já náo restam de Balboa 
nem os ossos. Nos castelos 
solitários nasce a erva. 
A torre é um monte de rebos ... 
Só, através das mudan9as 
e das revoltas <:Jos tempos, 
resta a inobre, vergonhosa, 
dura cadeia de ferro 
que faz dobremente escravos 
a Gal iza e os labregos ! 

Ramón Cabanillas, 1913 + 

}OAQUIM REls 
(Mem Martins - Portugal) 

Samhain 
O jornal A Nosa T erra informava 
no seu número 647, página 24, 
da Festa do Samín (sic) organi
zada em Cedeira pela Sociedade 
Cultural Chirlateira. Realmente, a 
palavra gaélica Samhain (No
vermbro) é ferminina e pronun
cia-se aproximadamente "saún" 
(n velarizado). O termo faz parte 
de expressóes como La Samhna 
(literalmente Dia 
de Novembro), 
com o significa
do de primeiro 
de Novembro 
ou dia de todos 
os santos, e Oí
c he Shamnha 
(lit. Noite de No
vembro) , que se 
corresponde 
com o Hallowe' 
en do inglés. 

A palavra 
gaélica 
Samhain 
(Novembro) 
éfemininae 
pronúncia-se 
saun 

Aproveitando 
esta oportuni 
dade, possivel -
mente seja útil a referencia a 
mais algum caso e termos irlan
deses que empregamos amiú 
de. Primeiramente ao conheci
do, quando menos pelo título 
Livro das lnvasóes, que em ga-

PRit1flRo Ql)€ 6t1~ Nf.:, 1JO.SOS 
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élico se escreve Leabhar Gab
hála e se pronuncia, aproxima
damente, "lháur gáuola". Em s~
gundo lugar, ao instrumento de 
percussáo denominado bodhrán 

· (o acento coloca-se em gaélico 
sobre as· vogais longas), cuja 
pronúncia, sempre aproximada, 
seria "báuron". Finalmente, ao 
nome do partido sinn Féin (Nós 
Próprios), que deveríamos pro
nunciar "xinh hen", escrito mais 
ou menos a galega. 

Sem mais, saudagóes e para
béns á Sociedade Cultural Chir
lateira. • 

MATEUS REI ERICEIRA 
(A ESTRADA) 

OBNGe 
a loita de Teis 
Resulta descorazonador para cal
quer persoa de esquerdas deste 
país observar as mostras de mio
pía política e represión ideolóxica 
que nos últimos tempos están a 
dar alguns membros do BNG . 
Primeiro foron as acusacións de 
nadonal-catolicismo vertidas polo 
Bieito Lobeira contra o demisio
nário representante do Movimen
to Junior de Acción Católica no 
CXG Rubén Rivas Vidal hai pou
cas semanas, e agora a carta de 
Carlos Rodríguez Roca no núme
ro do 1 O de Novembro de A Nosa 
Terra na que acusa ao grupo 
ecoloxista Biotopo e os viciños de 
Teis contrários á empacadora de 
Guixar de filo-fascismo e de fa
cerlle o xogo ao PP. 

Non sei moi ben se a causa dis
to é que o BNG se convertese 
na única alternativa de esquer
das neste país ou se hai algunha 
outra razón, pero, en calquer ca
so, é desastroso para vós mes
mos contestar ás críticas de xen
tes e grupos de esquerdas a ac
tuacións pontuais do BNG ,con 
descalificacións deste tipo. E un 
erro porque vós mesmos esta
das desboando o traballo de tan
tos anos e de tanta xente do 
BNG. No caso da oposición á 
empacadora de Guixar, os vici
ños de Teis e os grupos ecolo
xistas teñen razón e iso vos doe. 

Como di Carlos Rodrfguez Roca, 
é certo que nun plano de resíduos 
baseado na reciclaxe son necesá
rias Estacións de Tranferéncia, 
pero non é políticamente correcto 
deixar que se construa en previ
sión dunha hipotética chegada do 
BNG ao poder na Xunta cando se 
elaboraría un plano de reciclaxe. 
O que aquí importa é impedir que 
vaia para diante o plano da Xunta, 
que supón aprazar non se sabe . 
até cando o problema dos resí-

/ -

UNHA TAZA DE TILA 
NANINA SANTOS 

Paga esta película de Ken Loach e da guionista Rona Munro 
baseada nunha história real. Maggie -a protagonista da pelícu
la e da história- é unha muller vítima da pobreza e da violén
cia que, en troca de receber algunha axuda que lle permita sair 
dese círculo infernal, vese culpada e condenada por non ter 
outras condicións para os seus fillos. 

Segundo conta Rona Munro "Para min a história de · Maggie 
abre moitos interrogantes. Un deles é o de saber que é unha 
boa nai e quen ten direito a definir como debería ser "unha 
boa nai'" e pergunta isto porque a Maggie vanlle tirando os fi
llos. De nove perde seis porque a Asisténcia social considera 
que non é unha nai <loada. 

Ela e Jorge loitan por construir unha família pelexando contra 
os critérios e os atranco~ da poderosa institución da asisténcia 
social, teimuda en arrebatarlle filio tras fillo. 

Non é fácil de suportar, porén ten a vantaxe de que te vai in
dignando progresivamente e poñéndote de par da protagonista 
con todos os seus desequilíbrios e coa enerxia e a forza de que 
non quer darse por vencida.• 

duos (de paso hai que dicer que 
as Estacións de T ransferéncia, tal 
e como funcionan no plano da 
Xunta, si son contaminantes). Ho
xe por hoxe este plan non o van 
parar os 13 deputados do BNG, 
senón a loita na 
rua dos viciños 
como de feíto o 
están a facer os 
de Teis. 

Os viciños de 
Teis non están 
manipulados, 
señor Rodríguez 
Roca, nen pre
tenden acabar 
co asociacionis
mo viciñal. O 
problema é que 
a directiva da 

Os viciños 
de Teis non 
están 
manipulados, 
señor 
Rodríguez 
Roca 

Asociación de Viciños de Teis 
(que non se renova desde hai 
máis de un ano) está controlada 
polo presidente da Federación de 
Asociacións de Viciños de Vigo e 
polo tanto polo concelleiro Arca. 
Calquer viciño de Vigo sabe que 
iso supón pero parece que voste
de non o quer saber. 

Apesar de todo isto é mais fácil 
acusar á xente de fascismo e de 
deitarse co PP antes que analisar 
a cuestión polo miúdo e aceitar 
que hai xente de esquerdas en 
Galiza que ainda non é militante 
do BNG. E tanto máis sorpren
dente cando hai moita xente do 
BNG que si está en contra da Es
tación de Transferéncia ou cando 
menos o estaba antes de que se 
decidise a ubicación en Guixar. 

Non está de máis recordar que o 
BNG, Galiza Nova e ADEGA for
maban parte da plataforma con
tra a inceneración e o próprio Ma
nolo soto afirmaba nunha reunión 
alá por Marzo-Abril deste ano 
que era necesário parar a cons
trución da empacadora de Vigo, 
xa que era o ponto de arranque 
do plano da Xunta. Non teño cla
ro se xa voltaron ao redil ou ainda 
son filo-fascistas, porque ultima
mente se lles escoita falar pouco 
do tema. Creo que despois disto 
queda bastante claro señor Ro
dríguez Roca que non son os vi
ciños de Teis-nen o movimento 
ecoloxista os que lles van dar a 
alcaldía ao PP nas eleicións do 
vindeiro ano, senón as actua
cións absolutamente desastrosas 
do BNG e de Unidade Galega fa
cénd o lle o xogo ao PSOE de 
Príncipe e, por moito que vos pe
se, á Xunta de Guiña.+ 

DAVID SoTO FERNANDEZ 
(VIGO) 

O BNG ante 
os proxectos 
de minicentrais 
A proliferación de proxectos de 
minicentrais hidroeléctricas en to
da Galiza e os específicos de 
Lousado, no Arenteiro e na Fer
venza do Demo no Barbantiño, 
provocaron a criación da Platafor
ma Ourensá pala Defensa da Na-

, Relación de pontos de venda en Madrid 

Ortega y Gasset I Montesa 
Pza. Independencia, 2 
Pza. Cibeles (P. Prado) 
Pza. Cibeles (subterráneo) 
Pza. Cortes, 6 
Serrano, 108 
Serrano, 76 
Goya / Alcalá 
Goya, 63 
Goya, 51 
Goya, 23 
Pza. Roma, 3 
O'Donell,55 
Narvaez, 24 
Martín Soler, 10 
Est. Auto. Auto Res 
Pza. Sto. Domingo 
Gran Vía, 27 
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Gran Vía,39 
Gran Vía, 60 
Gran Vía, 23 
Gran Vía, 22 
Gran Vía I Montera 
Gran Vía, 38 
Gran Vía,26 
Gran Vía, 54 
Gran Vía, 30 . 
Gral. Perón, 16 
Orense, 2 . 
Bravo Murillo I Sta. Engracia 
Gta. Cuatro Caminos, 5 
Reina Victoria, 42 

Juan XIII, 9 
S. Feo. Sales, 28 
Gta. López de Hoyos 
Gral. Moscardó, 1 
Concha Espina, 6 
Princesa, 23 
Cuesta S. Vicente, 6 
Princesa, 56 
Fuencarral, 111 
Fuencarral, 112 
Pza. Sta. Bárbara 
Puerta del Sol, l 
Puerta del Sol, 6 
Puerta del Sol, 8 

A ALDEA 

tureza. En dita Plataforma está a 
· ter parte moi activa o BNG de 
Cea e O Carballiño. Pala trans
cendéncia e amplitude do tema e 
a instáncia destas localidades, o 
deputado autonómico Alfredo 
Suárez Canal apresentou o 5 de 
Abril do 94 unha Proposición Non 
de Lei sobre o tema para debater 
no Pleno do Parlamento Galega. 
Este documento é o que resume 
de xeito máis completo o posicio
namento do BNG sobre o tema, 
seguindo a liña do apto. 2.15 do 
Programa Autonómicas 93 que 
dicia: "Revisión dos proxectos de 
minicentrais hidroeléctricas e pa
ralisasión de todas quelas que 
supoñan un forte impacto am
biental por pretender instalarse 
en áreas de alto 
valor ecolóxico e 
paisaxístico". No 
mesmo contexto O BNG debe 
figura no progra 
das E. Europeas manterse en 
recentes un contacto co 
punto no que- se 
alude á actua- movimento 
ción do BNG no ecoloxista 
Parlamento Eu-
ropeu para "for-
zar medidas de 
prorección de 
meio ambiente, sustentadas en 
modelos económcios non mera
mente produtivistas, consumistas 
e destragadores". 

Volvendo á Proposición de Suá
rez Canal, pedese que a Xunta 
reclame as competéncias qu~ o 
artigo 27. doce lle confere sobre 
aproveitamentos hidráulicos, can
les e regadíos en augas que dis
corren íntegramente por território 
galega. Acto seguido criar o orga
nismo correspondente que ase
gure o desenrolo de dita compe
téncia. Antes e despois toda posí
bel concesión que se efectue de
be estar baixo control, tutela e ti
tularidade dunha institución públi
ca galega. T eran primacía a can
tidade e calidade das augas para 
usos domésticos ou agrícolas. O 
benefício social debe ser sempre 
superior ao dano producido. O in
forme de Impacto ambiental feito 
pala Administración Autonómica 
ou local ten que ser vinculante. A 
concesión será proporcional ao 
caudal para evitar que a minicel
tral teña o mesmo afeito para un 
rio pequeno que un encoro nun 
grande. E por último que se dé 
prioridade ás instalacións xa exis-

. tentes, reabilitadas e non redi
mensionadas nas presas. 

O cumprimento de todos estes 
requisitos convértese nun filtro 
que fai inviábeis mái$ do 90% 
dos proxectos de concesións e 
de minicentrais xa realizadas. 
En concreto os proxectos de 
Lousado e do Barbantiño non 
cadran na prática totalidade 
destes premisas. De efectuarse, · 

Puerta del Sol, 10 
Puerta del Sol, 13 
P. Recoletos, 14 
Alcalá, 46 
Alcalá, 50 
Pza. Callao 
Eduardo Dato, 21 
Mayor, 5. . 
Pi.a. Isabel II 
Gral. Yagüe, 2 
Francisco Gervás, 8 
Cap. Haya I Bravo Murillo 
Mateo Inurria, 3 
Pza. Cuzco (Hotel) 
Pi.a. Cuzco (pares Castellana) 
Gral. Yagüe, 40 
Cta. Zorita, 30 

ano foi calificado pala 
prensa como o 
princípio do fin do 
presidente. (Os 
estudantes eran 
fachas). O abucheo a 
Aznar en Lleida 
serviu .·para todo o 
contrário, segundo os 
mesmos xornais: 
amosou a dignidade 
do líder do PP e o 
gamberrismo dos 
estudantes. (Estes 
eran nacionalistas). 

A economía avanza 
• que é unha 

barbaridade. Por 
exemplo, a división 
de taref as dá lugar a 
que unha grande 
empresa se volte 
moíto máis , 
competitfva cando 
recorr~ ás 
subcontratas. ·Asi o 
canta Noam 
Chomsky no seu 
último libro: "Cando 
os Estados Unidos 
recorren ao 
terrorismo, Bélxica 
fornece ·as a~mas, 
Arábia Saudita 
fináncia e Israel dá 
cursos de formación 
aos asasinos". 

Compuesta y sin 
novio é unha série de 
Antena 3 
protagonizada por 
Lina Margan. 
Aproveitan a 
filmación en lugares 
turísticos para facer 
publici~ade. No 
último programa 
tocoulle á Toxa. Nun 
momento son lides. 
alguns líricos versos 
dedicados á 
paradisiaca illa e .aos 

:· eucaliptos. Xa non 
¡ son os nenúfares os 

que inspiran certa 
poesía, nen 
tampouco as gacelas. 
Agora son os 
eµc~liptps. ~~r~ un 
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retorno da poesia 
comprometida ... co 
Plano Forestal. 

En.Holanda 
comeza a ser mal 
visto o que fuma e 
tamén o que ten 
coche. Claro que ali 
hai cómodos e 
silenciosos ferrocarris 
que te desprazan 
cada média hora de 
parte a parte. Aqui vai 
a cousa ao revés. 
Por que será que n~ 
Galiza os que se 

l chaman europeistas 
procuran facer todo o 
contrário do que se 
fai en Europa? 

A Rádio Galega 
ofereceu unha boa 
información da 
apresentación do 

_libro de Pepe Rei El 
Jesuita. Debeu ser 
que os cerebros da 
casa coidaron que o 
libro era un cántico á 
figura de lgnácio de 
Loyola e non o que é 
en realidade: .unha 
crítica d~ corrupción 
na direita basca. 

•••••••••••••• 
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A voz celestial da experta en telemárketing pi- · 
lloume ~inda co p~stre na boca: 

-Iso, iso; non me · viria mal unha mellora de 
emprego, non. 

-Mire, precisamos resposta urxente por se 
vai ser vostede un dos privilexiados escollei
tos para cursar un dos nosos másters a dis
táncia. 

-Verá, trátase do novo máster en caso sexual. 
.É de urxente necesidade para unha rápida ho
mologación con Europa. Non me crerá se lle di
go que, entre nós, hai empresas que, por non 
ter, non teñen nen sequer acoso sexual. 

-Máster de que? 
-E di vostede que é experimental? 

-T@mos desde técníco en xestión de fundos 
de reptis até experto mergullador en econo
mia ·sumerxida. Dous quilos ao contado cada 
un deles . 

-Si, é o que se chama un máster-chárter; só 
despega cando ternos un .... cento de paganos 
que soltan cadanseu quilo e médio . 

-Se cadra cumpriríame algo menos profundo. A voz celestial convencía que daba gosto. Que
doume de mandar un folleto explicativo a toda 
cor. Máis que nada porque eu non tiña nada cla
ro como era iso da asisténcia técnica personali
zada a efeitos de superar a proba prática. + 

-Por só millón e médio, temos un experi
mental que contribue como poucos á promo
ción profisional. 

os benefícios pasarian a mans 
privadas, ou sexa, beneficio so
cial nulo. Prexudican a abasteci
mentos de augas e regadios. O 
impacto ambiental negativo é 
óbvio e notórió segundo coinci
den todas as organizacións non 
institucionais. "Cortocircuítase" 
o rio en ambos os casos sen ga
rantias de caudal ecolóxico que 
manteña as actuais característi
cas destes . 

HERMO 

En conclusión, a postura do 
BNG respeito das minicentrais, 
s_en ser aprioristicamente con
trária, delimita estritamente cal
quer posíbel concesión. De to
dos os xeitos o debate segue 
aberto e haberá que valorar moi 
polo miúdo a pouca significación 
da produción minieléctrica no 
conxunto do abastecimento, as 
perdas no transporte tora de 
Galiza, aforro enerxético ... 

O BNG debe manterse a nível 
teórico e prático en contacto co 

· movimento ecoloxista progre
sista que na Galiza representa 
a AGENG, e non dubidar en 
submeter a debate público cal
quer proxecto deste tipo que 
se pretenda realizar en conce
llos onde poda ter capacidade 
de incid.éncia decisória. O 
enorme capital político do BNG 
non se pode pór en perigo por 

F.E DE ERROS 

Na reportaxe do número an
terior, «Unha clase de histó
ria abordo dun galeón», non 
se precisaba que o estaleiro 
do carpinteiro Pepe Garrido, 
no que se realizan as labo
res de restauración do gale
ón Jandro, está ubicado no 
Grove. No mesmo estaleiro 
grovense estase a recuperar 
outra embarcación tradicio
nal, nunha iniciativa da Aso
ciación de Amigos da Dorna 
Meca. 

No traballo de Francisco 
Carbal~o «O candor do Pa
dre Seixas, titúlase que mo
rreu en Salamanca. En reali
dade a central dos Xesuitas 
está en Villagarcía del Cam
po (Valladolid). O Padre Sei
xas naceu en 1915 e a data 
da sua chegada a Vigo é 
1964.• 

r----------------------, 
: Esta seccion está aberta ás 
: informacións, opinións ou 
: críticas enviadas polos 
: leitores sobre calquer tema, 
: incluidadas fotos ou 
: deseños. 
1 As colaboracións podarán 
: ser resumidas. Prégase que 
: a sua extensión non exceda 
: das 60 liñas 
1 
: Envios a: 
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Apart. l.371 36200 
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(986) 22 31 01 

L----------------------
un miserento prato de quilová
tios que non van solucionar a 
capacidade financeira de nen
gun concello. Só o debate e a 
transparéncia evitarán que o 
tema das minicentrais ·se utilice 
como arma arroxadiza como xa . 
se está a facer.+ 

BERNARDO G. NOVOA 
(DA PLATAFORMA ÜURENSA PARA 

DEFENSA DA NATUREZA) 

~ · ........ - .... Cf:t:1:!f 
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15500 Fene (A Coruña) 
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O nacionalismo recupera 
o Sempre en Caliza como ·obra referencial 
A Federación de AA CC organiza o único ciclo de divulgación da obra de Castelao 
•X.C. 

Até o dezasete de 
Decembro 
prolongaranse as 
conferéncias e mesas 
redondas que a 
Federación de 
Asociacións Culturais 
organiza para divulgar 
e popularizar a obra 
cimeira de Daniel 

Contra a manipulador 

A Federación realizou t n cido de 
conferéncias agora hai dez ar..os, 
cando a traida dos seus reste. s. Oa
quela o ciclo fora recollido .r.un li
bro editado por Edicións :G~tral 
co título "Castelao,'contra a nani
pulación". A directiva da F·..:dera
ción considera que na actualidade 
volven a ter releváncia moitos dos 
contidos temáticos do Sempre en 
Caliza e renta poñelos a debate na 
sociedade. 

gadores den ao prelo a correspon
déncia de Castelao, inédita en 
grande parte, 44 anos despois da 
sua morte, o ciclo da Federación 

volve á actualidade unha obra de
cisiva na continuidade do naciona
lismo despois da lousa do 1936 e o 
tempo de siléncio que seguiu .• 

Banquete da saida do 
Sempre en Galiza. 

Aofondo 
Manuel Puente 

Ca telao, 
Sempre en Galiza. 
Un total de catorce 
conferenciantes 
abordarán a 
actualidade da sua 
obra política cincuenta 
ano despois de sair a 
primeira edición en 
Bueno Aires. 

Apesar de que un 89% dos gale
go non aben quen escrebeu o 
Sempre en Galiza (ver A Nosa 
Terra nº 631) nengunha instáncia 
oficial considerou preciso apro
veitar o cincuentenário da publi
cación <leste ensaio cimeiro do 
pensamento galego contemporá
neo, para popularizar a obra e a 
figura do polftico e arti ta rian
xeiro. 

A Federación de Asociación Cul
turai , que agrupa a perto de 50 
agrupación deba e, ven de orga
nizar un amplo ciclo que se pro
longará até o 17 de Decembro 
coa interven ión en conferéncia e 
me a redonda de político , his
toriador , e critore e xomali ta , 
procurando dar unha vi ión da ac
tualidade do pen amento naciona
li ta de Ca telao. O 

O abano de opinión é amplo, 
coincidindo en diferente actos 
Xo é Manuel Beira , Xo é Luis 
Barreiro, Isaac Diaz Pardo, Fran
ci co Carballo, Pilar Garcia Ne
gro, Manuel Maria, Xosé Ramón 
Barreiro, Franci co Rodríguez ou 
Marco Valcárcel entre outros. A 
Coruña, Ourense, Vigo, Ribadeo, 
Viveiro, Monforte, O Carballiño 
e Guitiriz serán a localidades vi
sitadas. 

Na declaración de intencións ne
gan intención nostá1xica, "o que 
pretendemos é analisar, á lus da 
realidade actual, a vixéncia dos 
conceitos e postulados que o autor 
enunciou no seu libro arredor de 
temas como os direitos nacionais, 
o proceso de normalización lin
güística, o artellamento institucio
nal do País, as perspectivas do seu 
desenvolvemento económico ou 
as reaccións que suscitan nas dife
rentes opcións políticas hoxe exis
tentes, as formulacións de Caste
lao ante os temas citados". 

Tempo de siléncio 

O ciclo da Federación de AACC. 
chega nun tempo de fondo debate 
ideolóxico arredor do nacional.is
mo. A obra de Castelao é unha pe
dra de toque excelente para reco-
11 er as claves fundamentais do 
pensarnento nacionalista galego 
contemporáneo. Francisco Carba
llo falaba, nunba das primeiras 
charlas do ciclo, da hecesidade de 
Jer o Sempre en Galiza seguindo 
un fio hermenéutico, "ténselle 
chamado a este libro a bíblia do 
galeguismo e esa denominación 
ten moito que ver co xeito no que 
debe ler e. É un libro realizado 
polo seu autor durante doce anos, 
e é o máis acaido para ver a evo
lución da conceición do naciona
lismo e da nación no pensamento 
político de Castelao: desde un cer
to organici mo que fuxe de expli
cación esencia1istas ou con base 
racial, até unha asunción de que a 
nación faise através da vontade 
política dos seus habitantes". 

O momento actual vai ser revisado 
desde o libro de Castelao que che
gou fanado e clandestino a Galiza 
nos anos 50, 60 e 70 e do que o 
Parlamento (polo voto en contra 
do PP e o PSOE) negouse a facer 
neste ano unha edición popular. 
Ainda á espera de que os investí-

AROUIVO A NOSA TERRA 

UN LIBRO INCESANTE 
Cando Castelao apresen taba en Buenos Aires a primeira edi
ción do "Sempre en Galiza", á que· anos despois engadiu un 
novo apéndice (o libro IV), asegurou con paixón que nel ía 
contido o que fora a sua actividade continuada durante 30 
anos de vida. O libro non defraudaba esa expectativa que 
Castelao depositaba. Concebido o seu xermolo no desterro 
de Badaxoz en 1935, que Alexandre Bóveda compartía en 
Cádiz, Sempre ·en Galiza foise realizando como suma de 
textos en evolución até 1944 

No meio un golpe de Estado, a morte sucesiva das esperan
zas abertas polo plebiscito estatutário, a resisténcia republi
cana ao fascismo e tempo despois a posibilidade de restaura-

ción democrática que podia derivarse do trunfo aliado na 11 
Guerra Mundial. O libro é o· que conteñen as suas páxinas, 
pero tamén forma parte del, sen estar editada, a correspon
déncia que Castelao mantén durante todos eses anos na con
formación do Consello de Galiza, de Galeuzca ou de Minis-
tro da República no exílio. · 

Nesa época Castelao esparexeu con múltiples destinos unha 
manchea de cartas que oferecen luz nova sobre un texto que, 
por outra parte, serveu para que o nacionalismo galego evo
lucione nunha senda democrática radical. Velaí porque Cas
telao non é manipulábel. Que institución non. nacionalista se 
atre·1e a editalo masivamente? Acaso toda a obra de Caste-

lao, un monumento á coeréncia e ao compromiso, non ten 
todos os atractivos que calquer país do mundo estarla dese
xando para confirmar a sua ideñtidade? 

No fondo Castelao non é manipulábel e o Sempre en Galiza, 
un brillante exercício de pedagoxia política . alimenta as con
ciéncias dos galegos desde o seu próprio título que ilustra to
do un xeito de pensar. Aquel título, que mudou do inicial (Co 
pensamento na Caliza), porque coincidía cun traballo de 
Alonso Rios (Co pensamento na pátria galega), encerra toda 
a sabiduria dunha xeneración que soupo mirar ao mundo des
de o orgullo de si próprio, coa língua que criou e coa ce1teza 
de que a história galega pode e debe ser reitificada. + 

• 

• 

• 
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• Prémio á Criación 
Cultural para 
Alonso Montero 

Xesús Alonso Montero recibiu o 
Martes o Prémio Xunta de Galicia 
de Criación Cultural. O xurado 
referiu a fidelidade á cultura do 
seu país o catedrático de língua e 
literatura da Universidade de 
Santiago. Alonso Montero 
destacou do prémio "o 
recoñecemento ao traballo que un 
leva facendo durante anos". A 
dotación economica do galardón é 
de dous millóns de pesetas, que o 
catedrático pensa gastar en 
investigación.• 

• Por fin se celebra 
o Festival 
Intercéltico -
do Morrazo 

Despois de sucesivos atrancos 
económicos, o Festival 
Intercéltico do Morrazo vaise 
celebrar do día 3 ao 10 de 
Decembro cando noutros anos a 
sua data habitual recaía no verán. 
A temperatura e o orzamento 
baixan sensíbelmente pero os 

organizadores tratan de que non 
aconteza dese xeito coa calidade 
á que teñen acostumada ao 
público. 

Durante catro días, do 3 ao 6, os 
asistentes poderán ver mostras do 
folclore tradicional. Odia 3, 
actuarán as bandas de gaitas de 
Moaña, Domaio, Cangas e 
Xarabal de Vigo e a xomada 
seguinte estará adicada ao folclore 
infantil. O Luns 5, tócalle a vez as 
bandas de Moaña, Meira e Cangas 
e o dia 6, á banda da Diputación 
de Ourense, composta por cen 
gaitas. 

Os grupos de folk son os 
protagonistas das outras catro 
xornadas. O 7, actuarán Fol de 
Niu e Os Diplomáticos; o 
dia 8, Olio ó can, A 
Quenlla e Arroaz, o 
Venres 9, actuarán os 
gaiteiros premiados co 
McCallan e o grupo 
Amairxen e clausurarán o 
Festival o Sábado 1 O as 
actuacións de Uxia e 
Milladoiro. Por un bono 
de mil pesetas, pódese 
acudir a todos os 
concertos.+ 

• Paco Pestana 
censurado 
no Metro 
de Madrid 

Unha ilustración do 
artista de Lugo, Paco 
Pestana, portada do 

<t: z 

~ 
w 
o.. 
o 
u 
~ , 

libro La esquina del Edén do 
ourensán Castor Bóveda foi 
retirada do Metro de Madrid 
cando servia de promoción 
editorial. A campaña de 
publicidade da obra consistía en 
plasmar a portada, unha montaxe 
con dous bustos de Séneca e 
dous carpos espidos, en oito 
vallas do Metro. A contratación 
que asinou Bóveda permitía a 
permanéncia dos carteis do 15 
de Novembro ao 15 de 
Decembro. Cando xa estaban 
preparadas algunhas vallas, a 
direcciqn do Metro decidiu 
suspender a campaña por 
considerar que a ilustración de 
Pestana "podía molestar a 
alguén".+ 

• A Aula Casteláo 
kmbra a José 
Carlos Mariátegui 

A Aula Castelao de Filosofía vai 
celebrar o Venres, dia 25, en · 
Pontevedra un seminário en 
memória do pensador peruano 
José Carlos Mariátegui cando se 
cumplen cen anos do seu 
nacemento. A antropóloga Helena 
Goicoechea, a profesora da 
Universidade de Lima, Renatta 
Teodori e o profesor da 
Complutense de Madrid, Marcos 
Roitman, serán os convidados 
nunha sesión na que se quer 
recoñecer a trascendéncia da obra 
dun pensador que soubo conxugar 
o pensamento marxista coa 
realidade nacional peruana. 

Xornalista comprometido, 
Mariátegui (1894-1930), defendeu 
que a indepencléncia e a 
emancipación latinoamericana 
ancorábanse no plano económico
social ao sinalar que xa non 
chegaba con reivindicar o dereito 
do indio "á educación, á cultura, 
ao progreso, ao amor e ao ceo. 
Comezamos por reivindicar 
categóricamente o seu dereito á 
terra". Desde Sete ensaios da 
realidade pe~uana racha cb 
eurocentrismo para se atapar coa 
problemática indíxena á que o 
comunismo non é alleo. A loita do 
índio pasa, segundo Mariátegui, 
por se vincular dialécticamente 
coa proletária. O seminário dará 
pé ás oito da tarde a unha 
conferéncia de Marcos Roitman 
titulada America Latina despois 
de Chiapas.+ 

• Concerto 
pola 
autodeterminación 

Dentro da campaña pola 
autodeterminación organizada por 
Caliza Nova, incluese un concerto 
de rock en Santiago. O Venres 25, 
e baixo o lema Concerto da 
mocidade pota 
autodeterminación, actuarán na 
Sala Nasa a partir das nove e 
media, o grupo Os Túzaros, 
procedente do bairro compostelán 
de San Lázaro e Os skornabois, de 
Vilanova de Lourenzá. • 

• Xornadas 
sobre a 
evolución 
da alfararia 

Durante os día 25 e 26, 
celébranse en Buño (Malpica) as 
Xornadas de estudo sobre a 
alfareria e a sua evolución. Os 
seus obxectivos son ervir de 
ponto de encontro e debate para 
artesáns, investigadores e 
interesados na alfarería e 
vislumbrar novas posibilidades 
para a promoción e distribución. 
Ademais de visitas a tallere e 
proxeccións, as xornada contan 
con conferéncia do Doutor en 
Belas Artes, Apolinar Neira, do 
químico Juan Vilela, do xerente 
da Fundación e pañola para a 
Artesanía, Pedro Martínez e de 
Manuel González, da Asociación 
Galega de Artesáns. • 
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Obra menor 
dun mestre 
O terceiro home 
En 1966, logo dunha estadia no 
Haiti de F. Duvalier, Graham Gre
ene (1904-1991) publica unha ex
celente novela sobre aquel país: 
Os comediantes (Bertrand Editora, 
Lisboa, 1974 -existe unha edi
ción posterior en Biblioteca Uni
versal Unibolso, s/d). A reacción 
do ditador haitiano non se fixo es
perar, e as suas embaixadas distri
buiron un libelo contra o escritor 
inglés: Graham Greene Demasqué 
Finally Exposed que as legacións 
hatianas espallaron mundo adian
te. Non tiveron o éxito esperado e 
o panfleto foi retirado. Todo isto 
nárrao o mesmo Greene en Vías de 
escape (Argos-Vergara, 1981 ). No 
panfleto dicía e, entre outra cou-
a que o inglés era: "Mentiroso ... 

cretín... oprón ... desiquilibrado, 
ádico, pervertido ... un ignorante 

toral... mentiroso por puro pracer.. 
un opóbio para a garrida e nobre 
inglaterra ... espíón ... drogadicto ... 
torturador". "Este epíteto, engadia 
Greene, sempre me deixou algo 
perplexo". 

El ería todo i to o autor de O fac
tor humano? Moito pensamos 
que non, mais hoxe, tres ano des
pois da ua morte, toda unha res
tra de biógrafo que parecen saí
dos da profundidades do perio
dismo amarelo dos "reality
shows" teiman en mostrámolo tal 
como o apresetanban os esbirros 
de Duvalier engadindo outros ad
xectivos. Para estes biógrafos, a 
obra de Greene non significa na
da e a sua vida é unha série de 
erros seguida doutra érie de erro 
e feito que deixan a moralidade 
do e critor inglé polo chan. Con
todo e te biógrafo , inventan 
mái que demo tran. Parecería 
que os inimigo de Greene -<len
de o Vaticano, ainda que fo e ca
tólico, até a máfia de Niza (o 

Leituras 111-------

"panfleto de Greene, J' accuse, 
contra o entorno do alcalde de Ni
za, hoxe buscado pola xustiza 
francesa, Jacques Medecin, foi 
proibido polo tribunais franceses) 
-aproveitan a desaparición física 
do home para denigralo. Mais á 
obra destes biógrafos estalle a 
acontecer o mesmo que ao panfle
to duvalierano: o máis absoluto 
desprezo por parte dos leitores de 
Greene e o descoñecimento abso,. 
luto por parte do "público". 

Todo isto, esta introdución dema
siado longa, ven dada pola apari
ción en galego dunha novela, no
veleta, de Graham Greene, O ter
ceiro home(!), unha obra menor do 
escritor inglés. Obra menor, pero 
das máis coñeciddas mercé ao 
film hornónico. 

Nas palabras introdutórias, Greene 
explica como naceu esta obriña. 
Narra os cámbios introducidos no 
guión final; e que lle debe ao di
rector (Carol Reed) e aos intérpre
tes (J. Cotten e O. Welles). Infeliz
mente non nos dí nada da rodaxe 
do filme, talvez así saberíamos 
dunha vez por todas quen filmou 
a cenas dos sumidoiros: se Welles 
ou Reed. Tamén é mágoa que non 

introduza na novela os engadios 
-ao diálogo-de Welles. 

O argumento de O terceiro home, 
é ben coñecido por todos: un es
critor de novelas do oeste vai á 
Viena ocupada polas poténcias 
aliadas chamado por un vello ami
go, Harry Lime. Cando chega á 
capital austríaca, o amigo acaba 
de ser enterrado. Un coronel da 
policia británica acusa ao morto 
de actividades delictiva. O escritor 
de novelas do oeste, Rollo Mar
tins, non ere as palabras do policia 
e dille que o deixará en ridículo, 
que investigará a morte do seu 
amigo para deixalo limpo de toda 
sospeita. Mar-
tins, que asina 
as suas nove-
las co pseudó
n i m o de B. 
Dexter, é con
fundido cun 
·escritor britá
nico -pre
sunto herdeiro 
de Henry Ja
mes- e con
vidado a dar 
diversas con
feréncias en 
Áustria, sobre 
novela moder
na e sobre a 
sua própria 
obra. O capí
tulo da sua 
conferéncia 
sobre novela 
moderna é un 

O terceiro 
home pode 
ser lida, 
con pracer, 
xaque 
Greene,~ 

·ainda nas 
suas obras 
menores 
desprega 
todos 
os seus 
saberes e 
imprimir a 
cada frase o 

divertimento movimento 
de Greene, é axeitado. 
un "piscade-
lo" tanto ao 
leitor da nove-
leta como ao espectador do filme, . 
que Greene albisca descoñecedo
res das obras que se citan (Rollo 
tamén as descoñece). 

Nas suas investigacións, Rollo 
percorre a Viena ocupada e rema
ta por descobrir unha verdade 
inesperada para todos, para el e 
para a policía. Namórase da noi
. va do seu amigo e desparecida a 

GASTRONOMIA · 

traxédia -ou o sentimento tráxi
co da existéncia-, personificada 
en Harry Lime, surxen outro ou 
outros conflitos. Ou máis que 
surxir, enxergaos o leitor: son os 
que aparecen en todas as novelas 
de Greene: o que produce a feli
cidade de telo todo resolto. O 
conflito está, desenólvese, en Ro
llo: Harry Lime é católico e o seu 
catolicismo libérao de todo con
flito moral (páx. 116). O conflíto, 

. en Greene, sempre está nas víti
mas, nunca nos verdugos. 

O terceiro home, xa se•o. é unha 
obra menor do escritor inglés. Un
ha obra que non se escrebeu para 
ser lida, senón para ser vista, como 
explica no limiar o seu autor. (Tal
vez J?Or iso a película sexa superior 
á novela.) Mais pode ser lida, con 
pracer, xa que Greene, ainda nas 
suas obras menores desprega todos 
os seus saberes e sabe imprimir a 
cada frase o movimento adecuado. 
Ou talvez seria mellar dicer que 
non escrebe as novelas con pala
bras, senón con movimentos e ac
cións. Movimentos e accións de 
personaxes que acaban. por enfren
tarse á traxédia "greeniá", quer di
cer, á morte -e sair vencedor ou 
perdedor- para defender a liberda
de real dos máis frente ao idealismo 
irresponsábel dos menos (Harry Li
me é u idealista). 

Tomos, por fin, en galego unha 
obra de Graham Greene, menor, 
pero que pode servir como home
naxe a un servir como homenaxe a 
un escritor sempre empeñado a 
pral da liberdade e que písou por 
vez primeira a nosa nación cando 
tiña dezaseis anos e que a ela vol
taria en diversas ocasións. Un autor 
que necesitou escreber moitas no
velas para "triunfar" e que sempre 
estivo disposto a ollar de frente e 
descreber o volcán en erupción que 
era a sociedade en que vivía.+ 

XGG 

(1) Col. Árbore núm. 71. Editorial Galaxia 
Vigo, 1994. 132 páx. Trad. María Dolores 
Martínez Torres. 

Outono: a cociña dos sentidos. A cociña do outono. Tempo de matanza, 
de castañas, de uvas, de caza, de cogomelos. O primeiro libro sobre o recetario 
estacional da cociña galega. A cociña do país renovada. A cociña dos arecendos. 
A cociña que eCJtra polos o/los. O primeiro volume dun grande proxecto . 
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FESTAS GASTRONÓMICAS 
Mariano García 
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O son da terra, o ritmo do mar 
Vinte anos da "Eléctrica Dharma" 
• XOAN °MANUEL ESTÉVEZ 

Foron os que catalanizaron o rock, 
compartiron cenário con outras 
formacións representativas da cul
tura do seu País e ocasionalmente 
serviron de banderín de enganche 
nacionalista para moitos xóven~s 
que ainda vibran coa sua música. 
Repasando a traxectória da Eléctri
ca Dharma resumimos o devir da 
mocidade que atopou en distintas 
manifestacións musicais os seus si
nais de identidade. Neste 1994 a 
Dharma cumpre vinte anos como 
grupo, todo un record celebrado 
con espectáculo e tlisco en dil;ecto. 

Casals e 
centros parroquiais 

Euforia dos sesenta: Els Llums .era 
un grupo de son electrizante, que 
se distinguía por facer versións 
dos B eatles; ali estaban alguns 
compoñentes da futura Compan
yia Eléctrica Dharma, que antes 
da sua decantación definitivamen
te rockeira deixáronse seducir po-

lo engado do Grupo de F olk - Mª 
M. Bonet, Pau Riba, Sisa, o fina
do Xesco Boix. Todo iso motivou 
a criación do grupo La Roda, ca
racterizado polo seu son acústico. 
Pero aquilo acabou por non satis
facer aos bulintes músicos, que 
arelaban a canya e tiña como refe-

réncia prematura ao grupo Cream. 
Alguns estudaban no Conservató
rio pero a sua aprendizaxe foi, co
mo bons rockeiros, autodidacta. 
Co grupo a ponto deciden o nome 
recorrendo á literatura hippy: "Os 
vagabundos do Dharma", libro de 
Jack Kerouac. Se os folkies tiñan 

o seu marco artístico no barcelo
nés porque da Ciutadella, os roc
keiros movíanse por casals e cen
tros parroquiais; naquela· xeira era 
habitual a pu-
blicidade boca 
a boca. Duran
te un tempo, a 
Dharma fan 
de teloneiros 
de Máquina 
-grupo em
blemático da 
chamada mú-· 
sica progresi
va. Logo xor
de a Onda Me
diterránea , 
coa Dharma, 
entre outros , 
dispostos a co
ller o relevo e 
de paso decla-
rarlle o boico-
teo á música 

Máis 
cataláns 
polo son . 
da tenora 
que polo 
próprio 
idioma no 
que cantan 
as poucas 
veces que 
ofan 

comercial que agonizaba na com
petición das superventas. No ano 
1975 gravan o seu primeiro disco: 
"Diumenge", rexistrado nunha 
masía en Girona. Os xóvenes roe-

···············································································!·························································: 
facto Ca Ma Deila e a "Dharma" dan pór válida a definición da de- política que de música. Nós face-Denominación 

de orixe 
Desta vez os berros de "Forc;a 
Dharma!" son os que abren o du
plo disco gravado en directo o 23 
de Abril do presente ano. Compre 
deixatse levar irracionalidade pa
ra disfroitar da marcha que o gru
po lle imprime aos primeiros te
mas, nomeadamente "La presó 
del Rei de Franc;a". Incorpóranse 
ao trepidante ritmo os Grallers de 
(Acord, formación de timbal e 
grallas, instrumento de vento este 
último de carácter rústico, utiliza
do habitualmente para acompañar 
á formación de castelos humanos 
-castells- a~i como en grupos 
instrumentais pastoris. Pero o 
acougo virá cun músico de orixe 
curiosamente rockeira: o guita
rrista Max Sunyer, unha das ve-
11as glórias resgatadas. Esteve, o 
grande ausente, é destinatário 
dunha adicatória, "Se ainda esti
veses aquí". Continuan divaga
cións de Jazz-rock. A nota afro co 

volta dar trégua co "Canto dos pa- magoxia musical, brillante idea mos de espello, deixamos que a 
xaros", desta vez o convidado é o do xomalista Salvador Rodríguez: xente se exprese como queira. 
pianista Pascal Comelade. Unhas "Dalle á xente o que pede e dallo Doutra banda, tamén fomos in-
notas de selvaxe percusión intro- en cantidade". O camiño ao éxito crepados en Hespaña, e iso fái-
dúcennos na inaina "Tramunta- via zombismo musical. Neste sen- nos replantear a cuestión. 
na". O Jaio ecolóxico en "La Me- so, vinte anos de espontaneidade 
diterránea se'ns mor ... ",, cunha son demasiados. Orabén, deron 
Mª. M. Bonet susurrante e un Toti coa fórmula máx.ica dun rock con 
Soler facendo filigranas coa gui- denominación de orixe nun con-
tarra. O salero andaluz na voz de texto no que o inglés era incues,. 
Ginesa Ortega e outravolta a ca- tionábel e o español un tímido 
ña, da que participan Els Pets, avance para facerse comprender. 
grupo da actual xeración rockeira 
Segue o baladístico duo Sau, que 
dá paso a unha das poucas mos
tras de austeridade instrumental 
da gravación, é unh¡i vesión máis, 
antolóx.ica desta vez, de "Canc;ó 
del lladre". Outro re-encontro: a 
Cobla Maditerránia, que deriva a 
un son orquestral. J. M. Serrat 
canta --como non!- "Ara que 
tenim vint anys". "Quixera ser a 
tua música" din la i Batiste. "La 
presó de LJeida", outro tema tra
dicional, pecha o disco. 

Cando Dharma recorre á percu
sión como instrumento cañeiro 

"Polacos" 'en Hespaña 

Máis linha vez a reivindicación 
dunha identidade cultural en lití
xio devén en proclama naciona
lista, polo menos na faciana icó
nica qué toda manifestación mu
sical comporta. lsto provocou, 
hai cousa de sete anos, unha polé
mica xerada por un xornal barce
lonés, que teimaba en frear unha 
suposta trama do rock autóctono. 

- Amólalles que nos concertos 
de rock catalá haxa bandeiras, 
por iso as críticas f~lan máis de 

Comezaban a asubiar cando can
tabamos en catalán. 

Son declaracións dos membros 
da D harma cando, a finais do se
tenta, realizaban unha das suas 
xiras españolas: 

-Sentías "polaco" e logo decatá
baste que supuña o mesmo alcu
me que "Catalán de merda", pero 
iso apréndelo no cenário. Final
mente, cando rematamos e iamos 
cear, eu -Pep Fortuny- a meu 
irmán non He podia falar en cas
tellano e os organizadores dician
nos: "oye, por favor, habladme en 
cristiano'', un organizador con ca
belos longos coma nós! 

No cenário cando tocabamos 
"L'oucomballa" e "Tramuntana" 
arranxábase a cousa. + 

: .•.•...................................•............... ; .•••.•.••••••.••.•.••••..•...•.••.•...•.......................................... 

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR 

VIDA NOVA 
DANTE ALIGHIERI 

D ario Xohán Caban traduce ao 
galego un clásico-universal. 
Unha rnferencia fundamental na 
evolución literaria e estética da 
lírica europea (Edición bilingüe). 

U nha homenaxe lírica á cidade 
de Lugo. Poemas para un 

reencontro emotivo coas paisaxes da 
pedra, co ser e co símbolo da 

cidade de Fole e Pimentel. 

CÍRCULO DE LUZ EXISTO 
XOSÉ LOJS GARCÍA 

EDITORIAIS 
EN DISTRIBUCIÓN 

Edicións Espiral Maior 
Edicións Laiovento 
Edicións da AS-PG 
Edicións Sementeira 
Edicións Toxosoutos 
Edicións PP. CC. Artesa 
Cadernos da EDG 
Edicións Elsinor Teatro 
Editorial Hiru Argitaletxea 
Edicións de autor 
Revistas culturais galegas 
Edicións bibliográficas 

PRODUCCIÓNS CUL TURAIS 

A R T E S A 
Rua A. Martínez Salazar, 3 

15011 A CORUÑA - GALIZA 
Telf. (981) 27 83 99 
_Fax (981) 25 02 12 

keiros comezan a recordar a sar
dana, da que tanto gostaban cando 
eran cativos. A cultura autóctona 
e as vivencias hippies: artellan un
ha cómuna, unha caixa para a co
lectividade e os cartos son de to
dos. Aquel fato de músicos en vi
da comunitária entra en contacto 
co mundo do teatro e chegan a 
compartir cenário conEl Come
diants, memo simultaneando duas 
montaxes diferentes, unha de gru
po teatral con música de fundo e 
outra musical complementada coa 
xesticulación dos actores. Forma:
ción teatral e musical participan 
xuntas nunha edición do Canet
rock, na vila do mesmo nome. Co
mezaban as longas sesións rockei
ras de seis horas como mínimo. 

Barcelona é un fervedeiro en ple
na década dos etenta, tanto que 
xorde unha sala, Zeleste, para ca
nalizar todo aquel movimento; re
engánchan e Jordi Sabatés, Toti 
Soler, e naquela xeira tan di per a 
en estilos como aglutinante en vi
véncias , naturalmente es tán o 
músico da Dharma. 

"Cando faciamos jam-sessions pu
ñámonos de acordo rapidamente, 
entendiámonos moi ben. Os máis 
in eran os que escoitaban o jazz
rock de Chick Corea, e os que se
m ella ban un pouco anticuados 
eran os que viñan de antes, como 
os Iceberg ou Fusión, que facian 
rock sinfónico. 

A Dharma, no camiño de atopar o 
seu estilo, seguen gravando. Trece 
discos publicados sitúannos no 
comezo da década dos noventa. 
Máis cataláns polo son da tenora 
que polo próprio idioma no que 
cantan as poucas veces que o fan. 
En 1982 unha formación igual
mente xoven na idade dos seus in
tegrantes acóplase á Dharma, trá
tase da Cobla Mediterránea, for
mación tradicional típica de Cata
lunya, integrada maiormente por 
instrumentos de metal, que adoita 
a acompañar o baile da sardana. O 
Palau de Barcelona é cenário da
quel concerto, suprendentemente 
retransmitido en directo pola clá
sica Rádio 2 - R.N.E.- e editado 
posteriormente en di co. 

A música laietá, brillante reaJidade 
dos setenta, vai e morecendo e a 
Dharma continua. Sempre foron o 
menos intelectualizados e mái vi- . 
tais daquela movida, os único que 
permaneceron fieis ao eu inequí
voco estilo rockeiro autóctono, e os 
menos pretenciosos e máis sinxe
los. Non Hes foi <loado continuar, 
xa que en 1986 morre en plena ac
tuación un dos compoñentes, Este
ve Fortuny, home decisivo na for
mación, que logo teria a sua home
naxe póstuma con disco incluído. 

Despois de vinte anos de andaina, 
o grupo disponse a servir de ponte 
entre a vella e a nova xeración. 
Razón pola cal no espectáculo ar
tellado co gallo da efeméride 
coincíden veteranos compañeiros 
de viaxe xunto a grupos actuais, 
cuxa principal aportación é, curio
samente, a sua falta de madurez. 

As cámaras de televisión foron 
testemuña de como, vinte anos 
despois, a D harma segue atraindo 
á mocidade de hoxe. Rapaces bu
lindo no ímenso Palau San Jordi 
barcelonés recordan frases como 
as aparecidas nas ruas madrileñas 
en 1977, cando unha das visitas 

1 

do grupo á vila e corte: "a Dhar
ma si que a arma" ou "sexy saxo, 

~ a Dharma ao poder".+ 
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Dirixe A xanela do maxin, un programa de Rádio Beca adicado ao cinema 

Xaime Rial 
'Hai que criar unha Filllloteca Galega' 

• CELSO X. LOPEZ PAZOS 

Desde hai máis de seis 
anos Xaime Rial dirixe, 
apresenta, escrebe e 
coordena un programa 
semanal de unha hora 
de duración en Rádio 
Ecca adicado ao cine e 
falado íntegramente en 
galego: chamase A 
Xanela do Maxin e é 
un dos poucos, desta 
entidade, que ten ao 
cine como protagonista 
no noso país. E 
ademais, naturalmente, 
faino "só por amor a 
arte". 

Ten vinteoito ano , rematou Te
lecomunicacións, pero o del é o 
cine, "de de sempre", desde que 
a sua nai lle falaba, sendo cati
vo, de actores, actrices e pelícu
la míticas. Aos dazaoito anos 
descubre o cine-arte através da 
obra do cineasta indú Satyajit 
Ray de quen tragou o ciclo ínte
gro que da sua obra pasou a tele
visión. 

fai en Radio Beca o prÓgrama 
"Secuencias", ten que deixar a 
emisora e entro a ocupar o seu lu
gar. Recentemente tivemos unnha 
parada na emisión pera reanúdase 
de contado. 

Como se articula o programa e 
como é a sua estrutura? 

O programa pretende incluir vá
rias cousas: información que sa
tisfaga ao espectador médio e ta
mén que poda serlle util ao cinéfi
lo. Relacionado con iso, na pri
meira parte do programa hai unha 
sección de notícias sobre a actua
lidade cinematográfica. Esta é a 
parte informativa. Logo ven a 
presentación dos contidos de de
terminadas publicacións cinema
tográficas e· mesmo algun comen
tário sobre o máis interesante que 
nelas se diga. As bandas sonoras 
das películas vanse entretecendo 
ao longo de todo o programa. 
Despois se apresentan, sen co
mentário adicional, as tres ou ca
tro fitas mais importantes da car
teleira sinalando a ficha técnica 
das mesmas, facendo unha sinop
se e dando referéncias do traballo 
do seu realizador. Finalmente a 
sección que pecha o programa é o 
comentario crítico detallado de 
unha ou várias películas que por 
un ou outro conceito merecen es
tar na sección. 

Nos non ternos estudios de au
diéncia, cousa lóxica, porque ao 
non emitir publicidade (condi
ción que está nos princípios que 
informan a própria existéncia de 
Rádio Beca) non hai unhamanera 
de tasalo. 

Como nace A Xanela do Maxin? 

Dende o momento en que me 

convirto nun cine-adicto, esco
menza unha voráxine constante á 
procura de causas do cine: peli-

ANXO IGLESIAS 

culas, revistas, críticas ... É a an
siedade por querelo saber todo. 
Nese momento, Nacho Chao que 

Ten constáncia da audiéncia da 
''Xanela do Maxin? 

Que opinión ten do cine galego? 

É como se me perguntas pola al
ta tecnoloxia nuclear na Galiza. 
Non hai. Só hai un cineasta Cha
no Piñeiro, que vai por aí, case. 
de polizón, sen apoios de nin
guén. Hai, iso si, moita xente que 
fai curtametraxes e dos que fan 
longos as aportacións son ainda 
tan escasas que haberá que espe
rar uns anos; pero ainda non hai 
cine galego. Nen tampouco inte
rese por menorar a situación: a 
pesares dos intentos dignos do 
CGAI ou da Escola de Imaxe e 
Son, ou da política coxuntural 
que neste e.ido de apoio ao el.ne 
do país teñen feíto certos conce
llos. Desde logo son partidário 
da criación dunha Filmoteca Ga
lega, como ponto de arranque 
que nos permita marcar as páutas 
á procura dun auténtico cine ga
lega. Non estaria tampouco de 
máis que se revalorizara o papel 
do estudoso do cine (aqui incluo, 
naturalmente,aos críticos e aos 
que trab~llan nos medios en xe
ral realizando tarefas relaciona
das co cine) que exerce como tal 
en e dende Galiza e para os gale
gas.+ 

O ESTUDANTE LUÍS SEOANE OPINA 
SOBRE A UNIVERSIDADE DO SEU TEMPO 

Comezado o ano 1932 Alvaro das Casas, 
unha das per onaxe mái activas e dinámi
ca do nacionali mo do ano trinta (outra 
cou a erian a andanzas posteriores). publi
caba na revi ta Nós (n 97 , 15-132) un de 
opinión arredor de "A no a Universidade". 
Por aquela data , ou pouco despoi , pro
nunciaria unha conferéncia no Paraninfo so
bre "O momento univesitário' que tivo 
grande re onáncia e provocou unba reacción 
de protesta por parte de vários profesores ao 
entírense aludido . 

A univer idade atopábase daquela nun mo
mento de cárnbio logo da actividade oposito
ra e tudantil contra a Ditadura de Primo de 
Rivera, con protestas e folgas e a orgniza
ción dunha parte do estudantado no sindicato 
F.U.E. En Marzo de 1930 viña de ser nome
ado reitor o noiés Alexandre Rodríguez Ca
darso, doutor en Medicina, quen tamén sairia 
eleito deputado a Cortes nas eleicións de 
1931 nas listas da ORGA. A sua xestión rei
toral, rematada coa sua morte en accidente 
de automóbil en Decembro de 1933, foi im
portante e xeralmente louvada·nos meios re
publicanos e galeguistas. Antón Vilar Ponte 
dixo na sua necrolóxica que "traballara con 
feliz éxito para que a Universidade galega 
deixase de ser a vergoñenta Universidade de 
'entrada' dos últimos tempos da monarquia". 
Unha Universidade que era de estreito hori
zonte, limitada a producir titulados, fria e es
morecente, e que nen transformada podía ser 
un ideal, na opinión aquilatada dun Xohán 
V. Viqueira, coñecedor das mellores univer
sidades europeas, plasmada nun artigo na 
própria Nós en 1921. 

Prezábase o profesor do Instituto de Noia de 
ser obxectivo oeste inquérito sobre o comple
xo problema da Universidade, escollendo aos 
seus dirixentes, mestres e estudantes máis re-

XF..sus ToRRF.S REGUEIRO 

presentativos. Eran estes: o reitor Rodriguez 
Cadarso, o vice-reitor Montequi, o secretário 
Arias Ramos, o decano de Letras Pérez Bus
tamente, un leente de Letras e outro de Cién
cias, Moraleja Laso e Calvet. Curiosamente, 
ningún deles -agás o reitor- era galego. Ade
mais, dous profesores de Liceo e dous de Ins
tituto e dous auxiliares da Universidade (un 
dele Lois Tobío), procurando que un fose 
galego e outro castellano un axudante de 
Universidade eo · 
Presidente da 

historia científica do candidato, sometido, 
ademais, a certas probas durante algún tem
po". Tamén era partidário de estabelecer os 
ensinos de Doutoramento, cousa na que con
cordaban todos, agás tres enquisados caste
láns, que coidaban que debían ficar reserva
dos á Universidade de Madrid. Á pregunta de 
que lle falta á Universidade, Seoane resposta 
que precisa un cámbio total e máis profesora
do, ao tempo que denúncia o absentismo 

dunha parte <leste: 

F.U.E. en activo, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"Trocala totalmen
te na sua organiza
ción. De momento 
a falta na que máis 
se repara é .nos 
poucos lente-s que 
ten e ainda moitos 
deles o pouco que 
se lles ve polas au-

Carballo Calero, 
quen daquela xa vi
ña de rematar os 
estudos de Direito, 
así como o seu an
tecesor, García Sa
bell. Como estu
dante, a secas, Seo
ane, o único dos in
q u eri dos a quen 
Alvaro das Cassas 
lle apón ideoloxia 
política: marxista. 

Seoane, estudante 
de Direito, tiña 

'No tocante á necesária 
galeguización da 

Universidade, o marxista 
Seoane coidaba que 

galeguización é 
empreñarse do nacional 
-o galega- para chegar 

ao internacional' 

1 as". Como anéc- · 
dota, a resposta 
anticentralista de 
García Sabell, ac
tual delegado do 
governo central: 
"Voltar as costas a 
Madrid". 

neste momento vinteun anos e acadara pro
tagonismo no ambiente universitário com
postelán, desempeñando cargos directivos 
na F.U.E. e participando na vida intelectual 
e artística do momento. Un par de anos an
tes fixera a primeira exposición dos seus de
seños e agora andaba a ilustrar o libro de 
poemas de ' Cunqueiro "Mar ao norde" e a 
revista da F.U.E. "Universitarios". 

Os inqueridos atopábanse divididos en canto 
á forma en quen debían proverse as cátedras, 
se por oposición, concurso de méritos ou his
toriaL O estudante Seoane decántase "pola 

Sobre a necesidade da intervención do estu
dan tado na vida directriz da Universidade 
amosábanse todos de acordo coa única ex
cepción dun profesor de Instituto. Os estu
dantes levaban pouco tempo organizados e 
Seoane contesta que "fixemos ainda pouco" 
á pregunta de se fora -boa a actuación dos 
estudantes. Existía unha Asociación de An
tigos Alunos que se xuntaba anualmente a 
xantar, cun ritual ceremonioso estéril e un 
espírito de Casa da Troia. En canto aos fins 
que debería ter, a maioria concordaba en 
que non aportara nada á Universidade e Se
oane respostaba irónico e taxante: "Morrer". 

V árias eran as necesidades e prioridades so
bre a obra que debía acometer urxentemente 
a Universidade. De infraestrutura unhas, de 
orientación outras: Rematar a Residéncia de 
Estudantes, ampliar dotacións, procurar 
meios económicos, acadar maior autonomía, 
a sua galeguización (par~ García Sabell e 
Tobío), incidir na vida do país dun xeito 
máis decidido ... O "estudante marxista" opi
naba que a tarefa urxente era: "A sua socia
lización. Coma esto é imposible hoxe debe
ría capacitar aos seus estudantes pra que a 
socialicen o dia de mañá". 

Tocante á necesária galeguización da Uni
versidade nin o máis centralista dos enqui
sados se atrevía a pronunciar en contra, ain
da que resulta curiosa, por non dicir outra 
éousa, a opinión de.Montequi: "A Universi
dade canto máis europea sexa, máis galega 
será", semellante en certo xeito á de Igle
sias: "Galeguizar é facer esta Universidade 
máis universal, o máis universal posible". O 
marxista Seoane coidaba que galeguización 
"é empreñarse do nacional -o galego- para 
chegar ao internacional. En Rusia foi posi
ble a xuntanza de pobos disconformes res
peitando completamente as suas nacionali
dades, concedéndolles a máxima libertade, e 
dando as maiores posibilidades ao desenrolo 
das suas culturas." Seoane parte do diferen
cial para chegar ao universal, ao contrário 
dos cosmopolitas Montequi e Iglesias. Qui
zais o exemplo ruso semelle moi axeitado 
visto hoxe. Outra cousa era daquela, come
zando a década dos tI-inta. Lembremos que 
ate o próprio Castelao no Sempre en Gali
za apela a Stalin para a definición. O mito 
da Unión Soviética, conglomerado de na
cións libres federadas, esborrallouse na prá
tica e ao cabo dos anos, ainda que a consti
tución soviética recollese os dereitos nacio
nais dos distintos povos que a integraban.• 

- - - - - - - .• - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - • - J 1 
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Pablo N ovoa, arqueólogo 

'Sobre un catálogo de 5.000 castros 
apenas temas ~xcavados unha dúcia' 
• RODOLFO DA CUÑA 

"O descobrimerito de máis 
de 150 rochas e un monolito 
en Pedornes (Santa Maria de 
Oia) coloca ao rupestre 
galego no cúmio do · 
europeu", afirma Pablo 
Novoa, arqueólogo formado 
en diferentes cidades do 
mundo, membro da 
Asociación Venezolana de 
Arqueoloxia e participante 
do grupo de traballo do 
museu galego "Quiñones_ de 
León". O invetigador galego 
afonda na releváncia dos 
últimos áchádegos e a sua 
conexión cos doutras partes 
do planeta. 

AGRUPACIÓN cu'LtuR41tj'JAnGO 
Galeria Sargadelos, 2aílf@i-P'. · .. '"-"'""". 
22 Nov. "Proxección 8al do Sempre en Ga za ·:·'Francisco Carballo, 
Manuel López Foxo .. ,11}~ _ 

A CORUÑA (A.C. AleXiltre Bóveda) 
Salón Fonseca, 20 h. ":tfü:fa · 
23 Nov. ''Os dereitos nacijqais no Semp1:, 
24 Nov. "O ideário lingüí~o do Se 

:d::~[ifJt1Í: 
,<··Manuel Maria Fdz. Teixelro. 

·"";,. M!! Pilar García Negro. 
·sempre en Galiza". Xosé Luis 2 Dec. Mesa Redonda: "Pfbxe · , .. 

Barreiro Rlvas, Francisco Car ... i'do Gutiérrez. 

OURENSE (A.C. Auriense) JI, 
Praza do Correxidor, 27, 20 h. Mfi. 
23 Nov. "O ideario lingüístico do Sempre en Galizlli 
24 Nov. "Os dereltos naclonaJs no Sempre en Gal·. .. 
30 Nov. "A práctica política e o Sempre en Galiza": '"sé Manuel Bel' 
1 Dec. Mesa redonda: "Proxecci6n actual do Sempre en Gallza". Xosé Luis 
Barrelro Rlvas, Isaac Díaz Pardo, Lols"Dléguez, Marcos Valcárcel. 

O CARBALLIÑO (A.C. Avantar) 
Casa da Cultura, 20 h. \ 
25 Nov. "Proxecclón actual do Sempre en Gal iza". Francisco Carballo. 

MONFORTE (A.C. Castelao) 
Casa da Cultura, 20 h. 
15 Dec. "Proxecclón actual do Sempre en Gallza". Xan Carballa, Manuel Maria 
Fernández Teixeiro 

VIVEIRO (A.C. Sementeira) 
Centro dé Servizos Sociais, 20 h. 
15 Dec. "Proxecclón actual do Sempre en Gallza". Francisco Carballo. 

GUITIRIZ (A.C. Xermolos) 
Biblioteca municipal, 19 h. 
17 Dec. "Proxecclón actual do Sempre en Gallza". Francisco Carballo 

::1~&~-
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS CULTURAIS GALEGAS 

... 

Tras 5 anos de traballo incansá
bel, semella que cos achádegos 
do concello pontevedrés de San
ta Maria de Oia, o seu labor de 
investigación comeza a ser reco
ñecido. 

O meu labor e o dos compañeiros 
e non é para menos, pois atopa
mos na parróquia de Pedornes un 
conxunto da maior importáncia 
para coñecer mellor o rupestre pe
ninsular e eW"opeu. 

António Beltrán, un experto 
mundial na matéria, chegou a 
pedir publicamente a inclusión 
do conxunto no Catálogo Patri
mónio da Humanidade da 
UNESCO. 

Beltrán quedou moi impresionado 
polo descobrimento, sobre todo 
polo grupo en baixorrelevo, for
mado por 18 cua
drúpedos e unha 
embarcación, de 
alomenos 5.000 
anos de antigueda
de. O curioso é 
que o navio ten to
das as trazas de ser 
de orixe mediterrá
nea e é idéntico a 
un recentemente 
atopado na pirámi
de de Keops, en 

'Galiza 

tos que tiñamos sobre o mundo 
antigo terán que mudar. Porque, 
que facian na China, hai 4.000 
anos, un grupo de indivíduos de 
orixe xermano-céltica, tal e como 
amosan as momificacións apareci
das recentemente? V ~ñennos de
mostrar que xa había comunica
ciqn e intercámbio entre grupo~ 
humanos moi distañtes entre si. E 
máis, se foron quen de marchar a 
7.000 km. do seu lugar natal, ben 
puderon terse desprazado catro ou 
cinco mil km. máis, pasar a Amé
rica por Bering. Teriamos asi que 
non só grupos asiáticos e poliné
sios terian povoado o novo conti
nente, senón outros de procedén
cia indoeuropea. 

E a teoria de arribada por 
mar ... ? 

Sobre esa posibilidade fálase na 
mitoloxia caribe
ña. Hai ainda mes 
e médio descobrin 
dous cromlech e 
unha espécie de 
milladoiro na costa 
venezolana, a 50 
rn. do mar, no ex
tremo máis ao nor
te do continente 
sulamericano, nun 
entorno no que 
non existen vestf
x ios deste tipo, 
que se saiba. Son 

Exipto. O que con
verte a estes nosos 
gravados na única 
proba existente da 
navegación dos 
exípcios polo oci
dente europeu. 

ocuparia 
unha posición 
relevante, 

construcións seme
llan tes ás do noso 
paleolftico, tarnén 
presentes en Cuba. 
Quen as fixo e con 
que finalidade? Iso 
xa é máis difícil de 
explicar. Nalguns 
casos sábese que 
eran lugares de en
terramento; outras 
veces servían para 
cultos de tipo reli
xioso. Pero resulta 
que vas a Ceilán, 
no Índico, e atopas 
m.ámoas idénticas 
ás daquí. Aparecen 
gravadas alabara-

Chama a aten
ción o emprego 
da técnica do bai
xorrelevo, apenas 
'presente en todo 
o continente? · 

Representados con 
esta técnica só te
rnos dous cérvidos 
en Tourón, Castro
caldelas. Para ato
par algo semellan
te teriamos que ir 

por ser, tamén, 
ponto de 
encontro e 
paso nos 
desprazamentos 
e exploracións 
marítimas" 

fora da península, 
a zonas de Noruega e Rúsia oci
dental. Beltrán por exemplo, rela
ciona a estilización dos cérvidos 
co periódo meso1ítico e iso levarí
anos a falar dunha datación próxi
ma aos 7.000 anos. 

Un alfabeto 
comun ao Cáucaso 

Daquela Galiza e o noroeste pe
ninsular virian ser unha zona 
destacada na maté ria? 

Galiza ocuparia unha posición re
lev an'te, non só polo xa comenta
do, senón por ser tamén ponto de 
encontro e ·paso nos desprazamen
tos e exploracións marítimas. De 
feíto para o epigrafista cubano 
Jorge Díaz, na Galiza houbo un 
alfabeto primixénio cuxos signos 
fonéticos estarían recollidos nas 
próprias pedras, á beira dos debu
xos. Diaz está agora a realizar un 
estudo comparado, valéndose de 
restos semellantés aparecidos nos 
Alpes e no Cáucaso. 

Estaríamos logo a falar das ori
. xes comuns da civilización indo
eruopea? 

Pode que si. Díaz continua a tra
ballar sobre esa hipótese. Sostén 
que se trata duns restos gráficos 
emparentados co noruegués o xer
mánico, o grego e o latín antigo. 
Ainda que datados nuns 4.000 
anos, e portanto mesmo anteriores 
a algúnha delas. Nos vindeiros 
anos algynhas das ideas e concei-

das e puñais da 
idade do bronche 

en petroglifo ituado a millei
ros de km. da Galiza e do Caribe. 
O que nos ven demostrar que ne
sa época, a megalítica, houbo un
ha difusión cultural de tipo uni
versal. Para min e tá batante cla
ro. Ademai cadran a datación . 
Orabén, porque vías, terrestre , 
marítima ... ? Iso é o que hai que 
investigar. 

Supoño que esta teoria terá sus
citado polémica. 

Sí entre certos arqueólogos con
servadores; porque custa bastante 
desmontar certas ideas comun
mente aceitadas. Mais en conxunto 
arqueólogos e palentólogos sabe
mos que as cronoloxias e probas 
se ben concluintes, non son defini
tivas, xa que acaban por aparecer 
elementos de culturas anteriores 
ou ben posteriores, máis cedo ou 
máis tarde. Vexamos, en Galiza 
canto sabemos da cultura castre
xa? Resulta que sobre unha catalo
gación de uns 5.000 castros so
mente hai excavados total Oij par
cialmente, cantos? média dúcia, 
dez ... Na excavación de Casro 
Mao, sen ir máis lonxe, .atopamos 
a figura dun mono. O que quer di
cer que debeu haber algun contac
to co mundo africano, ben simbó
lico ben material. Xa que o animal 
non procede da nosa latitude. Pois 
aí ternos, ese é un novo elemento, 
un elemento até agora descoñecido 
do mundo castrexo. Se excaváse
mos, se investigásemos a concién
cia cen ou douscentos. asentamen
tos, canto máis no~ saberíamos? + 
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Ven de publicar Poemas da doada· certeza i Este brillo premido entre as pálpebras 

~xio Novoneyra 
'O soño que se repite xeración tras xeración é certo' 
• CARME VIDAL 

Apesar de non ter 
publicado desde hai seis 
anos, non se pode falar 
do siléncio de Uxio 
Novoneyra. Na sua 
condición de poeta
decídor, nunca estivo 
lomee do que el chama 
comunión poética, desa 
sorte de unión colectia 
que "se sabe candoo se 
creba". Poemas da 
doada certeza i Este 
brillo premído entre as 
pálpebras e tá escrito 
ca e integramente en 
Compostela, cidade na 
que o poeta do Courel 
reside desde 1983 pero 
nel se a precia a bagaxe 
da sua obra. Ao tempo, 
Novoneyra prepara a 
edición de Ámeto mítico, 
unha elexia pola vella 
Galiza rural que pronto 
estará nas librarlas. 

O seu novo libro parece como se 
abrise un espazo para a esperan
za e o futuro conformados sobre 
a posibilidade da revolución 

En Poemas da doada certeza trá
tase ainda dunha grande vixéncia 
do soño revolucionário, dun home 
non sometido totalmente á realid
de, ou que fica no futuro posíbel 
dos soños certos, eses que se repi
ten xeneración tra xeneración 
preci amente porque son certos, 
como dicer posfbeis. Confiase na 
po ibilidade, po to que o soños 
e repiten, o home ca e non é res

pon abel dele pero on verdadei
ro porque os home non poden 
ser ilusos xeración tras xeración. 
E te é o fundamento da crenza re
v o lucionária, soño de igualdade 
do home e de solidariedade. 

En Este brillo premido entre as 

pálpebras insíste na língua, co
mo única inmortalidade, corno 
reserva amparadora. A identida
de é a base certa, o comun pecu-

. liar que ten como forma a língua. 
Nas duas partes do libro altér
nanse as mareas do pulo e entu
siasmo e da caída como en toda a 
poesía anterior dun poeta fiel á 
tradición galega. 

Nesa esperanza, hai por veces 
espazo para o amargor e a desi
lisión? 

A obra comeza cun canto á espe
ranza pero cae tamén repetida
mente no sentimento elexiaco, e 
incluso ás veces esbózase como 
un reproche ao comportamento da 
sociedade. "Non podo evitar o re
proche, amo e por iso esixo a be
leza" dise e trátase, claro está dun
ha beleza de comportamento na 
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responsabilidade dos galegas. 

Novoneyra foi sempre o poeta 
do Courel e mesmo foi califica
do de paisaxista, como se apre
cia a sua presenza oeste libro 
escrito en Compostela? 

O Courel invade claramente o li
bro no que hai unha grande mes
tura de paisaxes, porque a gravita
ción do recordo, á miña idade, ta
pa ou tinxe intensamente calquer 
presenza nova. 

Pero a miña poesía non é estrita
mente paisaxista, ainda que pode 
selo algunhas veces. É unha poe
sía da Terra, xa que o poeta ten 
unha convivéncia moi directa coa 
Terra que marca o seu ton veraz. 
O home pídelle esa base de sus
tentanción á Terra e atopa a forma 
de amor, coroado pola sua beleza. 

Ar e Bis, antimilitarismo e rebeldia 
• E.L 

O primeiro número de Ar, 'recén 
saído á'rua, contén artigos de opi
nión e reportaxes informativos re
lacionados co antimilitarismo en 
Galiza. Os movementos galega~ 
de insumisión son estudiados den
de o século pasado ata os últimos 
anos. Ar tamén inclue unha con
versa cos insumisos galegas en 
prisión e unha sección de cultura. 
Esta publicación está Has librerías 
coas instruccións precisas para 
subscreverse a ela. 

Pola sua parte, Eis non é unha pu
blicación tan recente xa que acaba 
de sair á rua o número 8. O conse
llo de redacción está formado por 
estudantes que pretenden "amosar 
algo interesante no eido do nacio-

nalismo, aquí dende os nosos co
ñecimentos universitários, cun 
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sentido lúdico e de denúncia". O 
certo é que conseguen un deseño 
rupturista dentro do que son as 
publicacións estudiantís. -

Artigos, poemas e relatos cunha 
finalidade reivindicativa compar
ten páxinas con composicións vi
suais atrevidas e cheas de ironía. 
Ilustracións e textos están cheos 
de destruccción e niilismo cara 
aos parámetros estabelecidos para 
o arte. Pero tampouco se esquecen 
as críticas para os políticos e o seu 
facer. Neste último número, duas 
grandes exclusivas: Cuiña amosa 
a sua casa no poster central e a 
publicación de varios documentos 
subversivos atopados na Conselle
ria da Familia. Para quen queira 
ler Eis, circula polas faculdades 
da Universidade de Santiago. t . 

Non esquecer 
a cultura oral 

A imaxe está cargada de conti
dos na sua obra. Como se con
forma a sua importáncia? 

Neste -libro úsase a imaxe como 
palabra poética. Todo para logo 
seres só unha ima.xe dille o poeta a 
un vello amigo labrego no seu pa
samento. Sempre a imaxe é a única 
supervivéncia e logo, esta supervi
véncia no recordo será transferida 
á lingua cando escrebe. O home 
aparece levado polo seu soño e vai 
"seguro do espazo e da luz" ou da 
própria visión como na lenda de 
Jth o fillo de Breogá.n, pero de que 
"o Futuro xa ·só agarda a hora" e 
das posibilidades máximas do ho
me frente ás do home reducido que 
se nos propón agora novamente. 

Alén diso, nesta edición os ver
sos mestúranse en total unión de 
imaxes coas fotografias de Ga
cia Cabezón 

A edición enriquécese coa repro
duci ón dun cadro de Reimundo 
Patiño e vários gravados de Carlos 
Crego adernais da sobrecolledora 
série fotográfica de Federico Gar
cía Cabezón "Elexia por un souto" 
que mostra intensamente un souto 
ardido do Courel, ademais dun ca
ligrama e duas caligrafías miñas. 

Pero Novoneyra segue a ser o 
poeta-decidor que lobra difun
dir nos seus recitais unha arte 
moitas veces tildada de minori
taria, como influe a oralidade 
na sua poesia? 

Non hai que esquecer que Galiza 
ten unha cultura predominante- · 
mente oral. A máis destacada obra 
galega ainda é a língua que para 
indicar esa básica condición oral 
da nosa cultura chamámoslle "a 
fala". Eu procuro que incluso na 
escrita a língua non perda o seu 
carácter de fala, que conserve o 
calor e a cor do pronunciado. Ou
vir o acento da nosa fala dame se
guiridade e por iso me desacouga 
ese galega desnaturalizado dal
guns falantes e escritores. Ouvilos 
e lelos dame a impresión de que 
son doutro país, apenas me lem
bran a pátria. Debian pelegrinar 

. pola língua, pola fata até recupera
la se é posibel, porse máis en con-

tacto coa fala e coa terra. Queda 
ainda moita Galiza por recuperar. 

Onde se ten que situar o poeta ne
sa recuperación de Galiza e mes
mo na recuperación do galego? 

No poeta a individualidade desapa
rece o e único que queda é a lingua 
de Galiza e non importa quen firme 
a palabra. A poesía é, incluso in
conscientemente, un acto colectivo, 
o mesmo poeta que ere que está 
cantando a sua estricta individuali
dade está a falarpor boca de todos .. 

En canto o galego, é evidente que 
non se está facendo o Iiecesário 
para que a nosa língua permaneza 
e se recupere. O papel dos poetas 
é usala en plenitude, como crea
dor e como decidor. 

Seis anos sen publicar poderia 
ser moito tempo, pero Uxio No
voneyra semella como sempre 
estivese no primeiro plano da 
actualidade poética galega 

E que un poeta non é precisamente 
nen somentes un escritor. Vale tanto 
o silenzo coma as palabras cando 
un está ou segue intensamente no 
mesmo e con perde o cora,zón nen a 
mente do país. Canto menos escre
bes, maior carga levas, as veces, 
mesmo teño oído vibrar a intensida
de, Non de escribir, cantar é doutro 
acento, -doutro soño i empeño. 

É a forza emotiva dos seus reci
tais, como é o sen ~"dicer" c·omu
nicativo na poesia? 

Cando eu digo un texto poético ga
lega sinto que pasa por min .. a tra
vés de min. E ese é un texto verda
deiro non sinto anque non sexa 
meu que é algo mínimamente alleo. 
Algo me transfonna ao "dicer'". É 
un rito demasiado profundo, orno 
unha fonna de comuriión. Sitúame 
no espácio plenamente e achégame 
totalmente aos demais como se fo
sen un mesmo. É unha experiéncia 
total de comunión lingüística na 
que o milagre depende tanto dos 
que escoitan como de min, do espa
zo e do intre ... Todo foi soldado co
mo un miragre e sen que seña alu
cinación, pois noto cando .se creba. 
Non se está facendo todo o nece
sário para que a nosa língua per
maneza e se recupere. O papel dos 
poetas é usala en plenitude, como 
creador e como decidor. • 

111 e d11 sa , 
----
// mru / ÍJ'O 
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30 A NOSA TERRA 
Nº 649 -24 DE NOVEMBRO DE 1994 axenda 

Cqnvocatórias 

Concurso 
nacional de poesia 
A agrupación cultural O Facho convo
ca o XV!l Concurso Nacional de Poe
sía, aberto a todos os que non teñan 
publicado nengun libro de poesia a tí- . 
tulo individual. Os traballos (tema li
bre, inéditos, sen limitación na exten
sión ainda que cun máximo de 5 poe
mas por concursante) han de chegar 
mecanografados a dobre espazo, por 
triplicado, baixo lema e plica, antes do 
31 de .Xaneiro de 1995 á· Agrupación 
Cultural O Facho: Federico Tápia, 12-
1 º· Apartado de Correos 46. A Coruña. 
O prémio é único de 40.000 pta. 

Certame 
Manuel Lueiro Rei 
Convocado polo concello do Grove pa
ra relatos orixinais e inéditos. Ten duas 
categorías: para os que sexan menores 
de 18 anos anos antes do 31 de Decem
bro de 1994, na que a extensión dos 
traballos debe estar entre os 10 e 20 fó
lios, e os prémios quedan en 1 º de 
100.000 pta. e 2º de 50.000 pta. Para 
maiores de 18, na que a extensión ha 
quedar entre 20 e 30 fólios, os prémios 
repártense en 1 º de 200.000 pta., 2º 
100.000 pta., e 3Q 50.000 pta. A apre
sentación ha ser por quintuplicado en 
fólios escritos por unha cara a dous es
pazos, e baixo lema e plica, na que fi
gurarán: nome, enderezo, teléfono, fo
tocópia do DNI e unha breve reseña 
biográfica. A data límite de entrega é o 
30 de Decembro de 1994, no endere
zo: III Certame Literário "Manuel 
Lueiro Reí". Concello do Grove. Praza 
do Corgo .• O Grove. 36980 Pontevedra. 

· Prémio de humor 
gráfico e caricatura 
El Progreso convoca un prémio de hu
mor gráfi'co e ·caricatura, aberto a de
buxos realizados a lapis ou a plumilla 
por residentes na Galiza. Cada sección 
do concurso (humor gráfico e caricatu
ra) ven dotada con dous primeiros pré-

M ús iCa 

Festa pola 
autodeterminación 
Galiza Nova organiza unha festa pola 
autodeterminación o Domingo 4 ás 7 
do serán no Cu.itat Vella de Barcelona 
(Sant Rafael, 11, xunto a rua Hospi
tal). Actuan Ondina, Xana (folk gale
go e occitano) e Musics de Safeu (ter
leto tradicional catalán). A entrada vai 
a 400 pta., con consumición incluída. 

La Traviata 
Polo Teatro Nacional da Opera de 
Moldávia. O Xoves 24 ás 8,30 da noite 
no auditório Gustavo Freir1? .• de 'Lugo. 

Homen~xé~-~~teiro 
O Sábado 26 ás 7 ,30 do serán no cen . 
·tro cultural Caixavigo, o colectivo A 
Buxaina de Coruxo artella doutravolta 
a Homenaxe ao gaiteiro. Intervenñen 
o coro Aires de Bergantiñños, a Es
cota de gaitas de Vilafranca do Bier-

mios de 100.000 pta. e dous segundos 
de 50.000 pta., para a concesión dos 
prémios valórase especialmente a ac
tualidade e a referéncia a Lugo do tra
ballo. Os debuxos (mínimo de tres e 
máximo de seis viñetas ou caricaturas) 
han de chegar por correo ao diário El 
Progreso (Progreso 12. 27001 Lugo) 

· nun sobre que indique 1 Prémio El 
Progreso de Humor Gráfico e <¿arica
tura. Non se aceitan traballos de cola
boradores fixos de publicacións perió
dicas da Galiza. A data límite de entre
ga é o 30 de Novembro. 

Xestión e 
produción cenica 
A Asociación de Compañías de Tea
tro de Galiza dacordo co Ministerio 
de Cultura vai celebrar do 28 de No
vembro ao 16 de Decembro en Santia
go, un curso de xestión e producción 
cénica. ü curso é gratuíto, conta con 
20 prazas· e realizarase en horário de 9 
a 13 h. no enderezo: Concheiros, 22-3º 
(Santiago). O programa comprende:· 
introdución sobre conceitos e metodo
loxia cénica; produto cénico; empresa 
cénica: conceito de empresa, obxecti
vos, meios económicos, materiais e 
persoais; proceso, preprodución; pro
dución e análise dun proceso; presu
posto; exposición, promoción, renda e 
socioloxia dos públicos. O encargado 
de impartir o curso é Manuel Aguilar. 
Maior información na Asociación de 
Compañías Profesionais de Teatro: 
Femando III O Santo, 12. 15706 San
tiago. (981) 59 22 54. 

Prémio fotográfico 
Manzaneda 
A segunda edición do prémio de foto
grafia Manzaneda, convocado 'pola 
asociación de amigos de Cabeza de 
Manzaneda Xenciana, ven dotado cun 
primeiro prémio de 30.ÓOO pta. e catro 
accesits de 10.000 pta. _poden · conco
rrer todas as persoas interesadas cun 
número ilimitado de fotografias a cor 
(20x25 cm.) da Serra da Queixa. O 

zo, Xacarandaina e o grupo musical 
de Taboadelo. 

Sinfónica da BBC 
O concerto da Orquestra Sinfónica da 
BBC de Londres baixo a dirección de 
Guenter Herbig. O Mércores 30 no 
centro cultural Caixavigo. 

Julie Guravich 
Oferece dous concertos de blues 
dentro do certame Músicos da rua. O 
Venres 2 de DecembFó na sala O 

· Seixo de Louro, e o domingo 4 no 

Danza 

Man a man -
Os días 24 e 25 de Novembro, ás 9,30 

· da noite, na sala Galán de Santiago, 
Teresa Nieto (Madrid) apresenta a sua 
coreografía Man a man.• 

prazo de entrega, baixo plica e lema, 
fica aberto até o 10 de Decembro de 
1994, na asociación Xenciana. Esta
ción de Manzaneda. Trives. 

Concurso dé contos 
fantásticos 
A asociación de amigos de Manzaneda 
Xenciana convoca a I edición do con
curso Cantos fantásticos ao dotado con 
150.000 pta. O concurso está aberto a 
todos os que apresenten orixinais inédi
tos, escritos en normativa oficial, sobre 
literatura fantástica. Para.participar hai . 
que remesar 6 cópias baixo plica, antes 
do 10 de Decembro a: Xenciana. Esta
ción de Manzaneda. Trives. Ourense. A 
obra non poderá exceder -os 50 fólios 
nen quedar por baixo dos 20. 

Construcións 
para o a proveitamento 
enerxético · 
O Colectivo de Educación Meioam
biental (CEM) , organiza o cursiño 
Construccións galegas para o apro
veitamento enerxético que abranxe fe
rreirias, serreirias e muniños do rio 
Xubia, Será impartido polo etnógrafo 
Clodio González Pérez os dias 25 e 26 
de Novembro na Coruña. Información 
e inscricións no (981) 26 56 40, ou no 
CEM: Laracha, 10. A Coruña. 

Prémio de poesia 
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 traballos, 
dun mínimo de 800 versos, apresyntaran
se por sextuplicado, mecanografados a 
dobre espazo en follas tamaño fólio. En
.tregaranse antes do 30 de Decembmtna 
Concellaria de Cultura (os portugueses 
poden facelo ña Cámara Municipal de 
Vila Real). As obras han de vir baixo o 
lema Para o XV prémio de poesia Cida
de de Ourense, e acompañadas dunha 
plica cos dados persoais. • 

Tabasco de Serra de Outes. 

Trio Mompou 
O Martes 29 ás 8,30 da noite no Pazo 
de Congresos da Coruña Actuación en
cadrada no ciclo de música de cámara. 

Festival 
Folclore do Mundo 
No Instituto Sta. Irene de Vigo ás 8 do 
serán do dia 26, Sábado, e organizado 
pola asociación Cultural Máximo Gor
ki. Participarán as seguintes corais: 
Polifonía de Nigrán, Atlántida de Ma
tamá e Máximo Gorki de Vigo. 

Brian Quince' s Blue Soul 
Liderado polo saxofonista e compositor 
canadiano Brian Quince, o seu repertó
rio comprende funky-jazz e soul. O Xo
ves 24 ás 11 no Café Odeón de Vigo, e 
o Venres 25 ás 10,30 e ás 12 da noite na 
Alternativa Jazz de Sada. • 

e.O ~seudo 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 

O trinque · 

Actos 

En moitas vilas e cidades da 
Galiza celébranse estes días 
actos e conf eréncias en 
comemoración do 
cincuentenário da publicación 
da obra máxima de Castelao, 

A.n:üncios de balde. 
• Oferécese auxiliar de clínica para 
coidar doentes, nenos, etc. Chamar de 
14,30 a 15,30 h. ou a partir das 23 h. ªº (9$1) 56 63 53. 

• Aulas de contabilidade xeral en 
Santiago. Chamar de Luns a Xoves, 
de 2,30 a 4,30 ao (981) 56 00 74. 

• Damos charlas en centros educati
vos e culturais sobre a situación do 
bretón e do galego, ou sobre a Breta
ña contemporánea (economía, histó
ria, cultura.:.) en galego ou francés. 
Perguntar por Isabel ou Neal en Casas 
Reais, 4-2º. Santiago. (981) 57 61 03. 

• Carnizaria. Cedo direito de explota
ción gratis por enfermidade. Vendo 
maquinária e ensino oficio. Garanto 
vendas. (981) 26 09 89. 

• Mestre de primeiro ensino (so
ciais), busca traballo en calquer par
te da Galiza. (982) 55 87 49. 

• Inicia~om a língua bretona por 
professor nativo. Quinta feira, de io a 
21,30 h., de Novembro a Janeiro, na 
associa¡;om O Facha na Corunha (Fe
derico Tápia, 12-1 º C). Inscri¡;ons na 
libraría Couceiro (Praza do Libro) . In
formayom no (981) 23 15 23. 

• Enviamos gratuitamente o Nº 3 do 
boletim cultural Gralha a pessoas in
teresad as no reintegracionismo. 
Grupo Meedinho. Apartado 678. 
32080 Ourense. 

• Búscase persoa para compartir pi
so con dous estudantes en Santiago. 
Chamar ao (981) 22 06 83, preferente
mente entre 9 e 11 da noite. 

• Libro de poemas, O devalo do mar 
(Compostela 1994), de Rafa Villar. 
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os gastos 
de envio contra reembolso). Os primei
ros pedidos van receber, ademais e de 
balde, o primeiro libro do autor, Liques 
da memoria (1993). Enderezo: Rafa 

. Villar. Calzada do Carme de abaixo 1 O, 
2º C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34. 

• Clases particulares de inglés por li
cenciada con experiéncia. Todos o ní
veis. Ronda de Don Bosco 28, 111 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 A5socia~om da Língua Artábria 
tem a venda bandeiras galegas feitas 
em reia -tamanho l 15x85- a 1.500 pta., 
e em feltro -de 15x10- a 400 pta., junto 
com outro material recolhido num ca-

Actividades 

Xornadas sobre o 
nacionalismo galego 
Os Comités Abertos de Faculdade 
(CAF) de Lugo, celebran· desde o 8 de 
Novembro. as l Xornadas sobre nacio
nalismo galega: pasado, presente e fu
turo, cun extenso programa de charlas
colóquio de entrada libre ás 8 do serán 
na sala de X untas da Faculdade de Ve
terinária (Lugo). Nesta semana terán 
lugar as seguintes charlas: o Xoves 24, 
Militarismo e insubmisión con mem
bros de Corneta Obxeta Lugo e do Bis~ 
pado de Lugo; o Martes 29, A língua 
na Galiza con António Gil Hemández 
do Instituto de Estudos Luso-Galaicos; 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

/ o fytércores 30, Xosé Chao Rego (filó
sofo e escritor) falará sobre A igrexa 
na Galiza; e o Xoves 1 de Decembro, 
membros dos CAF e da Trabe debate
rán sobre Universidade e nacionalis
mo. As xomadas tamén contan cunha · 

o Sempre en GaÚza. Unha 
boa oportunidade para 
escoitar aos mellores 
especialistas falar da obra 
máis referencial -e actual- do . 
nacionalismo galego. 
Organiza a Federación de 
Asociacións Culturais. + 

tálogo que podes solicitamos 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 Neal. Casas 
Reais 4-2Q. Santiago. (981) 57 61 03. 

• Mercaría o libro Estética da mui
ñeira de E. Montes, edición de La. Re
gi6n de Ourense, Xaneiro de 1923, co 
retrato do autor na capa realizada 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 manu crito do éculo XVII e 
unha máquina de escrever antiga mar
ca Underwood. Perguntar por Manuel 
no (981) 69 56 82. 

• Mércase invernadoiro de SO me
tros cadrados. Preferentemente en Vi
go. Perguntar por António número 
(986) 29 17 22. 

• Propriedade no rural de Chantada 
(Lugo). Centenária, casa de pedra, 
apartamento, hórreo, palleira, forno, 
auga de pozo, finca (arredor de 4.000 
metros cadrados), frutais, etc. Véndese 
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, 10. 15685 Xance
da-Mesia. A Coruña. 

• Busco persoas galego-falantes do 
Bierzo para formar .un grupo reivincti
cativo da nosa lCngua fronte ás admi
nistracións pública da comarca. Xa
bier. Bolívar 4-6, 1 g C. 37004 Sala
manca. 

• Campaña de solidaridade con Cu
ba, de recollida de material didácti
co e de papeleria. Recóllense bolígra
fos, lápises, fólios, pinturas carpeta , 
pegamento, gomas de borrar, libro 
(en bo estado), etc ... Merca os bono 
de axuda a 20 pesos. Información eco
laboración nos locais da Asociación de 
Amizade Galega-Cubana Francisco 
Villamil: Rua do Vilar, 29-1 ª B. 15702 
Compostela. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista publica a sua revista Can
ha! com variada informacom. Pedidos 
mandando 2 selos de 50 pta. e 1 selo 
de 29 pta. a AMI. Apartado de correo 
4264. 15080 A Corunha.+ 

exposición História do nacionalismo, 
aberta até o 15 de Decembro na cafete
ría de Veterinária. Maior información 
nos CAF: Escola Politécnica Superior 
de Lugo, ou perguntando por Xavier 
no (982) 21 28 45. 

Os direitos da muller · 
O Sindicato Labrego Galego artella a 
charla Os dereitos da muller, que terá 
lugar o Domingo 27 ás 4,30 da tarde 
no bar O . Taxista da Ponte Carreira 
(concello de Frades). Entrada libre. 

O pensamento ilustrado 
Francisco Carballo Carballo imparte 
a conferéncia O pensamento ilustrado 
de Feijoo a Ramón de la Sagra, o Xo
ves 24 ás 8 da noite no Instituto Santa 
Irene de Vigo. A charla ven compren
dida na V Semana da cultura galega do 
Coléxio de Doutores de Pontevedra. + 



Ex:Posicións 

Outono fotográfico 
A Casa da Xuventude de Ourense 
organizou doutravolta o Outono foto
gráfico con máis de 50 mostras abertas 
até o 30 de Novembropor toda a Gali
za oriental. Dentro do apartado de ex
posicións individuais pódense ver: 
Momentos de Adolfo Alvarez (Café 
Latino. Ourense), Fimt'asias de gur
gullas de Soco A. Balvís (aula de cul
tura de Caixa Galicia en Celanova), Ei 
rapaz de Fernando Fernández Novo 
(Meigas e Trasgos de Sárria), Ex-vo
tos de Tino Martínez (Museu Munici
pal de Ourense ), Variedad e de Darío 
Muñiz Hermida (até o 27 na Fábrica 
de Allariz), Sos de vida de Pepe Na
varro (aula de cultura de Caixa Ou
rense no Barco), José Roca, in memo
riam de José Roca (aula de cultura de 
Caixa Galicia na Rua), O entroido en 
Monforte de Xesus Rodríguez Mon
tero (Casa da cultura do Carballiño), 
Flores, froitas e outros enseres de 
Ana l. Romasanta (Stúdio 34 de Ou
rense), Cuba, a opción cero de Pedro 
Sánchez Roca (Casa da cultura de 
Oleiros), vellas fotografías na mostra 
Mar do Morrazo (Casa da cultura do 
Carballiño), Comércio e sociedade en 
Ourense na 11 metade do século (Li
ceo Recreo Ourensán), Retrato-auto
rretrato de Xosé Abad (Casa da cul
tura de Monforte), Teatro galego de 
Simón Balvís (Casa da cultura do Bar
co), Escolas, mestres e nenos de Ra
món Caamaño (E cola de FP de Bo
rralha. Montalegre), Inquietudes de 
Luís Ferro Villar (Casa da cultura do 
Barco), e Rótulos de Rafael Fontoira 
(lgrexa da Magdalena de Ribadávia) , 
entre outras: O Outono fotográfico ra
mén reune várias mostras colectivas: 
Galicia en foco certame de fotoxoma-
1 i mo do Clube de Prensa do Ferrol 
(Casa da cultura de Ouren e), Un día 
no Couto da Asociación Fotográfica 
de Cambre (Asociación Monte Bran
co do Couto), Imaxes na vida da ida
de média reproduccións de códices 
medievais (Mu eu Etnolóxico de Ri
badávia), Visións: A Coruña do Co
lectivo Ollo de Vidro (Casa da Xu
ventude de Ourense), Imaxes xoves 
1993 mo tra do lnjuve (lnstituto de FP 
12 de Outubro. Ourense), 52 Saida Fo
tográfica convocada polo Centro cul
tura 1 Coelermi Sol por de Celanova 
(Centro de Servícios Sociai de Cela
nova), obra do aluno · do centro de 
fonnación fotográfica Bempo ta (Mu-
eu Municipal de Ouren e) , Olhares 

do colectivo Circularte (Casa da xu
ventude de Ouren e) e A Carballeira, 
lO anos de vida da Asociación Car
lasca (Centro Social Ponte Pelámios 
de Ouren e), entre outras. 

Curr Ulzurrum 
E ulluras de pedra na galería Trinta 
de Santiago. Pecha o 29 de Novembro. 

Rañó 
Fotografía de X. Rañó no pub Dublin 
de Vigo, até Decembro. 

M nea E tévez 
Pintura receme na galería Sargadelos 
de Santiago. Pecha o 3 de Decembro. 

Fotobienal 
Aberta a sexta edición da Fotobienal de 
Vigo na Casa das Artes e no centro cul
tural Caixavigo. Conta coas mostras: 
Real como unha foto exposición cen
tral na que diferentes autores exploran 

Teatro 

As bodas de Fígaro 
Por Teatro do Noroeste. O 29 de No
vembro en Foz e o 2 de Decembro en 
Cervo. 

Ah, ah, ah! 
A comédia para todos os públicos in
terpretada pola compañia de títeres 
Tanxarina, o 25 en Ribeira, 26 no Po
rriño, e o 3 de Decembro en Moaña. A 
mesma compañia pon en cena Som
bras chinescas o dia 27 en Vilalba. 

O Mariscal 
O Centro Dramático Galego inter
preta O Mariscal de Ramón Cabani
llas. Até o 26 na Casa da Cultura de 
Vilagarcia, e do 29 de Novembro aó 5 

axenda 

Solos de vida de P¡epe Navarro, dentro do Outono Fotográfico, no Barco de Val
deorras até fin de mes. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

as posibilidades creativas de non aceitar 
a fotografía como reprodución obxecti
va da realidade; arquivo dos lrmáns 
Sarábia, Fotografía clásica galega, 
Bolseiros da VI Fotobíenal e Vigovi
sións con máis de 300 fotos de 30 auto
res, alguns deles: Ron O'Donell, Anxo 
Iglesias, Susan Meiselas, Joe Stemfeld, 
Koldo Chamorro, Sue Packer, Carole 
Conde e Karl Beveridge. 

Paredes para lér 
Durante Novembro e Decembro no 
Coléxio Oficial de Arquitectos de Ga
liza en Santiago, pódese ver a mostra 
pictórica de José Ventura Real. · 

Zagala. Fotógrafo 
O Venres 25 o Museu de Pontevedra 
inagura no edificio Sarmiento a mostra 
F. 'Zagala. Fotógrafo (1842-1908). · 

Ramón Deside 
Colga os seus cadros na galería Saira 
de Vigo. Até o 17 de Decembro de 
Luns a Vemes de 10 a 13,30 e de 17 a 
21,30h. -

Xaquin-Chaves 
Pinturas, até finais de Decembro na 
galería Severo Pardo de Vigo. 

Coa alma inteira 
Vários arti tas galegos <loaron ·as suas 
obras á mostra-venda Coa alma inteira 
para acadar cartos de axuda ao povo 
cubano. A exposición, arteJlada pola 
CIG, está aberta até o 30 de Novembro 
na Ca a da Cultura de Cangas. 

Pinturas de Luís Seoane 
A mostra antolóxica da obra pictórica 
de Luis Seoane, pódese ver até o 25 de 
Novembro na ala da Fundación Caixa 
Galicia en Santiago. Abre de 18,30 e 
21,30 h. 

Blanco Amor, fotógrafo 
Fotografias feítas por Eduardo Blanco 
Amor, no Centro cultural Valadares 
(Vigo) do 20 ao 26 de novembro. 

Man Ray 
Até o 11 de Decembro no Kiosko Al
fon o da Coruña. A mostra adicada a 
Man Ray comprende fotografias de 
1922 realizadas coa técnica da sua in
vención raiograma, amais de pinturas, 
debuxos e outros obxectos que o si-

de Decembro no Teatro Principal de 
Ourense. As sesións son a partir das 
8.30 da noite. 

Máquina Total 
De Chévere, 25 en Vilagarcia, e 26 en 
Moaña. 

Macbett 
Por Produccións Teatrais do Sur, o 
Xoves 24 no Barco e o Venres 9 de 
Decembro en Vilagarcia. 

Descobrir a leitura 
A cargo de Teatro Galileo (Venres 2 
de Decembro en Quiroga). Teatro Ga
lileo tamén traballa o Sábado 6 en Na
rón coa obra O Xardin dos Contos. 

tuan nas correntes de vanguarda de 
primeiros de século. 

Mónica Carballas 
Colga os seus cadros no pub Ardora de 
Vigo. Até Decembro. 

Burros 
Até o 30 de Novembro na casa da cul
tura de Monforte. A agrupación ecolo
xista do sul de Lugo Xevafe, organiza 
dentro do sexto certam~ A arte en de
fensa da natureza unha mostra con 
máis de 30 fotos de burros aportadas 
por colectivos de toda Galiza. 

Outono fotográfico 
de Chantada 
Do 22 de Novembro ao 16 de Decem
bro, de 17 a 21 h., expoñen na Casa da 
Xuventude de Chantada as obras partici
pantes no concurso Outono fotográfico. 

Ahmad Tabatabai 
Pintura na sala dos Peiraos de Vigo até 
o 7 de Decembro. Abre de 17 a 1,30 
h., Domingo de 11a14 h. 

História 
do nacionalismo 
Os Comités Abertos de Faculdade 
do campus de Lugo artellan unha mos
tra sobre a história do nacionalismo 
aberta na Cafetería de Veterinária até 
o 15 de Nadal . 

Tapies 
A Casa da Parra (Santiago) mantén 
aberta a mostra de obra gráfica de An-

. toni Tapies até finais de Novembro. 
Horário de 11a14 e de 17 a 21 h. Sá
bados só de mañá. 

Curro Ulzurrum 
Esculturas en pedra na galería Trinta de 
Compostela. Pecha o 27 de Novembro. 

Xulio Correa 
Foto-instalacións, até o 25 de Novem
bro na galería Barcelos de Vigo. 

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

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. + 

Cabaret Tan Tan 
Reposición na NASA de Santiago do 
espectáculo de cabaret da compañia 
Chévere con b. Até o 27 de Novem
bro ás 10,30 da noite. A entrada vai a 
800 pta. O Xoves 24, dia do especta
dor, custa 600 pta. 

A matanza 
dos seixas 
De Teatro Artello, dias 29 e 30 de 
novembro e 1 de Decembro, dentro da 
semana gore da NASA de Santiago. 
Entrada 800 pta. 

Non se chora 
Por Teatro do Atlántico, 19 en Na

. rón, 20 en X ove, 24 nas Pon tes.+ 

Lisboa/94 

Ex osicións 

Bienal de Lisboa, máis de 600 obras 
de xovens criadores de Europa e do 
Mediterráneo, até o 15 de Decembro na 
Cordoaria. António, 20 anos de desen
hos, pintura até o 8 de Decembro no 
Casino Estoril. Pedro Calapez Muro 
contra muro instalación de pintura con 
referéncias ao traballo desenvolvido 
polo artista para o teatro (galeria Luís 
Serpa). A majólica do Reino de Nápo
les do século XV ao XVIII e Os azu
lejos de Vander Kloet em Portugal 
no Museu do Azulejo. Objectos colec
tiva de pintores, deseñadores e músi
cos, até o 19 de Decembro na Loja de 
Atalaia. Jangadas, pirogas e embar
cac;oes do mundo, do 24 de Novembro 
ao 19 de Decembro no Padriío dos Des
cobrimentos (07-351-1-301 62 28). 
Reune unha centena de miniaturas de 
embarcacións das máis antigas e instru
mentos de navegación e de traballo. Os 
modelos reproducen o orixinal ·con fi
delidade respetando a maioria das ve
ces as madeiras e outros materiais. Ar
te e dinheiro comprende obras inéditas 
de Pedro Portugal, Joao Paulo Felicia
no, Paulo Mendes, Andy Warhol, Mun
tadas eLouuise Lawler. FiGa aberta no 
Culturgest (07-351-1-790 51 55). Joa
q uim Bravo, trinta cadros de entre · 
1956 e 1982 na galeria Valentim de 
Carvalho (07-351-1-60 86 19), até o 31 
de Decembro, e no Centro de Arte Mo
derna (07-351-1-793 51 31). A mulher 
rebelde Mito, história e tragédia, entre 
a arqueoloxia e a actualidade, con refe
réncias ao Império bizantino. Exposta 
no Museu de Arqueología (07-351-l-
362 00 00). Os inumeráveís estados 
do ser na Fundai;:ao Gulbenkian (07-
351-1-793 51 31). Un achegamento ás 
práticas terapéuticas da siquiatra basi
leira Nise da Silveira, a traves de obra 
de doentes esquizofrénicos pertencente 
ao Museu do Inconsciente do Rio de 
Janeiro. Despois de amanha, até o 9'de 
Decembro no Centro de Exposii;:óes e 
no Centro Cultural Belem (07-351-1-
301 96 06). Panorama .contemporáneo 

Cinema 

Cineuropa/94 
O Concello de Santiago ar
tella unha séríe de proxec
cións até o 30 de Novem
bro no Teatro Principal de 
Santiago, con 5 pases diá
ri os (16; 18,15; 20,30; 
22,30; e 0,30 h.), por ista 
orde: Xoves 24: Adeus á 
miña concubina de chen 
Kaige, Pólvora vermella, 
pólvora verde de He Ping, 
A música do azar de Phi
lip Haas e Belilnda Haas, 
Paris, Franza de Gerard 
Ciccoritti e Naked de Mike Leigh. 
Venres 25: Naked de Mike Leigh, A 
música do azar, As marmotas de 
Elie Chouraqui, Vidas cruzadas de 
Robert Altman e Grand Canyon de 
Lawrence Kasdan. Sábado 26: A 
música do azar, Grand Canyon, 
París, Franza, Casado con iso de 
Arthur Hiller, e As marmotas. O 
Domingo 27: Casado con iso, Mac 
de John Turturro, O perfume de 
Yvonne de Patrice Leconte, e París 
Franza. O Luns 28: Mac, Go tish de 
Rose Troche, A sombra da dúbida 
de Patrick Lancelot, O perfume de 
lvonne e Casado con iso. O Martes 
29: A sombra da duda, O perfume 
de Yvonne, Go tish, Mace As noi
vas de Drácula de Terence Fisher. O 
Mércores 30 o programa varia e que
da nun maratón de 7 filmes que co
meza ás 8,30 da noite. Os filmes do 
maratón: Un corazón de inverno de 
Claude Sautet, Todos á gaiola de 
Berlanga, En busca de Bobby Fis
her de Steven Zaillian, O meu ir
mán do atina de Mariano Barroso, O 
que queda do día de James Ivory, 
un filme surpresa, e A noiva de Drá-
cula. '' · 

Gorevisión 
O Venres 2 de Decembro ás 10 da noi
te na NASA de -Santiago (entrada 500 
pta). O programa de Gorevisión inclue 
a proxección de _ tres curtametraxes de 
terror: duas de .Santiago Segura, Eví
lio e Perturbado; e a cinta galega A 
matanza caníbal dos garrulos lisérxi
cos de Toñito Blanco e R. Llovo. 

A NOSA TERRA 31 
Nº 649-24 DE NOVEMBRO DE 1994 

das artes plásticas privilexiando a artis- , 
tas portugueses mais cunha selección 
de importantes artistas estranxeiros: 
Sarmento, Calapez, Burmester, Wim 
Delvoye, Marie-Jo Lafontaine, Miguel 
Palma, Baltasar Torres e Paulo Felicia
no, eqtre outros. Júlio Pomar, O paraí
so e outras lristórias pinturas e traballos 
sobre papel realizados entre 1991 e 
1994, até o 4 de Decembro no Cultur
gest (07-351-1-790 51 55). Pedro 
Choráo Pinturas de paisagem, obra re
cente na galería Palmira Suso. Pires 
Vieira Aproximafao a um inventério 
dos desejos reprimidos, pinttira na gale
ría Grai;:a Fonseca. Sérgio Camargo, 
retrospectiva do escultor brasileiro no 
Centro de Arte Moderna (07-351-1-793 
51 31). Arquitectura JnPossível de 
Arquitectos Pioledo no Centro Cultu
ral Belem (07-351-1-30196 06). 

Teatro 
Diário de Vaslav Nijinski (Luns, 
Martes e Mércores ás 10 da noite no 
Centro Cultural Belém) espectáculo 
interpretado a solo por Redjep Mitro
vitsa, basease na versión non censura- . 
da do diário do bailarino Vaslav Ni
jinski. Arranca-me a vida, de Rodol
fo Santana, interpretan: Alina Vaz, 
Alberto Villar, Lúcia Maria, Igor 
Sampaio e Francisco Brás. Até o 31 
de Novembro no Teatro Contenpora
neo de Lisboa. A grande mágia, Xo
ves, Venres, Sábado e Domingo no 
Teatro Municipal de Sao Luiz (07-
351-1-347 12 79). Comédia en tres 
actos con dirixida por Mário Viegas. 
Identidades por La cuadra de Sevilla, 
Venres ás 21,45 h. no Teatro da Trini
dade. Me Borayu polos Pápa-Léguas 
para os cativos, na sala dos Pápa-Lé
guas. O que diz Molero, baseado na 
obra de Dinis Machado. Intérpretes: 
António Feio e José Pedro Gomes. Na 
sala-estúdio T.D. Maria II. • 

Información xcral' < • - ' • 

dos actos de Lisboa /94 no telf. ~· .. · 
(1)7-351-1) 346 06 50/4Í:'- . ,_ , 

Pólvora vermella, pólvora verde. 

Federación 
de cine clubes 
Os vindeiros filmes nos cine clubes da 
Federación: Piano no Barbanza (Xo
ves 24 ); A moza do ganster de John 
McNaughton e con Robert de Niro e 
Urna Thúrman, no Pontevedra (Mér
cores 30); e Bad Lieutenant de Abel 
Ferrara no Lumiere-Vigo (Mércores 
30); xa en Decembro: Nenos Rouba
dos de Gianni Amelio con Enrico lo 
Verso e Valentina ScaJici, no Padre 

· Feijoo de Ourense (X oves 1) e no Lu
miere-Vigo (Luns 5); Halfaouine de 
Ferid Boughedir con Selirn Boughedir 
e Mustafa Adouani, no Adega-de Vi
lagarcia (Xoves l); O paxaro da feli
cidade de Pilar Miró con Mercedes 
Sampietro, Aitana Sánchez-Gijón e 
José Sacristán, no cine clube Castelo 
de Allariz (Vemes 2); e Reservoir 
dogs no Cangas (Venres 2) . Maior in
formación no teléfono da Federación: 
(988) 23 59 46 . . 

Mr. Arkadin 
Sábado 26 (18,30 h.) e Martes 29 
(20,15 h.) no Centro Galego de Artes 
da Imaxe na Coruña, pasan o filme 
Mr. Arkadirz (España-Suiza, 1954) de 
Orson Welles. Intérpretes: Orson 
Welles, Paola Morí, Robert Arden, 
Michael . Redgrave e Akim Tamiroff. 
Tamén no CGAI, o Mércores 30 ás 
20,15 ·h., proxectan Paris, Texas 
(Alemaña-Franza, 1984) de Wim 
Wenders. Maior información no 
(981) 20 34 99. Entrada 150 pta., 100 
pta. con Carné Xove. + 

' 
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Luísa Molares relata a peripécia sofrida por mor das coaccións do seu patrón 

A delegada máis desputada 
•M. VEIGA 

s abia o que me ia pasar se non 
saia delegada", comenta Luisa 

Molares Gallego, traballadora da empre
sa viguesa Garpe desde 1977. O Sábado 
19, ás 1 O da mañá, conseguí u os votos 
necesáríos. Chorou de emoción, rodeada 
dunha dúcia de membros do seu sindica
to, a CIG. Un despregue pouco habitual 
-tendo en conta que a empresa só está 
formada por sete empregados. "Era unha 
-cuestilfm de dignidade", comenta o diri
xente sindical Xosé F. Miranda Vigo. So
bre o empresário, Xosé Manuel Pena Vi
llar, pesa agora unha demanda por viola
ción da liberdade sindical. 

"É unha história longa", comenta Luisa. 
"Empezou por un cámbio de horário, con
trário ao que pactáramos de palabra. Fixen 
unha demanda, gañeina e como resposta 
tiven un traslado a outro centro da mesma 
empresa. Voltei a demandar e de novo ga
ñei. Hai uns tneses quitoume o pesto de 
encargada e agora teño que estar nunha 
máquina de planos, un traballo moi ingrato 
que antes se facia por rotación". 

11 Aos q ue non somos como 
ovellas chámannos conflitivos" 

Xosé Manuel Pena é un empresário prós
pero. Ademais de Garpe, é proprietário 
de Planitec. Posue autras duas empre
sas do mesmo nome en Pontevedra e é 
sócio dunha axéncia de contratación 
temporal , denominada STT. Considera a 
Luisa unha traballadora "conflitiva". 

"Eu non son conflitiva -resposta Luisa. 
Ante calquer problema sempre falei con 
el. El tenme dito que se non estaba de 
acorde que consultase ao sindicato e foi o 
que fixen. O que pasa é que está afeito a 
que ninguén lle chiste. Se non te compor
tas ,como unha ovella, como tan outros, 
se non aceitas facer horas extras sen co
brar, entón chámate conflitiva." "Quedou
se -engade- con moitos cartos que nos 
pertencian a todos, pero eu non me ente
rei até que empecei a ir polo sindicato". 

Luisa ten unha extensa lista de agrávios: "En 
Xullo pasounos do convénio de fotografia pa
ra o de artes gráficas que é máis baixo. Ente
rámonos en Setembro porque ante3 non nos 
dera as nóminas. Vin que o salário base pa
sara de 90 a 50 mil e, pela antigüedade, de 
cobrar 20 pasamos a cóbrar 4 mil. A catego
ría tampouco era a mesma. Pero con el non 
se pode facer nada. Unha vez tivemos que ir 
ao xulgado para cobrar atrasos". 

Luisa Molares. 

Estas eleicións sindícais foron claves pa
ra Luisa. Xosé Manuel Pena, o empresá
rio, tratou de que un traballador eventual 

.se presentase pola UGT. "Levábase moi 
ben conmigo -comenta Luisa. Un dia 
chamoume a casa chorando e díxome 
que se ia presentar, porque o ameaza
ran con non renovarlle o contrato e el 
acababa de casar. Pero talamos coa 
UGT e retiraron a candidatura. Despois 
intentaron facer o mesmo con CCOO. O 
Sábado de autos unha representante de 
CCOO acudiu ao lugar de eleición e per- . 
guntoulle ao rapaz porque se apresenta
ba e este recoñeceu que era por causa 
das presións recebidas. "Estou entre a 
espada e a parede", conseguiu dicer. 

UN ALIMENlO DE 

CAMPIQNAJQ 

ERICAlVIEL 
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago 

Telf. e Fax: 981 - 58 95 34 

ANXO IGLESIAS 

Pero CCOO optou entón por facer o 
mesmo que a UGT, permitindo que a de 
Luisa fose a única candidatura que se 
apresentase. Xosé Manuel Pena conta
ba con alguns eventuais e familiares pa
ra desbancala, pero non o conseguiu . A 
CIG afirma agora que defenderá ao ra
paz se é despedido. 

Para Xosé F. Miranda Vigo, responsábel 
comarcal de negociación colectiva da 
CIG, problemas coma este son moeda 
coniun ultimamente. "As presións nas pe
quenas empresas son enormes. Aprovéi
tanse moito dos traballadores eventuais 
e non é casualidade que esteñan a au
mentar os delegados independentes".+ 
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TRES EN RAIA 

Traballo 

• XOSÉ A. GACIÑO 

U n debate televisivo sobre a 
necesidade de relacionalizar o 

calendário laboral -xa saben, ese de
bate promovido polo neocalvínismo, 
que quer redimirnos a todos polo tra
ballo en pleno apoxeo do desempre
go- tróuxome á memoria aquela idea 
lanzada polo ex consellleiro Xoán Fer
nández: a de que os galegos deberian 
traballar até máis dos setenta anos e 
unha hora máis ao dia, para tratar de 
superar o retraso económico da Gali
za. Lanzouna uns dias antes de se 
descrobrir que levaba catre anos co
brando dous saldos incompatíbeis: o 
de conselleiro e o de capitán da Ar
mada. 

Outro que tamén quer que os galegas 
traballen máis, e cobren menos, fo JL 
der empresarial Antón io Ramilo, neo 
liberal radical a quen o mesmo Fraga 
ten que conter para que non nos arra
se ce seu capitalismo puro e duro. 

En nome dos sacrosantos princf pios 
da competitividad e, pédese aos traba
lladores -aos que ainda teñen un pos
to de traballo- que renúncien ás fes
tas, mentres pola feira da política e da 
economía circulan os espectáculos da 
corrupción, do diñeiro negro, do frau
de fiscal, do pelotazo e de tantos ou
tros aspectos da chapuza financeiro
especulativa ... Con estes panorama, 
como se pode pretender desde o po
der, político ou económico, que se ra
cionalicen as xornadas festivas e de
saparezan as pontes do ócio? • 

VoLVER Ao REGO 

S e cadra a discusión entre os 
que defenden o O, 7 e os que 

din que iso non é máis que unha inú
ti I caridade, no n sexa outra causa 
que a reprodución da vella polémica 
entre reformistas e radicais. 

Se cadra o 0,7 significa a toma de 
conciéncia dunha parte da cidadania 
de que este mundo está mal reparti
do. Ou seña, a contradición Norte-Sul 
que aparece nídia desde que non hai 
Leste-Oeste. 




